
ثبت اسامی مادران باردار در سامانه جامع
 فرایند مجوز سقط جنین ناسالم

رییس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشــت با بیان اینکه در اجرای 
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هنوز در ابتدای راه هستیم، 
در عین حال با اعالم ثبت اســامی تمام مادران باردار در ســامانه ای 

جامع، به برخی پرسش ها در این حوزه پاسخ داد.
دکتر صابر جباری در گفت وگو با ایســنا، درباره شکل گیری قرارگاه 
جوانی جمعیت و فرزنــدآوری در وزارت بهداشــت، گفت: بیش از 
۵۰ درصــد تکالیف قانون حمایت از خانــواده و جوانی جمعیت بر 
عهده وزارت بهداشت اســت. این وزارتخانه بعد از آموزش و پرورش 
بزرگ ترین دســتگاه اجرایی کشور است که تکالیف متعددی در این 
رابطه دارد. با توجه به اینکه از نظر الگوی مفهومی و اجرایی، نیازمند 
یکپارچه سازی اقدامات بوده ایم، قرارگاه جوانی جمعیت و فرزندآوری 
شــکل گرفته اســت. در قرارگاه، مــا تکالیف قانونی خود و ســایر 
معاونت های وزارت بهداشت را تعیین کرده تا ملزم به اجرای وظایف 
خود شــوند و درصورت بروز هرگونه مشکل سعی در برطرف کردن 
آن خواهیم داشت.مجوز قانونی سقط جنین ناسالم طی چه فرایندی 
صادر می شــود؟وی درباره فرایندی که در جهت حفظ و صیانت از 
جنین سالم طی می شود، بیان کرد: در گذشته بنابر تشخیص پزشک 
و گواهی پزشک قانونی، فرایند سقط جنین ناسالم اجرایی می شد. در 
شــرایط فعلی بر اساس ماده ۵۶ قانون جوانی جمعیت این اختیار از 
پزشک سلب شده است و پس از طی کردن یک فرایند اجرایی، اجازه 
سقط جنین ناسالم با حکم قاضی صادر می شود. یعنی ما غربالگری  
انجام نمی دهیم که بخواهیم جنینی را سقط کنیم، بلکه ما غربالگری 
انجام می دهیم تا به مادر و خانواده اطمینان دهیم جنین سالم است. 
در موارد اســتثنا ممکن است به دالیل مختلف پزشکی یا َحَرج نیاز 
به سقط باشد که این موارد در پزشکی قانونی و با حکم نهایی قاضی 
در نظر گرفته و انجام می شود. البته در این موارد نیز نباید بروج روح 
اتفاق افتاده باشد و سن بارداری باید کمتر از ۴ ماه باشد. خانواده ای 
که دغدغه غربالگری را دارد باید در زمان معین به پزشــک مراجعه 
کند.جباری تاکید کرد: از زمانی که خانم باردار به پزشــک مراجعه 
می کند و درخواســت آزمایش یا سونوگرافی صورت می گیرد، نتایج 
آن باید در سامانه مربوطه ثبت شود و بر اساس دستورالعمل علمی 
چه در بررســی های اولیه مشخص شود که جنین سالم است و چه 
مشخص شود نیاز به بررسی های بیشتر وجود دارد، کلیه اقدامات باید 
در یک سامانه یکپارچه ثبت شود که سرعت رسیدگی به امور افزایش 
یابد. پایلوت ســامانه، اجرایی شده اما هنوز نهایی نشده است.وی در 
پاسخ به این سوال که در صورت سقط خود به خودی جنین فرایند 
جرم انگاری چگونه انجام می شود؟، توضیح داد: در این شرایط دیگر 
پزشک یا شخص دیگری مسئول نیست. در دستورالعمل جدید انجام 
اعمال تهاجمی مانند آمینوســنتز ممنوع است مگر اینکه در فرایند 
ارجاع مادر باردار با تشــخیص پزشــکی قانونی این عمل انجام شود 
که اگر به دلیل عوارض آمینوســنتز )که کمتر از یک درصد ممکن 
است منجر به سقط شود( جنین از بین برود، این اتفاق هم با رضایت 

والدین و تشخیص پزشکی قانونی بوده است. 
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رهبر معظم انقالب با صدور حکمی سه تن از فقهای شورای نگهبان را برای یک دوره جدید منصوب کردند.به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به پایان 
یافتن دوره شش ساله عضویت سه تن از فقهای شورای نگهبان، رهبر معظم انقالب اسالمی در اجرای اصل نود و یکم قانون اساسی و در احکامی 
جداگانه، عضویت آقایان آیت اهلل حاج شیخ احمد جنتی، حجت االسالم والمسلمین حاج سّید محمدرضا مدرسی یزدی و حجت االسالم والمسلمین 

حاج شیخ مهدی شب زنده دار را برای یک دوره جدید تمدید و آنان را به عنوان عضو فقهای شورای نگهبان منصوب کردند.
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با حکم رهبر انقالب برای یک دوره جدید صورت گرفت؛

انتصاب سه تن از فقهای شورای نگهبان
info@sobh-eqtesad.ir

فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران:
 بیمارستان ها در آماده باش

فرمانده عملیات مقابله با کرونا در اســتان تهران ضمن تاکید بر لزوم 
تکمیل واکسیناسیون کرونا از سوی مردم، گفت: برخی از افراد ممکن 
اســت با وجود زدن واکسن، مبتال شوند؛ لذا باید بدانیم واکسن ایمنی 
کامل ایجاد نمی کند، اما در کاهش مرگ و میر بسیار اثربخش است.به  
گزارش ایسنا، علیرضا زالی در جلسه ستاد مقابله با کرونا استان تهران 
گفت: به دلیل این که  ســهم تســت ها نه تنها در تهران بلکه در سایر  
شهرها نیز کم شده ممکن است با کاهش کاذب بیماری مواجه شویم؛ 
بنابراین بهترین مدل عالئم سندرومیک است و هر کسی با عالئم بدن 
درد و گلو درد مراجعه کند برای ما کرونا محسوب می شود.وی درباره 
مرگ آفرینی ســوش جدید این بیماری گفت: هنوز آمار مشخصی در 
دنیا نسبت به میزان بیماری زایی این ویروس و همچنین مرگ و میر 
ناشــی از  آن وجود ندارد و به اجماع نرسیدند اما باید جانب  احتیاط 
را در نظر گرفت و این سویه را مانند آنفلوآنزا ندانیم. بیمارستان ها نیز 
مانند مراکز واکسیناسیون در آ مادگی کامل هستند. وی ادامه داد: ما 
باید قبل از استقرار کامل بیماری، واکسیناسیون را به شکل کامل انجام 
دهیم. ممکن اســت روزهای آینده برای ما بسیار مهم باشد و در این 
روزها که هنوز ویروس به طور کامل در جامعه چرخش نداشته، از این 
فرصت طالیی برای واکسیناسیون دز یادآور استفاده کنیم و اگر کسی 
دو دز زده برای دز سوم و اگر کسی 3 دز  زده برای دریافت دز  چهارم 
واکسن اقدام کند.فرمانده عملیات مقا بله با کرونا در استان تهران تاکید 
کرد: سبد واکسن در حال حاضر متنوع است و بیشترین میزان واکسن 
سینوفارم و آسترازنکا و پاستوکوک است. واکسن برکت پالس هم مجوز 
الزم را دریافت کرده و به زودی وارد چرخه واکسیناســیون می شود و 
مردم می توانند به طور خاص از این واکســن برای این سویه استفاده 
کنند.زالی با اشــاره به بازگشــت حجاج نیز گفت: با توجه به بازگشت 
حجاج و زائرین از عراق و ســفرهای بین شــهری باید تمهیدات الزم 
اندیشیده شود. دو هفته استمرار  بیماران سرپایی نشان از ورود به پیک 
جدید است. برخی از افراد نیز ممکن است حتی با وجود زدن  واکسن، 
مبتال شوند؛ لذا باید بدانیم واکسن  ایمنی کامل ایجاد نمی کند اما در 
کاهش مرگ و میر بسیار اثربخش است.زالی در خصوص آبله میمونی 
نیز گفت: هیچ موردی از آبله میمونی در کشور نداشته ایم اما در ترکیه، 
افغانســتان و ریاض گزارش شده لذا باید آماده باشیم.وی در خصوص  
بیماری وبا نیز گفت: تســت های غربالگری ما در مراکز بهداشتی در 
خصوص افرادی که با عالئم اسهال مراجعه کرده اند منفی است، اما با 
توجه به شــیوع وبا در استانهای غربی باید مراقب باشیم. همچنین در 
مــورد تب  کریمه کنگو ما نگران بودیــم اما  با نظارت خوب و رعایت 
شیوه نامه های بهداشت خطر بالقوه در عید قربان نداشتیم و موردی از 

مرگ و میر تب کریمه مشاهده نشد.
امکان تمدید نسخه بیماران مزمن تا دو بار بدون نیاز به 

تجویز مجدد در طرح »دارویاری«
»دارویاری«؛ طرحی که قرار است با انتقال یارانه دارو از طریق بیمه ها به مردم، پوشش بیمه ای داروها 
را افزایش داده، اقالم بیشتری از داروها را زیر چتر بیمه ها برده و در عین حال قیمت دارو را به سمت 
واقعی شدن سوق دهد، با این شرط که »پرداختی از جیب بیمار« نه تنها افزایش نیابد، بلکه در برخی 
اقالم کاهش قیمت نیز خواهد داشت.به گزارش ایسنا، به دنبال اجرای طرح دارویاری که در راستای 
اصالح سیاست های ارزی و یارانه ای دارو و با هدف افزایش پوشش بیمه ای داروها، انجام شد، وزارت 
بهداشتی ها اعالم کردند که تعداد داروهای تحت پوشش بیمه نیز باال خواهد رفت و پرداخت از جیب 

مردم در حوزه دارو و در قالب پوشش بیمه ای تغییری نمی کند.

»دارویاری«؛ طرحی برای ارتقاء بیمه ها
بر این اســاس دکتر بهرام عین اللهی_ وزیر بهداشــت نیز  از طرح »دارویاری« به عنوان طرح ارتقای 
بیمه ها و کارایی بیشتر بیمه ها، یاد و اعالم کرد که »این طرح از بیمه همگانی شروع شده و مجلس 
شورای اسالمی اعتباری بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان برای بیمه همگانی در نظر گرفته و بر اساس آن 
حدود ۶ میلیون نفر به جمعیت تحت پوشــش بیمه همگانی اضافه شدند. همچنین مجلس شورای 
اســالمی ۵ هزار میلیارد تومان نیز بابت حمایــت از دارو و درمان بیماری های خاص در نظر گرفته 

است.«

پوشش بیمه ای 100 قلم داروی پرمصرف و 366 قلم داروی ضرورِی بیماران مزمن
همچنین به گفته وزیر بهداشت، در قالب این طرح تعداد داروهای تحت پوشش بیمه، افزایش یافته 
است؛ به طوری که ۱۰۰ قلم داروی پر مصرف که قباًل بیمه نبودند، تحت پوشش بیمه قرار داده شد 
و به این ترتیب داروهایی مانند داروهای ســرماخوردگی، دیفن هیدرامین و ... که قبال بیمه نبودند 
جزو بیمه قرار گرفتند. همچنین 3۶۶ قلم داروی ضروری پرمصرف برای بیماران مزمن مانند بیماران 

دیابتی، قلبی و عروقی و... تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.

3 هدف طرح »دارویاری«
افزایش پوشش بیمه ای داروها، پوشش بیمه ای تعداد بیشتری از اقالم دارویی و ثابت ماندن پرداخت از 
جیب مردم در حوزه دارو، به عنوان اهداف اصلی اجرای طرح دارویاری از سوی وزارت بهداشت عنوان 
و در عین حال تاکید شده است که با اجرای این طرح، به گونه ای برنامه ریزی شده که وقتی بیماران 
بــه مراکز درمانی و داروخانه ها مراجعه می کنند، هیچ تغییری در پرداخت هزینه های دارویی شــان 

نداشته باشند.

حمایت ویژه از بیماران مزمن و صعب العالج
حمایت ویژه از داروهای مصرفی بیماری های مزمن، خاص و صعب العالج نیز به عنوان یکی دیگر از 
دالیل و اهداف اجرای طرح دارویاری عنوان شــده است. همانطور که از سوی وزارت بهداشتی ها هم 
اعالم شد، در قالب این طرح، 3۶۶ قلم داروی ضروری پرمصرف برای بیماری های مزمن مانند دیابت، 
فشارخون، قلبی عروقی و... تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.همچنین اعالم شده است که در قالب 

اجرای این طرح، ۱۱۹ قلم داروی بدون نسخه )OTC( بیمه می شوند.

امکان تمدید نسخه بیماران مزمن تا 2 بار
همچنین بنابر اعالم ســازمان غذا و دارو، امکان تمدید نســخه بیماران مزمن تا دوبار بدون نیاز به 
تجویز مجدد نیز در قالب این طرح وجود خواهد داشــت و در عین حال همه مردم تحت پوشــش 

بیمه قرار می گیرند.

در طرح »دارویاری« یارانه دارو به چه افرادی تعلق می گیرد؟
با توجه به ضرورت  تجویز و مصرف منطقی دارو و مدیریت منابع عمومی، یارانه دارو عموما به افرادی 
تعلق خواهد گرفت که نسخه پزشک داشته باشند. بنابراین خریدهای آزاد از داروخانه صرفا در مورد 
بیماران مزمن، مشمول دریافت یارانه خواهد شد.بنابراین باید توجه کرد که تمام مزیت های این طرح 

منوط به ارائه نسخه پزشک است و در این صورت پرداختی از جیب بیمار افزایش پیدا نمی کند.

رئیس سازمان ملی استاندارد خبر داد؛

خروج خودروهای تیبا، ساینا، سمند و ۴۰۵ از چرخه تولید
سود بین بانکی از 21 درصد گذشت

معاون وزیر صمت عنوان کرد

خطر مهاجرت شرکتی دانش بنیان ها

زور مالیات به لوکس ها نمی رسد؟

جدول تغییرات نرخ سود بین بانکی نشان می دهد که نرخ سود در این بازار از ۲۰.3۶ درصد در ابتدای سال 
جاری به ۲۱.۱۴ درصد در اواسط تیرماه رسیده است.به گزارش ایسنا، نرخ بهره بین بانکی به عنوان یکی 
از انواع نرخ های بهره در بازار پول به نرخ های ســود یا بهره در ســایر بازارها جهت می دهد که در واقع این 
نرخ، قیمت ذخایر بانک هاست و زمانی که آن ها در پایان دوره مالی کوتاه مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار 
کسری ذخایر می شوند، از سایر بانک ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می کنند.کارشناسان، 
افزایش ســود بین بانکی را عامل مهمی برای مهار تورم و کاهش انتظارات تورمی می دانند اما شرط آن را 
تداوم افزایش های چمشگیر نرخ سود در بازار بین بانکی بیان می کنند که این موضوع به سیاست های بانک 

مرکزی وابسته است زیرا به اعتقاد آن ها....

جزئیات بسته جدید حمایت از مستاجران
شورای  عالی مناطق آزاد اعالم کرد

ایجاد منطقه آزاد مشترک بین ایران و روسیه
سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری

 در مورد ادغام وزارت خانه ها ورود نمی کنیم
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شــهرداري صدرا در نظر دارد عمليات بكارگيري ماشين االت راهسازي )سنگين ( بصورت ساعتي را طبق برآورد و مشخصات 
قيد شــده در اسناد مناقصه ، از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد.كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت 
 اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشــايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه الكترونيكي دولت)ستاد( به آدرس
 www.setadiran.ir انجام خواهد شــد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت 

مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
1-  مبلغ براورد اوليه:   72.475.000.000 ريال

2-تامين  اعتبار از منابع  داخلي مي باشد.
 3- مبلغ تضمين شركت در مناقصه مبلغ 3.624.000.000ريال مي باشد كه به صورت ضمانت نامه بانكي با اعتبار حداقل 3 ماهه

 و يا فيش واريز نقدي به حساب 100830670088 نزد بانك شهر در شعبه صدرا به نام سپرده شهرداري صدرا باشد .
4-مبلغ خريد اسناد مناقصه مبلغ 2.000.000 ريال به حساب 100805891412 نزد بانك شهر در سامانه ستاد ايران مي باشد .

5- سپرده نفرات اول ، دوم و سوم در صورتي كه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به نفع شهرداري صدرا ضبط خواهد شد 
6-هزينه درج آگهي نوبت اول و دوم  بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

7- شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار خواهد بود .
8-ساير شرايط و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.

9-تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تداركات الكترونيكي دولت روز يكشنبه ساعت 10 صبح تاريخ  26 / 04/ 1401مي باشد .
10- آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه از سايت تا ساعت19عصر روز يكشنبه  مورخ 02 / 05 / 1401 مي باشد .

11-آخرين مهلت ارائه پيشنهادات و ثبت اسناد و مدارك در سامانه تا ساعت 19 عصر روز شنبه مورخ 15 / 05 / 1401مي باشد .
12-زمان بازگشايي پاكت ها در ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 18 / 05 / 1401 مي باشد .

متقاضيان مي بايســت مدارك پاكت هاي الف - ب - ج در سامانه بارگذاري نمايند شهرداري از دريافت حضوري پاكات طبق 
قانون معذور مي باشــد و فقط اصل ضمانت نامه را پس از بارگذاري در سايت ستاد ) پاكت الف ( به صورت فيزيكي تا ساعت 9 
صبح مورخ 18 / 05 / 1401 در پاكت سربسته و بادرج كامل مشخصات شركت و شماره تماس به واحد حراست شهرداري صدرا 

به آدرس زير تحويل نمايند . 
آدرس: اســتان فارس - شهر صدرا - بلوار پاســداران ساختمان مركزي شهرداري صدرا كد پســتي 7199433869 شماره 
 تمــاس 36417818-071 واحــد امور قراردادها اطالعات تماس ســامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضويت در ســامانه :

مزكز تماس 41924-021 دفتر ثبت نام 85193768-88969737
نوبت اول : 26 /04 /1401
نوبت دوم :02/ 05/ 1401

آگهــي تجدید مناقـصه

  بهزاد پرنیان - شهرداري صدرا

  عملیات بكارگیري ماشین االت راهسازي )سنگین ( بصورت ساعتي
به شماره 1401-29 
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گزیده خبر

گفت وگوی برجامی باقری و معاون وزیر خارجه 
چین

معاونان وزرای خارجه چین و ایران درباره مســائل هسته ای و برجام با یکدیگر 
گفت وگو کردند.به گزارش ایســنا، لیمینگ شن، دیپلمات چینی در سفارت این 
کشــور در تهران در توییتر نوشت: ما ژائوســو معاون وزیر امور خارجه چین در 
مکالمه تلفنی با علی باقری کنی معاون سیاســی وزارت امور خارجه کشورمان 
درباره مسائل هسته ای ایران به طور عمیق تبادل نظر کردند.بر اساس اعالم وزارت 
خارجه چین، دو طرف تاکید کردند که مذاکرات فعلی برای از ســرگیری اجرای 
برجام در مقطع حساســی قرار دارد. همــه طرف های ذی نفع باید به گفت وگو 
و مذاکره پایبند باشــند، در نیمه راه با یکدیگر مالقــات کنند، نگرش مثبت و 
سازنده اتخاذ کنند، از اقداماتی که اوضاع را تشدید می کند خودداری کرده و برای 
پیشرفت مثبت در مذاکرات در اسرع وقت تالش نمایند تا توافق جامع بتواند در 

زمان اولیه به مسیر درست بازگردانده شود.

در حاشیه پنجاهمین نشست شورای حقوق بشر در ژنو مطرح شد؛
ایران خواستار مجازات عامالن و مباشران در 

حمالت شیمیایی رژیم بعث عراق در جنگ 
تحمیلی شد

لندن- ایرنا- سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد دفتر سازمان ملل متحد در ژنو با 
ایراد سخنانی به مناسبت سی و پنجمین سالگرد حمله شیمیایی رژیم بعث عراق 
به سردشــت، خواستار شناسایی و مجازات عامالن و مباشران در جنایات جنگی 
»صدام حســین« به واسطه توسل به سالح های شــیمیایی شد.به گزارش ایرنا، 
اسماعیل بقایی هامانه این مطلب را در نشست کارشناسی - تبیینی پیرامون ابعاد 
حقوق بشری استفاده از سالح های شیمیایی در جنگ تحمیلی در ژنو سوئیس 
مطرح کرد.در این نشست که با همکاری نمایندگی دائم جمهوری اسالمی ایران 
نزد دفتر ســازمان ملل متحد در ژنو و موزه صلح تهران در حاشــیه پنجاهمین 
نشست شورای حقوق بشــر در ژنو برگزار شد، سخنرانان در مورد ابعاد مختلف 
فاجعه انســانی سردشت توضیحاتی را ارائه دادند.در ابتدای جلسه، بقایی هامانه 
ضمن ادای احترام به شهدا و جانبازان شیمیایی سردشت، تحریم های ضدبشری 
آمریکا در حوزه دارو و درمان را ظلمی مضاعف به قربانیان فاجعه سردشت توصیف 
و این واقعیت را خاطرنشــان کرد که ایاالت متحده و چند کشور دیگر اروپایی از 
جملــه آلمان و هلند نقش غیرقابل انکاری در تجهیز رژیم صدام به تســلیحات 
شیمیایی داشتند.بقایی هامانه با تاکید بر مسئولیت بین المللی دولت های تامین 
کننده مواد شــیمیایی مورد استفاده در ساخت سالح های شیمیایی عراق برای 
انجــام تحقیقات، پیگرد و مجازات اشــخاص حقیقی و حقوقی دخیل در انتقال 
تجهیزات شیمیایی به رژیم صدام، همکاری برای احقاق حق قربانیان و بازماندگان 
حمالت شیمیایی را مسئولیت حقوقی و اخالقی همه دولت ها دانست و تصریح 
کرد که پیگرد کیفری و مجازات مرتکبین جنایات جنگی و مباشران در ارتکاب 
این جنایات وظیفه ای همگانی است.نماینده دائم کشورمان در ژنو، با تشریح رابطه 
بین حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق بشر، تاکید کرد که تقسیم بندی ها 
و قالب های حقوقی نباید مانع بهره برداری از مبانی و سازوکارهای حقوق بشری 
جهت تظلم خواهــی از مراجع ملی و بین المللی برای طرح و پیگیری مطالبات 
مشــروع قربانیان سالح های شــیمیایی و احقاق حقوق آن ها شود.وی این مهم 
را یادآور شــد که علیرغم تمایز قالب هــای حقوقی قابل اعمال در زمان جنگ و 
دوره صلح، آنچه مســلم است این اســت که جان مایه و جوهره مشترک حقوق 
بشردوستانه و حقوق بشر، حمایت و حفاظت از حیات و سالمت و کرامت انسان 
است و از این حیث استفاده از سالح های شیمیایی علیه مردم سردشت )و دیگر 
نقاط ایران در دوره جنگ ۸ ســاله( در عین اینکه قطعا جنایت جنگی محسوب 
می شود، نقض فاحش حقوق بشر قربانیان از جمله حق حیات، حق سالمت، حق 
دسترسی به محیط زیســت سالم و ... نیز محسوب می شود.بقایی هامانه تحقق 
دو اصــل »حقیقت« و »عدالت« در رابطه با حمالت شــیمیایی علیه هموطنان 
سردشــتی را مســتلزم جدیت کشــورهای ذی مدخل در تجهیز رژیم صدام به 
تسلیحات شیمیایی برای کشف و بیان حقایق مرتبط با این موضوع و نیز شناسایی 
و پیگرد قضایی متهمین دانست.وی در این رابطه به اقدام دستگاه قضایی هلند در 
محاکمه و مجازات ران آراد بازرگان هلندی متهم به ارسال مواد شیمیایی به رژیم 
عراق اشــاره کرد و خواستار اقدام مشابه از سوی دیگر کشورها برای شناسایی و 
مجازات مباشران در جنایات جنگی صدام به واسطه توسل به سالح های شیمیایی 
شد.بر اســاس این گزارش، دکتر محسن قانعی فوق تخصص بیماری های ریوی 
بیمارستان خاتم االنبیاء، دکتر مهدی باللی متخصص بیماری های عفونی و دکتر 
شهریار خاطری مشاور موزه صلح تهران سه سخنران مدعو در این نشست بودند 
که ضمن تشــریح مواد و عناصر شیمیایی مورد استفاده در تسلیحات شیمیایی 
ارتش بعث، آثار و تبعات فوری و دیرپای عوامل شیمیایی همچون گاز خردل، گاز 
اعصاب، ســارین و تابون بر دستگاه تنفسی، گوارش، پوست و اعصاب قربانیان را 
بیان کردند.در این نشست همچنین چند ویدئو کلیپ حاوی مصاحبه با مصدومان 
و بازماندگان حمالت شــیمیایی سردشت به نمایش درآمد که گویای رنج و درد 
مستمر قربانیان و نیز محدودیت ها و مشکالت دسترسی به دارو و درمان به دلیل 
تحریم های غیرقانونی آمریکا بود.الزم به ذکر است ارتش رژیم بعث عراق در طول 
جنگ تحمیلی بارها از سالح های شیمیایی بر ضد نظامیان و غیرنظامیان ایرانی 
استفاده کرد اما بمباران شیمیایی سردشت در تیرماه ۱۳۶۶ اولین نمونه استفاده 
گسترده از تسلیحات شیمیایی علیه مناطق مسکونی شهری به شمار می آید.در 
این بمباران که بدون تردید جنایت جنگی محسوب می شود، بیش از ۸۰۰۰ نفر 
از جمعیت ۱۲۰۰۰ نفری سردشت شهید یا مصدوم شدند. بسیاری از بازماندگان 
کماکان از آثار و جراحات ناشــی از استنشاق گازهای سمی مورد استفاده در آن 

بمباران رنج می برند.

