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معاون اقتصادی بانک مرکزی اعالم کرد
دلیل افزایش نرخ تورم در خردادماه

معاون اقتصــادی بانک مرکــزی بخش عمده افزایش نــرخ تورم در 
خردادماه امســال را ناشــی از تصمیم به حذف ارز ترجیحی و عادالنه 
ســازی یارانه ها دانســت و گفت: با کاهش آثار این موضوع،  نرخ تورم 
ماهانه در ماه های آتی کاهش می یابد.به گزارش ایســنا، پیمان قربانی 
تاکیــد کرد: آنچه که در قالب افزایش قیمت ها حادث شــده در واقع 
تورم پنهانی بود که به دلیل پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی در کاالها پنهان 
بود و با حذف ارز ترجیحی این تورم نمایان شــد. وی افزود: نرخ تورم 
خردادماه امسال ناشی از تغییر قیمت برخی از کاالهایی است که از ارز 
ترجیحی استفاده می کردند و این امر بیشتر اصالح نظام پرداخت است 
و این تورمی نبوده که توســط دولت ایجاد شده باشد بلکه از سال 97 
شروع شده است.قربانی ادامه سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی را غیر 
ممکن دانست و افزود:  متاسفانه ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچگاه به هدف نمی 
نشست و دولت با اصالح این روند معیوب، یارانه را به جای پرداخت به 
ابتدای چرخه تامیــن، در قالب یارانه های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزارتومانی به 

آخر چرخه تامین یعنی مصرف کنندگان پرداخت می کند.

تورم 59.3 درصدی در شهریور ماه 1400
وی با اشاره به نرخ تورم ساالنه 59.۳ درصدی در شهریور ماه 1۴۰۰ در 
مورد مهمترین علل رشد نرخ تورم گفت: علل رشد نرخ تورم در سمت 
تقاضا شامل رشد نقدینگی، پایه پولی و کسری بودجه دولت می شود. 
در سمت عرضه نیز عواملی همچون  رشد نرخ ارز، افزایش دستمزدها 
و مواردی همچون حذف ارزترجیحی و مردمی کردن یارانه ها، افزایش 
قیمت جهانی و افزایش قیمت اقالم خوراکی ناشــی از جنگ روسیه و 
اوکراین بر نرخ تورم اثرگذار است. معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه 
داد: عامل ســوم تورم هم ناشــی از انتظارات تورمی است که با انتشار 
برخی اخبار منفی که بازار را تحت تاثیر قرار می دهد و یا اخبار مثبت 
که این روند را معکوس می کند حادث می شــود.وی افزود:  در خرداد 
ماه بخش عمده ای از تورم، ناشی از تغییر نرخ برخی از کاالهایی است 
که پیش از این از نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ترجیحی استفاده می کرند 
و با طرح مردمی ســازی یارانه ها مبنای محاسبه به ارز نیمایی تغییر 
یافت. در واقع این تورم بیشــتر اصالح قیمتی است و نباید به حساب 
تورم گذاشت.معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت:  سیاست پرداخت ارز 
۴۲۰۰ تومانی به زعم همه کارشناسان قابل استمرار نبود چراکه پیش 
از این یارانه به اول زنجیره واردات پرداخت می شد که بخش عمده آن 
به هدر می رفت یا به هدف نمی رسید و در مقابل افزایش قیمت ایجاد 
می شــد، ضمن اینکه کاالهای وارداتی از کشور  قاچاق هم  می شد؛  
اما در حال حاضر دولت این یارانه را به انتهای زنجیره یعنی مردم می 
دهد.قربانی با بیان اینکه نرخ تورم ماهانه  محاسبه شده از سوی بانک 
مرکزی در خرداد ماه امسال  1۰.6 درصد است، خاطرنشان کرد:  اصوال 
متوسط نرخ تورم در خرداد طی ســال اخیر همواره باالتر از ماه های 
دیگر سال بوده است به طوری که در ده سال اخیر متوسط تورم ماهانه 
خرداد ۲.5 درصد بوده است و این نرخ در سال قبل نیز  ۴.5 درصد بوده 
است؛ ضمن اینکه درسالجاری تورم به یک پدیده عمومی تبدیل شده 
است و اکثر کشورهایی که تا پیش از این درگیرتورم صفر بودند به دلیل 
آثار جنگ روسیه و اوکراین هم اکنون باتورم باالیی را تجربه می کنند. 

کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی در دولت سیزدهم
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به روند کاهشی رشد پایه پولی و 
رشد نقدینگی پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم تصریح کرد: نرخ 
رشــد پایه پولی که در تیر و مردادماه ســال 1۴۰۰ به ترتیب ۴6.۲ و 
۴۲.1 درصد بود در پایان سال به ۳1.6 درصد رسیده  است که نشانگر 
عزم جدی دولت و بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی به عنوان یکی از 
عوامل تورم است. قربانی همچنین با اشاره به برنامه مدون بانک مرکزی 
و دولت برای کنترل رشد نقدینگی  افزود: رشد نقدینگی از ۴۰.6 درصد 
در اردیبهشــت سال گذشــته به ۳۴.7 درصد )در صورت تعدیل بابت 
افزایش پوشــش آماری اطالعات بانک مهراقتصاد( در اردیبهشت ماه 
سال جاری رسیده است.  همچنین رشد نقدینگی در فروردین معادل 
۰.۲- و  اردیبهشــت معادل ۲.۳ درصد بوده است که ارقامی پایین تر 
از ســقف هدفگذاری شده از سوی بانک مرکزی را نشان می دهد. وی 
افزود: اصالح نظام بانکی، کنترل رشــد مقــداری ترازنامه بانکها، عدم 
استقراض دولت از بانک مرکزی، عدم استفاده از تنخواه  گردان برنامه 
هایی بوده که با پیاده سازی توانسته ایم روند رشد نقدینگی را کاهشی 
کنیم.معاون اقتصادی بانک  مرکزی با اشاره به تامین مابه التفاوت نیاز 
کشــور به ارز ترجیحی از محل پایه پولی در سال 1۳99 عنوان کرد: 
تامین منابع پولی ارز ترجیحی در سال 1۳99 از کل پایه پولی بیشتر 
شد و این یکی از دالیلی است که حذف ارز ترجیحی را ناگزیر می کرد.
معاون اقتصادی بانــک مرکزی تصریح کرد: بانــک مرکزی با اعمال 
سیاست های کنترلی رشد نقدینگی و پایه پولی به عنوان عوامل اصلی 
تورم در سمت تقاضا، توانسته است روند کاهشی به این نرخ ها بدهد و 
برنامه مدونی با هماهنگی دولت برای کنترل تورم از سمت عرضه نیز 
در دستور کار دارد و بر این اساس نرخ تورم روند نزولی به خود گرفت 
و بــا کاهش 1۳.1 واحد درصدی به رقم ۴6.۲ درصد در پایان ســال 
1۴۰۰ رســید. این روند کاهشی طی دو ماهه نخست سال 1۴۰1 نیز 
تداوم یافته و تورم متوسط دوازده ماهه در اردیبهشت ماه سال جاری  

به ۴1.9 درصد رسیده است.

برخورد بانک مرکزی با بانک های بی انضباط
دکتر قربانی با اشاره به نرخ رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی در سال گذشته 
افزود: رشد اقتصادی فصل زمستان گذشته به 5.7 درصد رسیده است و 
این رشد بدون نفت و فرآورده های نفتی رشد 6.۳ درصدی را نشان می  
دهد. همچنین رشد مثبت سرمایه گذاری در بخش صنعت و ساختمان 
نیز نوید روزهای روشن برای اقتصاد کشور را می دهد. معاون اقتصادی 
بانک مرکزی جلوگیری از رشد خلق درونزای پول توسط شبکه بانکی 
را از دیگر برنامه های بانک مرکزی برشــمرد و گفت: در خصوص رشد 
مقداری تراز نامه بانک ها و همچنین اضافه برداشــت بانک ها از بانک 
مرکزی به شدت رصد و پایش از سوی بانک مرکزی انجام می شود و با 
بانک های متخلف با تنبیهاتی از عزل هیات مدیره تا معرفی به هیئت 

انتظامی بانک ها برخورد خواهد شد.

خبر خوش برای بیماران اوتیسم
بسته ویژه حمایتی بیمه سالمت برای ۲۹ بیماری

مدیرعامل ســازمان بیمه سالمت، اختصاص بودجه  5۰۰۰ میلیارد تومانی جهت حمایت مالی از هزینه های 
درمانی بیماران خاص، صعب العالج و نادر را گامی مهم و ارزشــمند به منظور کاهش هزینه های ســنگین و 
کمرشکن سالمت دانست و اعالم کرد که بسته های خدمتی در این بخش تدوین شده و پس از تصویب طرح 
در دولت، ۲9 بیماری در ۳ گروه بیماری تحت پوشش بیمه صد درصدی یا حداکثری قرار خواهند گرفت..به 
گزارش ایسنا، دکتر محمدمهدی ناصحی در جمع خبرنگاران این خبرگزاری به برگزاری هشتاد و هشتمین 
جلسه شورای عالی بیمه سالمت اشاره کرد و درباره جزئیات و مصوبات این جلسه، گفت: مصوبات خوبی در 
شــورای عالی بیمه سالمت داشتیم. در بحث بیماران اوتیسم و معلولین مقرر شد تا تعرفه بخش خصوصی 
هم برای این بیماران پذیرفته شــود و بر این اساس بیمه ها 7۰ درصد تعرفه ارائه خدمات بخش خصوصی را 

پرداخت کنند.

پوشش ۷0 درصدی هزینه های توانبخشِی اوتیسم در بخش خصوصی
وی در توضیح مصوبه اخیر شــورای عالی بیمه ســالمت برای ارائه خدمات به مبتالیان اوتیسم اظهار کرد: 
خدمات اوتیسم شامل اقدامات تشخیصی، درمانی، دارویی، توانبخشی و بستری است. مهم ترین بخش حوزه 
توانبخشی، کاردرمانی و مشاوره های روانشناسی است که تاکنون در بسته های خدمتی وجود نداشت؛ البته از 
سال گذشته تعرفه دولتی آن را برقرار کردیم ولی خوشبختانه از امسال تعرفه بخش خصوصی این امر هم )تا 
7۰ درصد پوشش بیمه ای( محقق شده است. امیدواریم این امر در سالمت بیماران نقش مثبتی داشته باشد.

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت در این باره ادامه داد: سن ارائه خدمات بیمه ای به مبتالیان اوتیسم نیز از 6 
ســال به 1۲ ســال افزایش یافت تا همه  کودکان زیر 1۲ سال بتوانند از خدمات بهره برند؛ البته دوره طالیی 
خدمت رسانی 6 سال اول است اما باز هم پوشش خود را گسترش دادیم.ناصحی تاکید کرد: با اطالعاتی که 
از معاونت درمان وزارت بهداشــت و انجمن اوتیســم می گیریم،  مبتالیان اوتیسم در سامانه های ما نشان دار 
می شوند و به دنبال این امر می توانند در مراکز طرف قرارداد بیمه سالمت با تعرفه های مصوب اعالم شده در 

بخش خصوصی خدمات دریافت کنند.

حمایت ویژه از 29 بیماری در انتظار تصویب دولت
وی با اشاره به مصوبه شورای عالی بیمه سالمت مبنی بر پوشش دو داروی مهم بیماران خاص از جمله یک 
داروی بیماران تاالسمی، بیان کرد: برای داروی بیماران تاالسمی اختالف قیمتی وجود داشت؛ به طوری که 
در یک داروی آهن زدا تولید داخل، این بیماران باید ۲۸۰۰ تومان برای هر قرص بیشــتر پرداخت می کردند 
که این موضوع برداشته و مصوب شد ما قسمتی از داروی گران تر را پرداخت کنیم تا پرداختی از جیب مردم 
افزایش نیابد. بنابراین برخالف قوانین قبلی که قیمت پایین تر برای پوشش انتخاب می شد، اکنون شرایط خوبی 
برای این بیماران فراهم شــده است. بر این اساس اکنون هم داروی ایرانی و هم داروی خارجی برای بیماران 
تاالسمی تحت پوشش بیمه قرار گرفته است. پیش از این  طوری بود که داروی ایرانی گران تر از نوع خارجی 
تمام می شد، اما به دلیل استقبال از داروی ایرانی و عوارض کمتر آن، تولید داخلی این دارو نیز تحت پوشش 
بیمه قرار گرفت تا پرداخت از جیب بیماران کمتر شود.مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران همچنین درباره 
بسته حمایتی از بیماران خاص و صعب العالج و اختصاص رقمی معادل 5۰۰۰ میلیارد تومان در بودجه امسال 
برای این بیماران، اظهار کرد: طبق قانون این بیماری ها باید توسط بیمه سالمت و وزارت بهداشت شناسایی 
شــود و دستورالعمل های مربوطه و بسته های خدمتی برای هر بیماری تدوین شود. این اقدامات طی دو ماه 
گذشته که قانون در سیکل هیئت دولت و بررسی های مربوطه است، انجام شده است و اصالحات الزم صورت 
گرفته است. امیدواریم این موضوع طی این هفته یا هفته آتی در هیئت دولت تصویب شده و آماده  اجرا شود.

او تاکید کرد: پس از تصویب این امر می بایست بسته های خدمتی در سامانه های ما بارگذاری شود که بتوان 
هزینه های آن را پرداخت کرد. در مجموع ۲9 بیماری در ۳ گروه بیماری در این طرح مشخص شده است که 
بتوانیم پوشش بیمه حداکثری برای این بیماران برقرار کنیم که شامل بیماران خاص و صعب العالج است. به 
عنوان مثال EB جزو این گروه است که همه خدمات را در قالب این بسته های خدمتی پوشش می دهیم، یا در 
مورد بیماری SMA بخش عمده ای از خدمات دارویی و توانبخشی در قالب این بسته های خدمتی پوشش داده 
خواهد شد.وی افزود: از سوی دیگر به عنوان مثال 1۰۰۰ بیمار نیازمند کاشت حلزون در کشور داریم که قول 
دادیم 1۰۰ درصد هزینه های آنها را تحت پوشش بیمه ببریم. همچنین برای بیماران مبتال به پارکینسون که 
دستگاه Deep brain Stimulation استفاده می کنند نیز قول دادیم بیمه تا حداکثر توان، پرداخت هایی برای این 
بیماران داشته باشد. این ها مواردی از مجموع ۲9 بیماری مشخص شده برای پوشش حداکثری بیمه است. در 

مجموع نگاه ما این است که هزینه های کمرشکن حوزه سالمت برای مردم را کاهش دهیم.

هبر معظم انقالب اســالمی خطاب به مسووالن قضایی کشور با اشاره به باز 
شدن پرونده های مهم و گوناگون در افکار عمومی همچون مسائل کارخانجات 
یا تصرفات غیرقانونی، تأکید کردند: سر زخم پرونده هایی که در افکار عمومی 
باز می شــود نباید باز بماند. هر پرونده را تا آخــر ادامه دهید و نهایی کنید.

به گزارش ایســنا، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اســالمی 
صبح دیروز )سه شــنبه( در دیدار رئیس قوه قضاییه و جمعی از مســئوالن و 
کارکنان دستگاه قضایی به تبیین »سنت هاِی غیرقابل تغییر الهی در جوامع« 
پرداختند و گفتند: علت ســربلندی و پیروزی حیــرت آور ملت ایران و نظام 
جمهوری اسالمی در برابر حوادث بزرگ و تلخ سال 1۳6۰، ایستادگی و تالش 
و نهراسیدن از دشمنان بود و این سنت الهی در همه دورانها قابل تکرار است و 
باید بدانیم خداوند سال 1۴۰1 همان خداوند سال 1۳6۰ است.ایشان همچنین 
قوه قضائیه را ُرکنی مهم و تأثیرگذار در مسائل کشور خواندند و توصیه هایی 
هشت گانه همچون اجرای جدی سند تحول در همه سطوح، مبارزه جدی با 
فساد، جلوگیری از تضییع حقوق عاّمه، مراقبت از امنیت روانی مردم، تنظیم 
رابطه دستگاه قضایی با ضابطان و به سرانجام رساندن پرونده های باز شده در 
افکار عمومی، خطاب به مسئوالن این قوه بیان کردند.رهبر انقالب اسالمی در 
این دیدار، با گرامی داشت یاد و خاطره شهید آیت اهلل بهشتی و دیگر شهدای 
هفتم تیر، شــهید بهشتی را شخصیتی واقعاً برجســته خواندند و با اشاره به 
شرایط پیچیده و خاص ماههای منتهی به هفتم تیر سال 1۳6۰ و بعد از آن، 
گفتند: بررسی شــرایط آن دوران برای امروز ما معرفت آموز و راهگشا است.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با مرور شرایط سال 1۳6۰، و ماههای قبل از هفتم 
تیر، به وضعیت ســخت جنگ تحمیلی و پیشروی نیروهای صدام تا نزدیکی 
چند شهر بزرگ در غرب و جنوب اشاره کردند و افزودند: در کنار شرایط بسیار 
نامساعد جنگ، در تهران نیز منافقین عماًل جنگ داخلی به راه انداخته بودند 
و از نظر سیاسی هم چند روز قبل از هفتم تیر، مجلس به عدم کفایت سیاسی 
رئیس جمهور رأی داده بود و کشور رئیس جمهور نداشت. در چنین شرایطی، 
استوانه ای همچون شهید بهشتی از انقالب و نظام گرفته شد.ایشان همچنین 
به شهادت رئیس جمهور و نخست وزیر کشور، دو ماه بعد از حادثه هفتم تیر و 
پس از آن، شهادت تعدادی از فرماندهان ارشد جنگ در سانحه هوایی اشاره 
کردند و گفتند: جوانان و نسل جدید از این حوادث مطلع نیستند و باید این 
مسائل را مطالعه و با دقت در مورد آنها فکر کنند. کدام دولت و کشور را سراغ 
دارید که در مقابل چنین حوادث تلخ و وحشــتناکی از پا نیفتد؟رهبر انقالب 
اســالمی خاطرنشــان کردند: در مقابل همه این حوادث، در رأس همه امام 
همچون کوه دماوند سربلند ایستاد و مسئوالن دلسوز و مردم و جوانان انقالبی 
نیز ایســتادند و توانستند شرایط کشور را صد و هشتاد درجه تغییر دهند، به 
طوری که ناکامی های پی در پی به پیروزیهای پی در پی تبدیل شد، منافقین 
از ســطح خیابانها جمع شدند، ارتش و ســپاه قوی تر شدند و کشور به روال 
عادی بازگشــت.حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به ذوق زدگی دشمن در 
برخی مقاطع به دلیل برخی ضعفها و و کمبودهای داخلی افزودند: هم در سال 
1۳6۰ و هم بعد از آن در چهار دهه گذشــته، دشــمن در مواردی ذوق زده و 
امیدوار شده و تصور کرده است بساط انقالب و نظام در حال جمع شدن است 
اما این امیدواری تبدیل به نا امیدی شــده و مشکل آنها این است که راز این 
ناامیدی را متوجه نمی شوند.ایشان تأکید کردند: دشمن نمی تواند بفهمد که 
در این عالم به غیر از محاسبات سیاسی، محاسبات دیگری هم وجود دارد که 
همان سنت های الهی هستند.رهبر انقالب به نمونه هایی از سنت ها و قوانین 
الهی در قرآن درباره نتیجه یاری دین خدا و یا نتیجه کفران نعمت های خداوند 
اشاره کردند و افزودند: قرآن کریم مملو از مضامیِن مربوط به سنت های الهی 
است و جمع بندی آنها این است که اگر جوامع در مقابل دشمنان ایستادند و 
با توکل بر خداوند به وظایف خود عمل کردند، نتیجه آن پیروزی و پیشرفت 
اســت اما اگر دچار اختالف، عافیت طلبی و سستی شوند، نتیجه آن شکست 
خواهد بود.حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر لزوم بررسی علمی سنت های 
الهی با نگاه جامعه شناســی، سخنان خود در این بخش را اینگونه جمع بندی 
کردند: ملت ایران در ســال 1۳6۰ با قرار گرفتن در مدار یکی از سنت های 
الهی یعنی جهاد و ایســتادگی توانست دشمن را ناامید کند. امروز نیز همان 