سردار فدوی :
باید فعالیت های جهادی را گسترش داد

جانشین فرمانده کل سپاه تاکید کرد: 
تحقــق حرکت های جهــادی و رفع 
محرومیت هــا، نیازمند اراده همگانی 
و همــکاری همه بخش هــا، نهادها، 
ســازمان ها و افراد اســت.به گزارش 
ایســنا به نقل از ســپاه نیوز؛ سردار 
سرتیپ پاسدار علی فدوی  جانشین 
فرمانده کل سپاه پس از بازدید میدانی 
و هوایی برای بررسی میزان پیشرفت 

پروژه های آبرســانی روستاهای مختلف استان فارس به ویژه در شهرستان های 
بیضا و مرودشت ، در جلسه دفتر فنی جهاد آبرسانی بسیج سازندگی فارس در 
خصوص پروژه های جهادی بیان کرد: یکی از برکات انقالب اسالمی حرکت های 
جهادی بود و متاسفانه پس از مدتی جهاد سازندگی را منحل کردند و مدت های 
زیادی بود که خالء نبود جهاد سازندگی احساس می شد و خوشبختانه با تشکیل 
بسیج ســازندگی دوباره جریان حرکت های جهادی احیاء شد.جانشین فرمانده 
کل ســپاه  ادامه داد: هم اکنون در سال چهل و سوم انقالب اسالمی قرار داریم 
و هر چند کارهای عمرانی و جهاد آبرســانی که در حال انجام است باید زودتر 
انجام می شد  اما خوشحالیم که امروز شاهد حرکت های جهادی با قدرت باال و 
مهارت های فنی بیشــتر هستیم و کار آبرسانی به روستاها در حال انجام است.

سردار فدوی با اشاره به اینکه پروژه های آبرسانی با سرعت خوبی در حال انجام 
اســت، افزود: امیدواریم که تمام پروژه های جهاد آبرسانی فارس تا پایان امسال 
به اتمام برسد و مشکل آب ۳۷۲ روستا حل شود البته تعداد روستاهای استان 
فارس که با مشــکل آب روبرو هستند فقط  روستاهای تحت پوشش این طرح 
نیستند و حتما در آینده نیز تعداد روستاهای تحت پوشش طرح جهاد آبرسانی 
افزایش خواهد یافت.جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به اینکه آرمان و اهداف 
حرکت های جهادی باالســت، گفت: کارهای جهادی فقط معطوف به آبرسانی 
نیســت و در تمام حوزه ها که الزم است ورود می کنندT خوشبختانه هم اکنون 
نیز در مباحث راه ســازی، ساخت مســکن محرومین، آبخیزداری و کشاورزی 
نیز وارد شــده اند و باید دائم این فعالیت ها را گســترش داد و اراده همگانی و 
همکاری تمام نهادها باید ایجاد شــود تا رفع محرومیت ها در سریعترین زمان 

ممکن محقق شود.

سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری

درموردادغاموزارتخانههاورودنمیکنیم
ســخنگوی شورای نگهبان از دولت و مجلس خواست تا در تهیه 
طرح ها و تصویب قوانین، نســبت به اســتفاده از واژگان فارسی، 
دقت داشــته باشــند.به گزارش ایســنا، هادی طحان نظیف در 
نشســت خبری این هفته خود آخرین مصوبات دولت و مجلس 
اعم از  ۹ طرح و الیحه و ۲ اساســنامه و ۳۵ پاسخ به استعالمات 
ارســالی از  دیوان عدالت اداری را  تشــریح کــرد.وی ادامه داد: 
دولــت محترم در تهیه لوایح و مجلس محترم هم در مورد تهیه 
طرح ها و تصویب قوانین، نســبت به اســتفاده از واژگان فارسی، 
دقت داشته باشــند، در غیر این صورت ما طبق قانون موظفیم 
مصوباتی که در آنها از واژگان غیرفارســی استفاده شده را اعاده 
کنیــم.وی افزود: یکی از طرح ها، طرح اصالح قانون تشــکیالت 
و آیین دادرســی دیوان عدالت بود که در ۸ جلســه در شورای 
نگهبان بررســی شد و چهارشنبه هفته گذشته به پایان رسید و 
متن نهایی در حال نگارش است و طی روزهای آینده به مجلس 
ارسال خواهد شد.سخنگوی شــورای نگهبان در آستانه ۲۶ تیر، 
سالروز تأسیس شورای نگهبان یاد و خاطره همه فقها، حقوقدانان 
و کســانی که در شورای نگهبان خدمت کرده اند را گرامی داشت 
و افــزود: الیحه درآمد پایدار و هزینه شــهرداری ها و دهیاری ها 
چندین بار بین مجلس و شــورای نگهبان در رفت و آمد بود که 
چهارشنبه هفته گذشــته مصوبه مجلس مجدداً بررسی و تأیید 
شــد و این الیحه خالف موازین شــرع و قانون اساسی شناخته 
نشد. هم چنین اساسنامه صندوق ملی مسکن هم  توسط شورای 
نگهبان واجد برخی اشکاالت و ابهامات شناخته شد.وی تصریح 
کرد:  در یک ســال گذشته، ۶۰ مصوبه ارسالی مجلس را بررسی 
کردیم که ۱۴ مصوبه در مرحله اول تایید شدند و ۲۱ مصوبه در 
مراحل بعد و ۲۵ مصوبه هم در حال اصالح اســت. در این مدت 
۱۱ اساســنامه هم به شورای نگهبان ارسال شده که ۹ اساسنامه 
تایید و ۲ اساسنامه مورد ایراد واقع شده است. همچنین در یک 
ســال گذشــته، ۱۷۴ نامه از دیوان عدالت اداری دریافت کردیم 
که توســط فقهای محترم بررسی شده است.  شورای نگهبان از 
۲۶ تیر ســال ۱۴۰۰ تا امروز، ۱۳۷ جلسه برای بررسی مصوبات 
داشته است.وی در پاسخ به سوالی درباره اصالح قانون انتخابات 
مجلس گفت: این سوال را از مجلس بپرسید. درباره  اصالح قانون 
انتخابات مجلس، آخرین بار شورای نگهبان در سال ۹۸اظهارنظر 
و نســبت به متن اشکاالتی مطرح کرد و بعد از آن مجلس هنوز 
اصالحی نســبت به متن انجام نداده اســت. منتظریم اگر متنی 

جهت اظهارنظر به شورا فرستادند ان را بررسی کنیم.طحان نظیف 
در پاسخ به سوالی در خصوص موضع شورای نگهبان درباره نقش 
نماینــدگان در انتصابات با توجه به دیــدگاه رهبر انقالب گفت: 
تاکنون نســبت به این موضوع چندین بار صحبت شــده و رهبر 
معظم انقالب هم تاکیداتی داشــتند. صالحیت و وظایف مجلس 
براساس قانون مشخص اســت. این وجهه را هم باید مورد توجه 
قرار دهیم که نظارت و پیگیری قوانین دخالت در انتصابات نیست. 
مجلس این حق را دارد که قوانین وضع شده را پیگیری کند که 
در این مــورد هم پیش بینی در قانون صورت گرفته اســت. ما 
همینطور که بر عدم دخالت تاکید می کنیم باید بر بحث نظارت 
هم توجه داشته باشیم.وی در پاسخ به سوالی درباره ماهیت ادغام 
یا تفکیک وزراتخانه ها)همچون موضوع تشکیل وزارت بازرگانی( 
گفت: در مورد ادغام وزارت خانه ها ما ورود نمی کنیم؛ زیرا اساسا 
در صالحیت ما نیست و  شورا صرفا مصوبات ارسالی را بر اساس 
موازین شرع و قانون بررسی می کند.  ما وارد بحث های محتوایی 
و کارشناسی نمی شویم و نخبگان و کارشناسان باید این بحث ها 

را دنبال کنند و این موضوع در صالحیت دولت و مجلس اســت.
وی افزود: وظایف و صالحیت های مجلس براساس قانون مشخص 
اســت که شامل قانون گذاری و نظارت است؛ البته وظیفه نظارت 
و پیگیری امور، به معنای دخالت در امور اجرا نیســت و در عین 
حــال، پیگیری و نظارت بر قوانین وضع شــده هم نباید دخالت 
تلقی شود.سخنگوی شــورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره 
نقاط ضعف این نهاد گفت: ارزیابی عملکرد شورای نگهبان برعهده 
مردم، نخبگان و رسانه هاســت. ما در شــورای نگهبان اقدامات 
زیادی انجام می دهیم.  مثال در بررس مصوبات جلسات متعددی 
با نخبگان، دستگاه ها و افراد مختلف داریم و فکر می کنم در این 
جهت باید اطالع رسانی بیشتری داشته باشیم.وی درباره مصوبه 
ســاماندهی ثبت نام ها گفت: این مصوبه  برای وزارت کشور الزم 
االجــرا بوده و هســت البته دولت قبل به مصوبــه عمل نکرد و 
مبنای عمل ما در شــورای نگهبان همین مصوبه بوده و هست.  
اگرچــه دولت قبــل این مصوبه را اجرا نکرد امــا ما طبق آمار و 
ارقام معتقدیم که این مصوبه اثر خودش را گذاشت و تعداد ثبت 

نام ها کاهش یافت.وی در پاسخ به سوالی درباره گمانه زنی برخی 
رسانه ها از تغییر آیت اهلل جنتی دبیر شورای نگهبان نیز گفت: بر 
اساس قانون اساسی انتخاب فقهای شورای نگهبان جزو وظایف 
رهبری است و به نظرم رسانه ها در این زمینه گمانی زنی نکنند 
و چون در آستانه ۲۶ تیر هستیم، به زودی ان شاهلل اعالم خواهد 
شد.سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی در خصوص طرح 
افزایش تعداد نمایندگان مجلس نیز گفت: تاکنون یک بار این کار 
انجام شــده و آن هم از طریق الیحه بوده و رویه دیگری هم در 
این رابطه نداریم. موضوع هنوز تصویب نشده که شورای نگهبان 
اظهار نظر کند. تاکنون در شورای نگهبان بحثی در این خصوص 
نداشــته ایم  و باید تصویب شود و بعد نســبت به آن اظهار نظر 
می شــود.طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره اظهار نظر یکی 
از اعضای مجمع تشــخیص مصلحت نظام مبنی بر این که برخی 
اعضای شــورای نگهبان به دلیل کهولت سن در جلسات حضور 
پیدا نمی کنند گفت: باید عرض کنم همه اعضای شورای نگهبان 
عضو مجمع نیســتند و تنها فقها عضو هستند.  گاهی همزمانی 
جلسات مجمع تشخیص با جلسات شورای نگهبان  موجب شده 
تا اعضای شورا نتوانند در جلسات مجمع حضور داشته باشند اما 
باید اعالم کنم که جلسات شورای نگهبان همواره با حضور همه 
اعضا تشکیل می شود و بندرت پیش می آید که حتی یک نفر از 
اعضا در جلسات غیبت داشته باشــد.وی درباره اصالحیه قانون 
انتخابات ریاســت جمهوری نیز گفت: این موضوع با ایراد هیئت 
عالی نظارت مواجه شد. با این حال شرایط ثبت نام های انتخابات 
سال ۱۴۰۰ نسبت به سال های گذشته بهتر شد.سخنگوی شورای 
نگهبان در پاســخ به این سوال که چرا در سامانه نظرات شورای 
نگهبان مشروح مذاکرات منتشر نشده است؟ گفت: انتشار مشروح 
مذاکرات فرآیندی را می طلبد؛ پیاده سازی و مطابقت زمان میبرد 
و ما همزمان در حال انتشــار مشــروح مذاکرات سال های قبل 
هستیم. همچنین دوستان ما در حال انتشار استدالل ها هستند و 
برای مثال اگر در خصوص بحث شفافیت قوا همین حاال به سامانه 
مراجعه کنید استدالل ها را خواهید دید.طحان نظیف در پاسخ به 
این سوال که راه ارتباط نخبگان با شورای نگهبان چیست؟ گفت: 
به غیر از اعضا که نامه و درخواست دریافت می کنند پژوهشکده 
شورای نگهبان ارتباط مستمر با نخبگان را دارد. البته صالحیت 
شورای نگهبان این است که هرگاه مغایرت با شرع و قانون اساسی 

وجود داشت اعالم نظر کند.

تهران – ایرنا – ســخنگوی کمیســیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی گفت: آمریکا 
در موقعیت و جایگاهی نیســت که بــرای همکاری 
دو جانبه بین ایران و روســیه تعییــن تکلیف کند.
ابوالفضل عمویی در گفــت و گو با خبرنگار پارلمانی 
ایرنا درباره نگرانی آمریکا در موضوع همکاری نظامی 
و فناوری ایران و روســیه از جمله در موضوع پهبادی 
گفت: آمریکا در موقعیت و جایگاهی نیست که برای 
همکاری دو جانبه بین ایران و روســیه تعیین تکلیف 
کند. اما واقعیت این است که جمهوری اسالمی ایران 
و روســیه ســابق بر این همکاری  در مسائل نظامی و 
فناوری داشــتند و تحوالت اخیر هــم خللی در این 
همکاری ها ایجاد نکرده است.ســخنگوی کمیسیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلــس افزود: البته 
موضع جمهوری اسالمی ایران در قبال جنگ اوکراین 
روشــن است و هر دو کشــور را به گفت و گو دعوت 
می کنیم. چرا که راهکار حل مســائل از طریق اعمال 
زور و جنگ نیســت. هرچند که دلیل این جنگ هم 
به توسعه طلبی ناتو و اهداف آمریکا در منطقه مربوط 

است.

ایران و روسیه عالوه بر همکاری نظامی به دنبال 
توسعه ارتباط اقتصادی هستند

نماینده مردم تهران در مجلس درباره سفر والدیمیر 
پوتین رییس جمهور روسیه به ایران در روزهای آینده 
گفت: در شــرایط فعلی سفر رییس جمهور روسیه به 
ایران بســیار مهم است. از این جهت که پیش از این 
زیرســاخت های ارتباطی بین روسیه و ایران در حوزه 
دفاعی و امنیتی شــکل گرفته بود و در مقطع فعلی 
در حال توسعه ارتباطات در حوزه اقتصادی با روسیه 
هستیم.سخنگوی کمیســیون امنیت ملی وسیاست 

خارجی مجلس مبنای سفر روسای جمهوری روسیه 
و ترکیه به ایران را حضور در اجالس آستانه در تهران 
ارزیابی کرد و گفت: همکاری های ایران و روســیه در 
ترانزیت، انتقال انرژی و فرصت های بازارهای جهانی، 
غالت و کشــاورزی از جملــه محورهای گفت وگوی 
روســای جمهور روســیه و ترکیه با رییس جمهوری 
ایران است.نماینده مردم تهران در مجلس درباره تاثر 
رفت و آمدهای روسای کشورهای مختلف به ایران در 
بی اثر کردن تحریم ها اظهار داشــت: موضوع تحریم 
اقدام خالف بین الملل است که از جانب دولت آمریکا 
اعمال می شود و تالش دارد تحریم های یکجانبه خود 

را علیه کشورهای مختلف اعمال کند.

شمشیر تحریمی آمریکا ُکند شده است
وی ادامه داد: واقعیت این است که شمشیر تحریم های 
غرب و آمریکا به دلیل اســتفاده زیاد از آن کند شده 
است و طبق آمار رسمی خزانه داری آمریکا، ۳۰ کشور 
ذیل تحریم های ایاالت متحده هســتند و به صورت 
ناخواســته آمریکایی ها بلوکی از کشــورهای تحریم 
شده را شــکل دادند.عمویی با بیان اینکه بسیاری از 
کشــورهای دنیا در اندیشــه جایگزین کردن ارزهای 

محلــی به جای دالر در تبــادالت تجاری و اقتصادی 
خود هستند، گفت: مصداق این موضوع همکاری بین 
بانک های روسیه و ایران است که پیش از این روسای 
بانک های مرکزی ایران و روسیه با سفر به کشورهای 
یکدیگر، چنیــن رویکردی را اتخاذ کردند و نشــان 
دهنده رسیدن به مکانیزم ها مالی جدید برای تجارت 

به جای دالر است.

حضور نیروهای خارجی درمنطقه سبب ناامنی 
می شود

این نماینده مجلــس درباره ســفر جوبایدن رییس 
جمهور آمریکا به منطقه و کشورعربستان گفت: چند 
موضوع محرک در این ســفر بوده است. نخست نیاز 
آمریکایی ها به انرژی اســت کــه از این منطقه صادر 
می شود. چرا که آمریکا باالترین نرخ تورم در ۴۰ ساله 
گذشــته را دارد و به واردات انرژی منطقه غرب آسیا 
نیاز دارد. از طرفی رژیم صهیونیســتی محرک حضور 
بایدن در منطقه اســت تا از این فرصت برای پیشبرد 
اهداف شــوم خود استفاده کند.سخنگوی کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یادآور شد: به 
رغم اینکه جمهوری اسالمی ایران از چنین تحرکات 
شومی ناخشنود است ولی مردم منطقه عادی سازی 
روابــط با رژیم صهیونیســتی را بــر نمی تابند. بلکه 
از دیدگاه بســیاری از کارشناســان حضور نیروهای 
خارجی ســبب ایجاد مشکالت در منطقه شده است.

وی راهکار حل مشــکالت منطقــه را گفت وگو بین 
ساکنان آن عنوان وخاطرنشان کرد: کشورهای غرب 
آســیا می توانند با گفت و گو با یکدیگر مشکالتی که 
در بخش های مختلف وجود دارد، حل کنند. به همین 
دلیل حضور نیروهای خارجی در منطقه به جای ایجاد 

امنیت، بیشتر سبب ناامنی خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس:

آمریکا در موقعیتی نیست که برای همکاری ایران و روسیه تعیین تکلیف کند

وزیر کشــور تشــریح کرد: معاون سیاسی بنده به علت کسالتی که داشتند و تداوم آن، خود اصرار داشتند که انجام وظیفه در این مسئولیت سنگین برایشان 
عملی نیســت. بــه همین علت ما انتخاب جدیدی انجام دادیم.به گــزارش خبرگزاری مهر، احمد وحیدی وزیر کشــور در گفتگویی در رابطه با علت تغییر 
محمدباقر خرمشــاد معاون سیاســی خود، اظهار داشت: معاون سیاسی بنده دکتر خرمشاد به علت کســالتی که داشتند و تداوم آن، خود اصرار داشتند که 
انجام وظیفه در این مســئولیت ســنگین برایشان عملی نیســت. به همین علت ما انتخاب جدیدی انجام دادیم و دکتر غالمرضا را به عنوان مسئول معاونت 
سیاســی برگزیدیم.وی در خصوص محمدرضا غالمرضا معاون جدید سیاســی خود عنوان کرد: ایشان تجربیات گسترده ای در حوزه مسائلی سیاسی دارند و در سال های گذشته مسئولیت های 
مختلفی را در ســطح معاون وزیر داشــته اند. همچنین هم نفس با سردار شهید ســلیمانی بوده اند؛ بنابراین هم ظرفیت های شخصی ایشان و هم تجربیات مدیریتی و عملیاتی ایشان گران سنگ 
و خوب اســتوزیر کشــور در این گفتگو، هجمه رسانه های معاند در خصوص این تغییر را بی اهمیت دانســت و بیان کرد: رسانه های خارجی همواره انتخاب یک فرد مثبت و مفید و توانمند در 
مسئولیت های سنگین را برنمی تابند و انتقاد می کنند هرچند برای ما ارزشی ندارند چون معلوم است که آن ها به دنبال فهم عمیق از مسائل و انتخاب های ما نیستند.وحیدی افزود: آن ها تالش 
می کنند هر چیزی را به عنوان یک دســت مایه برای تبلیغ علیه نظام قرار دهند که بســیار کم ارزش و بی اهمیت هستند.بر اساس این گزارش، آئین معارفه »محمدرضا غالمرضا« معاون سیاسی 
جدید وزارت کشــور، دوازدهم تیر ماه با حضور احمد وحیدی وزیر کشــور برگزار شد. پیش از وی »محمدباقر خرمشــاد« معاون سیاسی وزیر کشور بود که ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ از سمت خود 

کناره گیری کرد؛ وی ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ با حکم وحیدی این مسئولیت را عهده دار شده بود.

رجب طیب اردوغان به منظور دیدار دوجانبه رســمی و نیز شرکت در 
هفتمین اجالس ســران کشــورهای ضامن روند آستانه عصر دوشنبه 
به تهران سفر می کند.به گزارش ایســنا، رجب طیب اردوغان، رئیس 
جمهور ترکیه به دعوت رسمی آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی و در راس 
هیاتی بلندپایه از مقامات سیاســی و اقتصادی کشورش عصر دوشنبه 

وارد تهران خواهد شد.مراسم استقبال رسمی از رئیس جمهور ترکیه صبح سه شنبه و در مجموعه تاریخی-فرهنگی سعدآباد برگزار می شود.
دیدار و گفت وگو با آیت اهلل رئیسی، برگزاری هفتمین نشست شورای عالی همکاری  ایران و ترکیه و برگزاری نشست مطبوعاتی از برنامه های 

دیدار رسمی اردوغان از کشورمان خواهد بود.

وحیدی تشریح کرد؛

دالیل تغییر معاون سیاسی وزیر کشور
برنامه  های رئیس جمهور 

 ترکیه در جریان سفر 
به ایران
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گزیده خبر
بخش خدمات با ۵۱.۲ درصد، بیشترین 

سهم اشتغال را به خود اختصاص داد
بررســی اشــتغال در بخش های عمــده فعالیت 
اقتصادی نشان می دهد که بخش خدمات با ۵۱.۲ 
درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص 
داده است.به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری 
تسنیم، مطابق آخرین آمار ارائه شده از مرکز آمار 
ایران, بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ساله و بیش تر 

نشان می دهد که 9,۲ درصد از جمعیت فعال )شاغل و بیکار( در بهار امسال 
بیکار بوده اند. بررســی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این 
شــاخص، نسبت به فصل مشابه در ســال قبل ) بهار ۱400( ، 0,4 درصد 
افزایش یافته است.جمعیت شاغلین ۱۵ساله و بیشتر در این فصل ۲3میلیون 
و ۵78هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل 98هزار نفر کاهش 
داشته است. بررسی اشتغال در بخش های عمده اقتصادی نشان می دهد که 
در بهار ۱4. ۱، بخش خدمات با ۵۱,۲ درصد بیش  ترین ســهم اشتغال را به 
خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش های صنعت با 3۲,7 درصد 
و کشــاورزی با ۱6,0 درصد قرار دارند.بررسی اشتغال در بخش های عمده 
فعالیت اقتصادی نشان می دهد که بخش خدمات با ۵۱,۲ درصد بیشترین 
سهم اشــتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش های 
صنعت با 3۲,8 درصد و کشــاورزی با ۱6,0 درصد قرار دارند. سهم شاغالن 
بخش کشاورزی وصنعت در بهار ۱40۱ نسبت به فصل مشابه سال قبل به 
ترتیب برابر با ۱,9 درصد و 0,۵ درصد کاهش و سهم شاغالن بخش خدمات 

۲,4 درصد افزایش داشته است.