قاعده و قانون جاری اســت و خداوند سال 1۴۰1 همان خداوند سال 1۳6۰ 
اســت و باید تالش کنیم خود را مصداق سنت های الهی قرار دهیم تا نتیجه 
آن پیشرفت و پیروزی باشد.رهبر انقالب در ادامه قوه قضائیه را ُرکنی مهم و 
تأثیرگذار در کل کشــور خواندند و گفتند: بر اساس آیات قرآن کریم، وظیفه 
حکومت اســالمی، اقامه نماز یعنی گسترش روح تعّبد در جمهوری اسالمی، 
ایتاء زکات یعنی عدالت توزیعی در جامعه اســالمی و امر به معروف و نهی از 
منکر یعنی امر به ارزشــهایی همچون عدالت،  انصاف، برادری و نهی از ظلم، 
فســاد و تبعیض است که به این اصل در قانون اساسی نیز تأکید شده و جزو 
وظایف قوه قضائیه هم قرار دارد.ایشــان افزودند: اگر به این وظایف با استفاده 
از امکانات گوناگون همچون امکانات قضا و دادگســتری عمل نشود، مصداق 
تضییع نعمت های الهی اســت و از این ناحیه ضربــه خواهیم خورد.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای، رئیس قوه قضائیه را فردی مؤمن، انقالبی، پُر کار، مردمی، 
به دور از تشــریفات، آشنا با زوایای گوناگون قوه و برخوردار از گوش شنوا در 
قبال منتقدان خواندند و توصیه هایی هشــت گانه به مسئوالن و کارکنان این 
قوه بیان کردند.ایشان در توصیه اول، سند تحول تهیه شده در دوره مدیریت 
قبل را از مترقی ترین اســناد تحول دانستند و افزودند: به این سند باید عمل 
و بر اســاس آن شخصیت سازی و کادرسازی شود.رهبر انقالب، عمل به سند 
تحول را باعث جلوگیری از انفعال در مقابل مخالفتها خواندند و افزودند: رئیس 
قوه، مقّید به عمل به سند است اما در سطوح دیگر یعنی همه قضات،  کارکنان 
و مدیران نیز باید این کار با قوت دنبال شــود البته بر اساس برخی گزارشها، 
در این زمینه آنگونه که باید، عمل نشده است.»مبارزه جدی با فساد« توصیه 
بعدی حضرت آیت اهلل خامنه ای به مسئوالن قضایی بود.ایشان با تأیید سخنان 
رئیــس قوه قضائیه مبنی بــر »در اولویت بودن مبارزه با فســاِد درون قوه«، 
خاطرنشــان کردند: اکثریت قضات، افرادی شریف، پاکدست، نجیب، مؤمن و 
زحمتکش هســتند اما با معدود افراد فاسد که به کار و آبروی دیگران آسیب 
می زنند، باید برخورد شود البته در مقوله مبارزه با فساد، کار اصلی، مقابله با 
ساختارهای فسادزا و در هم شکستن آنها است.رهبر انقالب با تأکید بر تقویت 
دانش قضایی و جلوگیری از صدور احکام ضعیف یا مخدوش، در توصیه بعدی 
به تشویق قضات و کارکنان شریف و زحمتکش سفارش کردند.»معطل نماندن 
هیچ یک از اختیارات و مأموریت های قانونی قوه« توصیه دیگر حضرت آیت اهلل 
خامنه ای به مسئوالن قضایی بود که در این زمینه گفتند: مثالً  دادستان کل 
در حــوزه حقوق عمومی وظایفی دارد که باید بــا رصد کامل و البته بدور از 
احساسات و شعارزدگی، از تضییع حقوق عامه جلوگیری کند.ایشان پیشگیری 
از جرم را از دیگر مصادیق مأموریتهای مهم قوه قضائیه برشــمردند و گفتند: 
به عنوان نمونه باید با عمل به تکلیف قانونی در زمینه تعیین مالکیت زمین ها 
در شــهرها و روستاها، از جرائمی مانند زمین خواری و کوه خواری پیشگیری 
شــود.رهبر انقالب در توصیه ششم، »تنظیم ارتباطات قوه قضائیه و ضابطان 
قضایی« را مورد تأکید قــرار دادند و گفتند: بر رفتار ضابطین باید مراقبت و 
نظارت شود که در حق متهم زیاده روی یا تندروی نشود. دستگاه قضایی نیز 
نباید تحت تأثیر ضابط باشد بلکه باید به صورت مستقل به مسائل رسیدگی 
کند. البته نظرات کارشناســی ضابطان نیز نادیده گرفته نشود.ایشان در این 
زمینه افزودند: یکی از گالیه های ضابطان از دستگاه قضایی رها کردن برخی 
پرونده ها به علت کمبودهای قانونی است در حالیکه باید با تکمیل قوانین این 
خأل را برطرف کرد.حضرت آیت اهلل خامنه ای در توصیه بعدی به مسئولیت قوه 
قضائیه در قبال امنیت روانی مردم اشاره کردند و گفتند: امنیت روانی از جمله 
حقوق عمومی است و دستگاه قضایی باید از نگران کردن و تخریب ذهن مردم 
به وسیله شایعات و اظهارات دروغ و هراس افکِن افراد مشخص یا نامشخص در 
رسانه ها و فضای مجازی جلوگیری کند.رهبر انقالب در توصیه هشتم و پایانی 
با اشــاره به باز شــدن پرونده های مهم و گوناگون در افکار عمومی همچون 
مسائل کارخانجات یا تصرفات غیرقانونی، تأکید کردند: سر زخم پرونده هایی 
که در افکار عمومی باز می شود نباید باز بماند. هر پرونده را تا آخر ادامه دهید 
و نهایی کنید.ایشان در پایان سخنانشان، کار قضایی را از جمله کارهای بسیار 
دشوار برشمردند و گفتند: البته اگر این کار را برای خدا و با هدایت الهی انجام 

دهید، اجر آن نیز سنگین خواهد بود.

سردار تنگسیری:

هر ناوگانی برای تردد از خلیج فارس باید از ایران اجازه بگیرد

وزارت صمت به دو وزارتخانه تبدیل می شود

استیضاح»فاطمی امین«اعالم وصول نشد

سازمان امور مالیاتی اعالم کرد؛

مالیات ستانی از کارتخوان ها، قانون مجلس است

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: استیضاح وزیر صمت اعالم وصول نمی شود چرا که به دولت دو ماه 
فرصت می دهیم تا الیحه تفکیک وزارت صمت را ارائه دهد.به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف 
در جلســه علنی دیروز )سه شنبه 7 تیرماه( مجلس شــورای اسالمی، گفت: 7 روز از تقاضای جمعی از 
نمایندگان برای استیضاح وزیر صمت می گذرد و امروز باید در این باره تصمیم گیری شود. اوالً بنده الزم 
می دانم به صراحت بگویم که هر سه قوه وظیفه خود می دانند که به مردم خدمت کنند و مشکالت کشور 
را با هماهنگی، همدلی و هم افزایی حل و فصل کنند.وی افزود: اگر روزی مجلس شورای اسالمی به این 

نتیجه برسد که وزیری را استیضاح کند....

راه عالج بازار اجاره چیست؟

کرایه خانه سرمایه مستاجران را می بلعد

سرگردانی متقاضیان وام اجاره بین سامانه 
وام ودیعه مسکن و بانک ها

توصیه رهبر معظم انقالب به مسووالن قضایی کشور :

سر زخم پرونده هایی که در افکار عمومی باز می شود 
نباید باز بماند
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گزیده خبر
فرمانده نیروی دریایی ارتش:

 با احتزاز پرچم ایران در کانال سوئز، حساب 
کار دست همه می آید

فرمانده نیروی دریایی ارتش تاکید کرد: نیروی دریایی 
ارتش در کنار ســپاه پاسداران از اوایل ناآرامی منطقه 
حضور داشــت و با اعزام ناوگروه ها با حضور غیرموجه 
افرادی که به دنبال توجیه کردن حضور بودند، مقابله 
کردیم و امنیت را به دریانوردان هدیه کردیم.به گزارش 
خبرنگار اقتصادی ایلنا، امیر دریادار شــهرام ایرانی در مراســم گرامیداشت روز 
جهانــی دریانورد، با بیان اینکــه دریانوردان امانتدار - کــه از ویژگی پیامبران 
بوده - هســتند و این ویژگی نصیب دریانوردان شده، گفت: دریانوردان در عمق 
اقیانوس ها در حال امانتداری هســتند. وی ادامــه داد: نیروی دریایی ارتش در 
کنار ســپاه پاسداران از اوایل ناآرامی منطقه حضور داشت و با اعزام ناوگروه ها با 
حضــور غیرموجه افرادی که به دنبال توجیه کردن حضور بودند، مقابله کردیم 
و امنیــت را به دریانوردان هدیه کردیم.به گفته فرمانده نیروی دریایی راهبردی 
ارتش، امروز وقتی همه شــناورها از پشــت رادیو متوجه حضور نیروی دریایی 
ارتش در منطقه می شــوند و می شنوند، می دانند که در مسیر دیگری تهدیدی 
وجود نخواهد داشــت.ایرانی با بیان اینکه در همین دوره کوتاه توانســتیم پنج 
فروند شــناور را اسکورت مســتقیم و غیر مسقیم کنیم، اظهار داشت: در کانال 
سوئز و بیخ گوش رژیم منحوس شناورهای کشورمان را اسکورت کردیم و در این 
منطقه وقتی پرچم ایران به احتراز درمی آید حساب کار دستشان می آید.وی با 
بیان اینکه با هر کج خلقی مقابله می کنیم، تصریح کرد: هر کشتی تقاضای کمک 
داشته، به آنها کمک کردیم و نجات دادیم در حالی نیروی پشتیبانی آن کشور 
در منطقه حضور داشت اما غیرت نداشتند اما ایرانی ها غیرت داشتند و توانستند 
آنها را نجات دهند، هر چند که این موضوعات را رسانه ای نکردیم.فرمانده نیروی 
دریایی ارتش افزود: ایرانی ها امنیت را هدیه می دهند و به دنبال صلح هستند و 
با کسی سر جنگ نداریم مگر اینکه کسی از بیشتر از قد و قواره خود حرف بزنند 

و به آنها پس گردنی می زنیم.

مذاکرات دوحه ادامه مذاکرات وین است
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی گفت: مذاکرات دوحه ادامه 
مذاکرات وین است؛ در وین به یک متن پیش نویس دست پیدا کردند که چند 
موضوع بررسی می شود.به گزارش اقتصادآنالین، عمویی، عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی گفت: مذاکرات دوحه ادامه مذاکرات وین است؛ در وین 
به یک متن پیش نویس دست پیدا کردند که چند موضوع بررسی می شود. این 
موضوع ها از جنس تحریم هایی است که آمریکا تالش می کند آنها را حفظ کند 
و ایران برای منافع مردم به دنبال حذف آنهاســت. بنا شده مذاکرات در کشور 
همسایه با سرعت بیشتر جلو برود؛ اگر آمریکا آماده رفع تحریم ها باشد، انتظار به 
نتیجه رسیدن سریع مذاکرات وجود دارد. این نماینده در ادامه بیان کرد: مجلس 

روند مذاکرات را پیگیری می کند.

 قطر و فرانسه بر اهمیت توافق برجام
 تاکید کردند

تهران-ایرنا- وزرای خارجه قطر و فرانســه دیروز )سه شنبه( در تماس تلفنی با 
یکدیگــر درباره تحوالت مربوط به توافق برجام و اهمیت گفت و گوی منطقه ای 
با ایران رایزنی کردند.به گزارش ایرنا، »کاترین کولونا« وزیر امور خارجه فرانسه 
دیروز با شــیخ »محمد بن عبدالرحمن آل ثانی« معاون نخست وزیر و وزیر امور 
خارجــه قطر تماس تلفنی برقرار کرد.در این تمــاس تلفنی، دو طرف عالوه بر 
بررسی تقویت روابط دوجانبه و تقویت همکاری در زمینه  سرمایه گذاری بین دو 
کشــور، تحوالت مربوط به مذاکرات برجام را مورد بحث و گفت  وگو قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری دولتی قطر )قنا(، محمد بن عبدالرحمن و کاترین کولونا بر 
اهمیت گفت وگوی منطقه ای با ایران و نزدیکی دیدگاه ها بین طرف های برجام 
تأکید کردند.روســای دستگاه دیپلماسی قطر و فرانسه همچنین درباره آخرین 

تحوالت مربوط به بحران اوکراین و اوضاع لیبی و لبنان رایزنی کردند.

سرلشکر سالمی:

رژیم صهیونیستی قادر به دفاع از خود نیست
فرمانده کل ســپاه گفت: رژیم صهیونیستی که قادر به دفاع از 
خود هم نیست و کاماًل یک رژیمی بدون سیاست است ،چگونه 
برخی کشورهای اسالمی بر آن تکیه می کنند که دارای امنیت 
یا اقتصاد باشند.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، 
سرلشکر ســالمی در دیدار با ژنرال »ندیم رضا« رئیس کمیته 
مشترک روسای ستاد ارتش پاکستان که در راس هیئت نظامی 
در ستاد فرماندهی کل سپاه حضور به هم رساندند ، با تاکید بر 
مناســبات نزدیک و ریشه دار دینی،فرهنگی و تاریخی دو ملت 
، کشــور و نیروهای نظامی ایران و پاکستان گفت : ما دو ملت 
مسلمان هستیم که خدای واحد، پیامبر عظیم الشأن و قرآن ما 
را بــه یکدیگر پیوند داده اســت عالوه بر این یک فرهنگ غنی 
مشــترک که دو ملت را به هــم متصل می کند از عوامل دیگر 
این احساس برادری است و در کنار آن همسایگی که در مفاهیم 
و تعابیــر قرآنی و تعالیم پیامبر عظیم الشــأن نیز وجود دارد ، 
درباره همســایگان ما هم صادق است.وی با تاکید بر اینکه در 
تاریخ ریشــه دار دو ملت هیچ نشــانه ای جز دوستی و برادری 
وجود ندارد گفت: عالوه بر این اشــتراکات قوی و ریشه دار ما 
به عنوان جزئی از جهان اســالم دشــمن های مشترکی داریم.

فرمانده کل سپاه از رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان دشمن 
جهان اســالم و بشــریت یاد کرد و با بیان اینکه آمریکایی ها 
نیز که تکیه گاه اصلی صهیونیســت ها هســتند اساساً دشمن 
حکومت اسالم هستند، فرجام و سرنوشت عادی سازی روابط با 
صهیونیست های کودک کش را برای برخی حکام منطقه تلخ 

توصیف و تصریح کرد :سوال مهمی است که رژیم صهیونیستی 
کــه قادر به دفاع از خود هم نیســت و کاماًل یک رژیمی بدون 
سیاست است ،چگونه برخی کشورهای اسالمی بر آن تکیه می 

کنند که دارای امنیت یا اقتصاد باشند این مسئله هیچ منطقی 
ندارد.سرلشکر سالمی ارمغان حضور آمریکایی ها در جهان اسالم 
را تفرقه های بزرگ ،جنگ های داخلی طوالنی ، تخریب خانه 

ها و همچنین آواره کردن مردمــان ، محروم کردن ملت های 
مســلمان از ثروت های خودشان و در واقع داشتن ناامنی و فقر 
و عقب ماندگی دانســت و گفت: وقتی به افغانســتان نگاه می 
کنیم آثار زیان بار و غیر قابل جبران مداخله آمریکایی ها را می 
بینیــم همانگونه که ما از این مداخالت ویرانگر آمریکایی ها در 
افغانستان رنج می بریم ؛مردم، دولت و اساساً کشور پاکستان هم 
بــه نحو دیگری رنج می برند.وی با بیان اینکه امنیت جمهوری 
اســالمی پاکستان را معادل امنیت جمهوری اسالمی ایران می 
دانیم، بر توسعه و تحکیم مناسبات و همکاری ها در حوزه های 
مختلف به ویژه ارتقای هرچه بیشتر امنیت مرزهای مشترک و 
مبارزه با تروریست ها تاکید کرد و گفت:خوشبختانه ما بیشتر 
مالقات هایمان طی ســالهای گذشته با فرماندهان عزیز ارتش 
پاکســتان بوده است، این نشــان دهنده آن است که ما روابط 
برادری خوبی با ارتش پاکستان داریم و با هر چیزی که بخواهد 
به آن خدشــه وارد کند مقابله می کنیم.ژنرال ندیم رضا رییس 
کمیته مشــترک روسای ستاد ارتش پاکستان نیز در این دیدار 
با اشــاره به اشتراکات فراوان دو ملت و کشور ایران و پاکستان، 
تفرقه و اختالف افکنی در جهان اســالم را ثمره طراحی آمریکا 
و غرب دانســت و گفت:آمریکایی ها بعد از بیست سال و بدون 
تامیــن امنیت افغانســتان آنجا را ترک کردنــد و حضور آنان 
دستاوردی نداشــت.رئیس کمیته مشترک روسای ستاد ارتش 
پاکستان همچنین بر توسعه همکاری ها ی اطالعاتی و عملیاتی 

به منظور تامین امنیت مرزهای دو کشور تاکید کرد.

امیرعبداللهیان در دیدار با اردوغان:
 راه حل سیاسی تنها مسیر حل بحران

 سوریه است
وزیر امور خارجه کشــورمان در دیدار با رئیس جمهور 
ترکیــه گفت: راه حل سیاســی و ضــرورت اجتناب از 
هرگونه اقــدام نظامی به عنوان تنها مســیر برای حل 
بحران ســوریه است.به گزارش خبرگزاری مهر، حسین 
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشــورمان در جریان 
دیدار از ترکیه شب گذشته با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور دیدار 
و در خصوص موضوعات موردعالقه دو کشور به گفتگو و تبادل نظر پرداخت.وزیر 
امور خارجه کشــورمان در این دیدار با ابالغ سالم رئیس جمهور اسالمی ایران و 
همچنین تجدید دعوت از رئیس جمهور ترکیه برای سفر به کشورمان به منظور 
برگزاری نشست شورای عالی همکاری های دو کشور در تهران و همچنین برپایی 
نشست کمیسیون همکاری های مشترک اقتصادی فی مابین، آمادگی کشورمان 
برای ارتقای روابط اقتصادی و تجاری با ترکیه و افزایش تبادالت تجاری در سطح 
هدف گذاری شده بین دوکشور را مورد تصریح قرار داد.امیرعبداللهیان همچنین 
در این دیدار با تشریح آخرین وضعیت گفتگو برای لغو تحریم ها، جدیت جمهوری 
اسالمی ایران برای رســیدن به توافقی خوب، قابل اتکا و پایدار، در صورت واقع 
بینی طرف آمریکایی و اجتناب از زیاده خواهی را دســت یافتنی دانست و مورد 
تاکید قرار داد.وزیر امور خارجه کشــورمان در خصوص موضوع سوریه با تبیین 
دیدگاه اصولی جمهوری اسالمی ایران در زمینه راه حل سیاسی بعنوان تنها مسیر 
برای حل بحران، و ضرورت اجتناب از هرگونه اقدام نظامی، آمادگی کشــورمان 
برای تسهیل در زمینه گفتگو برای کاهش نگرانی های امنیتی در سوریه را مورد 
تاکید قرار داد.دکتر امیر عبداللهیان همچنین در خصوص برخی تحرکات رژیم 
جعلی صهیونیستی در منطقه و کشورهای پیرامونی جمهوری اسالمی ایران، بر 
فتنــه انگیزی و ایجاد ناامنی بعنوان ارمغان حضور این رژیم برای منطقه تصریح 
و بر حمایت جمهوری اســالمی ایران از آرمان فلسطین تاکید کرد..رجب طیب 
اردوغــان رئیس جمهور ترکیه نیز در این دیدار با ابالغ ســالم به مقامات عالیه 
کشورمان، سیاست همســایگی دولت و نگاه به فعال سازی روابط با همسایگان 
را مــورد تمجید قــرار داد و با تاکید بر ضرورت نیل بــه تبادالت تجاری هدف 
گذاری شــده از سوی دو کشور، با تشکر از تجدید دعوت برای سفر به جمهوری 
اســالمی ایران، ابراز امیدواری کرد در فرصت مناسب برای برگزاری شورای عالی 
همکاری های فی مابین به تهران سفر نماید.رئیس جمهور ترکیه همچنین حصول 
توافق در مذاکرات هســته ای را مورد اشــاره قرار داد و ابراز امیدواری کرد این 
گفتگو ها به نتایج ثمر بخشی منجر شود.وی همچنین ضمن با اهمیت خواندن 
موضوعات مرتبط با فلسطین، قدس و مسجداالقصی از دیدگاه ترکیه، فلسطین 
را موضوع مهم دنیای اســالم دانست و وحدت جهان اسالم در این خصوص را با 
اهمیت ذکر کرد.تحوالت افغانســتان، اوضاع در عراق، روند آستانه، عزم دوکشور 
در زمینه مبارزه با تروریســم، تمرکز بر راه حل سیاســی برای مشکالت منطقه 
از دیگــر محورهای مورد گفتگو در دیدار وزیر امور خارجه کشــورمان با رئیس 

جمهور ترکیه بود.

در نشست خبری با امیرعبداللهیان؛
چاووش اوغلو: ترکیه مخالف تحریم های 

یکجانبه علیه ایران است
وزیر امور خارجه ترکیه در نشست خبری مشترک با همتای ایرانی خود تاکید کرد 
که آنکارا با تحریم های یکجانبه علیه ایران مخالف است.به گزارش خبرگزاری مهر 
به نقل از آناتولی، وزیر امور خارجه ترکیه ضمن اعالم مخالفت آنکارا با تحریم های 
یکجانبه علیه ایران نســبت به اتخاذ گام های مطلوب از سوی تمام طرف ها برای 
فعال سازی مجدد توافق هسته ای ابراز امیدواری نمود.بر اساس این گزارش، مولود 
چاووش اوغلو در نشست خبری مشــترک با حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه 
ایــران در آنکارا گفت که دو طرف تمام ابعاد روابــط دوجانبه بین آنکارا و تهران 
و نحــوه بهبود هماهنگی و همکاری در تمام زمینه ها را مورد بحث قرار دادند.وی 
افزود: رؤســای جمهور دو کشور دستیابی به ۳۰ میلیارد دالر حجم تبادل تجاری 
بیــن تهران و آنکارا را هدف گــذاری کرده اند. اما این رقم هم اکنون خیلی کمتر 
از این میزان اســت و ما باید با تالش بیشــتر حجم تبادل تجاری را باال ببریم و 
از تمام ســازوکارهای موجود به شکل مناسب استفاده نمائیم.وزیر خارجه ترکیه 
همچنین بر ضرورت تداوم همکاری با ایران در زمینه مبارزه با تروریسم به عنوان 
دشــمن مشترک همه تاکید کرد.چاووش اوغلو گفت: همکاری در زمینه مبارزه با 
تروریسم برای ما به عنوان دو همسایه حائز اهمیت است. ما امروز مسائلی از قبیل 
همکاری امنیتی را مورد بحث قرار دادیم و بر مطالبات ملموس خود در این صدد 
تاکید کردیم. ما باید به همــکاری با یکدیگر در این خصوص ادامه دهیم چرا که 
تروریسم دشمن مشترک ما است.وزیر خارجه ترکیه همچنین از رایزنی با همتای 
ایرانی خود پیرامون موضوعات منطقه ای از جمله اوکراین و اوضاع عراق، افغانستان، 
ســوریه و یمن خبــر داد.چاووش اوغلو ضمن ابراز تمایل ترکیه به دائمی شــدن 
 آتش بس در یمن، تنها راهکار حل بحران این کشــور را راهکار سیاسی برشمرد.

 عقب نشینی اسرائیل در مورد پرونده
 احیای برجام

وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی در واکنش به از ســرگیری قریب الوقوع مذاکرات 
غیرمستقیم میان ایران و آمریکا جهت احیای توافق هسته ای، گفت، این رژیم به 
همکاری با قدرت های غربی درباره این توافق ادامه می دهد و مخالفتش نه با خود 
توافق هسته ای، بلکه با »توافق بد« است.به گزارش ایسنا، بنی گانتس، وزیر جنگ 
رژیم صهیونیستی در آستانه از سرگیری مذاکرات برجامی، گفت که رژیم اسراییل 
با قدرت های جهانی بر سر هر توافقی که از مذاکرات هسته ای با ایران حاصل شود، 
همکاری خواهد کرد.ایران و آمریکا قرار اســت پس از وقفه ای چند ماهه، در هفته 
جاری در قطر با تسهیل گری اتحادیه اروپا، مذاکرات غیر مستقیمی را برای احیای 
توافق هســته ای)برجام( از سر بگیرند.گانتس در این باره گفت: با ازسرگیری مورد 
انتظار یا احتمالی مذاکرات هسته ای، ما به همکاری با آمریکا و دیگر کشورها برای 
تبیین موضعمان و اعمال نفوذ بر انجام دادن توافق، اگر توافقی در کار باشد، ادامه 
خواهیم داد.او افزود: جا دارد شفاف سازی شود که اسراییل با خود توافق هسته ای 

مخالف نیست. مخالف یک توافق بد است.

فرمانده نیروی دریایی ســپاه پاســداران تاکید کرد: امروز با 
اقتدار کشتی و موشک دریایی می سازیم و امروز هر ناوگانی 
بــرای تردد از ورودی و خروجی هــای خلیج فارس باید از ما 
اجازه بگیرند.به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار دریادار علیرضا 
تنگسیری در مراسم گرامیداشت روز جهانی دریانورد، با اشاره 
به برخورد با کشتی های انگلیســی در آب های خلیج فارس 
اظهار داشت: پس از ٧٢ ساعت از اقدام انگلیسی ها در توقیف 
کشتی مان در تنگه جبل الطارق، نسبت به توقیف کشتی  دو 
انگلیســی اقدام کردیم و این کشتی مرتکب دو تخلف محرز 
شده بود.وی ادامه داد: تخلف اول اینکه از آبراه خروجی وارد 
شده بود و هم اینکه سیستم ais خاموش بود و به تذکرات داده 
شــده در تنگه هرمز توجه نکرده بود که به سرعت نسبت به 
توقیف آن اقدام کردیم. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران 
درباره توقیف دو فروند کشتی یونانی هم اظهار داشت: یونان 
کشــتی نفتکش ایران را توقیف و نفــت آن را خالی کرد و با 
پررویی، دادگاهی نســبت به آن حکم داد اما ما با پشتیبانی 

رهبری و اقتدار ایشــان در یک لحظه و در یک شرایط بسیار 
بد جوی، نســبت به توقیف دو کشتی یونانی یکی در استان 
هرمزگان و یکی دیگر در استان بوشهر، اقدام کردیم و در این 
اقدام نقش رهبر را دیدیم.تنگسیری با بیان اینکه نعمتی که 
خداوند به ما اعطا کرده این اســت که هم در شمال و جنوب 
دریا داریم و دارای جزایر راهبردی در جنوب ایران هســتیم، 
تصریح کرد: در تمام دریای شــمال و جنوب و طول سواحل، 
سپاه با قدرت حضور دارد. وی با اشاره به همراهی مردم با سپاه 
در توقیف کشــتی  ایرانی در یونان و توقیف دو کشتی یونانی 
در ایران خاطرنشــان کرد: مردم همراه و همدل با ما بودند و 
چنان دفاعی کردند که ما شرمنده مردم شدیم و بیش از چهار 
هزار پیام تشکر از مردم دریافت کردیم.فرمانده نیروی دریایی 
ســپاه پاسداران با بیان اینکه ارتش قهرمان و سپاه دالور زیر 
سایه والیت در مقابل دشمنان ایستاده اند، ابراز داشت: نیروی 
دریایی قدرتمند افتخار ایرانی و ایران اســت. شتنگسیری با 
اشاره به توان داخلی در ساخت شناورها بیان کرد: هم زمان 

طاغوت را دیدیم و هم تالش های جمهوری اسالمی ایران را. 
در زمان طاغوت حتی توان ساخت قایق را نداشتیم اما امروز 
شاهد پیشرفت شرکت های دانش بنیان در این زمینه هستیم 
و ناوها وشناورهای اقیانوس پیما می سازیم و دومین نفتکش 
را به ونزوئال تحویل دادیم. وی افزود: امروز با اقتدار کشتی و 
موشــک دریایی می ســازیم و امروز هر ناوگانی برای تردد از 
ورودی و خروجی های خلیــج فارس باید از ما اجازه بگیرند.

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران با تاکید بر اینکه بارها 
این پیام را دادن و ایمپکت حضور بیگانگان در آب های خلیج 
فارس معنایی ندارد، یادآور شــد: دشــمن در آب های ایران 
حضور ندارد اما در آب های کشــورهای همسایه تردد دارد و 
بارهــا اعالم کردیم که حضور بیگانگان معنا و مفهومی ندارد 
و آنها قصد ایجاد امنیت در منطقه را ندارند و اگر اتفاقی هم 
بیفتد، سریعا منطقه را ترک می کنند. تنگسیری با بیان اینکه 
حمایت از بیگانگان معنایی ندارد، عنوان کرد: در سال ٢۰۰۳ 
صدام از بین رفت و با ســرگونی رژیم بعث، حضور بیگانگان 

در منطقه دیگر معنایی 
ندارد. در ســال ٢۰۰٧ 
انگلیسی ها  کشتی  هم 
که  کردیم  توقیــف  را 
این نشــاندهنده اقتدار 
نیروی دریایی و ســپاه 
اســت. وی  در منطقه 
حضور  کــرد:  اضافــه 

بیگانگان در منطقه بســیار کمرنگ شده و ما به طور دقیق، 
تردد تمام کشتی ها را منطقه رصد می کنیم و دقیقا می دانیم 
که مقصد و مبدا هر کشتی کجا بوده و است. فرمانده نیروی 
دریایی سپاه پاسداران درباره تولید شناور در داخل گفت: به 
زودی ناو شــهید حاج قاسم سلیمانی که حامل بالگرد است، 
به ناوگان نیروی دریایی سپاه اضافه می شود. همه قایق های 
پرســرعت موشک انداز با ســرعت ٧۰ تا ۹۰ نات را خودمان 
می سازیم.تنگسیری با اشاره به مبارزه نیروی دریایی سپاه با 
قاچاق کاال گفت: از ٢۳ لنج بیش از ٢۵ میلیون لیتر سوخت 
توقیف کردیم که در حال قاچاق از ایران به سمت کشورهای 
همسایه بود. همچنین توانسته ایم ٢۵۰ کیلوگرم مواد مخدر 

در آب های ایران توقیف و ضبط کنیم.

سردار تنگسیری:

هر ناوگانی برای تردد از خلیج فارس باید از ایران اجازه بگیرد

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

 شرکت لیزینگ سامان 
)سهامی خاص(

بدینوســیله از کلیه صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت 
به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که 
رأس ســاعت 15 روز چهارشنبه مورخ 1401/4/22 در نشانی تهران، 
بلوار مرزداران، خیابان گلســتان، خیابان گلســتان 2، انتهای کوچه 

پژوهش، پالک 13برگزار می گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
1- قرائت و استماع و بررســی گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی 

شرکت در خصوص عملکرد مالی سال 1400
2- تصویب ترازنامه و حســاب ســود و زیان ســال مالی منتهی به 

1400/12/29
3- انتخاب بازرسان قانونی شرکت

4- انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت
5- تعیین روزنامه کثیراالنتشار شرکت 

6- سایر امور که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است

به شماره ثبت  191269 و شناسه ملی 10102332375

هیأت مدیره
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گزیده خبر
مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران:

 کشتیرانی برای ساخت شناور معطل
 خارجی ها نمی ماند
نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل گروه کشتیرانی 
جمهوری اســالمی ایران با بیان اینکه امروز تمامی 
کارکنان دریایی گروه کشــتیرانی جمهوری اسالمی 
ایران با افتخار ایرانی هستند، گفت: کشتیرانی با برنامه 
ریزی در حوزه طراحی و مهندســی با کارشناسان و 

سازندگان داخلی و اســتفاده از توان داخل قراردادهایی با سازندگان داخلی 
منعقد کرده است.به گزارش خبرنگار مانا، محمدرضا مدرس خیابانی در آیین 
گرامیداشت روز جهانی دریانوردی با بیان اینکه در سال ۹۸، حدود ۶۷۰ نفر 
دریانورد خارجی در ناوگان گروه کشــتیرانی شــاغل بودند، تصریح کرد: این 
تعداد دریانورد خارجی، در ســال ۹۹ به نصف کاهش یافت و امروز با افتخار 
اعالم می کنیم که در سال ۱۴۰۰ تمامی کارکنان شاغل در بخش دریایی گروه 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران ایرانی هستند.وی با یادآوری اینکه ناوگان 
گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران هم اکنون در تمام نقاط دنیا حضور و 
تردد دارند، تصریح کرد: حضور ناوگان کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در 
اقصی نقاط جهان نشانه دیگری از اقتدار جمهوری اسالمی ایران است که توان 
این سرزمین را یک بار دیگر به رخ قلدرهای جهانی می کشد.مدرس خیابانی 
با قدردانی از زحمات نیروهای نظامی کشور در پشتیبانی از ناوگان کشتیرانی 
جمهوری اســالمی ایران گفت: مجموعه اقدامات مقتدرانه فرماندهی نیروی 
دریایی سپاه و حمایت های این بخش، مایه دلگرمی کارکنان گروه کشتیرانی 
جمهوری اســالمی ایران است، ضمن اینکه همراهی نیروی دریایی راهبردی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران برای این ناوگان ملی، مایه قوت قلبی است.وی 
در ادامه اظهارات خود با بیان اینکه گروه کشــتیرانی جمهوری اسالمی ایران 
هم اکنون در جایگاه چهاردهــم بزرگترین ناوگان های کانتینری جهان و به 
عنوان بزرگترین ناوگان منطقه خاورمیانه مطرح اســت، به برخی مشکالت و 

موانع تحریمی اشاره کرد.

فرج زاده رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری صدرا:
تبیین و دفاع از ارزشهای انقالب اسالمی 
و شبکه سازی، کارکرد اصلی مجموعه های 

فرهنگی شهر صدراست
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری 
صدرا در جلسه با رابطین فرهنگی مساجد و مجتمع 
های مســکونی پرجمعیت شــهر صدرا با تشــریح 
کارکردهای اصلی و ثانویــه مجموعه های فرهنگی 
شهری به بیان ظرفیت ها و حوزه های مورد نیاز شهر 

پرداخت.در نشست مشترک رابطین فرهنگی مساجد و مجتمع های مسکونی 
پرجمعیت شــهر صدرا ضمن بررسی مهمترین اقدامات صورت گرفته توسط 
این مجموعه های شــهری، به معرفی حوزه های مورد نیاز شهری مطابق با 
کارکردهای اولیه و ثانویه و اعتبارات شــهری و انتظار متقابل پرداخته شد.در 
این نشست فرج زاده رئیس ســازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری 
صدرا با بیان الزامات سنگر بودن مسجد در اندیشه اسالمی و بیان امام راحل 
عظیم الشأن و وظیفه بزرگداشت مراسم و زنده نگهداشتن شعائر  گفت: امروز 
وظیفه اصلی مســجد، حفظ محوریت محله و تبدیل شدن به سنگر و مأمن 
همه اقشار محله و فرماندهی جهاد تبیین با استفاده حداکثری از حضور همه 

اقشار مردم است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان خبر داد: 
9هزار و992 نفر در آزمون های مهارت فنی 

و حرفه ای شرکت کردند
همدان- مجید ملکیان: در 3 ماهه نخســت سال جاری  ۹هزار و  ۹۹2نفر در 
فنی و حرفه ای اســتان همدان سنجش و ارزیابی شدند.وهب مختاران،مدیر 
کل آموزش فنی و حرفه ای اســتان با اعالم این خبــر افزود:تعداد ۶ هزار و 
55۴ نفر از شــرکت کنندگان مرد و ســه هزار و ۴3۸ نفر زن بودند.مختاران 
افراد شــرکت کننده در آزمون آنالین را چهار هزار و  3۱5 نفر عنوان کرد و 
بیان کرد: در آزمون های هماهنگ این اداره کل نیز دو هزار و 2۷۴ نفرشرکت 
کردند.وی از مشــارکت 332 نفر در آزمون های تفاهم نامه خبر داد و اظهار 
کرد:در صنعت ســاختمان دو هزار و ۴2۸  نفر مورد ســنجش قرار گرفتند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اســتان همدان با اشــاره به اینکه ۶۴3 نفر 
در آزمون های ادواری شــرکت داشــتند ، اظهار داشت: ۷2 درصد از شرکت 

کنندگان در آزمون های مهارتی موفق به کسب نمره قبولی شده اند.

راه عالج بازار اجاره چیست؟

کرایهخانهسرمایهمستاجرانرامیبلعد
کرایه خانه دائما در حال بلعیدن سرمایه های مستاجران است و 
در این شرایط دولت و مجلس راه حل را در تعیین سقف افزایش 
اجاره بها دیده اند. عدم تمکین از ســقف مجاز افزایش ســالیانه 
اجاره بهــا تنبیهاتی همچون حذف معافیت مالیاتی برای مالکان، 
افزایش مالیات، هزینه دادرسی برای صاحبخانه ها و اعمال جریمه 
برای بنگاه های معامالت ملکی متخلف در پی دارد؛ این در حالی 
است که کارشناسان معتقدند فشار به مالکان باعث کاهش عرضه 
مسکن استیجاری و التهاب بیشتر بازار اجاره می شود.به گزارش 
ایســنا، مدیریت فوری بازار اجاره توسط دولت و مجلس در حال 
پیگیری است. دولت مشــابه دو سال گذشته تعیین سقف برای 
اجاره بها را در دســتور کار قرار داد و امسال این طرح را به تایید 
ســران قوا رساند. بدین ترتیب اعالم شــد که حد مجاز افزایش 
اجاره بهای سالیانه در تهران 25 درصد و دیگر شهرها 2۰ درصد 
خواهد بود. قراردادهای اجاره نیز به طور خودکار تمدید می شود.

به طور مثال اگر نرخ قرارداد اجاره یک واحد مســکونی در شهر 
تهران در ســال گذشــته ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه و 3 میلیون 
تومان اجاره بوده، در سال جاری 25 درصد به قیمت رهن و 25 
درصد به نرخ اجاره افزوده می شــود. بر این اســاس ودیعه واحد 
مورد نظــر ۱25 میلیون و اجاره ماهیانــه آن 3 میلیون و ۷5۰ 
هزار تومان خواهد شد.از طرف دیگر مجلس شورای اسالمی طرح 
دوفوریتی به منظور کنترل بازار اجاره ارایه کرده که شباهتهایی 
بــه برنامه دولت دارد. از آنجا که دولت الیحه ای در این خصوص 
ارایه نداده، مجلس اقدام به ارایه طرح در این زمینه کرده اســت. 
این طرح هم اکنون به کمیســیون عمران مجلس جهت بررسی 

بیشتر ارجاع شده است.