یک مقام مسئول اعالم کرد؛
ممنوعیت حذف بی 

دلیل متقاضیان طرح 
نهضت ملی مسکن

مدیرعامل شــرکت عمران شــهرهای 
جدیــد گفت: حــذف متقاضیان طرح 
نهضت ملی بدون علت موجه در هیچ 
یک از شــرکت های تابعــه قابل قبول 
نخواهد بود.به گزارش خبرگزاری مهر 
بــه نقــل از وزارت راه و شهرســازی، 
علیرضا جعفــری اظهار کــرد: حذف 
متقاضیان طرح نهضت ملی بدون علت 
موجه در هیچ یک از شرکت های تابعه 
قابــل قبول نخواهد بــود و در صورت 
حذف بدون علت متقاضیان مســکن 
نهضت ملی با کارگزار مربوطه برخورد 
خواهد شــد.مدیرعامل شرکت عمران 
شــهرهای جدید با تأکید بر پیشــبرد 
طرح های نهضت ملی در حوزه مسکن 
و آماده ســازی به صورت همزمان در 
شهرها، بیان کرد: شهرها در این مسیر 
از ظرفیــت پیمانکاران و انبوه ســازان 
بهره برده و صدرو پروانه برای ســاخت 
شــهرک ها را نیز با توجه به ضوابط و 
قوانین موجود در دستور کار قرار دهند.

وی گفت: مهمترین اقدامات در بخش 
پیشــبرد طرح نهضت ملی مسکن اعم 
از پاالیش متقاضیان، تعریف طرح ها و 
زمین، انتخاب پیمانکار و آغاز عملیات 
اجرایی است که باید در تمامی شهرها 
با توجه به برنامه زمانبندی پیش رفته و 

در دستور کار قرار گیرد.

جزئیات بسته جدید حمایت از مستاجران
بســته جدید وزارت راه و شهرسازی در پنج محور برای کمک به 
اقشار اجاره نشین ارایه شــده که تعیین سقف برای قراردادهای 
اجاره، دائمی شــدن پرداخت کمک ودیعه مســکن، تســهیل 
وثایــق بانکی وام اجاره، اولویت قرار دادن دهکهای اول تا ســوم 
در پرداخت وام ودیعه و ارایه مشــوقهای تسهیالتی و مالیاتی به 
موجرانی که مصوبات دولــت را رعایت می کنند، محورهای این 
بســته را تشــکیل می دهد.به گزارش ایســنا، بازار اجاره مطابق 
معمول سالهای گذشــته با ورود به پیک جابجایی دچار التهاب 
شده است. خردادماه امسال نرخ رشد سالیانه اجاره در تهران 46 
درصد و در کل کشور ۵۱ درصد بود. شرایط به گونه ای است که 
اجاره بها سهم باالیی از هزینه خانوار را به خود اختصاص می دهد 
و مشــکالت عدیده ای را برای دهک های پایین و متوسط ایجاد 
کرده است. طبق آمار اردیبهشت امسال اجاره هر متر مربع واحد 
مسکونی در شهر تهران به طور متوسط ۱۲6 هزار و 900 تومان 
است.دولت درصدد ساماندهی بازار مسکن و اجاره برآمده است. 
در این زمینه بسته ای تحت عنوان »بسته پیشنهادی ساماندهی 
بازار مسکن و اجاره بها« با پنج محور طراحی شده است. این موارد 
شامل تعیین سقف برای قراردادهای اجاره، دائمی شدن پرداخت 
کمک ودیعه مســکن در هر سال، تسهیل وثایق بانکی وام اجاره، 
اولویــت قرار دادن دهکهای اول تا ســوم در پرداخت وام ودیعه 
و ارایه مشوقهای تســهیالتی و مالیاتی به موجرانی که مصوبات 
دولت را رعایت می کنند اســت.آمار می گوید اقدامات دو ســال 
گذشته نتوانسته آنچنان که باید و شاید منجر به ساماندهی بازار 
اجاره شود. این برنامه ها شامل دو مورد بود که جنس یکی از آنها 
دستوری و دیگری تسهیالتی بود. دولت انعقاد قراردادهای تمدید 
اجاره با افزایش بیش از ۲۵ درصد را ممنوع کرد. از ســوی دیگر 
پرداخت وام کمک ودیعه مسکن را به تصویب رساند که البته به 
دلیل پایین بودن رقم آن به تعداد بسیار کمی از مستاجران رسید. 
هر دو پیشنهادات توسط وزارت راه و شهرسازی به دولت پیشنهاد 
شده بود.دولت به تدریج بر آن شد تا ایرادات بسته های تشویقی 
خود را اصالح کند. در ســال جاری دولت و مجلس برنامه هایی 
مشابه را برای کاســتن از التهابات بازار اجاره در دستور کار قرار 
دادند. دولت در جلســه ســران قوا بسته پیشنهادی خود در این 
زمینه را به تصویب رساند. مجلس نیز طرح اجاره داری حرفه ای را 
در دستور کار قرار داد و برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران 
ارجاع داد. ساخت واحدهای استیجاری با همکاری شهرداریها و 
بخش خصوصی یکی از مهمترین محورهای این طرح اســت.در 
روزهای اخیر وزارت راه و شهرســازی برای دومین بار در ســال 

جاری، بســته ای را رونمایی کرد که جزئیات آن توسط مدیرکل 
دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تشریح شد. آنطور که 
پروانه اصالنی بیان کرده است، اولین بخش درخصوص پرداخت 
تسهیالت کمک ودیعه مسکن اســت که هر ساله بانک مرکزی 
با اعالم وزارت راه و شهرســازی،   مکلف اســت نسبت به اعطای 
تســهیالت کمک ودیعه مسکن اقدام و شرایطی را فراهم کند تا 
متقاضیان بسته به تمایل خود درخواست پرداخت ماهیانه اصل و 
سود را داشته باشند یا فقط سود را بپردازند.مدیرکل دفتر اقتصاد 
مســکن وزارت راه و شهرسازی افزود:  در صورت دوم بازپرداخت 
اصل ودیعه باید در پایان ســال صورت گیرد و متقاضی طی بازه 
زمانی یکســاله ودیعه را از سیســتم بانکی قرض می گیرد و در 
پایان سال قرض را بازمی گرداند و فقط سود را می پردازد.اصالنی 
تسهیل وثایق را یکی دیگر از بندهای این مصوبه برشمرد و گفت: 
بانک مرکزی مکلف است حتما در راستای تسهیل وثایقی که به 
سبب وام ودیعه از مردم دریافت می کند، گام بردارد و بر این امر 
تاکید شد اگر برگه سهام عدالت یا کارت یارانه افراد برای اقساط 
متقاضی کافی اســت، اخذ وثیقه دیگری از جمله سفته،   چک و 

... ممنوع است.

اولویت بندی معرفی متقاضیان به منظور اخذ وام ودیعه
وی ســومین بخش از مصوبه »بسته پیشنهادی ساماندهی بازار 
مســکن و اجاره بها« را اولویت بندی معرفی متقاضیان برای اخذ 
وام ودیعه خواند و اظهار کرد: مقرر شده وزارت راه و شهرسازی بر 
اساس شاخص هایی همچون تعداد افراد خانواده، زوج های جوان،   
افراد تحت پوشــش نهادهای حمایتی و دهک های یک تا ســه 
درآمدی را از طریق ســامانه طرح های حمایتی به سیستم بانکی 
معرفی کند.مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی 
افزود: به عنوان یکی دیگر از محورهای این بســته پیشــنهادی، 
می توان از بســته تشویقی موجرین در راستای رعایت قوانین نام 
برد. این قوانین در حوزه تعیین ســقف برای اجاره بها اســت که 
امروز نیز موضوع تعیین سقف اجاره ۲۵ درصدی برای پایتخت و 
سقف ۲0 درصدی برای سایر شهرها مطرح است که توسط سران 
سه قوه به تصویب رسید است.اصالنی تاکید کرد: در صورتی که 
موجرانی این امر را رعایت یا به انعقاد قراردادهای بلندمدت اجاره 
که بیش از دو سال است، اقدام کنند، برای آنان بسته تشویقی در 
نظر گرفته می شود.وی با بیان اینکه این بسته تشویقی پرداخت 
تسهیالت بانکی برای موجرین اســت، عنوان کرد:  بسته مذکور 

شامل تسهیالت جعاله مسکن یا تشویق هایی همچون تخفیفات 
و معافیت های مالیاتی خواهد بود که وزارت راه و شهرســازی با 
همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مکلف به تدوین و اجرای 

این بسته تشویقی شدند.

ارزش معامالتی امالک، مبنای محاســبه حق کمیسیون 
مشاوران امالک

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی محور دیگر 
را بحث ساماندهی حق کمیسیون مشاوران امالک خواند و گفت: 
این امر بسیار حائز اهمیت است، چرا که مقرر شده پایه محاسبه 
حق کمیسیون مشــاوران امالک قیمت های روز معامله شده در 
نظر گرفته نشود، بلکه مبنای حق کمیسیون در خصوص خرید و 
فروش، ارزش معامالتی امالک موضوع ماده 64 قانون مالیات های 
مستقیم است که توسط کمیسیون تقویم امالک هر ساله تعیین 
می شود، خواهد بود.اصالنی تاکید کرد:  این امر در خصوص امالک 
اجاره ای نیز مبنا قرار می گیرد و حق کمیســیون بر اساس ارزش 
اجاری امالک موضوع ماده ۵4 قانون مالیاتهای مســتقیم تعیین 
می شــود که این امر نیز هر ساله توســط کمیسیون فوق الذکر 
تعیین می شــود و مالک عمل قرار می گیرد.وی افزود:  در تقویم 
امــالک ارزش اجــاری و معامالتی بر اســاس ناحیه بندی هایی 
صورت می گیرد که در سازمان امور مالیاتی تعیین شده است و در 
شهر تهران مناطق ۲۲گانه متفاوت خواهند بود و ارزش معامالتی 

و اجاری خانه های یک منطقه با یکدیگر تفاوت نخواهند داشت.

تورم و سود بانکی بر بازار اجاره اثرگذار است
بر اســاس این گزارش، سالهای قبل عنوان می شد که اجاره بها 
در برخی مــوارد تا 80 درصد هزینه هــای خانوارها در تهران را 
به خــود اختصاص می دهد. در حال حاضر بعضی کارشناســان 
می گویند که این رقم به ۱00 درصد رســیده است. یعنی تمامی 
درآمد یک خانواده به اجاره اختصاص می یابد.متغیرهای بیرونی 
و درونــی همچون نرخ تورم، انتظارات تورمی، رشــد نقدینگی، 
نرخ ســود تسهیالت بانکی و میزان ساخت و ساز بر بازار مسکن 
تاثیرگذار اســت و اجاره بها بــه عنوان تابعی از بازار مســکن را 
تحت تاثیر قرار می دهد. در این شــرایط بســیاری از مستاجران 
با مشکالت عدیده ای مواجه شده اند. فروش خودرو و حتی اثاثیه 
خانه به منظور فراهم کردن ودیعه و کوچ طبقاتی از تبعات رشد 
قیمتها در بازار اجاره است که در سالهای اخیر بخصوص از سال 

۱398تاکنون مشکالتی را برای اجاره نشین ها ایجاد کرده است.

مالیات از خانه و خودروهــای لوکس پایه های 
جدیدی در نظام مالیاتی ایران هستند که در این 
زمینه، انتقاداتی از پایین بودن نرخ های تعیین 
شــده تا کند بودن روند اخذ مالیات به این دو 
پایه و ســازمان امور مالیاتی مطرح شده است.
به گزارش ایسنا، در سال های اخیر اخذ مالیات 
از خانــه و خودروهای لوکس وارد نظام مالیاتی 
کشور شــده است که براســاس قانون بودجه، 
خانه های باالی ۱0 میلیارد تومان و خودروهای 
باالی یک میلیارد تومان مشمول مالیات شدند. 
از زمان تصویب این ارقــام برای اخذ مالیات از 
ایــن خانه و خودورها تاکنــون، همواره یکی از 
موضوعات انتقادی مهمی که از سوی کارشناس 
مطرح می شود، پایین بودن نرخ های تعیین شده 
برای این خانه ها و خودروهاســت که به اعتقاد 
کارشناســان، این نرخ ها همه لوکس نشین ها را 
در تــور مالیات قرار نمی دهــد. اما به این نکته 
کارشناســی توجه نشده بود تا اینکه ارقام ثبت 
شــده از مالیات های اخذ از این دو پایه مالیاتی 
نشان داد که مالیات قابل توجهی تاکنون از خانه 
و خودروهای لوکس دریافت نشده است. اینگونه 
کــه از ۱۲ هزار و ۵00 واحد مســکونی لوکس 
شناسایی شده در سال گذشــته، معادل ۲00 
میلیون تومان مالیات گرفته شــد و در دو ماهه 
ســال جاری نیز، فقط ۲7 میلیون و 400 هزار 
تومان از این خانه ها مالیات دریافت شده است.

البته، اوضاع مالیات گرفتن از خودروهای گران 
قیمت به نســبت خانه های لوکس بهتر است، 
اینگونه که آمارها نشان می دهد، حدود ۵0 تا 60 
میلیارد تومان مالیات از محل خودروهای لوکس 
شناسایی شده در سال گذشته وصول شده است.

در دو ماهه سال جاری نیز، معادل ۵ میلیارد و 
۵۵ میلیون و 900 هزار تومان از محل مالیات بر 
انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین دارای 
شماره انتظامی شخصی گران قیمت مالیات اخذ 
شــده است.از سوی دیگر، گزارش تفریغ بودجه 
در دو ماهه ســال جاری نیز نشان می دهد که 
کمترین تحقق به ردیف های درآمدی مالیات بر 
واحدهای مسکونی لوکس، خودروهای لوکس با 
صفر درصد اختصاص یافته اســت. در شرایطی 
که روند کنــد اخذ مالیات از لوکس نشــین ها 
به خصــوص صاحبان خانه های گــران قیمت، 
صدای بســیاری از مســئوالن و مجلسی ها را 
بلنــد کرده بود، وزیر اقتصاد نیز از نبود ضمانت 
اجرایــی برای اخذ مالیــات از خانه های لوکس 
گله کرد و خواســتار کمــک مجلس به منظور 
تعییــن ضمانت اجرایی بــرای اخذ این مالیات 
شــد.طبق گفته خاندوزی، تا زمانی که صاحب 
خانه لوکسی که شناسایی شده است، قصد خرید 
و فروش نداشــته و ناگزیر از گرفتن برگه مفاصا 
حساب مالیاتی نباشــد، نمی توان از وی مالیات 
گرفــت؛ یعنی اگر فردی قصد فروش خانه خود 
را نداشته باشــد، ابزاری برای وصول آن وجود 
دارد.این اظهارات خاندوزی در حالی اســت که 
بر اساس اعالم مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل 
فرآیندهای مالیاتی، در راســتای اخذ مالیات از 
خانه های لوکس و مطالبه حق دولت، کســانی 
که نســبت به پرداخت این مالیات اقدام نکنند، 
طبق مقررات مــاده ۲۱8 قانــون مالیات های 
مستقیم اموالشان برای وصول مالیات با رعایت 
مقررات قانونی مربوطه توقیف خواهد شد.اکنون، 
جهانگیر رحیمی - مدیــر کل دفتر طراحی و 

تحلیل فرآیندهای مالیاتی در گفت وگو با ایسنا 
درباره انتقادات مطرح شده درباره مالیات از خانه 
و خودروهــای لوکس گفت: این قبیل انتقادات 
غیرمنطقی است زیرا سازمان امور مالیاتی باید 
به مشموالن این مالیات فرصت اعتراض نسبت 
به مالیات تعیین شده بدهد و نباید مشموالن هر 
مالیاتی که ســازمان تعیین می کند را در مدت 
کوتاهــی پرداخت کنند.وی افــزود: اگر به این 
سمت برویم، باز هم سازمان امور مالیاتی مورد 
انتقاد قرار می گیرد کــه چرا بدون دادن مهلت 
و امکان اعتراض، مشــموالن را تحت فشار قرار 
می دهد؟ رحیمی ادامه داد: اولین ســال اجرا و 
اخذ مالیات خانه و خودروهای لوکس اســت و 
در مقایسه با سایر  پایه های مالیاتی که سالیان 
سال است در حال اجرا هستند، نباید برخورد با 
مشموالن آن با باقی مالیات ها یکسان باشد بلکه 
باید در جامعه نسبت به این مالیات فرهنگ سازی 
شکل بگیرد تا نهادینه شود.این مقام مسئول در 
ســازمان مالیاتی تاکید کرد که در زمان نقل و 
انتقــال این واحدهای مســکونی حتما مالیات 
وصول می شــود و در کل، مالیاتی است که دیر 
و زود دارد اما ســوخت و سوز ندارد و باید برای 
وصــول این مالیات صبر کرد. وی در پایان بیان 
کرد: کسانی که مالیات خانه و خودروهای لوکس 

را نپرداخته اند، در سامانه بدهکاران مالیاتی ثبت 
شده اند و برای آنها برگه مالیاتی صادر شده است. 

طبق این گزارش، نرخ مالیات ساالنه خانه های 
لوکس نیز به شرح ذیل است:

۱- نســبت به مازاد ۱0 میلیارد تا ۱۵ میلیارد 
تومان؛ یک در هزار

۲- نســبت به مازاد ۱۵ میلیارد تا ۲۵ میلیارد 
تومان؛ دو در هزار

3- نســبت به مازاد ۲۵ میلیارد تا 40 میلیارد 
تومان؛ سه در هزار

4- نســبت به مازاد 40 میلیارد تا 60 میلیارد 
تومان؛ چهار در هزار

۵-نسبت به مازاد 60 میلیارد تومان به باال پنج 
در هزار

همچنین، نرخ مالیات ساالنه مجموع ارزش روز 
انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین به شرح 

زیر است: 
_ تا مبلغ ۱.۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد یک 

میلیارد تومان معادل یک درصد 
۲- تا مبلغ سه میلیارد تومان نسبت به مازاد ۱.۵ 

میلیارد تومان معادل دو درصد 
3- تا مبلغ 4.۵ میلیارد نســبت به مازاد ســه 

میلیارد تومان معادل سه درصد 

زور مالیات به لوکس ها نمی رسد؟

براســاس اعالم وزیر اقتصاد، سامانه مؤدیان در هفته جاری رونمایی می شود و با الزام 
مشــموالن قانون پایانه های فروشگاهی به عضویت در این ســامانه و آغاز به کار آن، 
تغییراتی در روند ثبت معامالت تجاری و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده ایجاد خواهد 
شــد.به گزارش ایســنا، قانون پایانه های فروشگاهی و ســامانه مؤدیان از سال ۱398 
تصویب شد اما تاکنون به صورت جدی به مرحله اجرا نرسیده است.براساس این قانون، 
کلیه صاحبان مشاغل )صنفی و غیرصنفی( و اشخاص حقوقی موضوع فصل های چهارم 
و پنجم باب سوم قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/۱۲/۱366 با اصالحات و الحاقات 
بعدی آن، باید به ترتیبی که سازمان تعیین می کند، نسبت به ثبت نام در سامانه مؤدیان 
اقدام کنند و خرده فروشی ها و واحدهای صنفی که به صورت مستقیم با مصرف کننده 
نهائی ارتباط دارند، عالوه بر عضویت در ســامانه مؤدیان، موظف به اســتفاده از پایانه 
فروشگاهی )کارتخوان( نیز هســتند.در راستای الزام به استفاده از کارتخوان، در سال 

گذشته فرایند اتصال درگاه های پرداخت و کارتخوان ها به پرونده مالیاتی انجام شد که 
بالغ بر 7.۲ میلیون کارتخوان به پرونده مالیاتی متصل و حدود 3 میلیون کارتخوان نیز 
غیرفعال شد. اما در حال حاضر، یک میلیون و 400 هزار کارتخوان بالتکلیف هستند 
که قرار اســت تا بانک مرکزی در ماه آینده آن ها را غیرفعال کند. پس از این، دومین 
گام سازمان امور مالیاتی برای فراهم کردن مقدمات اجرای قانون پایانه های فروشگاهی 
و ســامانه مؤدیان تفکیک حساب های تجاری و شخصی بود که این تفکیک از ابتدای 
خردادماه سال جاری آغاز کرد.در شرایطی که این اقدامات تاکنون انجام شده است اما 
سامانه مؤدیان به عنوان مهم ترین رکن اجرای قانون پایانه های فروشگاهی فعال نشده 
که اعالم وزیر اقتصاد در این زمینه حاکی از آن است که در هفته جاری سامانه مؤدیان 
رونمایی می شود.همچنین، سازمان امور مالیاتی اعالم کرد که امکان عضویت در سامانه 

ملی مؤدیان مالیاتی فراهم شده است.

عملیات ثبت فروش و صدور صورتحساب الکترونیکی
بنابراین، با آغاز به کار سامانه مؤدیان و الزام مشموالن قانون پایانه های فروشگاهی به 
عضویت در این ســامانه تغییراتی در فرایند کلی ثبت معامالت و محاســبه مالیات بر 

ارزش افزوده ایجاد می شود که به صورت زیر خواهد بود:
الفـ  صورتحساب الکترونیکی، توسط فروشنده از طریق سامانه مؤدیان صادر می شود 
و در مورد مؤدیانی که به صورت مستقیم با مصرف کننده نهائی ارتباط دارند، عملیات 
ثبت فروش و صدور صورتحساب الکترونیکی، توسط پایانه فروشگاهی )کارتخوان( انجام 

می شود.
بـ  در صورتی که خریدار، مصرف کننده نهائی نبوده و خود عضو سامانه مؤدیان باشد، 
صورتحساب الکترونیکی صادرشده توسط فروشنده، به صورت خودکار به کارپوشه وی 

در سامانه مؤدیان منتقل و به عنوان اعتبار مالیاتی برای او منظور می شود.
در ایــن بین، مؤدیان مالیاتی باید ظرف مدت ســی روز از تاریخ درج صورتحســاب 
الکترونیکــی در کارپوشــه مؤدیان نســبت به اعــالم پذیرش یا عــدم پذیرش این 
صورتحســاب ها اقــدام کنند که عــدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور بــه منزله تأیید 

صورتحساب مربوط است.

پ ـ در پایان هر دوره سه ماهه، بدهی مالیات بر ارزش افزوده مؤدی که عبارت است 
از مابه التفاوت مالیات فروش و مالیات خرید )اعتبار مالیاتی( وی در طول دوره، طبق 

مقررات توسط سامانه محاسبه می شود.
در ایــن زمینه، در صورتی کــه مالیات فروش مؤدی بیشــتر از مالیات خرید )اعتبار 
مالیاتی( وی باشد، مؤدی باید مابه التفاوت را به ترتیبی که سازمان تعیین می کند، به 
حساب سازمان مالیاتی واریز کند. همچنین، در صورتی که مالیات فروش مؤدی کمتر 
از مالیات خرید )اعتبار مالیاتی( وی باشد، سازمان مالیاتی باید با رعایت ترتیبات قانونی 

مربوطه مابه التفاوت را به مؤدی برگرداند.
تـ  پس از اتمام مهلت های تعیین شــده در ماده )3( این قانون، مأموران مالیاتی جز 
در مواردی که در این قانون اجازه داده شده، نباید در تشخیص بدهی مالیات بر ارزش 

افزوده اشخاص مشمول دخالت کنند.
ثـ  به منظور تکمیل اطالعات ســازمان در خصوص مؤدیانی که عضو سامانه مؤدیان 
نبوده یا بدون صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام به فروش می کنند، سامانه مؤدیان 
باید به گونه ای طراحی شود که مؤدی بتواند خریدهای خود را که فروشنده برای آنها 

صورتحساب الکترونیکی صادر نکرده است، به سازمان اطالع دهد.

با آغاز به کار سامانه مؤدیان

ثبتمعامالتومحاسبهمالیاتچهتغییریمیکند؟
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آیاروسیهبامعرفیقیمتپایهنفتموفقبهدورزدنتحریمهامیشود؟
همزمان با تالش های غرب برای اعمال سقفی روی قیمت نفت روسیه، مسکو قصد دارد قیمت پایه نفت ملی خود را ایجاد کند.به گزارش ایسنا، سندی که توسط بلومبرگ نیوز مشاهده شده است، نشان می دهد روسیه قصد دارد در سال ۲۰۲۳ قیمت 
پایه نفت ملی خود را ایجاد کند تا از این طریق، از درآمد صادرات نفت خود حمایت کند.تولیدکنندگان نفت روسیه، بانک مرکزی روسیه و وزرای مربوطه، سرگرم کار برای راه اندازی یک پلتفرم معامالت برای نفت روسیه در اکتبر امسال هستند. هدف، 
جذب شرکای خارجی برای خرید نفت روسیه و تولید حجم کافی است تا قیمت نفت پایه در مقطعی بین مارس تا ژوئیه سال آینده ایجاد شود.تالشهای روسیه برای ایجاد قیمت پایه نفت ملی، با اقدامات کشورهای غربی برای تعیین سقفی برای قیمت 
نفت روسیه در بازار جهانی همزمان شده است. هدف از اعمال سقف قیمت، محدود کردن درآمدهای نفتی عظیمی کرملین است. روسیه هم به نوبه خود به دنبال حمایت از درآمدهای نفتی بوده و یکی از راههای مورد نظرش، ایجاد یک قیمت پایه نفت 
ملی است.پس از اجالس آلمان، سران گروه ۷ که متشکل از بزرگترین اقتصادهای صنعتی جهان هستند، از کشورهای واردکننده خواستند تعیین سقف روی قیمت نفت روسیه را بررسی کنند. اما معلوم نیست آیا این هدف بدون ایجاد اختالالت بیشتر در 
بازار و افزایش قیمتها، تحقق پیدا خواهد کرد یا خیر.بر اساس گزارش اویل پرایس، جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا در سفر دوره ای به آسیا که شامل توقف در ژاپن، کره جنوبی و اندونزی است، قصد دارد به هر کشوری که می رود از مقامات دولت آن 
بخواهد از پیشنهاد سقف قیمت روی نفت روسیه حمایت کنند.حذف کامل نفت روسیه از بازار، از نظر اقتصادی و سیاسی برای دنیا که با رشد بی سابقه تورم روبرو شده، خطرناک است. بر اساس تحلیل وزارت خزانه داری آمریکا، حذف پنج میلیون بشکه 

در روز عرضه روسیه از بازار، قیمت نفت را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد و ممکن است تا مرز ۱۴۰ دالر در هر بشکه برساند. قیمت نفت که در ژوئن به باالی ۱۲۰ دالر در هر بشکه صعود کرده بود، اکنون حدود ۱۰۱ دالر است.