تورم ۵2 درصد، سقف مجاز افزایش اجاره 2۵ درصد
گذشته از آنکه با توجه به تورم حدود ۴۰ درصد سالهای گذشته 
کــه هم اکنون به 52 درصد رســیده، نقدهایی به ســقف مجاز 
افزایش اجاره بها توســط برخی کارشناسان وارد شده، اما تجربه 
دو سال گذشته نشان می دهد مهمترین پاشنه آشیل تعیین حد 
مجاز برای قراردادهای اجاره، عدم ضمانت اجرایی آن اســت. به 
طوری که در دو ســال اخیر بسیاری از موجران به راحتی حکم 

تخلیه را به دست مستاجر دادند.

چهار راه گریز از مصوبه دولت
چهار بند در قانون دو سال اخیر وجود داشت که به نوعی راه گریز 
را بــرای مالکان فراهم می کرد. به این صورت که اگر مالک قصد 
سکونت در ملک مورد نظر را داشته باشد، خانه خود را بفروشد، 

قصد ســاخت و ساز داشته باشد یا فرزند ذکور او به لحاظ ازدواج 
بخواهد در خانه ساکن شود مالک می تواند قرارداد مستاجر را در 

پایان مدت قرارداد فسخ کند.

چه ضمانتی برای تمکین مالکان از دستورالعمل ها وجود 
دارد؟

البته در طرحی که مجلس در دســتور کار قرارداده بنا به گفته 
نماینــدگان، ضمانت اجرایــی الزم وجود دارد. بنــا به گفته آرا 
شــاوردیانـ  عضو کمیسیون عمران مجلس، اعمال جریمه برای 
بنگاه های معامالت ملکی متخلف، حذف معافیت مالیاتی، افزایش 
مالیات و هزینه دادرسی برای صاحب خانه هایی که مبالغ خارج 
از عرف تعیین می کنند از جمله ضمانت های اجرایی برای رعایت 
ســقف مجاز افزایش کرایه خانه اســت اما بــرای تحقق تمامی 
این موارد وجود ســامانه اطالعاتی قوی از اهمیت بسیار زیادی 
برخــوردار بوده و طرح مجلس نیز بــه این مهم تاکید دارد.قوای 
ســه گانه در حالی به طرح ســاماندهی بازار اجاره ورود کرده اند 
که زیرســاختهای نرم افزاری و سخت افزاری الزم برای اعمال این 
سیاست ها وجود ندارد. از سوی دیگر بازار اجاره هم اکنون با فشار 
تقاضا مواجه شده است. به دلیل رشد قیمت مسکن در چهار سال 
اخیر و تبعیت اجاره بها از قیمت مســکن، تورم بازار اجاره در سه 

سال گذشته شتاب گرفته است.

اجاره بها حدود دو برابر میزان مجاز رشد کرد
بر اساس اعالم مرکز آمار، رشد اجاره بها در کل کشور طی ماه های 
خرداد ســال های ۱3۹۹ تا ۱۴۰۱ به ترتیب 2۴.۱ درصد، 2۷.۸ 
درصد و 3۱.۷ درصد بوده است. در واقع تورم اجاره بها در خرداد 
امسال در مقایسه با سال گذشــته ۱۴ درصد رشد داشت. تورم 
ماهیانه اجاره بهــا نیز در خرداد ۱۴۰۱ به میزان 2.3 درصد بود. 
اردیبهشــت ماه این رقم 2.5 درصد اعالم شد.در شهر تهران نیز 
جدیدترین آمار از قیمت اجاره مســکن که توســط وزارت راه و 
شهرسازی ارایه شده حاکی از آن است که در اردیبهشت ۱۴۰۱ 
میانگین نرخ اجاره بهای هر متر خانه در پایتخت به ۱2۶ هزار و 
۹۰۰ تومان رسیده است. این رقم در سال ۱۴۰۰ معادل ۸۴ هزار 
و ۸۰۰ تومان و در سال ۱3۹۹ برابر با ۶2 هزار و ۹۰۰ تومان بود. 
۱۱ سال قبل یعنی ســال ۱3۹۰ نیز متوسط نرخ اجاره هر متر 
مسکن در تهران ۱2 هزار و ۹5۰ تومان بوده است. بر این اساس 
آمار از رشــد ۸۸۰ درصدی اجاره بها در پایتخت طی ۱۱ ســال 
اخیر حکایت دارد. این در حالی اســت که توان مالی خانوارهای 
مستاجر به لحاظ اختصاص بخش قابل توجهی از درآمدهایشان 
برای اجاره بها هر ساله کمتر می شود.بر اساس برخی آمارهایی که 
توسط مســئوالن و کارشناسان ارایه می شود اجاره بها هم اکنون 
۶5 درصد هزینه خانوارهای مستاجر را به خود اختصاص می دهد.

رشــد ۴۹ درصدی اجاره بها در تهران مطابق گزارش وزارت راه و 

شهرسازی و افزایش حدود 32 درصدی این شاخص در کل کشور 
مطابق گزارش مرکز آمار طی یک سال اخیر در شرایطی رخ داده 
که در دو سال گذشته میزان مجاز افزایش سالیانه در تهران 25 
درصد، دیگر کالنشــهرها 2۰ درصد و سایر شهرهای کشور ۱5 
درصد بود. بنابراین آمار نشــان می دهد نرخ اجاره به طور رسمی 

بیش از دو برابر مدنظر سیاست گذار افزایش یافته است.

یک کارشناس: مساله اصلی، کمبود تولید مسکن است
فرشــید پورحاجت ـ کارشناس بازار مســکن درخصوص تاثیر 
نرخ گذاری بر بازار اجاره اظهار کرد: به نظر می رســد، مسئوالن 
موضوعــات اصلی مبتالبه بخش مســکن را فرامــوش و فرع را 
جایگزین کرده اند. طی یک پروســه ۱۰ ساله ۱۴ درصد به تعداد 
خانوارهای مستاجر افزوده شده که علت اصلی، کاهش ساخت و 
ســاز و به تبع آن رشد قیمت مســکن بوده است.وی افزود: طی 
سالهای اخیر به جای اینکه شرایط تولید مسکن را تسهیل کنند، 
سازندگان را با اعمال مالیاتهای مختلف، تنبیه کردند. هزینه تولید 
و سرمایه گذاری را باال بردند و باعث کمبود تولید مسکن شدند. 
حاال به جای اینکه ایــن موضوعات را حل کنند می گویند آقای 
مالک، شــما اگر بیش از 25 درصد نرخ اجــاره را افزایش دادی 
مشــمول جرایم می شــوی. این اقدامات غیر از اینکه مردم را در 
پروسه دادگاه و شــورای حل اختالف درگیر کند نتیجه دیگری 
ندارد. نتیجه دیگرش این است که قراردادهای صوری به مسائل 

بازار اجاره افزوده می شود.

قوانین اجاره داری در ۵0 سال گذشته جواب نداده است
این کارشــناس بازار مسکن با بیان اینکه سیاستهای اعمال شده 
در بخش مسکن طی ۱۰ سال گذشته دارای مکانیزمهای تنبیهی 
بوده اســت گفت: اینکه به جای حل مشــکل بگوییم اگر تخلف 
کردیــد چنان و چنین می کنیم اگر قرار بود به ســاماندهی بازار 
مسکن بینجامد در ۱۰ سال گذشته اتفاق می افتاد. وقتی اوضاع 
بازار اینگونه شــده پس باید بپذیریم که سیاســتهای دستوری 
جواب نمی دهد.به گفته پورحاجت، در 5۰ ســال گذشته قوانین 
مختلفی برای اجاره داری وضع شده که هیچ کدام تا امروز نتیجه 
نداده اســت. اعمال دستورالعمل و بخشنامه، فشار به خانوارها را 
افزایش می دهد. خروجی آن کاهش تولید مسکن و کاهش عرضه 
واحدهای اســتیجاری در بازار خواهد بود که به رشــد اجاره بها 
می انجامد. دولت باید سیاستهای تولید مسکن را به صورت واقعی 
برنامه ریزی کند و با تولید مســکن در کشــور بازار را به تعادل 

برساند.

اعتبار هدیه ۳۵۰ هزار تومانی 
 همراه اول برای دانشجویان

 و جوانان
همراه اول با شــروع فصل تابســتان، اعتبار هدیه 35۰ هزار 
تومانی آکادمی همراه را برای دانشــجویان و جوانان در نظر 
گرفته اســت.به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات 
ســیار ایــران، اپراتور اول تلفــن همراه در راســتای تکریم 
مشترکان سیمکارت های دانشجویی و جوانان و همزمان با 
شروع ایام تابستان، اعتبار هدیه 35۰ هزار تومانی را در نظر 
گرفته است.مشترکان فعلی و جدید سیمکارت های »اعتباری 
دانشجویی« و »دائمی جوانان« می توانند از این اعتبار هدیه 
که ویژه اســتفاده و ثبت نــام در دوره های ممتاز »آکادمی 
همراه« است، استفاده کنند.متقاضیان خرید این سیمکارت 
ها می توانند با مراجعه به مراکز فروش و خدمات همراه اول 
یا فروشــگاه آنالین همراه اول نسبت به خرید، ارسال رایگان 
و فعالســازی ســیم کارت موردنظر خود اقدام کنند.اعتبار 
آکادمی همراه برای مشترکان جدید سیمکارت های اعتباری 
دانشجویی و سیمکارت های دائمی جوانان حداکثر تا ۴ روز 
پس از فعالسازی سیمکارت، تخصیص داده می شود که قابل 
استفاده در تمامی بخش های آکادمی همراه است.مشترکان 
فعلی این دو نوع سیمکارت نیز اعتبار 35۰ هزار تومانی را به 
صورت خودکار پس از ثبت نام در سایت آکادمی همراه اول 

دریافت می کنند.

رئیس بانک جهانی:
تورم جهانی تا 2سال ادامه دارد

دیوید مالپاس، رئیس بانک جهانی بیان کرد که ممکن است سال ها 
طول بکشد تا قیمت ها دوباره کنترل شود.به گزارش ایسنا و به نقل 
از اکونومیک، مالپاس معتقد اســت به دلیل این که ایاالت متحده و 
ســایر اقتصادها با نرخ تورمی روبرو هستند که در دهه های گذشته 
مشاهده نشده است تورم جهانی ادامه دارد.وی گفت: »ماه ها و شاید 
دو سال طول بکشد تا نرخ تورم به پایین برگردد«.رئیس گروه بانک 
جهانی اظهار کرد: تورم بی سابقه و کمبود کاالهای کلیدی مانند روغن، کود و گندم به این معنی 
است که برای برخی کشورها اجتناب از رکود بسیار سخت خواهد بود.وی افزود: بسیاری از نقاط 
جهان به دلیل کمبود کود در حال تعطیل شــدن هستند و این کمبود محصوالت برای چندین 
ســال ادامه خواهد داشت.دیوید مالپاس هشدار داد که کمبود مواد غذایی ممکن است منجر به 

بی ثباتی در کشورهای فقیرتر شود.

بورس ۱۰ هزار واحد صعود کرد
بازار سرمایه امروز بر خالف روزهای گذشته روندی صعودی داشت و شاخص کل بورس توانست 
بیش از ۱۰ هزار و احد افزایش یابد.به گزارش ایسنا، در معامالت دیروز بازار سرمایه شاخص کل 
بورس با ۱۰ هزار و 3۶۰ واحد افزایش تا رقم یک میلیون و 5۱۴ هزار واحد صعود کرد. شاخص 
کل با معیار هم وزن نیز دیروز روندی صعودی داشــت و با 3 هزار و ۷۹۷ واحد افزایش در رقم  
۴2۱ هزار و ۹2 واحد ایســتاد.معامله گران این بازار با انجام 3۷۴ هزار معامله ارزش معامالت را 
به  ۴۶ هزار و ۱۸۴ میلیارد ریال رساندند. پتروشیمی نوری، پاالیش نفت اصفهان، پاالیش نفت 
بندرعباس، سرمایه گذاری تامین اجتماعی و کشتیرانی جمهوری اسال می ایران نسبت به سایر 

نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.

ســازمان امور مالیاتی در رابطه با مالیات ستانی 
از دستگاه های کارت خوان و در پاسخ به برخی 
مطالب منتشر شده در رسانه ها توضیحاتی ارائه 
داد و آن را مطابــق نــص صریح قانون مجلس 
دانســت.به گزارش خبرگزاری مهــر به نقل از 
ســازمان امور مالیاتی، این سازمان در پاسخ به 
انتشــار مطلبی در یکی از رســانه های کشور با 
عنوان »ســرایت فرار مالیاتی به اصناف خرد« 
گزارشی منتشــر کرده اســت.در متن منتشر 
شــده ســازمان امور مالیاتی آمده است: قانون 
پایانه هــای فروشــگاهی و ســامانه مودیان در 
تاریخ ۰۱/ ۰۸/ ۱3۹۸  به تصویب مجلس شورای 
اسالمی رســیده اســت که هدف از تصویب و 
اجــرای آن جلوگیری از فــرار مالیاتی و ایجاد 

شفافیت در معامالت و تراکنش های مالی است 
که به موجــب بند )ب( مــاده )۱( این قانون، 
دســتگاه های کارتخوان )POS( به عنوان پایانه 
فروشگاهی شناخته شــده است.به موجب بند 
)م( تبصره )۱2( قانون بودجه ســال ۱۴۰۰، به 
منظــور اجرای قانون پایانه های فروشــگاهی و 
سامانه مودیان مصوب ۰۱/ ۰۸/ ۱3۹۸، اشخاص 
حقوقی و مالکان واحدهای صنفی موظف بودند 
تا پایان اردیبهشت  ماه سال ۱۴۰۰، حداقل یکی 
از حســاب های بانکی خود را به عنوان »حساب 
فروش« معرفی کنند. بانک مرکزی نیز موظف 
بود تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۰، سامانه ای 
را برای این منظور معرفی کند. کلیه حساب های 
متصل به شبکه شاپرک، به صورت پیش فرض، 
»حساب فروش« هستند و نیازی به ثبت آنها در 
سامانه یادشده نیست.به موجب ماده )۸( قانون 
پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مودیانی 

که از ثبت نام در سامانه مودیان خودداری کنند 
و نیــز خرده فروشــی ها و واحدهای صنفی که 
به طور مســتقیم با مصرف کننده نهایی ارتباط 
دارند، در صورتی که از پایانه فروشگاهی استفاده 
نکنند، مشمول امتیاز یاد شده در ماده )۴( قانون 
موصوف نخواهند بود.همچنین، مطابق مفاد ماده 
مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است 
معادل مالیات متعلق به فروش مودیان موضوع 
این ماده را به هر طریق ممکن، از جمله مراجعه 
به محل های فعالیت و رسیدگی به دفاتر، اسناد 
و مدارک آنان، )اعم از فیزیکی و الکترونیکی( یا 
هرگونه مدارک و قرائنی که به دســت می آورد، 
تعیین و مطالبه کندبعــالوه، در تعیین مالیات 
متعلق به این مودیان، هیچ گونه اعتبار مالیاتی 
بــرای خریدهای آنــان منظور نخواهد شــد. 
همچنیــن مودیان مزبور، در صــورت اعتراض 
به میزان فروش اعالم شــده توســط سازمان، 

می تواننــد با ارائه اســناد و مــدارک مثبته به 
مراجع دادرسی مالیاتی مراجعه کنند.به موجب 
فصل پنجم از قانون مــورد بحث، ضمانت های 
اجرایــی الزم به منظور جلوگیــری از هرگونه 
تخلف در اســتفاده از پایانه های فروشگاهی از 
جمله عدم استفاده از آن )ازجمله دستگاه های 
کارتخوان( در نظر گرفته شده و در صورت وقوع 
تخلف جریمه های متناســب با آن تعیین شده 
اســت.محور اصلی بحــث در مطلب مندرج در 
رســانه مزبور با عنوان »سرایت فرار مالیاتی به 
اصناف خرد« حول آثار و عواقب چشم پوشــی 
خرده فروشی ها از استفاده از دستگاه کارتخوان 
به منظور اعالم فروش پایین  تر از میزان واقعی به 
سازمان امور مالیاتی کشور و به تبع آن پرداخت 
مالیات کمتر اســت که به نظر می رسد نگارنده 
اشراف کاملی بر قوانین فوق الذکر و سایر قوانین 
و مقررات مالیاتی که مودیــان مالیاتی را ملزم 

به اقدام در چارچــوب قانون و مقررات مصوب 
نموده و در صورت اســتنکاف از آن مشــمول 
جرایم ســنگین و حســب مورد محرومیت از 
معافیت های مقرر می کند، نداشته و تنها اقدام 
به پیش بینی رفتار مودیان مالیاتی در مواجهه با 
اجرای قانون مورد بحث کرده است.آنچه مسلم 
است ایجاد عدالت اجتماعی در بین آحاد جامعه 
تنها با ایجاد شــفافیت در مراودات و معامالت 
صورت گرفته امکان پذیر بوده و قانونگذار با این 
هدف، مصمم به اجرای قانون مذکور و پیگیری 
تصویب قوانین تکمیلی در راستای دستیابی به 
این مهم خواهد بود.شــایان ذکر است مطالب 
عنوان شده توسط نگارنده در بسیاری از موارد، 
هیچ گونه انطباقی با نحوه اقدام این سازمان در 
اجرای تکالیف قانونی به موجب قوانین مصوب 
در راســتای تعیین میزان مالیات مقطوع برای 
عملکرد سال ۱۴۰۰ برخی از صاحبان مشاغل 
نداشــته و این ســازمان با بهره برداری از سایر 
اطالعات موجــود در پایگاه های اطالعاتی خود 
تمامی مســاعی خویش را بــرای جلوگیری از 

فرارهای مالیاتی صرف خواهد نمود.

سازمان امور مالیاتی اعالم کرد؛

مالیات ستانی از کارتخوان ها، قانون مجلس است

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

 شرکت خدمات فرآوری مبلیران
 )سهامی خاص(

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به 
عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که رأس 
ســاعت 16 روز چهارشنبه مورخ 1401/4/22 در نشانی تهران، بلوار 
مرزداران، کنار گذر یادگار امام، خیابان گلســتان، گلستان 2، انتهای 

کوچه پژوهش، پالک 13 برگزار می گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
1- قرائت و استماع و بررســی گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی 

شرکت در خصوص عملکرد مالی سال 1400
2- تصویب ترازنامه و حســاب ســود و زیان ســال مالی منتهی به 

1400/12/29
3- انتخاب بازرسان قانونی شرکت

4- انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت
5- تعیین روزنامه کثیر االنتشار شرکت

6- ســایر اموری که در حیطه اختیار و وظایف مجمع عمومی عادی 
سالیانه باشد

به شماره ثبت  171182 و شناسه ملی  10102136454

هیأت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

مؤسسه هنر و ادبیات پارسی

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت 
به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مؤسسه 
که رأس ســاعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1401/4/22 در نشانی 
تهران، بلوار مرزداران، خیابان گلستان، خیابان گلستان 2، انتهای 

کوچه پژوهش، پالک 13برگزار می گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
1- قرائت و استماع و بررسی گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی 

مؤسسه در خصوص عملکرد مالی سال 1400
2- تصویب ترازنامه و حســاب سود و زیان سال مالی منتهی به  

1400/12/29
3- انتخاب بازرسان قانونی مؤسسه

4- انتخاب اعضای هیات مدیره مؤسسه
5- تعیین روزنامه کثیراالنتشار مؤسسه

6- سایر امور که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است

به شماره ثبت  16225 و شناسه ملی 10100587340

هیأت مدیره



4روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران چهارشنبه 8 تیر 1401  29 ذی القعده 1443  29 ژوئن 2022ویژه

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad 4940  8 صفحه    سال هفد              هم    شماره

www.sobh-eqtesad.ir
info@sobh-eqtesad.ir

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان زنجان از امکان 
بهره مندی مشترکان کشــاورزی از برق رایگان در صورت 
همکاری با این شــرکت خبر داد.بــه گزارش روابط عمومی 
شــرکت توزیع نیروی برق اســتان زنجان، پیام جوادی در 
گفتگویی با اعالم اینکه کشــاورزان عزیز اســتان زنجان با 
عقد تفاهم نامه همکاری با مدیریت توزیع برق شهرســتان 
خود می توانند از برق رایگان برخوردار شــوند گفت: استان 
زنجــان بیش از 9 هزار مشــترک برق کشــاورزی دارد که 
23درصد از انرژی توزیع شــده در استان را مصرف می کنند 
و این مشــترکان با عقدتفاهم نامه همکاری با شرکت توزیع 
برق اســتان زنجان و تعدیل بار مصرفی خود در 5 ســاعت 
اوج مصرف از 19 ساعت برق رایگان در روز برخوردار شوند.