گزیده خبر

در سه ماهه نخست سالجاری صورت پذیرفت:
مصرفبیشاز800میلیونمترمكعبگاز

طبیعيدراستاناردبیل
مدیر عامل شــرکت گاز استان اردبیل از مصرف 8۲۴ 
میلیون متر مکعب گاز طبیعی در بخش های مختلف 
اعم از خانگی، عمومی و صنعتی طی سالجاری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل، میر 
سعید سید متین؛ مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل 
در خصوص مصرف بی رویه با بیان اینکه میزان مصرف گاز طبیعی در کشــور 
6 برابر بیشــتر از سرانه مصرف جهانی می باشــد ؛ توضیح داد: فرهنگ سازی 
مهم ترین راهکار برای کوتاه مدت اســت و با آن می توانیم صرفه جویی باالیی در 
بخش خانگی ایجاد کنیم.سید متین حجم گسترده ای از مصرف گاز طبیعی را 
ناشی از توسعه روزافزون شبکه های گاز و جذب مشترکین جدید دانسته و می 
افزاید : مصرف گاز در اســتان در سال های اخیر با توجه به توسعه شبکه گاز و 
جذب مشترکین جدید ، افزایش داشته و هرسال نیز به میزان مصرف به ویژه در 
فصل زمستان افزوده می شود که این مهم بایستی با ارایه الگوهای بهینه مصرف، 
فرهنگسازی استفاده ایمن از گاز طبیعی ، مدیریت شود تا بتوانیم بنحو احسن از 

فرصت ایجاد شده در راستای تحقق شعار سال جدید بهره بگیریم.

چهارمینمانوروصولمطالباتتوزیعبرق
زنجانبرگزارشد

معاون فروش و خدمات مشــترکین شــرکت توزیع نیروی برق استان زنجان از 
برگزاری چهارمین مانور جهادی وصول مطالبات این شرکت خبرداد.به گزارش 
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق اســتان زنجان، رویا قزلباش گفت: در 
چهارمین مرحله مانور وصول مطالبات که همزمان با سراسر کشور در امورهای 
۱۰گانه توزیع برق و طی روزهای پانزدهم و شانزدهم تیرماه برگزار شد.قزلباش 
از مشارکت ۷۲ اکیپ از امورهای اجرایی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان 
در این مانور خبــرداد و افزود: این مانور با حضور ۱۱۴ نفر از همکاران در قالب 
۷۲ اکیپ به مدت ۲روز در ســطح اســتان با هدف گذاری وصول مطالبات ۱۳ 
هزار مشترک به سرانجام رسید.معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع 
نیروی برق استان زنجان، گفت: در این مانور مطالبات شرکت از 88۱۷ مشترک 
بــا تعرفه های مختلف به صورت تلفنی و حضوری پیگیری و دریافت شــد.رویا 
قزلباش، منابع مالی را اصلی ترین الزمه ارتقای خدمات و تجهیز زیرساخت های 
شــبکه توزیع برق عنوان کرد و افزود: عدم پرداخت به موقع هزینه مصرفی برق 
از ســوی مشترکان و عدم تامین اعتبار از محل منابع درآمدی حاصل از فروش 

انرژی، شرکت های توزیع را در ارائه برق پایدار دچار مشکل می کند.

بازدیدمدیرعاملگازگلستانازشرایط
احداثایستگاهترکیبیروستایافراتخته

علی طالبی مدیرعامل شــرکت گازاستان گلستان به همراه محمد رضا قنبریان 
مدیر امورمهندسی واجرای طرحها وصالح روشنی رئیس خدمات فنی و مهندسی 
به منظور بررسی زمین خریداری شده و جانمایی محل احداث ساختمان و نصب 
ایســتگاه  ترکیبی TBS- CPS گاز روســتای افراتخته علی آباد کتول  از این 
منطقه بازدید کردند.دراین بازدید پس از بررسی شرایط منطقه، وضعیت زمین 
خریداری شده وجانمایی محل احداث ساختمان، محوطه سازی و نصب ایستگاه 
تقلیل فشارگازو حفاظت از زنگ، رهنمود های الزم ارائه شده و مقرر نمود هرچه 
ســریعتر نسبت به عملیات اجرایی آن اقدام شود. در همین راستا صالح روشنی 
رئیس خدمات فنی و مهندسی گاز گلستان به تشریح جزئیات انجام این پروژه 
پرداخت و گفت: با همکاری دهیاری روســتای افراتخته و همراهی امور حقوقی 
شــرکت زمین احداث ایستگاه ترکیبی روستا با مساحتی حدود ۲۰۰ متر مربع 
تحصیل شد و طی بازدید از منطقه با حضور مدیرعامل شرکت در خصوص خاک 
بــرداری، جانمایی و تعیین نوع آرایش، چیدمان و طراحی ایســتگاه با توجه به 

کوهستانی و شیبدار بودن قطعه مورد نظر تصمیم گیری شد.

در راستای اجرای صحیح دستورالعمل های جاری شرکت انجام شد؛
بازدیدگروهمعیناصلیستادازشرکتملی

پخشفرآوردههاینفتیمنطقهقم
به منظور اجرای دقیق اطالعیه ها ودســتورالعمل ها، 
اعضای گروه معین شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایــران از ناحیه مرکزی، تأسیســات انبار نفت و 
مجاری عرضــه منطقه قم طــی ۲ روز بازید نمودند.

به گزارش روابط عمومی شــرکت ملی پخش فرآورده 
هــای نفتی منطقه قم، رییس گروه معین در جلســه جمع بندی بازدید که با 
حضــور اعضای این گــروه، مدیر و مســوولین منطقه برگزار گردیــد؛ ارزیابی 
نهایی از این بازدید در مجموع مطلوب دانســت.در ابتدای جلسه سید محمود 
طاهــری مدیر منطقه، ضمن خوش آمدگویــی و خیر مقدم به معین کنندگان 
به سرپرستی رضا کشــاورزی و همچنین تبریک بازنشستگی جواد علیزادگان 
رئیس ایمنی, آتشنشانی و محیط زیست و آرزوی سالمتی برای ایشان وخانواده 
محترمشــان  گفت: از زحمات و خدمات شما همکار گرامی که بهترین سالهای 
عمر خود را در راه ارتقاء اهداف شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، سپری 
نموده اید صمیمانه تشکر می نمایم وامیدوارم از تجربه، خرد و آگاهی جنابعالی 

که در طول این سالیان گذشته حاصل شده است، کمال استفاده بعمل آید.

استانداریکرمانشاهازرسانههابابتپوشش
سفررییسجمهورقدردانیکرد

کرمانشــاه - ایرنا- مدیــرکل روابط عمومــی و امور 
بین الملل اســتانداری کرمانشــاه با صــدور پیامی از 
تالش هــا و خدمات صادقانه اصحاب رســانه و فعاالن 
فضای مجازی در پوشــش شایســته و گسترده سفر 
رییــس جمهور جهادی و هیات دولت به این اســتان 

تقدیر و تشکر کرد.به گزارش ایرنا؛ در متن پیام »عبداهلل الماسی« آمده است: بی 
شک نقش اصحاب حرفه ای، بی ادعا و پاکدست رسانه در تحوالت و رویدادهای 
اجتماعی و خلق حماســه های ملی و سیاسی، بی بدیل است و این فرهیختگان 
قلم بدست در عرصه های گوناگون با تالش شبانه روزی و همت خستگی ناپذیر 
همواره حق مطلب را ادا کرده اند.وی اظهار کرد: حضور و مشــارکت پرشــور و 
صمیمی مردم اســتان در استقبال باشکوه از رییس جمهور انقالبی و مردمی و 
هیات دولت تالشــگر و ساعی در سفر به استان مقاوم و قهرمان پرور کرمانشاه 
به عنوان برگ زرین دیگری از حماسه آفرینی ملت بزرگ و همیشه در صحنه این 
دیار در تقویم جمهوری اســالمی و  »سینه ستبر و چهره زیبای ایران اسالمی« 
ثبت و ضبط شــد. مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری کرمانشاه 
اضافه کرد: قلم را یارای ارج گذاری و توصیف مسولیت سنگین، سخت و رسالتی 
که بر عهده گرفته اید، نیست لکن به پاس تالش های صادقانه و کوشش بی شائبه 
و بی دریغی که شما تالشگران عرصه خبر و اطالع رسانی داشته اید، همت واالی 
شما در انعکاس اخبار، رویدادها و اطالعات مربوط به سفر رئیس جمهور و هیات 
همراه به کرمانشاه، گهواره تمدن را می ستایم و بر خود فرض می دانم از همراهی، 
مشــارکت و عزم تمام مدیران و خبرنگاران رسانه های استان، اعم از صداوسیما، 
خبرگزاری ها، روزنامه ها و ســایر نشریات، سایت ها و پایگاه های خبری و فعاالن 
فضای مجازی تقدیر و تشکر نمایم.الماسی افزود: سعادت و موفقیت شما را، در 
ســایه الطاف ایزد منان و در راستای اعتالی نام ایران اسالمی و استان کرمانشاه 
آرزو دارم و بــر این باورم که با همین حضور صادقانــه، آگاهانه و مطالبه گری 
مستمر، گذر از معضل ها و مشکالت بزرگ استان یک موضوع قطعی است .وی 
افزود: همچنین از تمام همکاران پرتالش و خوبم در اداره کل روابط عمومی و امور 
بین الملل استانداری که در یک هفته گذشته به صورت شبانه روزی برای برقراری 
مقدمات رسانه ای و غیر رسانه ای سفر رئیس جمهور و هیات دولت و پوشش ابعاد 
متعدد این ســفر تالش کردند که بخش عمده آن اقدامات و تبلیغات محیطی 
و هماهنگی برنامه ها بود، سپاســگزارم؛ بویژه اینکه همچنان ماموریت تولیدات 
رســانه ای درباره دستاوردهای این سفر ادامه دارد که با کمک خبرنگاران حرفه 
ای و پاکدســت استان شاهد یک اطالع رســانی درست و شایسته از خدمات و 
اقدامات کم نظیر دولت خدمتگزار بویژه در استان مقاوم و قهرمان پرور کرمانشاه 
باشیم.رییس جمهور و جمعی از اعضای هیات دولت در بیست و هشتمین سفر 

استانی خود روز پنجشنبه ۲۳ تیرماه مهمان مردم استان کرمانشاه بودند.

خیز روس ها برای تصاحب بازار قیر ایران

احتمال واردات بنزین قوت گرفت
دبیر کل اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی 
گفت: احتمال اینکه در فصل تابســتان با کمبود مواجه و مجبور 
شویم بنزین پاالیشگاهی را با شناسایی نقاط آسیب دوباره فعال 
کنیم و یا شروع به واردات فرآورده های نفتی بکنیم، وجود دارد.

سیدحمید حسینی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره 
امکان صادرات بنزین اظهار داشــت: با توجــه به اینکه مصرف 
بنزین به ۱۲۰ میلیون لیتر در روز هم رســیده و پاالیشــگاه ها 
نیز توانی بــرای صادرات بنزین ندارند، در نتیجه کســی انتظار 
صادرات بنزین از پاالیشــگاه ها ندارد، اما برخی پتروپاالیشگاه ها 
مثل شازند، بوعلی و نوری که واحدهای پتروشیمی دارند و برخی 
واحدهای مینی ریفاینری که بنزین و یا هیدروکربن سبک تولید 
می کنند. بعضا امکان صادرات دارند و عمده نیاز بازار افغانســتان 
که ماهانه حدود ۱۰۰ تا ۱5۰ هزار تن اســت از این محل تامین 
می شود و بخشــی هم به بازارر عراق ارسال می شود و بخشی از 
مینی ریفاینری ها هم که کیفیت بهتری دارند بنزین و هیدروکربور 

سبک و سنگین خود را به امارات ارسال می کنند.  

احتمال واردات بنزین
وی افزود: قطعا اکنون پاالیشــگاه ها با تمام ظرفیت کار می کنند 
ولی احتمال اینکه در فصل تابســتان با کمبود مواجه شــویم و 
مجبور شویم بنزین پاالیشگاهی را با شناسایی نقاط آسیب دوباره 

فعال کنیم و یا شــروع به واردات فراورده های نفتی بکنیم، وجود 
دارد. 

تولید بنزین و گازوئیل به صرفه است
دبیــر کل اتحادیــه صادرکننــدگان فراورده های نفــت، گاز و 
پتروشــیمی تصریح کرد: قاعدتا اکنون پاالیشگاه ها در بهترین 

وضعیت هســتند و در صورتــی که بتوانند بنزیــن و گازوئیل 
بیشــتری تولید کنند، این کار را خواهند کرد. قاعدتا برای هیچ 
پاالیشــگاهی صرفه ندارد که نفتا تولید کند و با قیمت ۷۰۰ تا 
8۰۰ دالر در هــر تن را بفروشــد در حالی که می تواند گازوئیل 
را ۱۱5۰ دالر و بنزین را هر بشــکه ۱5۰ دالر بفروشد بنابراین 
ممکن است برخی پاالیشگاه به ریفرمیت رغبت داشته باشند، اما 

غیر از ســتاره خلیج فارس هیچ پاالیشگاهی توان صادرات حجم 
باالیی از نفتا و یا ریفرمیت را ندارد.

فرآورده ها؛ تحت تاثیر یک تازه وارد
وی در ادامه گفت: باتوجه به قیمت مناســی که شــرکت نفت 
برای تامین میعانات گازی پاالیشــگاه ها در نظر گرفته وضعیت 
فراورده های نفتی بد نیســت ولی مشکل اصلی ورود فراورده های 
روسی اســت که می تواند بازارها را تحت تاثیر قرار دهد، بعبارت 
دیگر اکنون بخشــی از بازارها تحت تاثیر فراورده های روسی قرار 

گرفته اند. 

دست اندازی روس ها به بازار قیر ایران
حسینی تصریح کرد: اکنون عالوه بر اینکه هند نفت خام روسیه 
را با قیمت ارزان تر می خرد، قیر ایران را نیز که عمده صادراتش 
به بازار هند اســت با مشــکل مواجه کرده است، به طوری که 
طی سه ماه گذشته ماهانه حدود ۱۰۰ هزار تن صادرات قیر ما 
کاهش یافته یعنی از ۴۳۰ هزار تن به ۳۳۰ هزار تن کاهش پیدا 
کرده اســت، همچنین برخی محصوالت دیگر هم چالش هایی 
دارند، در مجموع صــادرات فراورده های نفتــی ایران باتوجه 
به رشــد قیمت و ارزش جهانی تنها به لحاظ ارزشــی افزایش 

صادرات داشته است.

کنتورهای  هوشمندسازی  اجرای طرح 
برق که چندین ســال است با مشکالت 
منابــع مالــی روبــرو شــده و حرکت 
آهســته ای را پیش گرفته بود، امروز با 
تصویب قانون جدید برای تامین منابع 
مالی این طرح، با ســرعت بیشــتری 
روبرو خواهد شد.به گزارش ایسنا، طرح 
فهام )طرح ملی فراســامانه هوشــمند 
اندازه گیری و مدیریت انرژی( از ســال 
۱۳8۹ با اخذ مجوز از شــورای اقتصاد 
و ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی به 
عنوان طرح ملی تعریف شــد، در ابتدا 
مباحث اولیه برای ۲۰ میلیون مشترک 
صورت گرفت تــا کنتورهای برق آن ها 
هوشمند شــود، اما با محدودیت منابع 
شورای اقتصاد و سازمان مدیریت اعالم 
کردنــد که این طرح در فاز نخســت با 
تعویض یک میلیون کنتور و هوشــمند 
شدن آن ها کار آغاز شود.نگرانی از نبود 
زیرســاخت ها، بحث بومی شدن و عدم 
تجربه باعث شد در فاز نخست تعویض 
یک میلیون کنتور مطرح شــود. با این 

وجود، قرار بود این طرح در سال ۱۳۹۳ 
به پایان برسد و این یک میلیون کنتور 
تعویض شود، اما محدودیت منابع مالی 
باعث شد تنها ۳۰۰ هزار کنتور هوشمند 
نصب شــود.اکنون نیز بعد از گذشــت 
هشت سال این طرح پیشرفت چندانی 
نداشــته و آنطور کــه مصطفی رجبی 
مشــهدی - سخنگوی صنعت برق - به 

ایسنا گفته است تمام بخش های اداری، 
صنعتی، عمومی و کشــاورزی کشور با 
مصــرف ۳۰ کیلوولت آمپــر به باال که 
حدود ۷۰۰ هزار کنتور برآورد می شود 
هم اکنون به کنتورهای هوشــمند برق، 
مجهز و رویت پذیر شــده اند.وی با بیان 
اینکــه ۳۰۰ هزار  کنتور هوشــمند در 
بخش خانگی و تجاری نصب شده است، 

اظهار کرد: این بخش ها حدود 5۰ درصد 
مصرف برق کشور را به خود اختصاص 
می دهند، بیش از ۳۰ میلیون دستگاه 
کنتــور برق نیــز در بخــش خانگی و 
تجاری کشور داریم که 6۰ درصد آن ها 
کنتورهــای دیجیتال و مابقی مکانیکی 
هســتند و در مجمــوع حــدود ۳۰۰ 
هزار کنتور هوشــمند در بخش خانگی 
و تجــاری نصب شــده  اســت.به گفته 
سخنگوی صنعت برق با احتساب بخش 
خانگی و تجاری هم اکنون یک میلیون 
دســتگاه کنتور برق هوشمند در کشور 
نصب شده اســت.گذر زمان و آمار رقام 
موجود در این بخش گویای این مساله 
است که این طرح به هدف تعیین شده 
خود دست نیافته است که علت آن نیز 
نبود منابع مالی عنوان می شــود، امروز 
اما نمایندگان مجلس شــورای اسالمی 
وزارت نیرو را مکلف به هوشمندســازی 
کنتورهای برق با اولویت مشــترکینی 
که بیش از دوبرابر الگوی مصرف از برق 

استفاده دارند، کردند.

هوشمندسازی کنتورهای برق 
به کجا رسید؟

تهران- ایرنا- »بن ون بوردون« مدیرعامل شرکت نفتی شل در 
اظهاراتی ضمن هشــدار نسبت به کمبود گاز در زمستان پیش 
رو تاکید کرد با روند کنونی احتماال اروپا مجبور به جیره بندی 
مصرف انرژی می شــود.به گزارش روز شــنبه ایرنــا به نقل از 
خبرگزاری »اسپوتنیک«، بهای نفت خام در اروپا در سال جاری 
به میزان قابل توجهی افزایش یافته به گونه ای که از آغاز سال 
جاری میالدی تاکنون ۴8.۴۱ درصد رشد یافته است. بهای گاز 
طبیعی نیز از ژانویه سالجاری )دی ۱۴۰۰( تاکنون بیش از ۹8 
درصد افزایش یافته اســت. همزمان مدیرعامل هلندی شرکت 
نفتی شل هشدار داده است که زمستان سختی در انتظار اروپا 

اســت.  »بن ون بوردن« مدیرعامل شل با بیان اینکه بهای گاز 
همچنان به رشــد خود ادامه خواهــد داد می گوید: در بدترین 
حالت اروپا ممکن اســت مجبور بــه جیره بندی مصرف انرژی 
شود.وی در عین حال تاکید کرد که اگرچه ممکن است برخی 
کشورها نسبت به ســایر اروپا عملکرد بهتری در این خصوص 
داشته باشند، اما در نهایت همه ما با تشدید بسیار زیاد قیمت 
انــرژی مواجه خواهیم بود. ون بــوردون مقصر اصلی وضعیت 
کنونی را وخامت روابط با روســیه دانســت.اروپا نزدیک به ۴۰ 
درصد انرژی خود را از روسیه وارد می کند و در مقابل انگلیس 

تنها ۴ درصد انرژی مورد نیاز خود را از مسکو می خرد.

در این میان خط لوله گاز »نورد استریم ۱« که گاز را از روسیه 
و از مسیر دریای بالتیک به آلمان می رساند، به دلیل تعمیر و 
نگهداری که به مدت ۱۰ روز ادامه خواهد داشت، تعطیل شده 
است. هرچند بسیاری نگران هستند که این خط لوله بار دیگر 
شروع بکار نکند. به گفته ناظران چنانچه این اتفاق بیفتد، اروپا 
در مسیر رسیدن به اهداف انرژی خود با مشکل روبرو می شود. 
اتحادیه اروپا قصد دارد تا ماه نوامبر )آبان( 8۰ درصد از ظرفیت 
ذخیره ســازی خود را پر کند، اما بدون بازگشــایی خط لوله، 
چنیــن چیزی بعید به نظر می رســد. ذخایر گاز اروپا در حال 
حاضر 6۲.6 درصد است.مقامات و رهبران اروپایی از هم اکنون 
به شــهروندان خود اعالم کرده اند که منتظر روزهای ســخت 
باشند. »امانوئل مکرون« رئیس جمهوری فرانسه در سخنرانی 
روز پنج شــنبه خود در »روز باستیل« )جشن روز ملی فرانسه( 
خطاب به مردم گفت که انتظار ســهمیه بندی انرژی، از جمله 

خاموش کردن چراغ های 
خیابان در شب را داشته 
همچنین  وی  باشــند. 
خواستار یک زمان برای 
در  انرژی«  »هشــیاری 
نیز  آلمان  کشور شد.در 
»کالوس مولــر« رئیس 
بخــش تنظیــم کننده 

انرژی این کشور گفت که انتظار دارد قبوض گرمایشی در سال 
آینده سه برابر شود. این در حالی است که هم اکنون نیز بهای 
گاز نسبت به مدت مشــابه سال گذشته دو برابر شده است.در 
انگلیس نیز در حال حاضر ســقف قیمت انرژی افزایش یافته و 
انتظــار می رود یک افزایش دیگــر در ماه اکتبر نیز رخ دهد و 

قیمت ها تا 65 درصد افزایش یابد.

هشدار مدیر عامل شل:

انرژیدراروپااحتماالجیرهبندیمیشود

مدیرانادارهکلاستانداردهمدانتودیعومعارفهشدند
همدان- شــهناز محمدی: در این مراسم از زحمات 6 ساله "محمد مددی" مدیر کل سابق استاندارد 
همدان قدرانی و "جعفر امیری پریان" به عنوان مدیرکل این اداره معرفی شد.ســید محمود هاشــمی؛ 
سرپرســت مرکز ملّی تایید صالحیت ایران، محّمد آئینی سرپرســت معاونت حوزه ریاست، هماهنگی 
امور استان ها و دبیرخانه شورای عالی استاندارد، ظاهر پورمجاهد؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استان 
همدان و جمعی از تولیدکنندگان استان همدان در این آیین حضور داشتند.سرپرست مرکز ملی تایید 
صالحیت ایران با اشاره به اینکه مدیران انقالبی کارکردهای انقالبی دارند، اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد اگر تکلیف مدار عمل 
کند در همه زمینه های جامعه زمینه ســاز حرکت به سمت دولت اسالمی است پس این مجموعه نقش بسزایی دارد.سرپرست 
مرکز ملی تایید صالحیت ایران با اشاره به اینکه مدیران انقالبی کارکردهای انقالبی دارند، اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد اگر 
تکلیف مدار عمل کند در همه زمینه های جامعه زمینه ساز حرکت به سمت دولت اسالمی است پس این مجموعه نقش بسزایی 
دارد.سیدمحمود هاشمی در آیین تکریم و معارفه مدیر کل استاندارد استان همدان، اخالق را یکی از پایه های مهم دین دانست و 
عنوان کرد: بیانیه گام دوم انقالب نسبت نزدیکی با حوزه استاندارد و استانداردسازی دارد.وی مطرح  کرد: رهبر انقالب به دفعات 
اشــاره می کنند هنوز در مرحله تشکیل دولت اسالمی هستیم و تاخیر ۴۳ ساله در شکل گیری دولت اسالمی داریم و معتقدیم 

دولت مردمی سیزدهم بتواند زمینه ساز دولت اسالمی باشد.

بنیادمسكنانقالباسالمیمتولیطرحهایتوسعهروستایی
محمدپور-گیالن؛ جلســه معارفه سرپرست بنیاد مسکن انقالب اســالمی شهرستان رشت با حضور 
مهندس دائمی مدیرکل، حجت االســالم والمسلمین قربان پور مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان، مهندس امام پناهی فرماندار شهرستان رشت و معاونین فرماندار 
و مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی گیالن در فرمانداری رشت برگزار گردید.مدیرکل بنیاد مسکن 
انقالب اســالمی اســتان گیالن  در این دیدار از همکاری و تعامل فرماندار رشت درتمامی زمینه ها 
قدردانی کرد. در این دیدار مهندس دائمی به تشــریح فعالیت های بنیاد مســکن به ویژه در سطح روستاهای شهرستان رشت 
پرداخت و گفت: بنیاد مســکن انقالب اسالمی به عنوان متولی طرحهای توسعه روستایی به خصوص با تهیه واجرای طرحهای 
هادی روستایی نقش بسزایی درامر توسعه همه جانبه روستاها داشته است، در همین راستا توانسته از این طریق گامهای موثری 
را درجهت بهبود وضعیت کالن جامعه روستایی همراه با بسترسازی مناسب برای بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
بردارد و درنهایت موجبات نگه داشت جمعیت و مهاجرت معکوس روستائیان را ایفا نماید.مهندس دائمی خاطر نشان کرد: تاکنون 
خدمات ارزشمندی در روستاهای شهرستان به ویژه در زمینه اجرای طرح های هادی، مقاوم سازی مسکن روستایی و صدور سند 
مالکیت روستایی صورت گرفته که برای افزایش این خدمات باید فرمانداری، دهیاری و سایر دستگاه های مرتبط تعامل ویژه ای 

با بنیاد مسکن انقالب اسالمی داشته باشند.
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شورای  عالی مناطق آزاد اعالم کرد
ایجاد منطقه آزاد مشترک بین ایران و روسیه

شــورای  عالی مناطــق آزاد ضمن اشــاره به محتوای 
توافقنامه منطقه آزاد بین اوراسیا و ایران تاکید کرد که 
در آینده ای نزدیک، یک منطقه آزاد مشترک بین ایران 
و روسیه ایجاد خواهد شد.به گزارش ایسنا، آن طور که 
شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی گزارش داده 

اســت،  در اواخر بهار امسال،  نواف - عضو مجلس دومای روسیه و نماینده ویژه 
پوتین، سرگئی میلوشکین - مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لوتوس آستراخان 
روسیه، الک ساو چنک و - نائب رییس دومای روسیه و هیات همراه در جلساتی 
متفاوت با ســعید محمد -مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای  عالی مناطق آزاد 
تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی- دیدار و بر گسترش همکاری های دو و چند 
جانبه ایران و روســیه با تکیه بر ظرفیت های در مناطق آزاد ایران تاکید کرده 
بودند.این در حالی اســت که اخیرا در گزارشی اعالم شد که والدیمیر پوتین - 
رئیس جمهور روســیه، قانونی را برای تصویب پروتکل الحاقی توافقنامه منطقه 
آزاد بین اتحادیه اوراســیا و ایران امضا کرده اســت.این توافقنامه شامل قوانین 
اساســی تجارت بین اتحادیه اقتصادی اوراســیا و ایران است و تا حد ممکن به 
قوانین سازمان تجارت جهانی )WTO( نزدیک است. در آن تعهدات طرفین برای 
کاهــش یا لغو حقوق گمرکی و دیگر موانع غیرگمرکی برای برخی از کاالها در 
راستای تشویق همکاری های اقتصادی و تجاری دو طرف تعریف می شود.اتحادیه 
اقتصادی اوراســیا، یک اتحادیه اقتصادی است که بیشتر اعضای آن کشورهای 
شمال منطقه اوراسیا در شرق اروپا هستند و آن طور که سعید محمد اعالم کرده 
است، ایجاد یک منطقه  آزاد مشترک بین ایران و روسیه از اهداف آتی دبیرخانه 
شورای  عالی مناطق آزاد است که طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، در آینده 

نزدیک محقق خواهد شد.

گزیده خبر
جعفری اعالم کرد:

تکمیل 12 طرح نیمه تمام معدنی و صنایع 
معدنی تا اسفند

رئیس هیات عامل ایمیدرو اعالم کرد: این ســازمان تا پایان اسفند امسال، 12 
طــرح نیمه تمام را در بخش معدن و صنایع معدنی تکمیل می کند.به گزارش 
روابط عمومی ایمیدرو، وجیه ا... جعفری ضمن بیان این مطلب اظهار داشــت: 
ایمیدرو تا پایان ســال جاری، طرح هایی را در زمینه مس، فوالد، سرب و روی، 
فروکروم، زیرســاختی، زغال سنگ، آهک هیدراته و فسفات به بهره برداری می 
رســاند.وی ادامه داد: میزان ســرمایه گذاری پیش بینی شده برای طرح های 
مذکور، یک میلیارد و 403 میلیون دالر است و برای 2877 نفر، اشتغال مستقیم 
و برای بیش از 7500 نفر، اشتغال غیر مستقیم ایجاد می شود.رئیس هیات عامل 
ایمیدرو با اشــاره به جزئیات طرح های قابل راه اندازی در سال 1401 تصریح 
کرد: 4 طرح در زنجیره مس شــامل »تجهیز و بهره برداری از معدن دره آلو به 
ظرفیت 7 میلیون تن خاک سولفوری با عیار 39 صدم درصد و تولید 110 هزار 
تن کنسانتره مس با متوسط عیار ساالنه 25 درصد«، »احداث کارخانه لیچینگ 
به ظرفیت ســاالنه 3 هزارتن مس کاتدی«، بخشی از طرح های قابل راه اندازی 

امسال است.

مشاور مدیرعامل در حوزه فروش و خدمات پس از فروش گروه خودروسازی 
سایپا:

انجام نظرسنجی با هدف ارتقای کیفی 
محصوالت

سازی سایپا در نوزدهمین نمایشگاه شیراز با بیان اینکه یکی از ابزارهای ارتباط 
با مشتریان برگزاری نمایشگاه های تخصصی است گفت: بر اساس برنامه ریزی 
انجام شــده گروه خودروسازی ســایپا به منظور ارائه محصوالت جدید خود و 
آشنایی بیشتر مشتریان با آنها، در نمایشگاه های تخصصی خودرو کشور حضور 
خواهد یافت.به گزارش ســایپانیوز، غالمرضا دفتری با اشاره به حضور سایپا در 
نمایشــگاه های تخصصی خودرو پس از وقفه دو ســاله به دلیل شیوع بیماری 
کویید گفت: در شیراز یکی از نمایشگاه های خوب کشور در حوزه صنعت خودرو 
برگزار می شــود و گروه خودروسازی ســایپا هم همواره سعی داشته حضوری 
قدرتمند در این نمایشگاه داشته باشد تا با دریافت نظرات مشتریان در خصوص 
محصوالت، بتوان در این زمینه تالش و عملکرد مناسبی انجام داد.او افزود: گروه 
سایپا در هر نمایشگاه نسبت به نمایشگاه های قبلی با حضور محصوالت جدید 
و قوی تر حضور خواهد یافت و با برگزاری تست خودروهای جدید، کارکلینیک 
های متنوع  با حضور مشــتریان و انجام نظرسنجی به دنبال دریافت نظرات و 

شناخت نقاط قوت و ضعف به منظور ارتقای کیفیت محصوالت است.

مدیرعامل گروه بهمن: 
 کرامت مشتریان اولویت نخست 

این گروه است
بیــوک علیمرادلو مدیرعامل گروه بهمن در حاشــیه 
نوزدهمین نمایشــگاه خودروهای سبک و  سنگین در 
نمایشگاه بین المللی شیراز اعالم کرد که به زودی موتور 
سیکلت برقی توســط این گروه وارد سیستم حمل و 
نقلی کشور می شــود.وی تصریح کرد: در ادامه عرضه 

اتوبوس برقی به عرصه ناوگان حمل و نقل کشور، وجود موتور سیکلت های برقی 
تحول بزرگی را در این حوزه ایجاد خواهد کرد.او تاکید کرد: معموال روش فروش 
اتوبوس ها از طریق وزارت کشــور یا تفاهم نامه مستقیم با شهرداری هاست که 
خرید توسط شهرداری ها با تسهیل و تسریع بیشتری همراه خواهد بود.به گفته 
او؛ هدفگذاری این شرکت از امسال تا 1402 افزایش عرضه خودرو به 50 تا ۶0 
هزار دستگاه است.مدیرعامل گروه بهمن ابراز امیدواری کرد که محصوالت عرضه 
شده این گروه در نمایشگاه مورد استقبال شهروندان شیرازی قرار گرفته است.
علیمرادلو همچنین با بیان اینکه گروه بهمن دارایی سابقه ای طوالنی در بخش 

صنعت خودرو است و در بورس دارای سهام است.

معاون وزیر صمت عنوان کرد
خطر مهاجرت شرکتی دانش 

بنیان ها
معاون تجــارت و خدمات وزارت صمت نســبت به خطر 
مهاجرت شــرکت های دانش بنیان هشدار داد و گفت که 
باید روی بازگشت سرمایه این شرکت ها کار شود.به گزارش 
ایسنا، علیرضا شاه میرزایی -  معاون تجارت و خدمات وزارت 
صمت - در جلسه هم اندیشی وزیر صمت با برگزیدگان روز 
صنعت و معدن اظهار کرد: در ســال های گذشته در حوزه 
دانش بنیان اقدامات و فعالیت های خوبی انجام شــده، اما 
امروز با خطراتی مثل مهاجرت شــرکتی مواجه هســتیم. 
امروز برخالف گذشته که نخبگان علمی و تئوریک از کشور 
خارج می شــدند، نخبگان علمی که کارآفرین شده، ایجاد 
شــرکت کرده و تیم ساخته اند و به شکل شرکتی از کشور 
خارج می شــوند.وی افزود: باید روی بازگشت سرمایه این 
شرکت ها، به ویژه شرکت هایی که صادرات  محور هستند و 

نیازهای بازار را رفع می کنند، کار شود.

پیشرف پروژه های تایر کند شد
در ادامه این نشست، سید رضا محتشمی پور، معاون امور 
معادن و فرآوری مــواد وزارت صنعت، معدن و تجارت با 
بیان اینکه کنترل  قیمت در سال های گذشته باعث شده در 
حال حاضر توقف یا کندی پیشرفت پروژه های توسعه در 
صنعت تایر مواجه باشیم، اظهار کرد: این مساله به معنای 
خروج سرمایه  از صنعت تایرسازی است. همچنین حذف 
مداخالت در قیمت گذاری تایرهای لوکس، مطالبه دیگر 
فعاالن این صنعت اســت، چرا کــه در این زمینه ظرفیت 
تولید وجود دارد و حساسیت های قیمتی نیز کمتر است.

وی همچنین با اشــاره به ضعف زیرســاخت ها به ویژه در 
بخش تامین برق واحدهای بزرگ، تصریح کرد: با توجه به 
اینکه در سال های گذشته سهم معدن از حقوق معدنی به 
خوبی رعایت نشده و نمی شود، در عمل حجم عملیات برای 
توسعه زیرساخت ها در برابر نیاز موجود کافی نیست. این 
مقام مسئول مشکالت مربوط به بورس کاال را دیگر گالیه 
فعاالن صنعتی عنوان کرد و گفت: کنترل عرضه و تقاضا در 
بورس کاال منجر به کاهش قیمت ها شده که این موضوع 
در شــرایط تورمی کنونی جامعه فشار زیادی به شرکت ها 
وارد می کند.بــه گفته معاون وزیر صمت، فرســودگی و 
کمبود ماشــین آالت در موضوع حمــل و نقل در جاده و 
ریل هم از دیگر مشــکالت فعاالن این بخش است.وی با 
بیان اینکه یکی دیگر از خواســته های فعاالن صنعتی رفع 
محدودیت در حوزه های صادراتی به ویژه ســیمان و فوالد 
است، تصریح کرد: توقفات طوالنی محموله های صادراتی 
در گمرکات، کمبود کارگر و تکنســین ماهر و همچنین 
مشکالت تأمین مواد اولیه و محدودیت های صادراتی، سایر 

مشکالت این حوزه است .

رئیس سازمان ملی استاندارد خبر داد؛

خروج خودروهای تیبا، ساینا، سمند و ۴۰۵ از چرخه تولید
رئیس ســازمان ملی استاندارد در نشست با وزیر صمت، با تاکید 
بر کیفیت و کسب رضایت مشتریان، از رفع عیوب پرتکرار خودرو 
خبر داد و خروج خودروهای تیبا، ساینا، سمند و 405 را از چرخه 
تولید اعالم کرد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان ملی 
استاندارد، مهدی اسالم پناه، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
ملی اســتاندارد ایران صبح دیروز میزبــان وزیر صنعت معدن و 
تجارت بود.در این نشست تاکید جدی بر کیفیت و کسب رضایت 
مشتریان به عنوان اصل مهم و همچنین رفع عیوب پر تکرار تاکید 
شــد و نیز خروج خودروهای تیبا، ساینا، سمند و 405 از چرخه 
تولید اعالم شد.اسالم پناه در این جلسه که به منظور رفع ابهامات 
و مشکالت موجود در اجرای استاندارد خودرو برگزار شد، گفت: 
مردم نگران نباشند سازمان ملی استاندارد ایران تمهیدات الزم را 
برای اجرای تعهدات خودروســازان دنبال می کند.وی با تاکید بر 
اینکه، کیفیت در زنجیره تولید خودرو باید رعایت شود، گفت: با 
توجــه به وجود چند هزار قطعه در تولید خودرو، ایراد موجود در 
یک قطعه باعث نقص در تولید نهایی خواهد شد.اسالم پناه با بیان 
اینکه بی کیفیتی قطعه باعث بروز عیوب پر تکرار می شود، تاکید 
کرد: خودروســازان برای اطمینان از کیفیت نهایی باید قطعات 
خودرو را از تولیدکنندگانی تأمین کنند که مورد تأیید ســازمان 
ملی استاندارد ایران باشد.معاون رئیس جمهور با اشاره به هدف 
صادراتی وزارت صمت گفت: ســخت گیری های عقالیی و علمی 
استاندارد برای تولید داخلی تمرینی برای ارتقای کیفیت خودرو 
به عنوان الزامات صادراتی خواهد بود.دبیر شورای عالی استاندارد 
در پاســخ به درخواست وزارت صمت برای افزایش مدت گواهی 

تطابق تولید از یک ماه سه ماه تصریح کرد: در صورتی که تولید 
کنندگان گزارش هــا و الزامات کیفی و منبع تأمین کنندگان را 
به صورت کامل به سازمان ملی اســتاندارد ایران ارسال نماید و 
متعهد به اظهارات خود باشند این موضوع قابل اجرا خواهد بود.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ورود جدی این سازمان را به 
صنعت خودروسازی فرامین رهبر معظم انقالب )مدظله العالی( 
در خصوص کیفیت خودرو و فرمان هشت ماده ای ریاست محترم 
جمهور عنوان کرد و گفت: این دستورات شرایطی را به نحوی رقم 

می زند که تصمیمات جدی تر و سریع تر باشیم.در ادامه فاطمی 
امین، وزیر صمت با تقدیر از تالش ســازمان ملی استاندارد ایران 
برای ارتقای سطح کیفی خودروها گفت: این مهم یکی از وظایف 

محوله به وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
وزیر صمت با اشاره به چالش های انباشته شده در زنجیره صنعت 
خودرو به نقشــه راه تحول این وزارتخانه اشاره کرد و افزود: این 
نقشــه راه در سه مرحله تعریف شــده که مرحله اول آن از آذر 
مــاه 1400 آغاز و تــا پایان 1401 تعیین شــده که برگرفته از 
چهــار مرحله، ثبات در تولید، اصالح ســاختار مالی و مدیریتی، 
ورود محصول جدید و برنامه ریزی های کیفی است. وی با اشاره 
به خروج خودروهای تیبا، ســاینا، سمند و 405 از چرخه تولید، 
اظهار داشــت: خودروســازان موظفند در اجرای تکالیف قانونی 
خود که رضایت مشتریان را به دنبال دارد از هیچ کوششی دریغ 
نداشته باشــند.فاطمی امین با بیان اینکه کیفیت به تدریج رخ 
می دهد گفت: تا پایان امســال تغییرات کیفی خودرو برای مردم 
قابل محسوس خواهد شد.وزیر صمت با اشاره به خودروهایی که 
بــه دلیل نقص در تأمین در پارکینگ خودروســازان باقی مانده 
آمد گفت: این آمار از 170 هزار دســتگاه در ســال قبل به 22 
هزار دســتگاه در خرداد ماه امسال کاهش پیدا کرد و تا شهریور 
امســال به صفر می رسد.در این نشست مقرر شد خودروهایی که 
نتوانستند مجوز استاندارد را برای شماره گذاری دریافت کنند با 
شرایطی قابل اجرا در قالب پیوست قانونی تعیین تکلیف شوند.در 
این جلسه، معاونان و جمعی از مدیران کل سازمان ملی استاندارد 

ایران حضور داشتند.

وزیر صمت گفت: با وزارت نفت مذاکراتی 
داشته ایم تا با همان روشی که بازار فوالد 
را کنتــرل کردیم بازار مــواد اولیه تولید 
پتروشیمی را نیز کنترل کنیم.به گزارش 
خبرنگار مهر، ســیدرضا فاطمی امین در 
نشست دیدار با صنعتگران برگزیده کشور 
با بیان اینکه اگر بتوانیم شرایط را درست 
فراهــم کنیم اتفاقات خوبــی رخ می دهد 
گفت: زمانی که من در آستان قدس رضوی 
رئیس ســازمان اقتصادی بــودم قواعدی 
گذاشتیم که سود شــرکت های تابعه سه 
برابر شــد. خودمان هم شــک کردیم که 
نکند اشتباه باشد. بررسی کردیم و دیدیم 
که صحیح است و سود عملیاتی شرکت ها 
رشد داشــته و از محل فروش ساختمان 
نبوده اســت.وزیر صنعت، معدن و تجارت 
گفت: نمونه دیگر این بود که در سال 85 
مجری طرح نوسازی خودروهای فرسوده 
بودم. تا قبل از اینکه مــن وارد این طرح 
بشــوم 45 هزار دستگاه خودرو فرسوده از 
رده خارج شــده بود ولی با تغییر فرایندها 
شــرایطی فراهم کردیم که مراکز اسقاط 

خــودرو، خودروســازان، بانک ها و نیروی 
انتظامــی هر کدام کار خــود را به خوبی 
انجام دهند. نتیجه این شــد که ظرف 10 
ماهه 225 هزار دستگاه خودرو فرسوده از 
رده خارج شد.فاطمی امین افزود: بنابراین 
الزم نیســت هزینه و وقت زیادی بگذاریم 
بلکه اولویت ها را باید به درستی تشخیص 
بدهیم و به خوبی مســیر را ترسیم کنیم 
تا از عوامل مشــکل زا به دور شــویم.وزیر 
صمت یادآور شــد: تا پیش از این جلسه، 
ســتاد رفع موانع تولید را بــا بنگاههای 
کوچک برگزار می کردیم. اما در این جلسه 
تصمیم گرفتیم تا مشکالت و چالش های 
بنگاههای بزرگ را با حضور نمایندگان این 
شرکت ها برگزار کنیم این جلسات از این 
پس هر ســه ماه یک بار برگزار می شــود.

وی خاطرنشــان کرد: دو ســازوکار برای 
رفع موانع تولید پیش بینی کرده ایم. یکی 
ســامانه پایش و دیگری تعامل با کسب و 
کارها با رویکرد مســئله محــور تا دچار 
روزمرگی در کارهای وزارت صمت نشویم.
فاطمی امین تاکید کرد: بنا شــد کسب و 

کارها رتبه بندی شــوند و برای بنگاههای 
برتر مشوق هایی از قبیل همراهی با وزیر در 
سفرهای خارجی یا تخفیف به آنها در زمان 
برگزاری نمایشگاه ها ارائه کنیم. این نظام 
نامه به زودی اجرایی می شــود و بر اساس 
دریافت  مشــوق هایی  بنگاهها  توانمندی 
خواهند کرد.در حاشــیه این مراسم وزیر 
صمت در جمع خبرنــگاران با بیان اینکه 
از فروردین امســال طرح مبارزه با کاالی 
قاچــاق و تقلبی را آغــاز کردیم گفت: در 
حوزه های دخانیات، پوشاک، لوازم خانگی، 
لوازم یدکی خودرو و … این فعالیت ها آغاز 
شــده اما مبارزه با کاالهــای تقلبی امری 
نیست که مقطعی باشــد و تداوم خواهد 
داشــت.فاطمی امین دربــاره قیمت مواد 
اولیه تولید گفت: در خصوص تولید فوالد 
مشــکلی نداریم بخصوص در زمینه ورق 
فوالدی و قیمت ها مناسب است اما عمده 
چالــش ما در خصوص مواد پتروشــیمی 
اســت که در این زمینــه همکاری هایی 
را با وزارت نفت آغاز کــرده ایم؛ با همان 
روشــی که سازمان فوالد را کنترل کردیم 

سازمان پتروشیمی را هم کنترل خواهیم 
کرد.زیر صمت درباره تولید خودرو یادآور 
شــد: به ثبات تولید و کاهش خودروهای 
کف پارکینگی رسیده ایم به گونه ای که تا 
آبان یا آذر سال گذشته تعداد خودروهای 
کف پارکینگــی 170 هزار دســتگاه بود 
و االن به 22 هزار دســتگاه رسیده است.

وی تاکیــد کرد: از ابتدای خرداد امســال 
دیگر خودروی ناقص نه در ســایپا و نه در 
ایران خودرو تولید نمی شود. یکی از عوامل 
کاهش کیفیت، تولیــد خودروهای ناقص 
بود.فاطمی امین یادآور شــد: تیبا، سمند 
و 405 خودروهایی هستند که پلتفرمشان 
به گونه ای است که قابلیت ارتقا و افزایش 
کیفیــت ندارند. لذا باید به ســمت توقف 
تولید برویم.وزیر صمت یادآور شد: تیبا از 
آخر تیرماه تولید نمی شود و تعدادی را که 
مثاًل برای تیبا 30 هزار دستگاه است و قباًل 
تعهد ساخت داده ایم تولید می کنیم و پس 

از آن دیگر تولید نخواهد شد.

وزیر صمت خبرداد؛

همکاری وزارتخانه های صمت و نفت برای حل مشکل 
پتروشیمی ها

داده ها نشــان داد که فروش خــودرو در اتحادیه اروپا در نیمه 
اول ســال جاری 14 درصــد کاهش یافته اســت زیرا کمبود 
عرضه همچنان تولیدکنندگان را آزار می دهد.به گزارش ایسنا، 
داده های انجمن خودروســازان اروپا نشان می دهد که با کمبود 
تراشــه های رایانه ای، فروش خودروهای جدید در اتحادیه اروپا 
به 4.۶ میلیون دســتگاه کاهش یافته اســت.فروش در ایتالیا 
22.7 درصــد، 1۶.3 درصد در فرانســه، 11 درصد در آلمان و 
10.7 درصد در اســپانیا کاهش یافته اســت. در سال گذشته، 
صنعــت خودرو با کمبود تراشــه های رایانه ای که بســیاری از 
سیســتم های خودرو را کنترل می کند، گرفتار بوده است زیرا 
تولیدکنندگان تراشه نتوانســتند با تقاضای خود همراه باشند 
چون اقتصاد جهان پــس از همه گیری کووید-19 بهبود یافته 
اســت.ظااطمینانی اقتصادی ناشی از جنگ، افزایش قیمت ها و 
افزایش نرخ های بهره ممکن است مانع از بهبود فروش در آینده 
شــود. در حالی که وضعیت تراشه های کامپیوتری رو به بهبود 

است، خودروسازان اروپایی تحت تاثیر حمله روسیه به اوکراین 
قرار گرفتند زیرا تعدادی از ســازندگان قطعات در آنجا مستقر 
بودند.نااطمینانی اقتصادی ناشــی از جنگ، افزایش قیمت ها و 
افزایش نرخ های بهره ممکن است مانع از بهبود فروش در آینده 

شــود زیرا مصرف کنندگان هزینه های خود را برای اقالم بزرگ 
کاهش می دهند.فولکس واگن جایگاه خود را در صدر رده بندی 
حفظ کرد اما ســهم بازار گروه آلمانی از 25.8 به 24.1 درصد 
در نیمه اول سال کاهش یافت. فروش با 19.4 درصد کاهش به 
1.35 میلیون دستگاه رسید. استالنتیس همچنین شاهد کاهش 
ســهم بازار خود بود و از 21.3 به 19.4 درصد کاهش یافت زیرا 
فروش این خودروساز اروپایی-آمریکایی با 21.1 درصد کاهش 
به 1.09 میلیون دستگاه رسید.در همین حال، هیوندای فروش 
خود را 12.۶ درصد افزایش داد و به 55۶ هزار و 3۶9 دســتگاه 
رسید که به سازنده کره ای کمک کرد تا سهم بازار خود را از 7.۶ 
به 9.9 درصد افزایش دهــد. رنو فروش خود را با کاهش هفت 
درصدی به 522 هزار و 315 دستگاه رساند اما گروه فرانسوی با 
این وجود شاهد افزایش سهم بازار خود از 8.7 به 9.3 درصد بود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، تنها تولیدکننده ای که فروش خود 

را در اروپا در نیمه اول سال افزایش داد.