جوادی افزود: اســتفاده 19 ساعته از برق رایگان در ساعات 
غیرپیک از نظر اقتصادی می توانند مشوق بسیار خوبی برای 
مشترکان کشــاورزی باشد که به راحتی با جابجایی ساعت 
مصــرف خود پاداش همکاری دریافت نمایند و امید اســت 
کشــاورزان با درنظر گرفتن شرایط دشوار صنعت برق برای 
تأمین برق کشور در فصل تابستان همکاری الزم را با شرکت 
توزیع نیروی برق اســتان داشته باشند.گفتنی است شرکت 
توانیر با صدور اطالعیه ای از رایگان شــدن برق کشاورزان 
همــکار در مدیریت مصرف برق خبــر داد. در این اطالعیه 
آمده است: »به منظور قدردانی و جبران زحمات و همکاری 
کشــاورزان در مدیریت مصرف برق فصل تابســتان امسال، 
امکان بهره مندی مشترکان محترم کشاورزی از برق رایگان 
در صورت همکاری با صنعت برق فراهم گردیده است.شرایط 
در نظر گرفته به گونه ای اســت که کلیه کشاورزان محترم 
می توانند با عدم استفاده از برق چاه های کشاورزی به مدت 
5 ساعت در بازه زمانی 11 تا 18 )که در تفاهم نامه همکاری 
درج می شود( و انتقال زمان آبیاری به ساعات دیگر، از برق 
رایگان در مابقی ساعات شبانه روز استفاده نمایند.یادآور می 
شود عدم آبیاری در ســاعات گرم روز، یکی از اصول علمی 
کشاورزی نیز محســوب می شود چرا که در این ساعات به 
دلیل گرمــای هوا و تبخیر بســیار آب، ضمن اتالف منابع 
آب و انرژی، باعث آســیب به گیاهان نیز می شــود.از این 
رو کشاورزان محترم در سراســر کشور می توانند از طریق 
تماس با شــماره تلفن 121 و کسب اطالعات بیشتر، ضمن 
انعقاد تفاهم نامه همکاری و رعایت شرایط تفاهم نامه، از برق 

رایگان در ماه های خرداد تا شهریور بهره مند شوند.”

با کاهش مصــرف پاداش  مشــترکان برق خانگی 
می گیرند

مدیرعامل شــرکت توزیع برق اســتان زنجان از اختصاص 
پاداش به مشترکانی خانگی که الگوی مصرف را رعایت کرده 
و نسبت به سال پیش مصرف خود را کاهش دهند خبر داد. 
پیام جوادی با اعالم این که خوشــبختانه بیش از ۷۰ درصد 
مشترکان اســتان زنجان الگوی مصرف را رعایت می کنند 
گفت: این مشــترکان می توانند با کاهش هرکیلووا ت ساعت 

مصرف خود نسبت به سال پیش تا 5۰۰ تومان پاداش دریافت 
کنند.گفتنی است شرکت توانیر اطالعیه ای در این باره منتشر 
کرد که در این اطالعیه آمده اســت :به اطالع می¬ رســاند 
به منظور ایجاد زمینه مشــارکت مشترکین صنعت برق در 
مدیریت مصرف و پرداخت بهای برق صرفه جویی شــده به 
ایشان،  مشترکین بخش خانگی که الگوی مصرف را در ماه 
های گرم ســال )خرداد تا شــهریور( رعایت نموده و نسبت 
به ســال قبل کاهش مصرف برق داشته باشند ، به ازای هر 
کیلووات ساعت کاهش تا مبلغ 5۰۰ تومان پاداش همکاری 
مدیریــت مصــرف دریافت خواهند کرد.  مبلــغ پاداش در 
هر صورت حســاب برق درج و از بهای بــرق  مصرفی کم 
می¬ گردد. جهت کســب اطالعات بیشــتر می¬ توانید به 
    www.Tavanir.Org.ir:تارنمای شــرکت توانیر به نشانی

و اپلیکیشن برق من  مراجعه فرمائید.

اصالح و بهسازی 2275 کیلومتر از شبکه های توزیع 
برق روستایی استان زنجان

معاون برنامه ریزی و مهندســی شــرکت توزیع برق استان 
زنجان از اصالح و بهسازی بیش از 15۰ کیلومتر از شبکه های 
توزیع روســتایی اســتان زنجان خبر داد. داود دولتیاری با 
اشــاره به اجرای این پروژه ها در قالب طرح بهارستان گفت: 
طرح جهادی بهسازی شــبکه های برق روستایی موسوم به 
بهارستان براساس مصوبه شورای اسالمی مبنی بر توسعه و 
بهسازی شبکه های برق روستایی از محل اعتبارات توانیر و از 
سال 14۰۰ آغاز و تاکنون 15۰ کیلومتر از شبکه های توزیع 
برق روستایی اســتان زنجان اصالح و بهینه سازی شده اند.

دولتیاری افزود: رفع افت ولتاژ، احداث 4۰کیلومتر شــبکه 
جدید، اصالح 19۰کیلومتر شبکه توزیع، نصب 2963 اصله 
تیر جدید و جابجایی 5۰2 اصله تیر، نصب 3۰3۷ دســتگاه 

چراغ روشنایی و نصب 16 دستگاه ترانسفورماتور از اقداماتی 
اســت که در این طرح اجرا شده است.معاون برنامه ریزی و 
مهندســی شرکت توزیع نیروی برق اســتان زنجان اجرای 
طرح بهارستان را گامی بزرگ در راستای محرومیت زدایی و 
خدمت رسانی به روستاها عنوان کرد و افزود: از 919 روستای 
استان زنجان 9۰3 روستا از نعمت برق برخوردارند و شرکت 
توزیع نیروی برق اســتان زنجان یکی از شرکت های سرآمد 
در برق رســانی به مناطق روستایی اســت.گفتنی است در 
طرح بهارستان تاکنون شبکه 185 روستای استان اصالح و 
بهسازی شده و براساس برنامه عملیاتی سال 14۰1 اصالح و 
بهینه سازی شبکه 165 روستای دیگر در حال انجام است  و 
براساس پیش بینی این طرح تا پایان 14۰3 به اتمام خواهد 

رسید.

با کاهش مصرف برق نســبت به پارسال: مشترکان 
صرفه جو پاداش می گیرند

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان از پرداخت 
پاداش همکاری رعایت الگوی مصرف به مشترکان برق خانگی 
خبــر داد. پیام جوادی، مدیرعامل این شــرکت اعالم کرد: 
مشترکان برق خانگی می توانند با کاهش هر کیلووات ساعت 
مصرف برق خود در ماه های گرم ســال)خرداد تا شهریور( 
نسبت به مدت مشابه سال پیش از پاداش همکاری مدیریت 
مصــرف 5۰۰ تومانی به ازای هر کیلووات ســاعت برخوردار 
شــوند.جوادی تاکید کرد: پاداش همکاری مدیریت مصرف 
ماه های گرم ســال در حســاب برق مشترک درج و از بهای 
دوره برق مصرفی کسر خواهد شد.در صورتی که مشترکان 
میزان مصرف برق خود را طی ماههای گرم ســال نسبته به 
دوره مشــابه ســال قبل کاهش داده باشند و میزان مصرف 
آنها به زیر الگو برســد برق کاهش یافتــه تا الگوی مصرف 

به ازای هر کیلو وات 5۰۰ تومان در نخســتین صورتحساب 
بعد از زمان پیک تابستان، اعمال حساب میشود. مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، استفاده از اپلیکیشن 
کاربردی برق من را آســان ترین راه حل برای دسترســی به 
میزان مصرف عنوان کرد و افزود: مشــترکان برق می توانند 
بــا نصب این نرم افزار به راحتی کلیــه خدمات برق ازجمله 
دریافت و پرداخت قبض برق و صورتحساب کارکرد برق خود 
را دریافت کنند و همچنین به راحتی میزان مصرف خود در 
دوره های مختلف را پایش کنند.گفتنی است مشترکان برق 
استان زنجان می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی شرکت 
www.zedc. توزیع نیروی برق اســتان زنجان به نشــانی

ir نــرم افزار برق من را دانلود و برروی گوشــی تلفن همراه 
)اندروید و ای.او.اس( خود نصب نمایند. همچنین ســامانه 
 www.bargheman.com اینترنتی برق من به نشــانی

نیز برای دریافت خدمات در دسترس مشترکان است.

افتخارآفرینان توزیع برق زنجان تجلیل شدند
آیین تجلیــل از همــکاران افتخارآفریــن در دومین دوره 
مســابقات مهارت های شغلی شــرکت های توزیع برق غرب 
و شــمال غرب کشــور با حضور مدیرعامل و معاونان شرکت 
توزیع نیروی برق اســتان زنجان برگزار شد.به گزارش روابط 
عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، در این آیین، 
پیام جوادی، مدیرعامل این شــرکت با اعالم این که برگزاری 
رقابت های این چنینــی ضمن باالبردن روحیه فعالیت تیمی 
موجب ارتقای ســطح آمادگی تالشگران صنعت برق خواهد 
شــد گفت: افزایش سرعت نیروهای عملیاتی به هنگام وقوع 
حوادث، باال رفتن سطح تمرکز و دقت در اجرای ماموریت ها و 
رعایت افزون تر ایمنی در هنگام کار از مهم ترین دستاوردهای 
برگزاری چنین مسابقاتی است و خوشبختانه نیروهای کارآمد 
توزیع برق اســتان زنجان با تکیه بــر توان باال و مهارت های 
ویژه توانستند رتبه های برتر این مسابقات را در سطح منطقه 
غرب و شمال غرب که از سرآمدان صنعت برق کشور هستند 
ازآن خود کنند که این دستآورد، برگ زرینی دیگری بر دفتر 
افتخارات خانواده بزرگ توزیع برق استان افزود.پیام جوادی 
اضافه کــرد: حضور در هر رقابتی عالوه بر کســب افتخار و 
نتیجه دستآوردی بزرگ تر به نام تجربه را به همراه دارد و باید 
این تجربیات در مسیر خدمت رسانی باکیفیت تر به مشترکان 
به کار گرفته شود.مدیرعامل شرکت توزیع برق استان زنجان 
تاکید کرد: خوشبختانه در این شرکت از نظر نیروی انسانی 
کارآمد در سطح باالیی هستیم و باید تجربیات این نیروهای 
ارزشمند در اختیار جوانانی که به این خانواده اضافه می شوند، 
قرارگیرد و امید اســت بتوانیم با ایجاد زیرساخت های الزم 
گام های بزرگی در پــرورش نیروهای کاربلد برداریم.گفتنی 
است دومین دوره این مســابقات هفته نخست خردادماه به 
میزبانی کرمانشــاه و با حضور استان های: کردستان، ایالم، 
آذربایجان شــرقی و غربی، زنجان، اردبیل و توزیع برق تبریز 
در مرکز آموزش مهارت های فنی شرکت توزیع نیروی برق 

استان کرمانشاه برگزار شد و تیم های اعزامی استان زنجان در 
رشــته نصب انشعاب 3فاز مشترکین، رتبه نخست، در رشته 
تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار فشار ضعیف، رتبه 
دوم و همچنین رشته احداث کابل خودنگهدار فشار ضعیف، 

رتبه سوم را از آن خود کردند.

با مشــارکت فرماندهی انتظامی اســتان و با هدف 
پیشگیری از سرقت تجهیزات شبکه توزیع برق:

* رزمایش گشــت تلفیقی شرکت توزیع نیروی برق استان 
زنجان برگزار شد

* رزمایش فراگیر گشت تلفیقی پیشگیری از سرقت تجهیزات 
شــبکه برق و دفاع از مقر شــرکت توزیع نیروی برق استان 
زنجان به همت دفتر حراســت و امورمحرمانه این شرکت، با 
مشــارکت فرماندهی انتظامی استان و پایگاه مقاومت بسیج 

شهید تجلی توزیع برق استان زنجان برگزار شد.
* مرتضی محمدی، مدیردفتر حراســت و امورمحرمانه این 
شــرکت با اشاره به لزوم حفظ ســرمایه های فیزیکی گفت: 
کاهش هزینه های نگهداری، تعمیرات و افزایش بهره وری از 
اهداف برگزاری این رزمایش بود که خوشبختانه با موفقیت 
در تمامی شهرستان های استان برگزار شد. محمدی اضافه 
کرد: در این رزمایش که از ساعت 23 چهارشنبه 25خرداد تا 
ساعت4 بامداد 26 خرداد برگزار گردید 6 اکیپ های تلفیقی 
از نیروهای شــرکت توزیع و نیروهای انتظامی شهرســتان 
زنجان و 15 اکیپ تلفیقی از سایر شهرستان ها با گشت زنی 
شبکه های توزیع برق سطح استان را پایش کردند.مدیر دفتر 
حراســت و امورمحرمانه شــرکت توزیع نیروی برق استان 
زنجان از انجام رزمایش دفاع از مقر همزمان با رزمایش گشت 
تلفیقی در امورهای برق اســتان خبر داد و افزود:  با حضور 
نیروهای نگهبانی و اعضای پایگاه مقاومت بسیج شهید تجلی 
شــرکت توزیع برق استان در محل ساختمان های ستادی و 
انبارهای توزیع برق اســتان زنجــان جهت حفظ آمادگی و 
افزایش کارایی و هماهنگی رزمایش و دوره کوتاه مدت دفاع 

از مقر برگزار گردید.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان عنوان کرد:

تعرفه برق کشاورزان همکار در مدیریت مصرف برق رایگان شد 
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گزیده خبر

مدیرعامل بازار تهاتر ایرانیان مطرح کرد: 
شهرداری از زمین های ارزش افزاء در 

بافتهای فرسوده استفاده کند
عضــو هیات مدیره انجمن تولید کننــدگان و فناوران 
صنعتی ســاختمان از ضرورت استفاده از اراضی ارزش 
افزای شهرداری تهران به نفع ساکنان بافتهای فرسوده 
خبر داد و گفت: شهرداری با تملک این اراضی،می تواند 
از ارزش افزوده آنها به نفع ســاکنان بافتهای فرسوده 

اســتفاده کند.دکتر عالالدین ختایی با بیان اینکه بهســازی بافتهای فرسوده و 
توامندســازی این بافتها ،باید به اولویت اول مدیریت شهری تبدیل شود گفت: 
بافتهای فرسوده با سه شاخص«ریزدانگی،نفوذ ناپذیری و ناپایداری »شناسایی 
می شــوند . در کالنشــهر تهران به دلیل تراکم باالی جمیعتی در این بافتها و 
همچنین با در نظر گرفتن اینکه تهران شهری زلزله خیز است،ساکنان این بافتها 
در معرض تهدید جدی قرار دارند.وی تاکید کرد: متاســفانه طی سالهای اخیر 
برنامه بازآفرینی بافتهای فرســوده مطابق با چشــم انداز و طرح های باالدستی 
پیش نرفته است و وقفه در این موضوع با پیامدهای جبران ناپذیری همراه است.
ختایی به لزوم استفاده از مکانیزم های مختلف و سیاستهای متنوع برای تسریع 
در احیای بافتهای فرسوده اشاره کرد و افزود: شهرداری در فرآیند توانمند سازی 
بافتهای فرسوده الزم اســت که از اراضی ارزش افزا استفاده بهینه کند چرا که 
این اراضی از ظرفیت خوبی برخوردار هستند و می توان از آنها به سود ساکنان 
بافتهای فرسوده استفاده کرد.وی از جمله این اراضی ارزش افزا را در کوره پزخانه 
های منطقه 19 یا در اراضی واقع در بافت فرســوده مناطق یک تا چهار دانست 
گفت: در برخی از مناطق شــهرداری تهران اراضی مذکور سالها رها مانده است 
،در حالی که شهرداری با تملک آنها در بافتهای فرسوده ،می تواند از ظرفیت این 
اراضی برای ســاکنان این محالت استفاده کند.مدیرعامل بازار تهاتر ایرانیان در 
بخش دیگری از اظهارات همچنین به بیان مواضع خود درباره اقدامات وزارت راه 
و شهرسازی در حوزه مسکن پرداخت و تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی باید 
از مشــاوره متخصصان برای اجرای سیاستهایش در حوزه مسکن و مخصصوصا 
امر احیای بافتهای فرسوده استفاده کند.وی همچنین درباره برنامه احداث سی 
شهر جدید که اخیرا مطرح شده نیز اذعان داشت: ساخت شهر جدید به صورت 
دســتوری و بدون مطالعه طرح های آمایش ســرزمین و بررسی زیرساختهای 
اقتصادی و اجتماعی امکان پذیر نیست و این سیاست محکوم به شکست است.
ختایی با تاکید بر اینکه ایجاد شهر جدید به صورت دستوری و بدون مطالعات 
کارشناســی غیرممکن است گفت: وقتی توســعه اقتصادی شکل می گیرد به 
تناســب آن اســکان هم مفهوم پیدا می کند. در حال حاضر بیست میلیون از 
جمعیت کشور درحاشیه شــهرها و بافتهای فرسوده سکونت دارند و ابتدا باید 
تمرکز بر رفع این معضل در احداث مسکن بهینه باشد،در غیر این صورت با بروز 
زلزله احتمالی،امداد رسانی به ساکنان این بافتها غیرممکن خواهد بود و بحران 
بزرگی ایجاد خواهد شد.وی گفت : بنابراین اگر قرار باشد درمان شفا بخشی برای 
بیماری مزمن بی مسکنی صورت گیرد،الزم است که از بافتهای فرسوده و حاشیه 
شــهرها این موضوع آغاز شود که در صورت اجرای این سیاست،احداث مسکن 
برای خانه اولی ها نیز مســیر خواهد شــد.ختایی خاطرنشان ساخت: متاسفانه 
بســیاری از شهرهای جدید بدون مطالعات تخصصی تحت عنوان شهرک های 
اقماری ساخته شدند که در سرریز جمعیت کالنشها ناموفق بودند. چرا که این 
شهرها فاقد خاستگاه اقتصادی و زیرساخت های اجتماعی بوده اند. ختایی تاکید 
کرد: از ســوی دیگر به دلیل فاصله بین شهرها و مادرشهرها،رفت و آمد در این 
شهرها برای ساکنان با مصائب بســیاری همراه است و سبب تشدید مشکالت 
ترافیکی شده اســت.وی اظهارداشت: شهرها بر اســاس شاخص های مختلف 
اقتصادی،سیاســی،اجتماعی و فرهنگی و.. ایجاد می شوند و احداث شهر بدون 
توجه به این مولفه ها محکوم به شکست است و ما نباید دنبال اختراع موضوعی 
برویم که اساسا هیچ صبغه ای در دنیا نداشته و اساسا شکل گیری مجتمع های 

زیست انسانها ،الزامات و مولفه های خاص خود را دارد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اصفهان:
هزینه حدود ۸۰ درصد بودجه شهرک های 
صنعتی اصفهان برای احداث تصفیه خانه 

ایرنا - رســول سواری-  اظهار داشت: این استان رتبه اول کشور را درزمینهٔ 
احداث تصفیه خانه ها در بین شــهرک های صنعتی کشور دارد و استان های 
دیگر با اختالف در رده های بعدی قرار دارند .وی خاطرنشــان کرد:  احداث 
تصفیه خانه های شــهری و صنعتی در کشــور ما تجربه جدیدی است که 
نیازمند توسعه است.سواری با اشاره به اینکه فعالیت های عملیاتی و تئوریک 
شــهرک های صنعتی در  اصفهان در این زمینه بیشــتر از استان های دیگر 
اســت بیان کرد: خروجی این حجم از فعالیت و تجربه می تواند یک فعالیت 
دانش بنیان تبدیل شود.وی  اضافه کرد: ایجاد زیرساخت های سخت افزاری 
در شهرک های صنعتی ازجمله ایجاد زیرساخت های آب، برق و گاز از اهمیت 
ویژه ای برخوردار اســت و بدین سبب  ۶۶ شــاخص ازنظر زیرساخت های 
نرم افــزاری در حوزه صنایع کوچک وجــود دارد که حمایت های نرم افزاری 
از واحدهای صنعتی انجام می شود.وی اظهار داشت: هزینه چندانی درزمینهٔ 
نرم افزاری در شهرک های صنعتی انجام نمی شود و حدود چهارتا پنج درصد 
بودجه این شــرکت  را دربرمی گیرد.ســواری گفت: 9۵ درصد هزینه ها در 
شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان سخت افزاری است  و با توجه به 
پیچیدگی موضوعات و تخصصی بودن این حوزه برای ما دارای اهمیت است.