فروش خودرو در اروپا از رونق افتاد

رئیس سازمان توســعه تجارت می گوید که 
با همکاری با بزرگترین بانک روسیه، امکان 
تولید مشــترک محصوالت ایرانی در روسیه 
و صادرات آنها به شــرق اروپا مهیا می شود.

به گزارش ایســنا، قرار گرفتن ایران در فهرســت سیاه اف ای تی اف، باعث شده 
در ســال های گذشــته، امکان تبادالت بانکی ایران با کشورهای اروپایی کاهش 
پیدا کند اما ســازمان توســعه تجارت به عنوان نماینده دولت در مذاکرات اخیر 
با کشــورهای شــرق اروپا، تالش کرده راه هایی جدید برای تبادالت بانکی با این 
کشــورها فراهم کند.در جریان مذاکراتی که رئیس این سازمان اخیرا با مقامات 
روس داشــت، نمایندگان مسکو اعالم کردند که آمادگی دارند برخی از بانک های 
روســیه را در فرایند تجاری با ایران فعال کننــد و در جریان مذاکرات با مقامات 

صربســتان نیز دولت این کشــور اعالم کرد که می تواند شرایط را برای تبادالت 
بانکی دو طرفه فراهم کند. حاال رئیس ســازمان توسعه تجارت از ورود بزرگترین 
بانک روسیه به این عرصه خبر داده است.پیمان پاک از توافقات الزم با اسبربانک 
بزرگترین بانک روســیه برای حمایت از تولیدات مشــترک در روسیه خبر داد و 
این امر را گامی موثر برای حل مشــکالت تولیدکنندگان محصوالت دانش بنیان 
برای حضور در کشــورهای دیگر خوانــد.وی همچنین به عالقمندی صرب ها به 
تجارت با ایران و خرید محصوالت دانش بنیان و تجهیزات پزشــکی اشاره کرد و 
گفت: سازمان توسعه تجارت هرچه در توان دارد برای حضور شرکت های دانش 
بنیان در بازارهای نو و بکری مانند صربستان انجام می دهد.رئیس سازمان توسعه 
تجارت کشورهای شرق اروپا را دروازه ای برای ورود محصوالت ایرانی به اتحادیه 
اروپا خواند و گفت: در این میان با تشکیل کنسرسیوم صادراتی تجهیزات پزشکی، 

نگرانی ما از موضوع لزوم حضور افراد و شــرکت های واجد شــرایط جهت حفظ 
اعتبار و برند ایران برطرف می شود.با این وجود همچنان شرکت های دانش بنیان 
ایرانی، از تداوم برخی مشکالت می گویند که در صورت برطرف شدنشان می توان 
انتظار داشت که میزان صادرات کشور در این حوزه افزایشی قابل توجه پیدا کند. 
حمیدرضا طالیی – رئیس کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی ایران – به سایت این اتاق 
گفته: تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در دولت از اقدام هایی بود که می توان 
آن را یک گام مهم در راســتای رسید به شعار دولت سیزدهم برای رساندن سهم 
اقتصاد دیجیتال به 10 درصد از تولید ناخالص داخلی است. فعاالن حوزه فناوری 
اطالعات امیدوارند که حضور چندین وزیر و معاون رئیس جمهور در این کارگروه 
بتواند با سیاســت گذاری های صحیح تکانه جدی به توسعه اقتصاد دیجیتال در 
کشور وارد کند.او ادامه داد: اعالم وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات برای رساندن 
ســرعت اینترنت به 100 مگابیت بر ثانیه و وعده رســاندن شبکه فیبرنوری به 
20 میلیــون خانوار، در صورت توفیــق و در نظر گرفتن اقتضائات ارتباطات آزاد، 
می تواند به شــکل چشــمگیری زمینه کاربری و خدمات فناوری اطالعات را در 

کشور توسعه دهد.

شورای  عالی مناطق آزاد اعالم کرد

ایجاد منطقه آزاد مشترک بین ایران و روسیه
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سقوط برترین صرافی ارز دیجیتال نزدیک است
بر اســاس داده های ارائه شــده، کوین بیس، برترین صرافی ایاالت متحده به سرعت در حال از دست دادن سلطه خود است.به 
گزارش ایسنا و به نقل از کریپتو، این صرافی ارزهای دیجیتال مستقر در سانفرانسیسکو با کاهش حجم معامالت به رتبه چهاردهم 
سقوط کرده است در حالی که سال گذشته در جایگاه چهارم قرار داشت.سهام کوین بیس بیش از ۸۰ درصد از اوج رکورد خود 
سقوط کرده است. در سه ماهه اول سال، این شرکت ۴۳۰ میلیون دالر ضرر به سهامداران خود وارد کرد و پس از موفقیت در 
بازار صعودی ۲۰۲۱ با درآمدهای کالن اعالم کرد که ۱۸ درصد از کارکنان خود را در ماه ژوئن اخراج خواهد کرد.جیم چانوس 
یکی از مشهورترین مدیران سرمایه گذاری فعال که فروپاشی شرکت انرون،  یکی از بزرگترین شرکت های فعال در صنعت انرژی 
را در اوایــل دهــه ۲۰۰۰ پیش بینی کرده بود در این مورد می گوید که بــه دلیل کاهش درآمد کارمزد کوین بیس، عقیده من 
نسبت به کوین بیس نزولی است.کوین بیس با رقابت فزاینده ای در زمین خانگی خود مواجه است زیرا بایننس یو اس، شرکت 
تابعه آمریکایی غول ارزهای دیجیتال جهانی، اخیرا معامالت با کارمزد صفر را برای جذب مشتریان بیشتر و از بین بردن سهم 
بازار رهبر بازار معرفی کرده اســت.کارمزدهای معامالتی بسیار باال درآمد کوین بیس بود اما این صرافی در حال از دست دادن 
درخشش خود است. کوین بیس از برخی معامله گران تقریبا چهار درصد هزینه دریافت می کند و رقبای این صرافی می توانند با 
تکیه بر سایر جریان های درآمد، هزینه های بسیار پایینی را ارائه دهند.مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر 

۹۲۹.۳۶ میلیارد دالر برآورد می شود که این رقم نسبت به روز قبل ۰.۴۴ درصد بیشتر شده است. 

نتیجه نظرسنجی هفتگی درباره روند قیمت جهانی طال
بر اســاس آخرین نظرســنجی طالی هفتگی کیتکو نیوز، پیش بینی ها در میان تحلیلگران وال استریت و سرمایه گذاران مین 
اســتریت به کاهش قیمت طال در کوتاه مدت به زیر ۱۷۰۰ دالر در هر اونس اشــاره دارد.به گزارش ایسنا، قیمت طال پیش از 
تعطیلی بازار به ۱۷۰۸ دالر و ۶۰ ســنت و قیمت طالی آمریکا نیز به ۱۷۰۹ دالر و ۶۰ ســنت رسید. احساسات در بازار طال در 
چند هفته اخیر تشــدید شده اســت زیرا سرمایه گذاران انتظار دارند که فدرال رزرو به شدت نرخ های بهره را برای کاهش تورم 
افزایش دهد. در این شــرایط، بازده واقعی همراه با دالر آمریکا افزایش یافته اســت.با رســیدن دالر آمریکا به نقطه عطف قابل 
توجهی، طال در این هفته به پایین ترین حد خود در یک سال اخیر سقوط کرد و تحلیلگران گفته اند که اگرچه طال به ۱۷۰۰ 
 Alliance دالر کاهش یافته است اما هیچ حرکت عمده ای در بازار صورت نگرفته است.فرانک مک گی، فروشنده فلزات گرانبها در
Financial گفت که او انتظار دارد قیمت طال کاهش یابد زیرا معامله گران بیشتری مجبور به از بین بردن موقعیت های طالی خود 
هستند.جیم وایکاف، تحلیلگر فنی ارشد کیتکو، خاطرنشان کرد که چشم انداز فنی نشان می دهد که معامله گران نزولی بازار را در 
کوتاه مدت کنترل می کنند. وی گفت: نمودارها کامال نزولی هستند و مسیری که کمترین مقاومت را برای قیمت ها دارد، از یک 
طرف به سمت پایین باقی می ماند.این هفته ۱۶ تحلیلگر وال استریت در نظرسنجی طالی کیتکو نیوز شرکت کردند. در میان 
شرکت کنندگان، سه تحلیل گر، در کوتاه مدت نسبت به طال خوش بین هستند. در همان زمان، ۶ تحلیلگر یا ۵۰ درصد نسبت به 

طال نزولی و پنج تحلیلگر معادل ۳۱ درصد در مورد فلز گرانبها در هفته آینده خنثی بودند.

گزیده خبر

اعطای تسهیالت بانک آینده به مددجویان و 
کارفرمایان طرح های اشتغال زایی سازمان 

بهزیستی کل کشور
بانــک آینده بــا هدف حمایــت از تولید، اشــتغال و کارآفرینــی و هم چنین 
خدمت رســانی ارز ش آفرین به مددجویان و کارفرمایان طرح های اشــتغال زایی 
سازمان بهزیستی کل کشور، تسهیالت قرض الحسنه اعطا می کند.بر این اساس، 
طبق ضوابط بانک مرکزی ج.ا.ایران، به معرفی شــدگان مددجوی واجد شرایط، 
حداکثر تا مبلغ یک میلیارد ریال وام قرض الحسنه خوداشتغالی و به کارفرمایان 
طرح  های اشتغال زایی در ازای جذب بیست نفر نیروی کار فعال، حداکثر تا مبلغ 
بیست میلیارد ریال، با مدت زمان بازپرداخت هفت ساله و کارمزد چهار درصد، وام 
قرض الحسنه پرداخت می شود.تاکنون نیز در شعب بانک آینده به ۳۲۵۴ نفر از 
معرفی شدگان ســازمان بهزیستی، مبلغی بالغ بر ۲ هزار میلیارد ریال اختصاص 

داده شده است.

معاون نظارت و کنترل داخلی بانک توسعه صادرات ایران تشریح کرد:
لزوم استقرار سامانه نظارت غیرحضوری در 

سیستم بانکی
معاون نظارت و کنترل داخلی بانک توســعه صادرات ایران اعالم کرد: هدف از 
راه اندازی ســامانه نظارت و بازرســی غیرحضوری بانک توسعه صادرات ایران، 
عبور از روش های سنتی بازرسی و نظارت در بانک ها و بهره مندی از ابزارهای 
نوین مبتنی بر فناوری اطالعات اســت.به گزارش روابط عمومی بانک توســعه 
صادرات ایران؛ »حبیب احمدی« در مراسم رونمایی از سامانه بازرسی و نظارت 
غیرحضوری در ســخنانی درباره ســامانه نظارت غیر حضوری، اظهارداشت: بر 
اساس تاکید دستگاه های نظارتی باالدستی و نیز مدیرعامل محترم بانک، تسریع 
در راه اندازی این سامانه در اولویت برنامه های معاونت نظارت و کنترل داخلی 
بانک توســعه صادرات ایران قرار گرفت.عضو هیات عامل بانک توسعه صادرات 
ایران اذعان داشت: با استفاده از تجربه بازرسان بانک و براساس مقررات و قوانین 
مرتبط با عملیات بانکی، بیش از ۲۰۰ پروفایل و سناریو در سامانه مذکر تعریف 
و بارگذاری شــده که با اســتفاده از انبار داده های بانک، هرگونه عدم تطابق را 
به صورت سیســتمی و بدون دخالت عامل انسانی شناسایی کرده و در کارتابل 
بازرس مربوطه در شــعبه قرار می دهد.احمدی افزود: به این ترتیب بازرســان 
هــرروز به صورت اتوماتیک، مغایرت هــای پروفایل ها را به صورت اتوماتیک از 
سامانه دریافت و مورد بررسی قرار می دهند.وی با تاکید برویژگی پویایی سامانه 
نظارت غیرحضوری گفت: این ســامانه به طور مداوم در حال به روزرسانی است 

و در صورت ارائه خدمات برخط، خدمات آنالین نیز به کابران ارائه می دهد.

در سه ماه نخست امسال
بانک صادرات ایران ٢٦ هزار وام 
قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرد

 بانک صادرات ایران در ســه ماه نخســت ســال ۱۴۰۱، بیــش از ۲۶ هزار وام 
قرض الحســنه ازدواج و تهیــه جهیزیه به متقاضیان پرداخــت کرد.به گزارش 
روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک به منظور عمل به مســئولیت های 
اجتماعی و حمایت از تشــکیل ســنت حســنه ازدواج در سه ماه نخست سال 
۱۴۰۱ با پرداخت  ۲۶ هزار و ۴۶۶ فقره وام قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه 
به ارزش  ۳۵ هزار و ۲۰۲ میلیارد ریال شــرایط ازدواج آنها را تسهیل کرد. این 
بانک همچنین در ســال ۱۴۰۰ نیز با پرداخت نزدیک بــه ۱۳۰ هزار فقره وام 
قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه به ارزش نزدیک به ۱۱۲ هزار میلیارد ریال از 
تشکیل خانواده حمایت کرد و به این ترتیب در ۱۵ ماه منتهی به پایان خردادماه 
ســال جاری این بانک ۱۵۶ هزار فقره وام مذکور بالغ بر ۱۴۷ هزار میلیارد ریال 

به متقاضیان پرداخت کرده است.

بازدید مدیرعامل بانک مسکن از پروژه 
زندگی

دکتر شــایان از پروژه مسکونی زندگی واقع در منطقه رسالت مشهد که توسط 
شــرکت بتن ســاز تربت در حال احداث می باشد، بازدید کرد.به گزارش پایگاه 
خبری بانک مسکن- هیبنا ،مدیر عامل بانک در بازدید از این پروژه مسکونی بر 
تسریع در پرداخت تسهیالت جهت تکمیل این واحدها تاکید کرد. وی همچنین 
با اشــاره به واگــذاری تعداد ۲۷۰۰ واحد در طرح نهضت ملی مســکن به این 
شرکت، تعامل بیشتر بانک و دستگاه های اجرایی با شرکت مجری را به منظور 
تسریع در احداث و واگذاری واحدها مورد تاکید قرار داد.براساس این گزارش علي 
اکبر حســینعلیزاده مدیر عامل شرکت بتن ســاز تربت ضمن تقدیر و تشکر از 
حمایت های بانک مسکن در تامین مالی پروژه های مسکونی، درخصوص پروژه 
مسکونی زندگی این شرکت اظهار داشت: این پروژه دارای ۲۱۲۰ واحد می باشد 
و از پروژه های در حال احداث این شرکت است که از محل تسهیالت پرداختی 
بانک مســکن در بخش بازسازی و بهســازی بافت فرسوده  و ناکار آمد شهری 
تامین مالی شده اســت.وی افزود: این شرکت در طرح نهضت ملی مسکن نیز 
فعال بوده و در حال حاضر احداث بالغ بر ۲۷۰۰ واحد در شــهر جدید گلبهار را 

عهده دار می باشد.

روز جهانی تعاون با شعار با هم بهتر از نو 
بسازیم برگزار شد 

مراســم گرامیداشت روز جهانی تعاون با شعار با هم بهتر از نو بسازیم در مرکز 
همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.مهدی مسکنی ضمن اشاره به 
رویکرد متعالی منابع دینی و اعتقادی به مســئله تعاون اظهار داشت: تعاونگران 
در همه بخش های اقتصادی حضور داشــته و امکان بروز و ظهور استعدادهای 
جوانان تحصیلکرده و صاحب ایده در قالب تشــکیل تعاونی ها همراه با حمایت 
دولت فراهم است، دولت برای اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب سرمایه می تواند 
بستری را فراهم نماید تا بسیاری از فعالیت های دانش بنیان و استارتاپ ها در این 
بخش شکل گیرد تا بتوان شاهد شکوفایی استعدادهای ملی و تقویت تولید ملی 
باشــیم.معاون امور تعاون وزارت تعاون قابلیت های تعاون برای نقش آفرینی در 
اقتصاد ملی را فراتر از وضعیت موجود دانست و افزود: تعاون رویکرد و راهکاری 
در فرآیندهای اقتصادی است که موجب مشارکت بیشتر اقشار مختلف اجتماعی 
در فرآیندهای تولیدی و اقتصادی می شود از این رو بسیاری از افراد اجتماع حائز 
استعداد، مهارت و مزیت های ویژه ای در حرفه ها و مشاغل گوناگون هستند ولی 
با توجه به کمبود منابع مالی، فرصتی برای بروز استعداد و حضور در عرصه های 
اشــتغال و اقتصاد را پیدا نکرده اند و تعاون راهکار و رویکردی است که می تواند 
منابع گوناگون تولید از قبیل نیروی انسانی و سرمایه را در مسیر منصفانه تر در 

کنار هم قرار دهد .

 تمرکز بانک دی بر پرداخت تسهیالت
 خرد و متوسط

سیاســت اعتباری سال جاری بانک دی بر تخصیص منابع به تسهیالت 
خرد و متوســط تنظیم شده اســت.به گزارش روابط عمومی بانک دی، 
متناســب با شرایط اقتصادی جامعه و نیاز طبقه متوسط به تامین مالی 
فوری، طرح های تسهیالتی این بانک با ارقام خرد و متوسط تهیه و عرضه 
شــده است.اعطای تســهیالت رفع نیاز خانوار و قرض الحسنه از جمله 
ازدواج و فرزندآوری به اقشــارمختلف به ویژه جامعه ایثارگران و خانواده 
معزز شهدا نیز مانند روال سابق در دستور کار واحدهای این بانک است.
همچنین به منظور کمک به تحقق شــعار »تولید، دانش بنیان، اشتغال 
آفرین«، تامین مالی شرکت ها و پروژه های دانش بنیان که اشتغالزایی 
آنها مورد تایید نهادهای ذیربط باشــد، در اولویت پرداخت تسهیالت از 

سوی بانک دی قرار دارند.

 ملی پالس، تحولی نو در
 مشتری مداری ملی

بانک ملی ایران با پیشــگامی در حوزه بانکداری دیجیتال و بازطراحی و 
تغییر رویه شعب خود تحت عنوان »ملی پالس«، طرحی نو را در آینده 
بانکداری دیجیتال و وظایف شعب بنا نهاده است.به گزارش روابط عمومی 
بانک ملی ایران، دستاوردهای دنیای فناوری اطالعات و ایجاد زیرساخت 
های نوین، موجب تغییرات گسترده ای در نحوه مدیریت کسب و کارها 
و بهره وری هرچه بیشتر از طریق تجهیزات هوشمند شده است.از سویی، 
بــا ظهور بانکداری دیجیتال و امــکان دریافت خدمات بانکی به صورت 
غیرحضوری بدون محدودیت در زمان و مکان، بازنگری در نقش شــعب 
بانکی و تغییر آن از محل ارائه خدمت به محل ارتباط با مشتریان امری 
ناگزیر تلقی می شود.ملی پالس ، نمونه ای از یک رویکرد نوین و مبتکرانه 
در نظام بانکی اســت که همه فرایندهای بانکی در این شعب بر مبنای 
بانکداری دیجیتال اجرا می شــوند و همچنین خدمات و مشاوره هایی 
در امور بانکی، اقتصادی، مالیاتی، ارز و بورس به مشــتریان ارائه خواهند 
شد.ایده راه اندازی ملی پالس از آن دسته از ایده های ارزشمند است که 
می تواند صنعت بانکداری کشــور را بیش از حد تصور متحول کند، چرا 
که بانک را از حالت خدمات محور به ســمت مشاوره محور هدایت می 
کند و اگر این مهم از ســوی کارشناسان مجموعه ملی پالس به صورت 
صحیح انجام شــود، بدون شک تاثیر مثبت آن بســیار خواهد بود و با 
پیشرفت بانکداری نوین، هزینه های مربوط به عنصر انسانی و تبلیغاتی 

کاهش می یابد.

سود بین بانکی از ۲۱ درصد گذشت
جدول تغییرات نرخ ســود بین بانکی نشان می دهد که نرخ 
ســود در این بازار از ۲۰.۳۶ درصد در ابتدای ســال جاری به 
۲۱.۱۴ درصد در اواسط تیرماه رسیده است.به گزارش ایسنا، 
نرخ بهره بین بانکی به عنوان یکی از انواع نرخ های بهره در بازار 
پول به نرخ های سود یا بهره در سایر بازارها جهت می دهد که 
در واقع این نرخ، قیمت ذخایر بانک هاســت و زمانی که آن ها 
در پایــان دوره مالی کوتاه مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار 
کسری ذخایر می شوند، از سایر بانک ها در بازار بین بانکی یا 
از بانک مرکزی استقراض می کنند.کارشناسان، افزایش سود 
بیــن بانکی را عامل مهمی برای مهار تورم و کاهش انتظارات 
تورمی می دانند اما شــرط آن را تداوم افزایش های چمشگیر 
نرخ ســود در بازار بین بانکی بیان می کنند که این موضوع به 
سیاســت های بانک مرکزی وابسته است زیرا به اعتقاد آن ها 
سیاست انبساطی بانک مرکزی مانع از روند صعودی نرخ سود 
در بازار بین بانکی می شود و در پی آن نیز تاثیری در کاهش 
یا مهار تورم نخواهد داشت.اینکه چگونه افزایش نرخ بهره بین 

بانکی به کاهش تورم ختم می شــود به این صورت است که 
افزایش این نرخ، افزایش سود سپرده ها و اوراق دولتی را در پی 
خواهد داشت که این امر، مردم را به سپرده گذاری در بانک ها 
و خرید اوراق دولتی تشــویق می کند و به اعتقاد کارشناسان 
موجب می شود که مردم به سمت سرمایه گذاری در بازارهای 
طال، ارز، خودرو و ... نروند تا این موضوع تقاضا برای خرید این 
دارایی ها و قیمت آن ها را کاهش  دهد و بدین ترتیب با کاهش 
انتظارات تورمی، تورم نیز کنترل شــود.در این بین، بررسی 
روند ســود بین بانکی از ابتدای سال جاری تا بیست و سوم 
تیرماه نشان می دهد که نرخ این ســود از ۲۰.۳۶ به ۲۱.۱۴ 
درصد رسیده است.تغییرات جدول نرخ بازار بین بانکی بیانگر 
این است که این نرخ در اولین ماه سال جاری معادل ۲۰.۳۶ 
درصد بوده و در انتهای فروردین ماه به ۲۰.۲۹ درصد رسیده 
است.در دومین ماه سال جاری سود بین بانکی ۲۰.۳۶ درصد 
بود و آخرین رقمی از این نرخ در انتهای اردیبهشــت ماه به 

ثبت رسیده، ۲۰.۵۷ درصد است.