وی تصفیه خانه ها را به عنوان یکی از گزینه های اصلی در ایجاد شهرک های 
صنعتی دانســت و گفت :  امروز با توجه به بحران آب در کشور و به ویژه در 
این اســتان، ایجاد تصفیه خانه ها و استحصال آب جذابیت جدید و بیشتری 
پیداکرده و در صورت راه اندازی تصفیه خانه های تکمیلی، توجه شرکت های 

خدماتی به آن ها معطوف می شود.

 امضای تفاهمنامه همکاری های
 تجاری - صنعتی میان ایران و تاجیکستان

تفاهمنامه همکاری های تجاری و 
صنعتی میان ایران و تاجیکستان 
در پایان نشست کارگروه صنعت، 
معــدن و تجارت دو کشــور، به 
توسعه  رئیس ســازمان  امضای 
تجارت ایران و معاون اول وزارت 
صنعت تاجیکســتان رســید.به 
گزارش خبرگــزاری مهر به نقل 
از سازمان توسعه تجارت، در انتهای سفر هیأت تجاری تاجیکستانی به 
ایران، تفاهمنامه همکاری های مشترک تجاری صنعتی میان جمهوری 
اســالمی ایران و تاجیکستان به امضای علیرضا پیمان پاک، معاون وزیر 
صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت جمهوری اسالمی ایران و بختیار 
شــریفی، معاون اول وزارت صنعت و فناوری های نو تاجیکستان رسید.

بر اســاس این تفاهمنامه مقرر شــد دو کشــور با رعایت قوانین ملی و 
تعهدات بین المللی همکاری هــای صنعتی، معدنی و تجاری را تقویت 
کرده و تنوع بخشــند.همچنین دو طرف در خصوص تبادل هیات های 
تخصصی تجاری و بازاریابی به خصوص در زمان برگزاری نمایشگاه های 
تخصصی به تفاهم رسیدند. تفاهم در زمینه احداث کارخانه تولید سنگ 
در تاجیکستان، توسعه همکاری ها در زمینه فناوری های دانش بنیان و 
کاهش موانع تعرفه ای برای توســعه تجارت از دیگر مواردی بود که دو 

کشور بر آن به تفاهم رسیدند.

لغو قرعه کشی تا اطالع ثانوی

 سامانه قرعه کشی خودرو تأیید امنیتی - فنی نداشت!
در نامــه مهمی که میان دو معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
)معــاون هماهنگی به معاون صنایع حمــل و نقل وزارت صمت( 
نگارش شده، آمده است که سامانه یکپارچه تخصیص خودرو که 
اولین دوره آن برگزار شــد و تا همین چند روز اخیر هم فرآیند 
»پس قرعه کشــی« آن ادامه داشــت، »اصاًل تأیید فنی و امنیتی 
نداشته و دفتر فناوری این سازمان )وزارت صمت( نیز مسئولیت 
تأیید و نظارت بر حســن اجرای این سامانه را نپذیرفته بود؛ لذا 
تأکید شــده که فعاًل از طریق این سامانه قرعه کشی انجام نشود.

به گزارش ایســنا، در پی اینکه ابهام های بســیاری که پیرامون 
سامانه یکپارچه تخصیص خودرو مطرح بود و قرعه کشی آن نیز 
درگیر چالش های بســیار بود و البته که وزارت صنعت، معدن و 
تجارت این ابهامات وارده را چندان قبول نداشت، اما روز گذشته 
)دوشنبه ۶ تیرماه( سید مهدی نیازی- معاون هماهنگی و محیط 
کســب وکار وزارت صمت در نامه ای خطاب به منوچهر منطقی- 
معاون حمل ونقل وزارت صمت-  تصریح کرده است سامانه مذکور 
صالحیــت فنی و امنیتی و همچنیــن آمادگی الزم برای اجرای 
قرعه کشــی خودرو را نداشته و هنوز هم ندارد.  بر همین اساس 
تأکید کرده اســت که فعاًل از طریق این سامانه قرعه کشی انجام 

نشود.

 نیازی در نامه خود آورده اســت: »بازگشــت به نامه ۸۴۸۲۰/۶۰ 
تاریخ ۳1 خرداد 1۴۰1 به اســتحضار می رساند« همانگونه که در 
جلسات کارشناسی، پیش از دوره اول قرعه کشی خودروها به واسطه 
سامانه جدید یکپارچه تخصیص خودرو به استناد صورت جلسات 
مربوطه به وضوح اعالم گردید، دفتر فناوری داده، اطالعات و امنیت 
فضای مجازی با توجه به شرایط فعلی انتخاب پیمانکار، عدم عقد 
قرارداد با وزارتخانه، عدم مالکیت ســامانه و همچنین عدم ورود 
در تحلیل فرایند تخصیص، امکان پذیرش مسئولیت در خصوص 
تأیید و نظارت بر حسن اجرای این سامانه را ندارد و صرفاً در این 
شــرایط، امکان ارائه مشورت فنی در جلســاتی که در این رابطه 
برگزار می شــود وجود دارد.الزم به ذکر است در صورت واگذاری 
رسمی مســئولیت های مربوط به مباحث فنی ســامانه مذکور، 
مواردی از جمله انتخاب پیمانکار، اجرا، و پیاده ســازی و تســت 
همه جانبه سامانه، نیازمند طی مراحل فنی و کارشناسی موضوع 
بوده و تحلیل فرآیندها و زیرســاخت های مربوطه نیز می بایست 
تعیین تکلیف شــود.از طرفی با توجه به حساسیت و اهمیت این 
سامانه، زیرســاخت های ارتباطی، ســخت افزاری، و نرم افزاری و 
امنیتی مناســبی می بایست تدارک شــود که تأمین آن ها اعتبار 
متناســب خود را نیاز دارد که می بایستی در چارچوب ردیف های 
مرتبط طرح هــای تملک دارایی های ســرمایه ای ســال جاری 
پیش بینی شــود و تخصیص پیدا کند.لذا پیشنهاد می شود برای 
قرعه کشــی آتی از طریق سامانه مزبور، فعالً موارد و نقطه نظرات 
مرکز افتای ریاست جمهوری به طور ویژه از آن مرجع درخواست و 
پس از دریافت و آماده سازی سامانه مطابق آن موارد نسخه نهایی 
به منظور تست و ارزیابی فنی در اختیار یکی از آزمایشگاههای حائز 
صالحیت تحت نظارت مرکز افتا قرار داده شــود و قرعه کشی به 
بعد از آن زمان موکول شــود. دفتر فناوری داده اطالعات و فضای 
مجازی آماده همکاری برای موارد ذکرشــده است.«ایســنا، این 
موضوع را از ســوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد پیگیری 

قرار داد. اطالعات تکمیلی متعاقبا اعالم خواهد شد.

یک فعال حــوزه کار بر ضــرورت توجه 
بیش از پیش به اشتغال بخش کشاورزی 
به ویژه تولید گندم تاکید کرد و با انتقاد 
از واردات نهاده هــا و خوراک دام و طیور، 
گفت: در شــرایطی که دنیا به ســرمایه 
گذاری روی غالت استراتژیک روی آورده 
است باید تهیه و تامین نهاده ها در ایران و 

توسط بخش خصوصی انجام شود.
هادی ابوی در گفت وگو با ایسنا، از بخش 
کشــاورزی به عنوان بخشــی که دارای 
بیشترین اشتغالزایی و ارزش افزوده است، 
نام برد و گفت: 1۵ ســال قبل اگر کسی 
درباره کمبود آب صحبت می کرد توجه 
نمی شد ولی امروز خشکسالی و بی آبی 
در سالهای آینده به معضلی جدی تبدیل 
شده اســت. در چنین شرایطی چرا باید 
آب کشــور را صرف تولید چند نوع میوه 
خاص کنیــم در حالی که می توانیم  آنها 

را وارد کنیم؟

استفاده از ایده های فارغ التحصیالن بیکار 
کشاورزی

وی ادامه داد: بسیاری از فارغ التحصیالن 
کشاورزی در کشور بیکارند در حالی که 

دارای ایده ها و طرح هــای خوبی هم در 
بحث کشــت و هم آبیاری هســتند ولی 
متاســفانه بدون توجه به این مســاله به 
مصرف بی رویه آب و کشــت محصوالت 
آب بــر روی آورده ایم.این فعال حوزه کار 
در عین حال سرمایه گذاری روی گندم و 
غالت استراتژیک را مورد تاکید قرار داد و 
گفت: ما در بخش محصوالت استراتژیک 
مثل گندم ضعیف عمل کردیم. جشــن 
خودکفایی در کشور گرفتیم ولی از سال 

1۳9۷ به وارد کردن گندم روی آوردیم. 
وقتی در کشــور مصرف بومی داریم باید 
روی پای خود بایســتیم و بــا توجه به 
شــرایط فرهنگی و اجتماعــی خودمان 

تولید کنیم.

تامین نهاده ها کار دولت نیست، باید 
خودمان تولید کنیم

ابوی بــا بیان اینکه تامیــن خوراک دام 
و طیــور کار دولت نیســت، افزود: تهیه 

نهاده ها و خوراک دام و طیور باید توسط 
بخش خصوصی و در ایران انجام شــود. 
حتی به جای واردات نهاده ها و خروج ارز 
از کشور، دولت می تواند از طریق سیاست 
خارجــی و با مذاکــره آب وارد کند ولی 

نهاده ها را خودمان تولید کنیم.
وی بــا بیان اینکه بایــد در تولید داخلی 
تجدیدنظر کنیــم، گفت: بخش تولید در 
کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است و 
ما در تولید هر چیزی صرفا نباید کارخانه 
داشته باشــیم که تولید کنیم تا اشتغال 
ایجاد شــود بلکه این فرهنــگ را باید به 
وجــود بیاوریم که تولیــد کننده از یک 
کارخانه یا ســاختمان دولتی برای عملی 
کردن ایده هایش استفاده کند و تولید به 
وجود آورد.بــه گفته این فعال حوزه کار، 
در بحث تولیدی چیزی مشابه پارک های 
علم و فناوری نیاز است تا تولیدکنندگان 
ایده های خود را عملی کنند. دولت ضمن 
حمایت از تولید باید ســرمایه گذاران را 
برای بردن ســرمایه ها بــه کارخانه های 
تولیــدی دعوت کند تا با مشــارکت آنها 
کارخانه ها به رونق برســند و فرصتهای 

اشتغال بسیاری خلق شود.

جشن خودکفایی گرفتیم ولی 
گندم وارد کردیم!

نوریان:
پاالیشگاه گاز ایالم تندیس برنزی و 

تقدیرنامه جایزه ي ملي انرژي را کسب کرد
مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ایالم با اشاره به اقدامات موثر انجام شده در 
حوزه مدیریت انرژی، گفت: پاالیشگاه گاز ایالم در هفتمین جایزه ملي انرژي 
در بخش پروژه هاي صرفه جویي برای دو پروژه ارائه شــده، موفق به کسب 
تندیــس و تقدیرنامه گردید. به گزارش روابط عمومی، روح اله نوریان افزود: 
این ارزیابی بصورت ســالیانه ازسوی سازمان مدیریت صنعتي با همکاري و 
حمایت نهادهاي اصلي سیاســت گذاري و نظــارت در حوزه مدیریت انرژي 
شــامل معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري، سازمان انرژیهاي تجدید 
پذیر و بهره وري انرژي برق ، شرکت بهینه سازي مصرف سوخت و سازمان 

ملي استاندارد ایران انجام مي شود.

با صرفه جویی ۳۰ درصدی ارزی محقق شد؛
ساخت و بازسازی پره های متحرک و ثابت 

کمپرسور در نیروگاه بندرعباس
مدیرعامل نیروگاه بندرعباس از ساخت و بازسازی پره های ثابت و متحرک واحد 
۲ گازی توسط متخصصان داخلی و صرفه جویی ۳۰ درصدی ارزی در این نیروگاه 
خبر داد.به  گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان، »حسین 
سلیمی« عنوان کرد: با توجه به تحریم های اعمال شده از سوی کشورهای غربی 
و عدم دسترســی به قطعات یدکی نو و هزینه باالی خرید در شــرایط تحریم، 
نســبت به ساخت و بازسازی پره های ثابت و متحرک کمپرسور این واحد گازی، 
در داخل کشــور اقدام شد.مدیرعامل نیروگاه بندرعباس افزود: با شروع تعمیرات 
اساسی، روتور توربوکمپرسور این واحد گازی، به منظور انجام تست های غیرمخرب 

به کارگاه شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران ارسال شد.

بررسی درخواست های حوزه گاز در برنامه 
کاروان خدمت روستای حاجی آباد کردکوی

محب حســینی مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری با همراهی 
قنبریان مدیر مهندســی و اجرای طرحهای شــرکت گازاســتان، مقدم 
رئیس اداره گاز کردکوی ومدیران دســتگاهای اجرایی استان و شهرستان 
کردکوی درقالب کاروان خدمت از روســتای حاحی آباد کوهپایه ازتوابع 
بخش مرکزی شهرســتان کردکوی بازدید و به بررسی مشکالت و مسائل 
اهالی این روستا  پرداختند.در این برنامه مردمی که در راستای مسئولیت 
اجتماعی، محرومیت زدایی و ارائه خدمات صادقانه به مردم شریف روستا 
های استان برگزار گردید کاروان خدمت بصورت حضوری و چهره به چهره 
درخواستها و مطالبات اهالی روستای حاجی آباد بویژه در حوزه گاز را مورد 

رسیدگی و پیگیری قرار دادند.

شرکت گاز استان گیالن، تندیس برنزی جایزه 
ملی مدیریت انرژی را کسب کرد

محمدپور- گیالن؛ هفتمین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی، با حضور مســئولین، 
مدیران ارشد و متخصصان حوزه انرژی در مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی 
برگزار شد و شرکت گاز استان گیالن در اولین حضور خود در این ارزیابی، موفق شد 
در بخش ساختمان های غیر مسکونی اداری تندیس برنزی این جایزه را دریافت نماید.

عیسی جمال نیکویی مدیرعامل شــرکت گاز استان گیالن در این خصوص گفت: 
حضــور در این جایزه موجب افزایش بهره وری، جلوگیــری از اتالف  انرژی و ارتقای 
ســطح توانمندی سازمان می شود.وی با بیان اینکه انرژی و مصرف آن همواره یکی 
از موضوعات بسیار مهم در سطح کشور است، اظهار داشت: با توجه به روند افزایشی 
مصرف انرژی و همچنین محدود بودن منابع و لزوم حرکت در راستای توسعه پایدار و 
حفظ محیط زیست، توجه به موضوع اصالح الگوی مصرف بسیار مهم و ضروری است.

رئیس مجلس شــورای 
اسالمی گفت: استیضاح 
وزیر صمت اعالم وصول 
نمــی شــود چــرا که 
به دولــت دو ماه فرصت می دهیم تــا الیحه تفکیک وزارت 
صمت را ارائه دهد.به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف 
در جلسه علنی دیروز )سه شــنبه ۷ تیرماه( مجلس شورای 
اســالمی، گفت: ۷ روز از تقاضــای جمعی از نمایندگان برای 
استیضاح وزیر صمت می گذرد و امروز باید در این باره تصمیم 
گیری شــود. اوالً بنده الزم می دانم بــه صراحت بگویم که 
هر ســه قوه وظیفه خود می داننــد که به مردم خدمت کنند 

و مشکالت کشــور را با هماهنگی، همدلی و هم افزایی حل 
و فصل کنند.وی افزود: اگر روزی مجلس شــورای اســالمی 
به این نتیجه برســد که وزیری را اســتیضاح کند، جز اینکه 
به این نتیجه رســیده است که راه حل این مشکل استیضاح 
است، هیچ دلیل دیگری ندارد. برای مثال امروز بحث گرانی، 
وضعیت معیشت مردم و مشــکالت حوزه خودرو وجود دارد 
و یک سری مشــکالت در حوزه وزارت صمت مطرح است و 
اگر نمایندگان به دنبال اســتیضاح وزیر صمت هستند، هیچ 
نیتی جز اصالح امور و کمک به دولت ندارند و استیضاح یک 
وزیر به معنای اختالف مجلس و دولت نیست.رئیس مجلس 
شورای اسالمی اظهار داشت: باالخره مجلس شورای اسالمی 

یک ســری وظایف ذاتی دارد و باید به وظیفه خود عمل کند 
و در مقابل دولت هم یک ســری وظایف ذاتی دارد که باید به 
وظیفه خود عمل کند و مسئولیت ها نباید لوث شود.قالیباف 
با اشاره به اینکه وزارت صمت جزو سنگین ترین مجموعه های 
وزارت خانه های دولتی است، تأکید کرد: امروز تجارت، صنایع 
بزرگ و صنایع کوچک متمرکز در وزارت صمت شده و همه 
قبول داریم این وزارتخانه مشــکالت ساختاری دارد که بارها 
به رئیس جمهــور این موضوع را اعالم کردم.وی تصریح کرد: 
تشخیص مجلس شورای اسالمی آن بود که شرایط به جایی 
رسیده است که باید استیضاح وزیر صمت انجام شود و امروز 
1۷ نفر از نمایندگان در لیست متقاضیان استیضاح وزیر صمت 

هســتند و زمانی که 1۰ نفر از نمایندگان متقاضی استیضاح 
وزیری باشند، قابل اعالم وصول در صحن علنی مجلس است.

رئیس مجلس شورای اسالمی بیان کرد: از آنجایی که مجلس 
به دنبال اصالح امور اســت و در این زمینه با رئیس جمهور و 
معاون اول رئیس جمهور و وزیر صمت بحث و تبادل نظر شد و 
بحث ما این است که باید اصالحات ساختاری در وزارت صمت 
ایجاد شود و دولت هم این دغدغه را دارد.قالیباف افزود: رئیس 
جمهــور در آخرین صحبتی که با هــم کردیم، به این جمع 
بندی رسیده اســت که حتماً وزارت خانه صمت نیازمند آن 
است که در آن تجدیدنظر شود و به دو وزارتخانه تبدیل شود 
و دو وزیر به مجلس معرفی شــود تا این اصالح ساختاری به 
صورت اصولی اتفاق بیفتد و قرار است به سرعت الیحه ای در 
این زمینه به مجلس ارائه شود.وی تأکید کرد: مجدداً می گویم 
که قصد مجلس، اصالح امور اســت و دولت هم به این نتیجه 

رسیده که باید در وزارت صمت اصالحات ساختاری کند. 

وزارت صمت به دو وزارتخانه تبدیل می شود

استیضاح»فاطمی امین«اعالم وصول نشد

هیچ ابهام و اشکالی در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو وجود ندارد
سخنگوی وزارت صمت شایعات طرح شده در مورد امنیت سامانه یکپارچه خودرو را تکذیب کرد و گفت انچه در مورد این سامانه مطرح شده مراحلی است که 
باید طی شود تا مسئولیت انجام قرعه کشی به وزارت صمت واگزار شود.هیچ ابهام و اشکالی در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو وجود نداردبه گزارش اقتصاد 
آنالین، امید قالیباف در عین حال گفت تصدی گری وزارت صمت در واگزاری خودرو در حال حاضر در دستور کار نیست و مرحله دوم تخصیص خودرو مشابه 
مرحله اول از طریق سامانه ای که مورد استفاده قرار میگیرد انجام خواهد شد..وی ضمن گالیه از رسانه ای شدن مکاتبات کارشناسی و مرسوم وزارت صمت 
تاکید کرد ؛ وزارت صنعت،معدن و تجارت بدقت ســالمت و شــفایت سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را زیر نظر دارد و نامه منتشر شده این دغدغه را ثابت 
میکند.وی در عین حال ادامه داد وزارت صمت دیدگاههای پیشنهادی و مشورتی در خصوص بهبود کیفیت سامانه را با دقت بررسی و در صورت لزوم جهت اجرا به پیمانکار ارائه میدهد.سخنگوی 

صمت تاکید کرد نه بحث حذف سامانه یکپارچه مطرح است و نه ابهامی در قرعه کشی نوبت اول وجود دارد بلکه هدف اول ما بهبود کیفیت خدمت به مردم عزیز است.
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گزیده خبر

معاون مالی و سرمایه گذاری بانک سینا خبر داد:
رشد 45 درصدی درآمد تسهیالت بانک 

سینا در سال 1400
معاون مالی و ســرمایه گذاری بانک ســینا گفت: با تالش همکاران و برنامه ریزی 
مناسب، درآمد این بانک از محل پرداخت تسهیالت در سال 1400 در مقایسه با 
سال 99 از رشد 45 درصدی برخوردار شده است.به گفته چنگیز مروج، در حالی 
بانک سینا رشد 42 درصدی سپرده ها را در سال گذشته در مقایسه با یک سال 
قبل از آن تجربه کرده که با اختصاص منابع حاصل از ســپرده ها  به بخش های 
مختلف اقتصاد، تولید و صنعت، زمینه رشد 45 درصدی درآمد تسهیالت خود 
در این ســال را فراهم آورده است.وی افزود: در سال 1400 سرمایه گذاری بانک 
ســینا در اوراق خزانه اســالمی و اوراق منفعت دولت، رشد 46 درصدی داشته 
کــه افزایش ارزش تابلــو اوراق مذکور در بورس باعــث افزایش 177 درصدی 
سود حاصل از ســرمایه گذاری بانک در اوراق شده است.مروج خاطرنشان کرد: 
درآمدهای غیرمشــاع بانک سینا هم در سال 1400 رشد 52 درصدی را تجربه 

کرده که عمده این رقم حاصل از کارمزد ضمانت نامه های صادره بوده است.

برندگان سورسامانی بهار مشخص شدند
دور جدید از قرعه کشی سورسامانی ویژه اعضای باشگاه مشتریان بانک سامان 
)ســامانیوم( با 2 جایزه ویژه برگزار شد.به گزارش ســامان رسانه، دور جدید 
از قرعه کشــی سورســامانی بهار ویژه اعضای باشگاه مشــتریان بانک سامان 
)ســامانیوم( برگزار و دو برنده خوش شــانس یک دستگاه ایکس باکس و یک 
دســتگاه پلی استیشن مشخص شدند.بر این اســاس، آقای محسن گنجی از 
شــعبه سرو برنده یک دســتگاه PS5 و آقای هوتن قادر آزاد از شعبه مولوی 
برنده یک دستگاه Xbox شــد.عالقه مندان برای عضویت در باشگاه و کسب 
https:// اطالعات بیشــتر در خصوص این قرعه کشــی می توانند به ســایت

ir/samanium.sb24 و همچنین صفحه اینســتاگرام ســامانیوم به نشانی 
samanium@ مراجعه و یا با مرکز صدای مشتریان بانک سامان به شماره 

0216422 تماس حاصل کنند.

خدمتی دیگر در راستای بانکداری الکترونیک؛
سامانه »سفته الکترونیکی« در بانک مسکن 

عملیاتی شد
معاون مدیرعامل در امور فناوری اطالعات و ارتباطات بانک مسکن از عملیاتی 
شــدن سامانه »ســفته الکترونیکی« در این بانک خبر داد.ساسان شیردل در 
گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا در این خصوص گفت: 
با توجه به اینکه در حال حاضر بسیاری از خدمات شبکه بانکی عالوه بر ارایه 
حضوری به صورت غیرحضوری و الکترونیکی نیز در حال انجام است، مدیریت 
اوراق بهاداری همچون ســفته و برات نیز به سمت الکترونیکی شدن در حال 
حرکت اســت که گام اول این اقدام در بانک مسکن راه اندازی سامانه »سفته 

الکترونیکی« است.

تسهیالت بانک توسعه تعاون به طرح های 
دارای آثار مثبت اجتماعی تعلق می گیر 

دسرپرست بانک توسعه تعاون از تخصیص منابع بانک به طرح های دارای آثار 
مثبت اجتماعی از جمله طرح های مربوط به اشتغال پایدار روستایی خبر داد.در 
راستای تشکیل میدانی کمیسیون اقتصادی مجلس، شهرستان بوکان آذربایجان 
غربی میزبان پنجمین جلسه این کمیسیون بود.سرپرست بانک توسعه تعاون 
با دعوت ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور در شهرستان بوکان ، با 
تاکید بر نقش اجتماعی بانک توســعه تعاون در کشور ، حمایت از تعاونی ها و 
تعاونگران را اولویت این بانک عنوان کرد.شــیخ حســینی در این جلسه اظهار 
داشــت: با توجه به دغدغه دولت برای اتمام پروژه های نیمه تمام و اختصاص 
بودجه برای طرح هایی که امید را به جامعه برگرداند ، پرداخت تســهیالت به 
پروژه شرکت ژینگه که با 40 درصد پیشرفت فیزیکی سال هاست معطل مانده 

را از برنامه های این بانک در شهرستان بوکان برشمرد..

تازه ترین گزارش های منتشر شده بر روی کدال تایید کرد:
کارآفرین بر مدار رشد

سود خالص بانک کارآفرین11 درصد افزایش یافت.
به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین؛ گزارش های منتشر شده بر روی کدال 
نشان می دهد که سود خالص بانک کارآفرین با رشد 11 درصدی در سال 1400 
نســبت به ســال 1۳99 به 12 هزار و 951 میلیارد و 264 میلیون ریال رسیده 
و بانک کارآفرین به ازای هر ســهم ۳2۸ ریال سود شناسایی کرده است.بررسی 
آمار و ارقام منتشر شده بر روی کدال نشان می دهد که بیشترین افزایش درآمد 
بانک طی سالسال 1400 مربوط به درآمد تسهیالت اعطایی و سپرده گذاری با 
۸1درصد رشد است که حدودا به 65.7 هزار میلیارد ریال رسیده است.در حالی 
که درآمدتســهیالت اعطایی و سپرده گذاری طی کل سال 1۳99 بالغ بر ۳6.۳ 
هزار میلیارد ریال بود.همین آمار تاکید می کند که به واسطه سیاست های بانک 
جهت افزایش درآمدهای غیر مشاع درآمد کارمزدی 71 درصد رشد داشته است.

در عین حال درآمد تسهیالت هم با رشد 91 درصدی نسبت به دوره مشابه سال 
قبل به بیش از 56 هزار میلیارد ریال رسیده است و در آمد سپرده گذاری طی 
دوره مورد گزارش نســبت به مدت مشابه ســال قبل ۳1درصد رشد نشان می 
دهد.با توجه به حجم مناســب اوراق مشارکت بانک در راستای کاهش ریسک 

نقدینگی،درآمد سرمایه گذاری از این محل نیز رشد 76درصدی داشته است.

مدیر امور استان ها و بازاریابی پست بانک ایران خبر داد: 
رشد 6/27 هزار میلیاردی منابع باجه های 

بانکی روستایی  
مدیر امور اســتان ها و بازاریابی پســت بانک ایران از رشد 10 درصدی منابع 
باجه های بانکی روستایی بانک در سه ماهه ابتدای سال جاری نسبت به پایان 
سال گذشته خبر داد و گفت: منابع باجه ها در این مدت رقمی بیش از  27/6 
هزار میلیارد ریال رشــد داشته است.به گزارش اداره کل روابط عمومی پست 
بانک ایران، علیرضا واحدپور مدیر امور اســتان ها و بازاریابی بانک با اشاره به 
اینکه در حال حاضر پنج هزار و ۸9۸ باجه بانکی روســتایی در ســطح کشور 
فعال هستند، گفت: مدیریت شعب استان های خوزستان، کرمان، شرق تهران، 
مازندران و فارس بیشــترین رشد منابع باجه های بانکی روستایی را در خرداد 
ماه داشــته اند.وی با بیان اینکه طی یک ماه گذشته سه دستگاه خودپرداز به 

دستگاه های فعال در باجه های بانکی روستایی افزوده شده است.

۳۸مدیر امور شعب بیمه تعاون نوید داد:
راه اندازی باجه های بیمه ای برای 

 خدمت گذاری بیشتر
 به بیمه گذاران

مدیر امور شعب و استان های بیمه تعاون از راه اندازی باجه هایی 
برای خدمت گذاری بیشــتر به بیمه گذاران خبر داد.به گزارش 
روابط عمومی بیمه تعاون، ابراهیم نوروزی دستگردی، مدیر امور 
شعب و استان ها با تشریح سیاست ها و برنامه های شرکت، بر 
لزوم بهبود عملکرد، جلب رضایت مشتریان، شناسایی و استفاده 
از پتانســیل های بیمه ای اســتان ها، ارائه خدمات مطلوب به 
بیمه گذاران و نیز بازاریابی برای توسعه فروش تاکید کرد.نوروزی 
ادامه داد: هم اکنون در شــش استان شعبه نداریم که بسته به 
خدماتی که به بیمه گذاران می دهیم، نیازسنجی صورت خواهد 
گرفت و باجه هایی را بــرای آنها در نظر خواهیم گرفت.وی در 
ادامه به دیجیتالی شدن شعب اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه 
به آنکه هنوز زیرســاخت های الزم برای ایــن کار وجود ندارد، 
نمی توان شــعاری از مزایای آن سخن گفت و مطلوب است تا 
به صورت عملیاتی، فعالیت برای آن صورت پذیرد که این مهم، 
مستلزم زمان برای ایجاد زیرساخت های فنی و نیز فرهنگسازی 

در بین مردم برای ورود به یک فضای تحولی دارد.

با سامانه »محچک« بانک آینده ؛ چک شما همواره نقد است
جزییات فرآیند جدید رفع سوء اثر 

چک و کسری حساب های مسدود
سامانه مسدودســازی موجودی حســاب صادرکنندگان چک 
برگشــتی )محچک( در بانک آینده، عملیاتی شــد.این سامانه، 
در راســتای اجرای تکالیــف قانون اصالح قانــون صدور چک 
از خردادماه امســال، توســط بانک مرکزی ج.ا.ایران در شبکه 
بانکی کشــور، راه اندازی شده است.در صورت کسری موجودی 
حســاب جاری فرد صادرکننده چک نزد بانک، مبلغ موردنظر از 
دیگر حســاب های شخص در همان بانک، برداشت و به ذی نفع 
پرداخت می شــود؛ در مرحله بعد و در صورت عدم تأمین مبلغ 
چــک در همان بانک، حســاب های فــرد صادرکننده چک در 
ســایر بانک ها و مؤسســات اعتباری، برابر مبلغ کسری چک از 
طریق سامانه »محچک«، مســدود می شود.پس از رفع سوء اثر 
چک و انعکاس سیستمی مراتب به بانک مرکزی ج.ا.ایران، رفع 
مسدودی از حساب فرد، به صورت سیستمی توسط بانک مرکزی 
و ســامانه »محچک«، انجام خواهد گرفت.این روند با ارســال 
پیامک هایی از ســوی بانک به مشتریان درباره مسدودی و رفع 

مسدودی حساب آن ها، همراه خواهد بود.

سرگردانیمتقاضیانواماجارهبینسامانهوامودیعهمسکنوبانکها
وزارت راه و شهرســازی و بانک مرکــزی یکدیگر را با اهمال 
در آغاز اعطای وام ودیعه مســکن متهــم می کنند، اما آنکه 
بیش از همه در این میان متضرر می شود، مستأجرانی هستند 
که معطــل دریافت این وامند.به گــزارش خبرنگار مهر، وام 
ودیعه در ســال جاری با فراز و نشــیب زیادی رو به رو بود و 
در چند نوبت این تسهیالت به تصویب مراجع مختلف رسید.

وام ودیعه مســکن که ســابقه پرداخت دو ساله در سال های 
کرونایی 1۳99 و 1400 را دارد، مشــخص نبود که آیا امسال 
هم پرداخت می شــود یا خیر که برای نخســتین بار در سال 
جاری، معاونت مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی 
در 17 اردیبهشــت امسال از تصویب اعطای تسهیالت ودیعه 
مسکن در شــورای پول و اعتبار خبر داد.بر اساس اعالم این 
وزارت خانه، سقف وام ودیعه مسکن تهرانی ها، کالنشهری ها 
و سایر شهرها به ترتیب 60، 45 و ۳0 میلیون تومان بود. این 
در حالی است که طی سال های 1۳99 و 1400 بیش از 450 
هزار خانوار شهری در سراسر کشور تسهیالت ودیعه مسکن 

دریافت کردند.
این در حالی است که در سال های 1۳99 و 1400، وام ودیعه 
مســکن تهرانی ها 70 کالنشــهری ها 40 و سایر شهرها 25 
میلیون تومان با نرخ سود 1۳ درصد بود اما در سال جاری نرخ 
سود آن را بانک ها و شــورای پول و اعتبار 1۸ درصد متقبل 

شدند.

وام 100 میلیون تومانی با سود 18 درصد در ستاد تنظیم 
بازار )اول خرداد(

دومین بار اعطای تسهیالت ودیعه مسکن در ستاد تنظیم بازار 
بررسی و مقرر شد تا این تســهیالت به 100 میلیون تومان 
افزایش یابد ولی برای ابالغ به بانک ها نیاز به مصوبه شــورای 
پول و اعتبار داشت.پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در نشست 
۳ خرداد امســال در شــورای پول و اعتبار بار دیگر بررسی و 

اعالم شد که ســقف وام ودیعه مسکن تهرانی ها، کالنشهری 
ها و ســاکنان سایر شهرها به ترتیب 100، 70 و 40 میلیون 
تومان با نرخ ســود 1۸ درصد و بازپرداخت 5 ساله به تصویب 
رسیده است.همچنین مقرر شد وزارت راه و شهرسازی لینک 
ثبت نام متقاضیان در سامانه جامع مسکن حمایتی به آدرس 
https://saman.mrud.ir/ را فعال کند.وزارت راه و شهرسازی این 
ســامانه را فعال کرد ولی خبری از معرفی متقاضیان به بانک 
نبود. معاونت مســکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در 
اطالعیه ای از آغاز ثبت نام متقاضیان تســهیالت کمک ودیعه 
مسکن از روز پنج شنبه 12 خردادماه از طریق ثبت درخواست 

در سامانه طرح های حمایتی مسکن خبر داد.

وام ودیعــه 100 میلیون تومانی با ســود 13 درصد در 
شورای عالی سران قوا )30 خرداد(

رستم قاســمی ۳1 خرداد از تصویب اعطای تسهیالت کمک 
ودیعه مســکن تا ســقف 40 هزار میلیارد تومان با نرخ سود 
یارانه ای 1۳ درصدی در نشســت ۳0 خرداد شــورای عالی 
هماهنگی اقتصادی ســران قوا به ریاست رئیس جمهور خبر 

داد.
1 تیر ماه امســال علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی 

و دبیر شــورای پول اعتبار در حاشیه نشست هیئت دولت از 
تصویب اعطای تســهیالت کمک ودیعه مسکن با اعتبار 40 
هزار میلیارد تومانی در جلسه ۳1 خرداد این شورا با سقف های 
100، 70 و 40 میلیــون تومانی برای مســتأجران به ترتیب 

تهرانی، کالنشهری و ساکن سایر شهرها خبر داد.

چرا بانک ها وام ودیعه نمی دهند؟
بررســی های میدانــی حاکی اســت هنوز بانک هــا اقدام به 
اعطای تســهیالت کمک ودیعه مسکن نکرده و از اعطای این 
تسهیالت سر باز می زنند. ضمن اینکه بانک ها می گویند هنوز 
دســتورالعمل وام ودیعه مسکن به ما ابالغ نشده است.این در 
حالی است که یک پایگاه خبری وابسته به بانک مرکزی امروز 
اعالم کرد: بخشــنامه بانک مرکزی در تاریخ 10 خردادماه به 
20 بانک ابالغ شده است و بر این اساس عدم پرداخت وام به 

دلیل نبود بخشنامه بانک مرکزی موجه نیست.
در این بخشنامه آمده است: حسب تصمیمات اتخاذ شده در 
شــورای پول و اعتبار در تاریخ سوم خردادماه، شورای پول و 
اعتبار با اعطای تسهیالت کمک ودیعه مسکن با نرخ مصوب 
شــورای پول و اعتبار، دوره بازپرداخت حداکثر پنج سال، در 
سقف های فردی 100، 70 و 40 میلیون تومان به ترتیب در 
تهران، مراکز استان ها و شهرهای باالی 200 هزار نفر جمعیت 
و سایر شــهرها و از محل منابع بانکی موافقت کرده است.در 
ادامه بخشنامه تاکید شده است: نحوه معرفی متقاضیان واجد 
شرایط جهت بهره مند از تسهیالت مزبور توسط سامانه وزارت 
راه و شهرســازی خواهد بود.به نظر می رســد بخشنامه فوق 
مربوط به مصوبه ای اســت که بر اساس آن تسهیالت ودیعه 
مسکن قرار بود با نرخ سود 1۸ درصد پرداخت شود؛ حال آنکه 
نرخ ســود این تسهیالت بار دیگر تغییر کرد و بر اساس اعالم 
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی، قرار است با نرخ سود 1۳ 

درصد به مستأجران متقاضی دریافت آن پرداخت شود.