میزان بدهی هــای خارجی ایــران در 
پایــان اردیبهشــت مــاه ۱۴۰۱ به ۷ 
میلیارد و ۴۵۱ میلیون دالر رســید که 
نســبت به پایان سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۴ 
درصد کاهش داشته اســت.به گزارش 
خبرنگار ایِبنا، براساس آخرین آمار بانک 
مرکزی میزان بدهــی خارجی ایران در 

پایان اردیبهشــت ماه ۱۴۰۱ براساس 
سررسید اولیه بدهی ها ۷ میلیارد و ۴۵۱ 
میلیون دالر است که ۵ میلیارد و ۶۶۶ 
میلیــون دالر آن بدهی های میان مدت 
و بلندمــدت و یــک میلیــارد و ۷۸۵ 
میلیــون دالر از این میــزان بدهی های 
کوتاه مدت اســت.این تعهدات بالفعل 

ایران بر مبنای یــورو نیز رقمی بالغ بر 
۷ میلیارد و ۵۴ میلیون یورو محاســبه 
شده که ۵ میلیارد و ۳۶۴ میلیون یورو 
از این میزان حجم بدهی های میان مدت 
و بلندمدت و یک میلیارد و ۶۹۰ میلیون 
یورو حجم بدهی های کوتاه مدت است.
حجــم بدهی هــای خارجی ایــران در 

پایان اسفندماه ســال ۱۴۰۰ معادل ۸ 
میلیارد و ۶۷۵ میلیون دالر بوده اســت 
کــه این آمار حکایــت از کاهش حجم 
بدهی هــای خارجی ایــران در دو ماهه 
ســال ۱۴۰۱ دارد.الزم به ذکر است که 
نسبت بدهی های خارجی ایران به تولید 
ناخالــص داخلی رقم پایینی به شــمار 
می رود و مقایسه شاخص نسبت بدهی 
خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی با 
سایر کشورها نشان می دهد که ایران در 
زمره کشورهایی است که کمترین میزان 

بدهی خارجی را در جهان دارد.
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رییس ســازمان بورس اظهار داشت: در گذشته هم روند این 
گونه بوده که همواره بازار ســرمایه بــا یک وقفه و فاصله ای 
نسبت به سایر بازارها حرکت می کند اما مهم روند بلندمدت 
بازار اســت و بازار سرمایه راه خود را می رود بنابراین معتقدم 
شــرایط بازار سرمایه طبیعی است و شرایط عجیب و غریبی 
ندارد.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، بازار سرمایه اولین روز 
کاری را در هفته گذشته با ریزش ۴ هزار واحدی و با شاخص 
یک میلیون و ۴۹۸ هزار و ۵۰۹ واحد شــروع کرد و آخرین 
روز کاری خود را با شــاخص یک میلیون و ۴۹۰ واحدی به 
پایان برد. مدتی اســت که شاخص در محدوده ۱.۴ میلیون 
تا ۱.۶ میلیون واحدی در حال چرخش و درجا زدن اســت. 
همین شرایط باعث ورود معاون اول رییس جمهوری شد و در 

هفته گذشته وزیر اقتصاد در این باره گفت: این شرایط بازار 
ســرمایه به چند بخش مربوط می شود و تنها متوجه وزارت 
اقتصاد و ســازمان بورس نیست. وزارت صنعت و وزارت نفت 
هم از دیگر ابعاد موضوع هســتند. گفته می شود تصمیمات 
جزیره ای وزارت نفت و وزارت صمت برای صنایع مربوط باعث 
درجا زدن بازار سرمایه شده در حالی که بازارهای موازی در 
حال رشــد و صعود هستند. »مجید عشقی« رییس سازمان 
بورس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره اثرگذاری 
عملکرد و تصمیمات سایر وزارت خانه ها بر روی بازار سرمایه 
اظهار داشــت: با توجه به راه اندازی و برقراری میز صنعت در 
ســازمان بورس، برای وضعیت صنایــع پیگیری  های الزم را 
انجام داده ایم و این پیگیری ها ادامه دارد. وی ادامه داد: یکی 

از عوامل موثر بر شرایط بازار سرمایه همین موضوع وضعیت 
صنایع پاالیش، پتروشــیمی و فلزی اســت که یکســری از 
تصمیمات که در سایر وزارتخانه ها گرفته می شود بر وضعیت 
بازار ســرمایه اثر می گذارد. رییس سازمان بورس تاکید کرد: 
مکاتباتی با این وزارتخانه ها داشــتیم و دستورات معاون اول 
رییس جمهوری را هم در حال پیگیری هستیم. واقعیت این 
اســت که چالش  هایی برای صنایع مختلف ایجاد شده که در 
حال حل و فصل آنها هســتیم که بــه طور قطع به نفع بازار 
سرمایه خواهد شد. عشقی همچنین درباره رکود بازار سرمایه 
در حالی که بازارهای موازی ســقف خود را پس گرفته اند و 
نقدینگی به ســمت این بازارها ســوق پیدا کرده، گفت: در 
گذشته هم روند این گونه بوده که همواره بازار سرمایه با یک 
وقفه و فاصله ای نسبت به ســایر بازارها حرکت می کنند اما 
مهم روند بلندمدت بازار است و بازار سرمایه راه خود را می رود 
بنابراین معتقدم شــرایط بازار سرمایه طبیعی است و شرایط 
عجیب و غریبی ندارد. وی درباره خروج ســنگین نقدینگی 

متعلق بــه حقیقی  ها 
از بازار ســرمایه اظهار 
داشــت: مشخص است 
کــه حقیقی هــا چــه 
رفتاری دارند و شــاهد 
حرکــت حقیقی ها به 
ســمت صندوق هــای 

درآمد ثابت و 
ســپرده های بانکی اســت و ایــن اقدام، رفتار هوشــمندانه 
حقیقی هاســت اما با یک لگ زمانی به بازار برمی گردند. وی 
با تایید خروج نقدینگی حقیقی ها از بازار ســرمایه ادامه داد: 
خروج نقدینگی های حقیقــی رخ داده اما حقیقی ها همواره 
همین رفتار را از خود نشــان می دهند. در دوره های گذشته 
شــاهد رکود ۴ ســاله بورس هم بودیم که در این بازه زمانی 
شــاهد خروج نقدینگی بودیم اما با مشخص شدن آیتم هایی 

در بازار، حقیقی ها دوباره به بازار برمی گردند.

رییس سازمان بورس:

وضعیت بازار سرمایه عجیب و غریب نیست

ترک تبریزی عنوان کرد :
 همکاری بانک تجارت با فین تک ها برای طراحی

 سرویس های بانکی
هفتمین دوره مسابقات چالش های حوزه فناوری اطالعات به میزبانی صندوق نوآوری و شکوفایی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری و با حمایت بانک تجارت برگزار شد.به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، 
ترک تبریزی نایب رییس هیات مدیره این بانک به عنوان یکی از سخنرانان افتتاحیه این دوره از مسابقات به 
سیر تحوالت ایجاد شده در بخش فناوری اطالعات بانکها در سه دهه اخیر اشاره کرد و گفت: حضور و نفوذ 
IT در بانکها همسو با افزایش انتظارات و توقع مشتریان در سه دهه گذشته به خوبی نمایان است و بانکها با 
استخدام نیروهای متخصص و تاسیس شرکت های مختلف در حوزه IT تالش کرده اند که زیرساخت های 
خود را در این حوزه ارتقاء دهند.وی افزود: ظهور فناوری در بانکها با کامپیوترهای بزرگ آغاز شد و آرام آرام 
دستگاه های خودپرداز، تلفنبانک، همراه بانک و ... به عرصه خدمات بانکی ورود کردند و اکنون نیز بحث 
بانکداری باز و سرویس های بانکی دیجیتالی مطرح است. بانک تجارت با درک شرایط موجود، از سالهای 
قبل نســبت به ایجاد شرکت تکنو تجارت اقدام کرد که این شرکت تعدادی از شرکت های دانش بنیان و 
فین تک ها را تحت پوشــش دارد. این در حالی است که بانک تجارت در سالهای اخیر در بحث همکاری 
با صندوق نوآوری و شکوفایی و در حوزه اعطای تسهیالت و تعهدات به این دسته از شرکتها عملکرد قابل 

توجهی را بر جای گذاشته است.

بازدید عضو هیات مدیره بانک از 
شرکت پویا گستر خراسان

ناصر ســیف اللهی عضو هیات مدیره به همراه روح اله قاسمیان 
رئیس اداره کل روابط عمومی و مشــاور مدیرعامل و تعدادی از 
مدیران ستادی خراســان رضوی از شرکت پویا گستر خراسان 
بازدید کردند.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر 
ایران، سیف اللهی در سومین روز از سفر خود به استان خراسان 
رضوی از شرکت پویا گستر خراســان بازدید و با سهیل یزدان 
بخش رئیس هیات مدیره این شــرکت به گفتگو نشست.در این 
دیدار وی ضمن تشــریح خدمات بانک قرض الحسنه مهر ایران 
گفــت: محصوالت متمایز این بانک ابزاری بســیار قدرتمند در 
جهت افزایش انگیزه کارکنان شرکت است که می تواند بر میزان 
بازدهی کاری آنها نیز تاثیر خوبی بگذارد.عضو هیات مدیره بانک 
افزود: در کنار ارائه خدمات منحصر به فرد ،این بانک ساده ترین 
نوع ضمانت را از مشتریان خود اخذ می کند که این موضوع در 

تسریع و تسهیل فرآیند دریافت وام بسیار حائز اهمیت است.

یک اپراتور تلفن همراه در راه بورس
مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران از بورسی شدن یک اپراتور تلفن همراه خبر داد.محمود گودرزی در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه فرایند پذیرش شرکت های مختلفی در بورس 
تهران در حال طی شدن است، اظهار کرد: چند شرکت نیز آماده عرضه اولیه هستند که از جمله آن ها می توان به هلدینگ تدبیر و سیمان اردستان اشاره کرد. همچنین قصد داریم یک اپراتور 
بزرگ را وارد بازار سرمایه کنیم.وی ادامه داد: امیدواریم ایرانسل و سایر شرکت ها با همکاری سازمان بورس پذیرش شوند. البته ممکن است یک سری مشکالت وجود داشته باشد اما با قول 
مساعدی که هیات مدیره سازمان بورس دادند، مسیر برای پذیرش شرکت ها هموار می شود.مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر اینکه عرضه اولیه در بازار متناسب با شرایط 

بازار خواهد بود، اظهار کرد: از سوی بورس تهران آمادگی کامل برای عرضه وجود دارد. اگر شرایط بازار مناسب باشد شرکت های بزرگ تری هم عرضه خواهند شد.
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گزیده خبر

بازگشت شبح کرونا به آسیا-اقیانوسیه
تهران- ایرنا- تعداد موارد ابتال به بیماری کووید-۱۹ در منطقه آسیا-اقیانوسیه 
طی دو هفته گذشته مقامات بهداشــت این منطقه را بر آن داشت تا هشدار 

دهند که همه گیری کرونا فاصله زیادی از مرحله اتمام دارد.
بــه گزارش ایرنا، در حالی که پیش تر تصور می شــد جهــان کم کم خود را 
برای روزهای پس از کرونا آماده می کند، گزارش های خبری از بازگشت نوع 
تهاجمی تر این بیماری ویروسی به ویژه در منطقه آسیا-اقیانوسیه حکایت دارد.

به استناد گزارش های خبری در حاضر اکثر کشورها در منطقه آسیا-اقیانوسیه 
از جمله ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، نیوزیلند، سنگاپو و ایران با بازگشت مجدد 

کرونا روبرو شده اند.

موج هفتم کرونا در ژاپن
آمار روزانه ابتال به ویروس کرونا در ژاپن، برای نخستین بار از ماه فوریه)بهمن( 
با دوبرابر شدن از هفته گذشته از ۱۰۰ هزار نفر گذشت و این کشور وارد موج 
هفتم شیوع این ویروس با زیرسویه مسری BA.۵ اُمیکرون شد.به گزارش پایگاه 
خبری »کیودو نیوز« ژاپن، با دو برابر شدن آمار ابتال به ویروس کرونا در ژاپن 
از هفته گذشته این کشور وارد موج هفتم این بیماری شد. برای نخستین بار 
از ماه فوریه)بهمن( آمار روزانه ابتال از ۱۰۰ هزار نفر گذشــته اســت و افراد با 
زیرسویه به شدت مسری BA.۵ اُمیکرون به این ویروس مبتال می شوند.دولت 
ژاپن تصمیم گرفته است تا محدوده افراد واجد شرایط برای دریافت ُدز چهارم 
واکسن را به کادر درمان بیمارستان ها و افرادی که در خانه های سالمندان کار 
می کنند، گسترش دهد. این به معنی آن است که عالوه بر افراد باالی ۶۰ سال 
و بیماران خاص و سیســتم دفاعی آسیب پذیر در رده سنی ۱۸ تا ۵۹ سال، ۸ 

میلیون نفر دیگر  نیز واجد شرایط دریافت ُدز چهارم واکسن کرونا می شوند.

بازگشت کرونا به کره جنوبی
آمار روزانه مبتالیان به ویروس کرونا در کره جنوبی برای نخستین بار در ۲ ماه 
گذشــته به ۴۰ هزار نفر رسید و دولت این کشور هشدار داد پتانسیل ۵ برابر 

شدن آمار روزانه ابتال به این ویروس در ماه های آتی وجود دارد
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از خبرگزاری »رویترز« »هان دوک سو« نخست 
وزیر کره جنوبی در جلســه مقابله با ویروس کرونا با اشــاره به نظرات آژانس 
پیشگیری و کنترل بیماری های کره جنوبی و متخصصان گفت: »آمار ابتالی 
روزانه به ویروس کرونا ممکن اســت از اواسط ماه اوت تا اواخر ماه سپتامبر به 
۲۰۰ هزار نفر برسد.« بدین ترتیب رقم ۴۰ هزار و ۲۶۶ نفر که امروز چهارشنبه 
اعالم شد در مقایسه با روز گذشته ۸ درصد افزایش داشته است و باالترین رقم 

ثبت شده از روز ۱۱ مه با گزارش ۴۳ هزار و ۹۰۸ نفر بوده است.  

جوالن جدید کرونا در استرالیا 
به گزارش خبرگزاری رویترز، شمار مبتالیان به سویه جدید کرونا در استرالیا 
رو به افزایش گذاشته اســت.»آنتونی آلبانیز« نخست وزیر استرالیا می گوید 
حمایتهای  مالی الزم از کارگرانی که به سبب کرونا در قرنطینه بسر می برد را 
انجام خواهد داد.بر اساس این گزارش، مقامات استرالیا نگران هستند روند ابتال 
به کرونا در روزهای آینده در اســترالیا حالت صعودی به خود بگیرند و شمار 
افرادی بستری در بیمارستان ها  افزایش یابد.به گفته آلبانیز، از افراد آسیب پذیر 
که به سبب شیوع مجدد کرونا در قرنطینه بسر می برد، حمایتهای مالی الزم 
به عمل خواهد آمد.مقامات اســترالیا از مردم این کشور خواسته اند از ماسک 
استفاده کنند و دوزهای بوستر واکسن کرونا را تززیق کنند.مقامات بهداشتی 
اســترالیا می گویند ممکن است در روزهای آینده میلیونها نفر در استرالیا به 
ویروس کرونا مبتال شــوند.بنظر می رســد در ماه اوت )مرداد-شهریور( سال 
جاری شمار مبتالیان به کرونا در استرالیا به حداکثر برسد.در حال حاضر بیش 
از ۴ هزار و ۶۰۰ تن به ســبب ابتال به کرونا در استرالیا بستری شده اند.شمار 
مبتالیان به کووید-۱۹ در استرالیا در حال حاضر بیش از ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار 
تن اعالم شده است. این در حالیست که بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ تن در استرالیا 

به سبب ابتال به این بیماری جان خود را از دست داده اند.

 خیزش کرونا در نیوزیلند
خبرگزاری رویترز در گزارشــی از شیوع مجدد کرونا در نیوزیلند خبر می دهد 
و می نویسد، شمار افراد بســتری در بیمارستانها در نیوزلند به افزایش روبرو 
شده است.افزایش شمار مبتالیان به کرونا در نیوزیلند سبب شده است مقامات 
بهداشتی این کشور نگران فشــار مضاعف بر کادر درمان این کشور باشند.در 
حال حاضر دســت کم ۶۹ هزار تن از مردم در نیوزلند به کرونا مبتال شده اند 
که از این تعداد ۷۶۵ نفر در بیمارســتان بسر می برند.افزایش شمار مبتالیان 
به کرونا در نیوزیلند ســبب شده است مدت زمان ماندن در لیست انتظار در 
نیوزیلند با افزایش روبرو شود و جراحی های غیر ضروری به حال تعلیق درآید.

کرونا در ایران
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی آمار جدید ابتالء به ویروس کرونا 
را در ۲۴ ســاعت منتهــی  ۲۴ تیرماه_ اعالم کرد: در ایــن بازه زمانی بر پایه 
جدیدتریــن نتایج آزمایش های کرونا در کشــور ۴۷۷۲ نفــر مبتالی جدید 
شناسایی شد که با احتســاب این تعداد، مجموع مبتالیان به کرونا در کشور 
تا امروز به هفت میلیون و ۲۷۰ هزار و ۲۳ نفر رســیده است.از تعداد بیماران 
بســتری در کشور تاکنون هفت میلیون و ۶۷ هزار و ۱۶۸ نفر بهبودیافته و از 

بیمارستان ترخیص شده اند.
در ۲۴ ســاعت گذشــته ۱۳ بیمار مبتال به کرونا جان خود را از دست داد و با 
احتساب این آمار از ابتدا تاکنون ۱۴۱ هزار و ۴۷۷ نفر در کشور بر اثر بیماری 

کرونا جان باخته اند.

هیل: 
بایدن حمایت نسل جوان آمریکا را از دست 

داده است
 تهران- ایرنا- براساس نتایج جدیدترین نظرسنجی ها، 
۹۴ درصد نسل جوان آمریکا از بایدن حمایت نمی کنند 
و این امر در آســتانه انتخابات میان دوره ای ماه نوامبر 
به نگرانی ها میــان حزب دموکرات دامن زده اســت.

به گزارش روز شــنبه ایرنا به نقل از تارنمای »هیل«، 
محبوبیت »جو بایدن« رئیس جمهوری آمریکا در میان نسل جوان این کشور با 
وضعیت وخیمی روبرو است و دموکرات ها نگران هستند چنانچه رئیس جمهوری 
جایگاهش را در میان این گروه بهبود ندهد با چالش های جدی روبرو می شود.  
براســاس نتایج نظرســنجی کالج نیویورک تایمز،  ۹۴ درصد از رای دهندگان 
دموکرات رده ســنی ۱۸ تا ۲۹ ســال گفته اند که این حزب باید فردی غیر از 
بایدن را برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ معرفی کند.به نوشته این رسانه 
آمریکایی، بایدن ۷۹ ســاله که هرگز در سال ۲۰۲۰ نامزد دموکرات های جوان  
نبود، در نهایت با کمک این نســل توانســت با اتکا بر سیاســت تغییرات آب و 
هوایی حمایت آنها را جلب کرده و به کاخ ســفید برسد.اما نظرسنجی های اخیر 
نشــان می دهد که محبوبیت بایدن میان جوانــان آمریکایی به دلیل ناامیدی از 
عدم پیشرفت بر سر سیاســت های مطرح شده از تغییرات آب وهوایی گرفته تا 
حق ســقط جنین، به شدت ســقوط کرده است.نتایج نظرسنجی گالوپ که در 
ماه آوریل )فروردین( منتشــر شد، نیز نشان داد محبوبیت بایدن میان متولدین 
۱۹۹۷ تا ۲۰۰۴ به میزان ۲۱ درصد کاهش یافته است.بسیاری از دموکرات ها بر 
این باور هســتند که بایدن باید با برداشتن گام های ملموس تر برای دسترسی 
به حق ســقط جنین جایگاه خود را در میان آمریکایی های جوان  بهبود بخشد.

بایدن هفته گذشته فرمان اجرایی برای حق دسترسی به داروهای سقط جنین، 
پیشگیری از بارداری و مراقبت های اضطراری امضا کرد که به باور بسیاری این 
تصمیم با هدف ارتقا جایگاه رئیس جمهوری دموکرات در آستانه انتخابات میان 
دوره ای آمریــکا ماه نوامبر )آبان( صورت گرفته اســت.در این میان کمیته ملی 
دموکراتیک )DNC( آمریکا به برنامه های متعددی اشــاره کرده که در راستای 
جلب آرای جوانان پیش از انتخابات میان دوره ای نوامبر طراحی شــده اند. این 
کمیته می گوید یک »برنامه سفیر اجتماعی« را برای آموزش داوطلبان جوان در 
رسانه های اجتماعی راه اندازی کرده و در نظر دارد جلسات آموزشی ساماندهی 
کند. حزب دموکرات همچنین در حال سازماندهی محوطه های دانشگاهی در 
سراسر ایالت های مهم مانند پنسیلوانیا، آریزونا و ویسکانسین است.از سوی دیگر، 
برخی می گویند در مورد شــدت نگرانی ها بر ســر بایدن و رای دهندگان جوان 
زیاده روی شده و مشــکل خاصی در این خصوص وجود ندارد. »رودل مولینو« 
استراتژیســت حزب دموکرات در این خصوص گفــت: آمار و ارقام به طور کلی 
بازتابی از حال و هوای کشور است و این امر بی تردید تغییر می کند.»کریستینا 
تزینتزون رامیرز« که به عنوان رئیس گروه بســیج جوانان نســل بعدی آمریکا 
)NextGen America( فعالیت می کند، معتقد است رای دهندگان جوان در سال 
۲۰۲۰ می توانســتند مشــکالت بزرگی برای پیروزی بایدن ایجاد کنند، اما در 

نهایت ما باالترین مشارکت جوانان را در تاریخ آمریکا داشتیم.

آخرین پیش بینی ها درباره جانشین احتمالی بوریس جانسون
لنــدن – ایرنا – در پایان هفته نخســت از رقابت ها برای تعیین 
جانشین بوریس جانسون، نمودارها از میان پنج نامزد باقی مانده، 
ســه نفر را دارای بیشترین شــانس برای پیروزی در انتخابات و 

تصاحب کرسی نخست وزیری معرفی می کنند.
به گزارش ایرنا، ریشی سوناک وزیر پیشین دارایی، پنی موردانت 
وزیر اســبق دفاع، تام توگندهات رئیس کمیتــه پارلمانی امور 
خارجی، لیز تراس وزیر امور خارجه و کامی بادنوک معاون پیشین 
نخســت وزیر در امور زنان گزینه های اصلی جانشــینی بوریس 
جانســون هستند که موفق شــده اند با حمایت سایر نمایندگان 
حزب محافظه کار از ســد دو رای گیری به عمل آمده در روزهای 
چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته عبور کنند.آن ها در روزهای 
آینده به تشریح برنامه های خود برای اداره کشور خواهند پرداخت 
تا در دورهای بعدی رای گیری که گفته می شــود روز سه شنبه 
ازسرگرفته خواهد شد شــمار نامزدها ریزش کند.انتخابات برای 
تعیین رهبر جدید حزب محافظه کار پس از کناره گیری بوریس 
جانســون از قدرت آغاز شــد. در رای گیری دو دور اخیر ناظم 
زهاوی وزیر دارایی انگلیس، جرمی هانت رئیس کمیته پارلمانی 
بهداشت و سوئال بریورمن دادستان پیشین از دور رقابت ها حذف 

شدند.
طبق رویه حزب محافظه کار، انتخابات در دو مرحله انجام می شود. 
نخســت نامزدها برای کســب تائید نمایندگان حزب رقابت می 
کنند. بر همین اســاس چندین دور رای گیری انجام می شود تا 
زمانی که تنها دو نفر باقی بمانند. سپس نام آنها برابر ۱۸۰ هزار 
عضو عمومی حزب محافظه کار قــرار می گیرد تا رهبر جدید را 
انتخاب کنند.با توجــه به اینکه حزب محافظه کار دارای اکثریت 
قاطع کرســی های پارلمان اســت، پیروز انتخابات، نخست وزیر 
خواهد شد. دو نامزد نهایی پایان این هفته مشخص خواهد شد و 
سپس تصمیم گیری به اعضای عمومی حزب محافظه کار سپرده 

می شود تا ۱۴ شهریور نخست وزیر جدید کشور را تعیین کنند.

اما چه کسی انتظار می رود که به خط پایان برسد؟
در رای گیری دو دور اخیر، ریشــی سوناک و پنی موردانت موفق 
شدند تا بیشــترین آراء را از سوی نمایندگان حزب محافظه کار 
کسب کنند. پس از آن لیز تراس در مقام سوم قرار دارد و مابقی 
نامزدها با فاصله زیادی نســبت به آراء نفرات اول تا سوم، از سد 
رقابت ها عبور کردند.در رای گیری روز چهارشنبه، سوناک موفق 
شد ۸۸ رای، موردانت ۶۷ رای، تراس ۵۰ رای، کامی بادنوک ۴۰ 
رای، سوئال بریورمن ۳۲ رای و توگندهات ۳۷ رای، کسب کنند. 
روز پنجشنبه سوناک با کسب حمایت ۱۳ رای بیشتر موفق شد 

تــا در مجمــوع ۱۰۱ رای و موردانت هم با ۱۶ رای بیشــتر ۸۳ 
رای کســب کند.سایر رقبا هم به ترتیب ۶۴ رای برای تراس، ۴۹ 
رای بــرای بادنوک و ۳۲ رای بــرای توگندهات اختصاص یافت.

بیشتر شرط بندی ها در انگلیس نشان می دهد که خانم موردانت 
در انتخابات درونــی حزب محافظه کار پیروز خواهد شــد. این 
درحالیســت که شمار قابل توجهی از اعضای حزب معتقدند که 

او گزینه مناسبی برای این کار نیست.