تهران- ایرنا- رییس کل بانک مرکزی، توســعه تخصص گرایی در بازار پول را از اهداف 
مهم بانک مرکزی دانســت و گفت: دارندگان گواهینامه هــای حرفه ای بازار پول برای 
عضویت در کمیته های تخصصی شــبکه بانکی از انجام مصاحبه های تخصصی معاف 
می شوند. به گزارش ایرنا از بانک مرکزی،  »علی صالح آبادی« در مراسم اعطای نخستین 
گواهینامه هــای حرفــه ای بازار پول، با بیان اینکه بانک مرکزی در راســتای توســعه 
تخصص گرایی فعاالن بازار پول از سال گذشته برنامه های مشخصی را در دستور کار قرار 
داده است، افزود: توسعه آموزش های تخصصی پولی و بانکی توسط موسسه آموزش عالی 
بانکداری و برگزاری آزمون های حرفه ای و اعطای گواهینامه به پذیرفته شدگان، دو اقدام 
مهم بانک مرکزی در این راستا بوده است.وی ادامه داد: دوره های آموزشی تخصصی در 
زمینه های پولی و بانکی اعم از مدیریت ریسک، اعتبارات،  بانکداری اسالمی و غیره توسط 
موسســه آموزش عالی بانکداری برنامه ریزی و اجرا می شــود و عالوه بر آن آزمون های 

گواهینامه حرفه ای نیز توســط بانک مرکزی برگزار و گواهینامه ها به پذیرفته شدگان 
در آزمون ها اعطا می شــود.صالح آبادی تاکید کرد: دارندگان این گواهینامه ها از شرکت 
در مصاحبه های اختصاصی برای عضویت در کمیته های تخصصی بانک ها و موسسات 
اعتباری غیربانکی اعم از تطبیق،  ریســک،  حسابرسی داخلی و غیره معاف هستند.وی 
اضافه کرد: نخســتین دوره از آزمون های مذکور در حوزه مدیریت ریسک برگزار شد و 
آزمون »گواهینامه حرفه ای بانکداری اسالمی« نیز طی روزهای آینده برگزار می شود. 
همچنین آزمون مربوط به ســایر گواهینامه های حرفه ای با ترتیب »گواهینامه اصول 
بانکداری 1«، »گواهینامه اصول بانکداری 2«، »گواهینامه حسابرسی داخلی مؤسسات 
اعتباری« و »گواهینامه مدیریت فن آوری اطالعات مؤسســات اعتباری« به طور ماهانه 
برگزار خواهد شد.رییس کل بانک مرکزی بیان داشت: افرادی که فکر می کنند شرایط 
الزم برای عضویت در کمیته های تخصصی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را دارا 

هستند، می توانند در این آزمون ها شرکت کنند 
و با دریافت گواهینامه حرفه ای جزو کاندیداهای 
عضویت در این کمیته ها خواهند بود.وی افزود: 
بانک مرکزی اسامی پذیرفته شدگان را به همه 

بانک ها و موسسات اعتباری اعالم می کند و آنها می توانند از این افراد بدون شرکت در 
مصاحبه های تخصصی در کمیته های خود استفاده کنند.صالح آبادی گفت: البته شرکت 
در مصاحبه های تخصصی برای کسانی که فاقد گواهینامه حرفه ای هستند ضروری است.

وی ادامه داد: در گذشــته محدودیت هایی برای عضویت در کمیته های تخصصی وجود 
داشت اما با این اقدام پیش بینی می شود که طیف  وسیعی از افراد با شرکت در آزمون 
هــا و دریافت گواهینامه حرفه ای امــکان حضور در کمیته های تخصصی و حلقه های 

مدیریتی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را داشته باشند.

 رییس کل بانک مرکزی،

صدور گواهینامه های حرفه ای بازار پول در دستور کار بانک مرکزی

اعطای بیش از 16 هزار فقره وام ازدواج توسط بانک تجارت در خرداد امسال 
پرداخت بالغ بر 10 هزار و 500 فقره تسهیالت فرزندآوری

بانک تجارت در بازه زمانی خرداد ماه سال 1401 به 16 هزار و 54۸ نفر وام قرض الحسنه ازدواج و 10 هزار و 469 فقره تسهیالت فرزندآوری پرداخت کرد.به گزارش روابط عمومی بانک 
تجارت، این بانک در راستای ایفای نقش در حوزه مسئولیت اجتماعی و تسهیل شرایط ازدواج و معیشت زوج های جوان، اعطای تسهیالت قرض الحسنه ازدواج را همچنان در اولویت 
برنامه های خود قرار داده و در همین راســتا 16 هزار و 54۸ نفر از متقاضیان در خرداد ماه امســال تسهیالت قرض الحسنه ازدواج خود را از شعب این بانک دریافت کرده اند. سه هزار و 
۳67 متقاضی دیگر نیز با تشکیل پرونده در نوبت دریافت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج قرار دارند که پس از تکمیل مدارک و معرفی ضامنین بر اساس ضوابط تعیین شده از سوی بانک 
تسهیالت خود را بالفاصله دریافت خواهند کرد.بانک تجارت همچنین با هدف اجرای قانون حمایت از فرزندآوری، تعداد ده هزار 469 فقره تسهیالت در بازه زمانی خرداد ماه به متقاضیان 
تسهیالت قرض الحسنه پرداخت کرده است.در اردیبهشت ماه سال جاری نیز بانک تجارت تعداد یک هزار و 611 فقره تسهیالت در این بخش به متقاضیان اعطا کرده است.بانک تجارت 

سال 1400 با اعطای تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به بیش از 106 هزار زوج جوان در کمک به ازدواج جوانان ایران اسالمی، نقش فعالی را ایفا کرده است.
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دانشــمندان می گویند دمای ســرد موجب ایجاد یک مولکول ضد 
التهابی می شــود که با چاقی مقابله می کند.به گزارش ایســنا و به 
نقل از نیو اطلس، یک مطالعه جدید، نحوه رفتار چربی ها در دمای 
سرد را روشن کرده اســت.محققان به کشف نقش پیچیده التهاب 
در چاقــی و تأثیر آن بر اثرات متعاقب مانند مقاومت به انســولین، 
کنترل گلوکز و خطر دیابت ادامه می دهند. اکنون یک مطالعه جدید 
بینش های جدید و مهمی را به این فضا اضافه کرده است که نشان 
می دهد چگونه دمای ســرد می تواند آزاد شدن مولکولی را تحریک 
کند که این نوع التهاب را معکوس می کند و وزن بدن را در موش ها 
کاهــش می دهد و زمینه را برای درمان های جدیدی ایجاد می کند 
که اثرات مشــابهی را در انسان خواهد داشت.این مطالعه که توسط 
دانشمندان مرکز دیابت »جاســلین« و بیمارستان زنان »بریگام« 
انجام شــد، به دنبال درک بیشــتر راه هایی بود که التهاب مزمن و 
درجه پایین می تواند منجر به مشــکالت سالمتی مرتبط با چاقی 
شــود.مطالعات قبلی نشان داده بود که قرار گرفتن در معرض سرما 
می تواند حساســیت به انسولین را هم در انسان و هم در جوندگان 
بهبود بخشد و همچنین می تواند واسطه های لیپیدی التهاب را در 
چربی قهوه ای ایجاد کند.چربی قهوه ای از چربی ســفید)نوعی که 
انرژی اضافی را ذخیره می کند و باعث ایجاد شــکم و پهلو می شود( 
متمایز اســت، زیرا چربی ها و گلوکز را می سوزاند تا برای بدن گرما 
تولید کند و ما را گرم نگه دارد. از این نظر، چربی قهوه ای یک چربی 
»خوب« در نظر گرفته می شــود و به همین دلیل، خود را در مرکز 
تحقیقات حوزه چاقی با هدف کمک به رفع اضافه وزن بدن و مسائل 

مربوط به سالمتی و چاقی می بیند.

محققان اســترالیایی در مطالعــه اخیر خود اظهار کرده اند پزشــکان 
می توانند با انجام یک اسکن سریع و آسان، خطر ابتال به زوال عقل را به 
افرادی که سن شان باال رفته است، اطالع دهند.به گزارش ایسنا و به نقل 
از یورک الرت، نتایج مطالعه اخیر محققان دانشگاه ادیث کوان استرالیا 
حاکی از آن است که یک اسکن معمولی تراکم استخوان می تواند تجمع 
پالک رسوب شده در آئورت شکمی را نشان دهد و این می تواند به افراد 
اطــالع دهد که آیا در معرض خطر ابتال به زوال عقل قرار دارند یا خیر.

آئورت یا بزرگ سرخرگ، سرخرگ اصلی خون رساننده به بدن است. از 
این شریان، شریان های متعددی منشعب می شوند که خون را به سراسر 
بدن می رســانند. زوال عقل با باال رفتن سن افراد و پس از ۸۰ سالگی 
به طور فزاینده ای شــایع می شود.حال نتایج یک مطالعه طوالنی مدت 
جدید نشــان داده است که یک اسکن ساده و رایج می تواند نشان دهد 
که آیا افراد در اواخر عمر در معرض خطر ابتال به این بیماری قرار دارد 
یا خیر.زوال عقل در اواخر عمر زمانی ایجاد می شود که سلول های مغز 
در اثر چندین بیماری آسیب می بینند که حتی برخی از بیماری ها باعث 
باریک شدن رگ های خونی مغز می شوند. اخیرا محققان دانشگاه ادیث 
کوان ارتباط مهمی بین سالمت عروق و ابتال به زوال عقل در اواخر عمر 
را شناسایی کردند.این ارتباط کلسیفیکاسیون)Calcification( پالک هایی 
است که می توانند در آئورت شــکمی، که بزرگترین شریان بدن است 
و خون اکســیژن دار را از قلب به اندام های شکمی و اندام های تحتانی 
می رســاند، ایجاد شوند. کلسیفیکاسیون به معنای جمع شدن کلسیم 
در یکی از بافت های بدن است. این وضعیت به صورت طبیعی در بافت 

استخوانی روی داده و موجب تشکیل استخوان می شود.

الغری با سرما!

 پیش بینی زوال عقل با انجام 
یک اسکن ساده

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

روز جهانی یوگا در پشت بام ساختمانی در شهر کاراکاس ونزوئال/ رویترز

معرفی مدل مفهومی از سدان الکتریکی فولکس واگن i.D ایرو
 )Aero( جدیدترین خودروی ســاخت فولکس واگن، برنامه ی ساخت یک سدان برقی جای گزین پاسات را ثابت می کند. این مدل، ایرو
نام دارد تا ویژگی های آیرودینامیک خود را نشان دهد.برنامه ی رونمایی از مدل مفهومی ایرو، برای فروردین ماه و نمایشگاه پکم در چین 
پیش بینی شده بود؛ اما به دلیل شیوع مجدد کرونا، محقق نشد. از سویی دیگر، احتماال نسخه ی نهایی از فولکس واگن i.D ایرو، فقط در 
چین تولید می شود. غول خودروسازی آلمان، همکاری بسیار خوبی با فاو )FAW( و سایک موتورز چین دارد.با وجود طراحی قابل قبول و 
عامه پسند، مدیران فولکس واگن از طرح رونمایی شده به عنوان خودرو مفهومی یاد کرده اند. این نمونه، ضریب درگ بسیار خوب ۲۳/۰ 
دارد و بنا بر ادعای شرکت سازنده، توان پیمایش ۶۲۰ کیلومتر با یک شارژ ارائه می کند. دیگر اطالعات فنی از خودرو هنوز اعالم نشده 
اســت.مدل مفهومی از فولکس واگن i.D ایرو، چرخ های ۲۲ اینچ و طول بدنه ی ۵ متر دارد. این خودرو، براســاس پلتفرم MEB طراحی 
 ۶.ID شده و احتماال سدان پرچمدار فولکس واگن در بخش الکتریکی خواهد بود. شرکت سازنده قرار است سدان پهن پیکر برقی به نام
نیز مخصوص بازار چین تولید کند.مجموعه خودروهای برقی فولکس واگن در آینده نزدیک، پرتعداد خواهند بود. عالوه بر ID.۳ هاچبک، 

کراس اورهای ID.۴ و ID.۵ و باز )ID. Buzz( که هم اکنون درحال تولید هستند.

کومان: بارسلونا هم چنان در عصر تیکی تاکا است
سرمربی پیشین آبی اناری ها یکی از مشکالت این تیم را زندگی در گذشته عنوان کرد. او براین باور است که این تیم نیاز به تغییر سبک 
بازی خود دارد.به گزارش ایسنا و به نقل از الموندو، رونالد کومان، سرمربی پیشین بارسلونا درباره شرایط کنونی این تیم سخن به میان 
آورد.او براین باور اســت که بارسلونا نیاز به تغییر سیســتم بازی خود دارد و باید تیکی تاکا عوض شود. کومان گفت: یکی از مشکالت 
بارســلونا زندگی در گذشته و عصر تیکی تاکا است. فوتبال عوض شده است و به همین خاطر باید از تاکتیک های جدید استفاده کرد. 
بارسلونا دیگر ژاوی، اینیستا و مسی را در  اختیار ندارد و به همین خاطر نیاز به تغییر سیستم دارد.او درباره اخراج خود از آبی اناری ها 
گفت: به نظرم مسئول نتایج بد بارسلونا الپورتا است. او باید با احترام بیش تری درباره من  صحبت می کرد. شک کردن او به توانایی مربی 
اشــتباه بزرگی بود چرا که رســانه ها این موضوع بزرگ کردند و باعث شد تا آرامش تیم به هم ریخته شود. بهتر بود که او به جای شک 
کردن درباره توانایی های من و صحبت کردن علنی درباره آن به دنبال سرمربی مورد عالقه اش می گشت. این بدترین برخوردی بود که 
او می توانست داشته باشد.کومان افزود: بعد از اخراج از بارسلونا احساس آزادی کردم. یک سال و نیمی که در بارسلونا به عنوان سرمربی 

تیم پشت سر گذاشتم از سخت ترین دوران زندگی من بود..

غافل رچایی؟ جاان، ز رددم
رحمت کن آرخ رب روی زردم

خونم ربزیی ره روز، چون من
داد از تو خواهم، گویی هچ رکدم؟

رد دام حسنت زج دم ندیدم
وز خوان عشقت زج خون نخوردم

نقش غمم چون رب دل نوشتی
من انهمٔ خود رد می نوردم

خاک نسیمت رگدم هب زاری
باشد هک آرد پیش تو رگدم

ای باد مشکین، رگ می توانی
بویی بیاور زان باغ وردم

ات دیدٔه من دید آن صنم را
رگ اوحدی را، دیدم هن رمدم

پیشنهاد

چهره روز

فقط یک داستان
 The Only Story کتاب فقط یک داســتان با عنوان اصلی
رمانی از جولین بارنز، نویسنده انگلیسی است که در سال 
۲۰۱۸ منتشر شد. این نویسنده در سال ۲۰۱۱ توانست 
برنده جایزه بوکر شــود. رمان حاضر به طور مشــخص 
درباره »عشــق« اســت، موضوعی که بارنز با آن غریبه 
نیســت و می توان گفت او در زندگی اش عشق و غم از 
دست دادن معشوق را به خوبی تجربه کرده است. از این 
رو می توان آسوده خاطر بود که نویسنده می داند چطور 
درباره عشق بنویسد. داستان کتاب از سه بخش تشکیل 
شــده اســت. در بخش اول ما با پُل آشنا می شویم که 
پســری ۱۹ ساله از طبقه متوسط است که در سال های 
دهه شــصت میالدی در پی احساســات و شور و شوق 
جوانی حضوری ناخواســته در زندگی زنی میانسال پیدا می کند و وارد یک رابطه عاشقانه می شود. این 
زن میانسال که سوزان نام دارد متاهل و صاحب دو فرزند است که البته چندان هم از زیستن در کنار 
شوهر ثروتمندش راضی نیست. بنابراین او هم بهانه ای در ذهن خود برای وارد شدن رابطه با پُل دارد اما 
می توان گفت این داستان به طور کلی درباره پل است.این دو در باشگاه تنیسی مختص قشر خاصی از 
جامعه آن زمان انگلستان با هم آشنا می شوند اما به مرور رابطه این دو رنگ و بویی دیگر پیدا می کند، 
از طرف پُل، به تعبیر خودش، عشــق. از طرف سوزان، در اوایل، فقط برطرف کردن خوی مردانگِی پُل. 
این رابطه در خانواده های هر دو نفر که تحت تأثیر آداب و رسوم خاص انگلیسی خود بودند عواقبی در 
پی دارد و نویســنده در بخش ابتدایی کتاب به صورت ویژه به موضوع تاثیر این نوع روابط بر جامعه و 
خانواده و خود افراد می پردازد.جمالت ابتدایی رمان نیز قابل توجه است که در همان ابتدا سوال کلیدی 

را پیش روی خواننده قرار می دهد. سوالی که در ابتدا مطرح می شود....

داوود رشیدی
داوود رشیدی حائری )زادهٔ ۲۵ تیر ۱۳۱۲ – درگذشتهٔ 
۵ شهریور ۱۳۹۵( هنرپیشه تئاتر، سینما و تلویزیون 
ایران بود. او بیشتر با نقش هایی مانند »آقا حسینی« 
در فیلم کندو، »مفتش شش انگشــتی« در ســریال 
هزاردستان و هم چنین با بازی تأثیرگذارش در فیلم 
فرار از تله جالل مقدم شناخته می شود. داوود رشیدی 
همراهِ علی نصیریان، جمشــید مشــایخی، عزت اهلل 
انتظامی و محمدعلی کشاورز پنج چهرهٔ برجسته ای 
بودند که در دههٔ چهل شمســی از تئاتر پا به عرصهٔ 
ســینما گذاشــتند. وی به خاطر فعالیت هایش نشان 
درجــه یک فرهنگ و هنر را دریافت کرده بود. داوود 
رشــیدی در سال ۱۳۱۲ در تهران خیابان ری کوچه 
آبشــاردر خانواده ای که ریشهٔ آن به شــهر بابل در استان مازندران و خاندان حائری مازندرانی باز 
می گشــت، متولد شد. پدر او عبداالمیر رشــیدی حائری دیپلمات بود و در چند کشور نیز سفیر 
شد. پدربزرگش، محمد حائری مازندرانی معروف به ابن الشیخ از روحانیان مشروطه خواه و جدش 
زین العابدین حائری مازندرانی از مراجع تقلید عصر قاجار بود.داوود رشیدی تحصیالت متوسطه را 
)به دلیل فعالیت های دیپلماتیک پدرش( در ترکیه و پاریس به پایان رساند و تحصیالت دانشگاهی 
را در ژنو ادامه داد. حاصل ازدواج اولش با هما فریور تهرانی یک پســر به نام فرهاد اســت که پس 
از جدایی از هما فریور با مرضیه برومند ازدواج کرد وی فارغ التحصیل کنســرواترا ژنو در رشــته 
کارگردانی و بازیگری تئاتر و همچنین لیســانس علوم سیاســی از دانشــگاه ژنو بود. رشیدی در 
ســال های پایانی زندگی دچارِ آلزایمر شده بودو در بامداد ۵ شهریور ۱۳۹۵ در ۸۳ سالگی در پی 

ایست قلبی در خانه اش درگذشت.

فرهنگ

»ســم گیلیام« نقاش آمریکایی و هنرمند تجسمی 
پیشگام در هنر انتزاعی درگذشت.به گزارش ایسنا و به 
نقل از نیویورک تایمز،  »سم گیلیام«  هنرمند آمریکایی 
آثار هنری انتزاعی که بیشــتر برای خلق نقاشی های 
انتزاعی ســبک »گستره رنگی« شناخته می شود روز 
شنبه و در سن ۸۸ سالگی درگذشت.»گیلیام« اغلب 
برای آثار هنری شناخته می شود که بر روی پرده های 
آویخته بر دیوار و سقف خلق می کرد.گالری »دیوید 
کوردانســکی« در لس آنجلس و گالری »پیس« در 
نیویورک خبر درگذشت این هنرمند را اعالم کردند. 

دلیل درگذشت او بیماری کلیوی اعالم شده است.
»گیلیام« در سال ۱۹۷۲ به عنوان نخستین هنرمند 
سیاه پوســت نماینده ایاالت متحده آمریکا در دو ســاالنه ونیز بود.»گیلیام« همچنین به عنوان 
هنرمند سیاه پوستی که به هنر انتزاعی عالقه داشت، زندگی خود را وقف خلق آثار هنری کرد که 
برخالف آثار بســیاری از هنرمندان سیاه پوست، تصاویر مشخص یا پیام های سیاسی واضح را در 
برنگرفته بودند.او یک هنرمند بااستعداد بود، پارچه هایی که بر روی آن ها به سبک انتزاعی نقاشی و 
رنگ آمیزی کرده بود را بدون قاب و با ایجاد انحنا و پیچ و خم هایی از سقف با دیوار آویزان می کرد.

»گیلیام«  در نمایشگاهی که در سال ۱۹۷۳ برگزار شد،  یک پارچه بزرگ که بر روی آن ابرهایی به 
رنگ آبی و صورتی نقاشی کرده بود را بین دو اسب چوبی نصب کرد.او دوست داشت نقاشی هایش 
را از مرزهای قاب و بوم فراتر ببرد. هر بار که آثارش در نمایشگاه های مختلف به نمایش گذاشته 
می شدند، شــکل های مختلفی به خود می گرفتند و پیچ  و خم های پارچه های نقاشی شده هر بار 

متفاوت بودند.

نقاش پرده ها درگذشت
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