نظر اعضای عمومی حزب محافظه کار چیست

نتایج تازه ترین نظرســنجی صورت گرفته از اعضای حزب حاکم 
محافظه کار انگلیس نشــان می دهد که خانــم »پنی موردانت« 
وزیر دفاع اســبق انگلیس از شانس باالتری به نسبت سایر رقبا، 
برای پیــروزی در انتخابــات رهبری حزب و تصاحب کرســی 
نخست وزیری برخوردار است.بر اساس نظرسنجی موسسه یوگاو 
)YouGov( پنی موردانت ۲۷ درصد آراء را بلحاظ محبوبیت کسب 
کرده است. پس از او کامی بادنوچ معاون پیشین بوریس جانسون 
در امور زنان قرار دارد که ۱۵ درصد آراء را به خود اختصاص داده 
است.بر اساس نظر سنجی یادشده، اگر خانم موردانت به مرحله 
نهایی راه پیدا کند، او باز هم از شانس باالتری نسبت به دیگر رقبا 
برای پیروزی در انتخابات برخوردار است. یافته های موسسه یوگاو 
نشان می دهد که بخت پیروزی خانم موردانت دربرابر خانم تراس 
۵۵ به ۳۷ درصد، خانم بادنوک ۵۹ به ۳۰ درصد، اقای توگندهات 
۶۴ به ۲۶ درصد و آقای ســوناک ۶۷ به ۲۸ درصد است.در نظر 
ســنجی اخیر، پیش بینی مثبتی از احتمال پیروزی سوناک ارائه 
نشــده و او فقط در برابر جرمی هانت که در دور نخست رقابت ها 
حذف شــد از شانس باالتری برای پیروزی در انتخابات برخوردار 
اســت.ناظران معتقدند ریشی سوناک، لیز تراس و پنی موردانت 
از شــانس باالیی برای پیروزی در انتخابات برخوردار هستند و تا 
تصاحب کرسی نخســت وزیری فقط یک قدم فاصله دارند. یک 
منبع نزدیک به بوریس جانسون به روزنامه تایمز چاپ لندن گفته 
است نخست وزیر از ریشی سوناک متنفر است و به هم حزبی های 
خود توصیه کرده، به هر کدام از نامزدها بغیر از سوناک رای دهند. 
وی افزود که لیز تراس وزیر امور خارجه انگلیس، گزینه مورد نظر 
جانسون برای تصدی کرسی نخست وزیری است.»لیز تراس« در 
کارزار تبلیغاتی خود از ادامه سیاست های بوریس جانسون سخن 
می راند، در حالی که ریشی سوناک که با استعفا از وزارت دارایی 
)بعنوان دومین مقام ارشد دولت( زلزله ای به جان کابینه انداخت 
تا جانســون را از قدرت کنار بزند بدنبال تحول در سیاست های 

اقتصادی کشور است.

وزیر مشــاور دولت عربســتان در امور 
خارجه تاکید کرد که صلح با اســرائیل 
گزینه ای »استراتژیک« است اما الزامات 
مشــخصی وجود دارند که باید پیش از 
آن محقق شــود.به گزارش ایسنا، عادل 
الجبیر، وزیر مشــاور دولت عربســتان 
در امــور خارجه در مصاحبه  با شــبکه 
ســی ان ان آمریکا در پاسخ به این سوال 
که »آیا عربســتان برای عادی ســازی 
روابــط با اســرائیل آماده اســت و اگر 
چنین اســت این اتفاق چه زمانی انجام 
می شــود«، اظهــار کــرد: گفتیم که 
ابتکارعمل صلح حمایت  از  عربســتان 
می کنــد، در واقــع آن را ارائــه کردیم 
و توضیــح دادیــم که صلــح در پایان 
این عملیــات و نه ابتــدای آن محقق 
می شــود، همچنین گفتیم کشورهایی 
که توافقنامه های »ابراهیم« را با اسرائیل 
امضا کردند، در واقــع اینها تصمیمات 

حاکمیتی بود که این کشورها در پیش 
گرفتنــد و امیدواریم که این تصمیمات 
تاثیر مثبتی بر وضعیت داخلی اسرائیل 
داشــته باشــند.الجبیر در پاسخ به این 
سوال که آیا عربستان برای پیوستن به 
توافقنامه ابراهیم آماده است یا نه، گفت: 
توضیح دادیم که ما به یک عملیات نیاز 
داریم و این عملیات باید شــامل اجرای 
ابتکارعمل صلح باشــد، ما به سازشــی 
بر اســاس راه حل تشــکیل دو کشــور 
با تشــکیل کشور فلســطین در اراضی 
اشغالی و با پایتختی قدس شرقی پایبند 
هســتیم و این خواســته ما برای صلح 
است.وزیر مشاور دولت عربستان در امور 
خارجه تاکید کرد: صلح با اسرائیل یک 
گزینه »اســتراتژیک« است اما الزامات 
مشخصی دارد که باید پیش از اینکه این 
اتفاق بیفتد، این الزامات محقق شوند.او 
در ادامه فاش کرد که جو بایدن، رئیس 

جمهور آمریکا، ریــاض را برای افزایش 
تولیــد نفت تحت فشــار نگذاشــت و 
عربستان بر حفظ ثبات در بازارها تاکید 
دارد.این وزیر ســعودی در پاسخ به این 
سوال که »آیا بایدن برای کاهش قیمت 
سوخت در آمریکا، از عربستان خواسته 
تولید نفت را افزایش دهد،« گفت: نه به 
این مشخصی چون بایدن می داند مساله 
انرژی به عرضه و تقاضا و تعادل بازارها 
مربوط اســت و عربســتان به تضمین 
ثبات بازارهای نفت پایبند است و دولت 
آمریکا ایــن را می داند.الجبیر در ادامه 
گفت: موضوع افزایش قیمت سوخت که 
به تازگی شاهد آن بودیم در واقع بیشتر 
از آنکه به عرضه و تقاضا مربوط باشد، به 
دلیل عوامل جغرافیای سیاسی و عوامل 
روانی اســت، مشکل سوخت در آمریکا 
در واقع بیشتر ناشی از کاهش ظرفیت 
پاالیشــی است تا کمبود نفت خام.وزیر 

مشــاور دولت عربستان در امور خارجه 
درباره آمادگی عربســتان برای افزایش 
تولید نفت نیز گفت: عربستان در طول 
دهه های گذشــته توضیــح داده که در 
راستای تضمین ثبات بازار تالش کرده، 
در حال ارزیابی عرضه و تقاضا بوده و در 
اوپک فعالیت داشته و در حال حاضر نیز 
در اوپــک پالس برای اطمینان از اینکه 
به اندازه کافی نفت خام در بازارها وجود 
دارند، در تالش است.او افزود: عربستان 
در سال گذشــته طبق درخواست های 
بازار، تولید نفت خــود را تا حد زیادی 
افزایــش داد و این شــرایط به صورت 
مستمر توســط وزارت انرژی ما بررسی 
می شود و کارشناسان این حوزه همواره 
در حال بررسی این نکته هستند که آیا 

نیاز به نفت بیشتر وجود دارد یا خیر.

عادل الجبیر: 
صلح با اسرائیل گزینه ای »استراتژیک« است اما 

الزاماتی وجود دارد

»مظلوم عبدی« فرمانده شــبه نظامیان کردهای سوری 
همپیمان آمریکا از ایران و روســیه خواســت که مانع از 
حمله جدید ترکیه به شمال و شمال شرق سوریه شوند.
به گزارش گروه بین   الملل خبرگزاری فارس، در شرایطی 
که تهدیدهای مقام های آنکارا برای انجام عملیات جدید 
در شمال و شرق سوریه ادامه دارد، فرمانده شبه نظامیان 
ُکرد هم پیمان واشــنگتن از تهران و مســکو درخواست 
کمک کرد.به نوشته خبرگزاری فرانسه، »مظلوم عبدی« 
فرمانده شــبه نظامیان »نیروهای دموکراتیک ســوریه« 
)SDF( ایران و روسیه خواســت که مانع از حمله جدید 
ترکیه به شمال و شمال شرق ســوریه شوند.این رسانه 
به ســفر بیست و هشــتم تیر ماه  رجب طیب اردوغان 
و والدیمیر پوتین به تهران اشــاره کرد و نوشت: »رجب 
طیــب اردوغــان رئیس جمهــور ترکیه کــه طی هفته 

جــاری با همتای روس و ایرانی خــود دیدار خواهد کرد 
تا درباره ســوریه صحبت کند، هشــدار داده است که او 
شاید به زودی عملیات تهاجمی جدیدی در سوریه علیه 
جنگجویان ُکرد بــه راه اندازد«.طبق گزارش خبرگزاری 

فرانســه، مظلوم عبدی فرمانده شبه نظامیان »نیروهای 
دموکراتیک ســوریه« موسوم به »قســد« که همپیمان 
آمریــکا بوده اســت، از مواضــع ائتــالف بین المللی به 
رهبری آمریکا انتقاد کرد.به گفته مظلوم عبدی، ائتالف 
بین المللی به رهبری آمریکا موضع »ضعیفی« اتخاذ کرده 
و این موضع »برای پایان دادن به تهدیدات )ترکیه برای 
انجام حمالت جدید( ناکافی است«.مظلوم عبدی فرمانده 
شبه نظامیان نیروهای دموکراتیک سوریه همچنین مدعی 
شد، به دنبال مذاکرات آنها با روسیه این گروه شبه نظامی 
به نیروهای ارتش ســوریه اجازه دادند که تعداد نظامیان 
بیشــتری به مناطقی از قبیل »کوبانــی« و »منبج« در 
شمال سوریه وارد کند.خبرگزاری فرانسه در ادامه گزارش 
خود به مذاکرات ایران، روســیه و ترکیه درباره سوریه با 

عنوان »روند آستانه« اشاره کرد.

درخواست ُکردهای همپیمان آمریکا از ایران برای جلوگیری از حمله ترکیه

ایمن الصفدی بار دیگر با اشاره به اینکه اردن هیچ درخواستی برای حضور در »ناتوی خاورمیانه« دریافت نکرده است، گفت منطقه تحمل تنش بیشتر 
ندارد و مذاکره بهترین راه برای حل بحران های کنونی است.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، »ایمن الصفدی« وزیر امور خارجه اردن 
با اشاره به تحوالت مربوط به روابط با ایران گفت: کشورش و سایر کشورهای عربی خواهان روابط »سالم« با تهران بر اساس احترام متقابل، مداخله 
نکردن در امور داخلی، روابط حسن همجواری و گفتگو هستند و این، بهترین راه برای رفع تنش های موجود است.الصفدی که با شبکه تلویزیونی 
»الشرق« گفتگو می کرد، درباره اخبار منتشر شده درباره احتمال تشکیل »ناتوی خاورمیانه« برای مقابله با ایران افزود: منطقه به اندازه کافی بحران دارد و ما نیازی به تنش بیشتر نداریم و 
باید به راه حل های واقعی برای علل تنش دست یابیم. هیچ کسی با ما در مورد هیچ ائتالفی مشابه ناتو صحبت نکرده است، اما همه ما در منطقه احساس می کنیم که باید ساز و کارهای 
همکاری و اقدام عربی را تقویت کنیم که بتواند منافع ما را تأمین کند و بهترین ها را برای مردم و کشورهای ما محقق سازد.وی خاطرنشان کرد: اردن در طول تاریخ همواره خواستار ایجاد 
ساز و کارهای اقدام مشترک عربی بوده است که به ما در مواجهه با چالش های مشترک کمک کند. از سوی دیگر، توافقات دفاعی عربی از دهه ۵۰ میالدی تا کنون وجود داشته، اما فعال 
نشده است.وی در ادامه با اشاره به تحوالت سوریه گفت: وضعیت در مرزها با سوریه مطلوب نیست و در این مرزها عملیات قاچاق مواد مخدر به صورت سیستماتیک انجام می شود و به 
همین علت به رویکردهایی نیاز اســت که امنیت و ثبات را در جنوب ســوریه برقرار کند. ثبات در جنوب سوریه در راستای منافع ملی اردن قرار دارد و ما خواهان این ثبات هستیم و به 

همین منظور سعی می کنیم با همه عوامل بی ثباتی در جنوب کشور که بر اردن منعکس می شود، مقابله کنیم.

نخست وزیر عراق وجود هرگونه ائتالف بین المللی و امنیتی در اجالس آتی عربستان را تکذیب کرد.به گزارش گروه 
بین الملل خبرگزاری تسنیم، »مصطفی الکاظمی« نخست وزیر عراق پنجشنبه شب در بیانیه ای مطبوعاتی گفت که 

کنفرانس آتی عربستان فقط برای هماهنگی در مورد مسائل اقتصادی و انرژی، پیامدهای کرونا و جنگ اوکراین است و هیچ ائتالف امنیتی بین المللی و 
غیره وجود ندارد.الکاظمی در ادامه مدعی شد: »گروه های وجود دارند که تالش می کنند مشارکت عراق در این اجالس را مختل کنند، ولی ما معتقدیم که 
مشارکت عراق در این کنفرانس منفعت اقتصادی زیادی برای کشور دارد«.روز چهارشنبه دفتر نخست وزیری عراق از شرکت الکاظمی در اجالس عربستان 
خبر داد و در بیانیه ای اعالم کرد که الکاظمی اوایل هفته آینده در این اجالس که حکام کشورهای عضو شورای همکاری و همچنین مصر، اردن و ایاالت 
متحده آمریکا حضور دارند، شرکت می کند.در این بیانیه همچنین آمده که »این اجالس مسایل مربوط به انرژی، امنیت غذایی و زیست محیطی را مورد 
بحث و بررسی قرار خواهد داد و مراحل همکاری، مشارکت و هماهنگی مشترک در رابطه با این موضوعات حیاتی و مهم که مردم کل منطقه از آن رنج 

می برند، ترسیم خواهد کرد«.

وزیر خارجه اردن:

همه کشورهای عربی خواهان »روابط سالم« با ایران هستند
الکاظمی:

 هیچ گونه ائتالف بین المللی و امنیتی در اجالس 
عربستان وجود ندارد
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بررسی جدید پژوهشــگران آمریکایی نشان می دهد که ممکن است با 
عوض کردن خون بتوان به درمان آلزایمر کمک کرد.به گزارش ایســنا 
و بــه نقل از نوروســاینس نیوز، پژوهش جدیدی کــه در »مرکز علوم 
درمانی دانشــگاه تگزاس در هیوســتون«)UTHealth Houston( انجام 
شــده است، نشــان می دهد که یک درمان جدید و اصالح کننده برای 
بیماری آلزایمر ممکن اســت عوض کردن کل خون باشــد که تشکیل 
پالک آمیلوئید را در مغز موش ها بــه طور موثری کاهش می دهد.این 
گروه پژوهشی به سرپرستی دکتر »کلودیو سوتو«)Claudio Soto(، استاد 
بخش عصب شناسی مرکز علوم درمانی دانشگاه تگزاس در هیوستون، 
مجموعــه ای از درمان های تعویض کامل خــون را انجام دادند تا خون 
موش هایی را که پروتئین های پیش ساز آمیلوئید عامل بیماری آلزایمر 
را در خود دارند، تا اندازه ای با خون موش های ســالم با زمینه ژنتیکی 
مشابه جایگزین کنند.سوتو گفت: این پژوهش، به اثبات مفهوم استفاده 
از فناوری هایــی می پردازد که معموال در آزمایش های پزشــکی مورد 
اســتفاده قرار می گیرند؛ از جمله »پالسمافرزیس«)Plasmapheresis( یا 
دیالیز خون که به پاکســازی خون بیمــاران مبتال به آلزایمر و کاهش 
تجمع مواد ســمی در مغز می پردازد.وی افــزود: روش ما، این مزیت را 
دارد که بیماری را می تــوان به جای مغز، در گردش خون درمان کرد.

بررسی های پیشین سوتو و سایر پژوهشگران مرکز علوم درمانی دانشگاه 
تگزاس در هیوســتون نشان داده اند که تاشدگی و تجمع پروتئین های 
آمیلوئیــد بتا در مغز، نقش اصلــی را در بیماری آلزایمر بر عهده دارند. 
بنابراین، پیشگیری و حذف توده های پروتئینی که به اشتباه تا شده اند.

شاید داشتن خانه در هر کجای این جهان آرزوی عجیبی نباشد، اما آیا 
تا به حال به این فکر کرده اید که داشتن یک خانه در ماه چگونه خواهد 
بود؟ جالب است بدانید محققان چینی به پاسخ این سوال فکر کرده اند.

به گزارش ایســنا و به نقل از چاینادیلی، دانشــمندان »دانشگاه علم و 
 )Huazhong University of Science and Technology( »فناوری هوآژونگ
در شــهر ووهان استان هوبی چین، پیشنهاد استفاده از خاک ماه برای 
ســاختن ســازه هایی در ماه را داده اند.گروهی از دانشمندان چینی به 
تازگی پیشــنهاد استفاده از خاک ماه برای ساخت و ساز در ماه را ارائه 
کرده اند. آنها ســازه هایی تخم مرغی شــکل را برای تحقق رؤیای خود 
طراحی کرده اند. این ســازه های تخم مرغی شکل از دو بخش تشکیل 
شده است که قسمت باالیی محل اصلی زندگی است و بخش پایینی نیز 
 Ding( یک اتاق کار است. محققان این مطالعه به رهبری دینگ لییون
Lieyun(، مدیر این دانشگاه، اخیرا اولین مدل خود را با استفاده از روش 
چاپ ســه بعدی تولید کرده اند.چین برنامه کاوش ماه خود را در سال 
۲۰۰۴ آغاز کرد و از سال ۲۰۰۷ تاکنون پنج کاوشگر رباتیک را به فضا 
پرتاب کرده اســت. چهارمین کاوشگر چانگ ای ۴، در ژانویه ۲۰۱۹ در 
ســمت پنهان ماه فرود آمد و اولین فضاپیمایی بود که ماه را از نزدیک 
مشاهده کرد. سطح نورد آن که یوتو۲ نام دارد، بیش از ۱۰۰۰ روز است 
که در آنجا کاوش می کند. این کاوشــگر از زمانی که در تاریخ ۳ ژانویه 
۲۰۱۹ متصل به فضاپیمای »چانــگ ای-۴« روی ماه فرود آمد، دهانه 
۱۸۶ کیلومتــری »ون کارمان« را کاوش کرده اســت. »چانگ ای-۴« 
چهارمین ماموریت چین به ماه و دومین ماموریتی بود که همراه آن یک 
ماه نورد به ماه فرســتاد. ماموریت های »چانگ ای-۱« و »چانگ ای-۲« 
مدارگرد بودند، در حالی که »چانگ ای-۳« با اولین ماه نورد »یوتو« در 

سمت نزدیک ماه فرود آمد.

 درمان آلزایمر 
با عوض کردن خون!

ساختمان سازی در ماه!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

تشییع پیکر نخست وزیر سابق ژاپن

معرفی هیوندای استارگیزر، مینی ونی با ظاهری چشمگیر
هیوندای از محصول جدیدی بنام استارگیزر )Stargazer( در اندونزی رونمایی کرده است. این خودرو یک مینی ون سه ردیفه با قیمتی 
مقرون به صرفه، طراحی فانتزی و فضای کافی برای یک خانوادهٔ پرجمعیت است. هرچند هیوندای هنوز گالری کامل تصاویر این خودرو را 
منتشر نکرده است اما همین تصاویر محدود هم به خوبی طراحی بیرونی و داخلی استارگیزر را نشان می دهند. هرچند این ماشین از فرم 
کلی مینی ون های سنتی استفاده می کند اما آن را با دماغهٔ آئرودینامیک و فاصلهٔ زیاد از زمین ترکیب کرده است.در جلوی خودرو، نوار 
LED سراسری مشابه ون بزرگ تر استاریا است درحالی که کمی پایین تر چراغ های اصلی در قابی بزرگ تعبیه شده اند. در پروفیل جانبی، 
دهانهٔ گلگیرهای مربعی، خطوط تیز و رینگ های آلیاژی مدرنی با اندازهٔ ۱۶ یا ۱۷ اینچی به چشم می خورند و برای عقب هم چراغ هایی 
مثلثی مشابه کراس اوور بایون طراحی شده است. این چراغ ها با شیشهٔ عقب ادغام و توسط یک نوار LED به هم متصل شده اند. از دیگر 
ویژگی های ظاهری اســتارگیزر هم می توان به سقف مشکی رنگ، دیفیوزر آلومینیومی مانند و دستگیره های در کرومی اشاره کرد.این 
مینی ون کره ای در داخل شش یا هفت صندلی را ارائه می کند که در سه ردیف چیده می شوند. هنگام باز بودن هر سه ردیف صندلی، 

فضای بار ۲۰۰ لیتر خواهد بود اما با خواباندن صندلی های ردیف سوم این رقم به ۵۸۵ لیتر افزایش پیدا می کند.

توافق نهایی بارسلونا با لواندوفسکی
خبرنگار سرشناس ایتالیایی از توافق نهایی لواندوفسکی با بارسلونا خبر داد و اعالم کرد که آبی اناری ها به زودی این انتقال را 
رســما اعالم خواهند کرد.به گزارش ایسنا، به نظر می رسد که دو باشگاه بایرن مونیخ و بارسلونا برای انتقال روبرت لواندوفسکی 
به توافق نهایی دست پیدا کرده اند.فابریزیو رومانو، خبرنگار سرشناس ایتالیایی که معموال انتقال های بزرگ فوتبال اروپا را زوتر 
از باشگاه ها و رسانه های معتبر اعالم می کند از توافق نهایی لواندوفسکی با بارسلونا خبر داد و اعالم کرد که این مهاجم لهستانی 
راهی بارســلونا خواهد شد.لواندوفسکی یک فصل دیگر با بایرن مونیخ قرارداد دارد اما به صراحت اعالم کرد که دوست دارد این 
تیم را ترک کند تا راهی آبی اناری ها شود.بارسلونا پیشنهاد ۳۵ و ۴۰ میلیون یورویی برای جذب لواندوفسکی ارائه داد که باشگاه 
بایرن مونیخ هر دو پیشــنهاد را رد کرد.بایرن برای فروش لواندوفسکی ۵۰ میلیون یورو می خواهد و به نظر می رسد که باشگاه 
بارسلونا با فروش فرانکی دی یانگ این رقم را به بایرن پرداخت خواهد کرد تا این مهاجم لهستانی پیراهن آبی اناری ها را برتن 
کند.لواندوفسکی چند روز پیش با پایان دادن به تعطیالت تابستانی خود به مونیخ برگشت و در تمرینات بایرن شرکت کرد. به 

نظر می رسد که او در سن ۳۳ سالگی راهی اللیگا خواهد شد تا پیراهن بارسلونا را برتن کند.

هن آرخ دل من رخاب از تو شد؟
هن آرخ دو چشمم رپآب از تو شد؟

هن آرخ تن انز رپورد من
رگفتار چندین عذاب از تو شد؟

مکن خواب و چشم رما غم بخور
زکین گوهن بی خورد و خواب از تو شد

ز لب آب وصلی بدین سینه رزی
هک ربآتش غم کباب از تو شد

چو چنگم هب گفتار خوش می نواز
هک رفیاد من چون رباب از تو شد

هب یاقوت خود حال اشکم بپرس
هک رب چهره چون لعل انب از تو شد

چهره روز
تامس کروز

 Thomas Cruise :تامس کروز ماپوتر چهارم )انگلیســی
Mapother IV؛ زادهٔ ۳ ژوئیــهٔ ۱۹۶۲( معــروف بــه تام 
کــروز، بازیگر و تهیه کنندهٔ آمریکایی اســت. او یکی از 
بازیگران دریافت کنندهٔ بیشــترین دســتمزد در جهان 
اســت،و جوایز مختلفی از جمله سه جایزهٔ گلدن گلوب 
و یک نخل طالی افتخاری دریافت کرده و ســه بار هم 
نامزد دریافت جایزهٔ اســکار شده است. فیلم هایش بیش 
از ۴ میلیــارد دالر در آمریکای شــمالی و بیش از ۱۰٫۱ 
میلیارد دالر در سراســر جهان فروش داشــته،و او را به 
یکی از پرفروش ترین بازیگران تاریخ تبدیل کرده اســت.

کروز بازیگری را از اوایــل دههٔ ۱۹۸۰ آغاز کرد و اولین 
نقش های برجسته اش در فیلم کمدی تجارت پرمخاطره 
)۱۹۸۳( و درام اکشــن تاپ گان )۱۹۸۶( بود. بازی در درام رنگ پول )۱۹۸۶(، مرد بارانی )۱۹۸۸( و 
متولد چهارم جوالی )۱۹۸۹( با تحســین منتقدان همراه بود؛ او برای به تصویر کشیدن ران کویچ در 
فیلم آخری، برندهٔ جایزهٔ گلدن گلوب و همچنین نامزد دریافت جایزهٔ اسکار بهترین بازیگر مرد شد. او 
در دههٔ ۱۹۹۰ ستاره ای برجسته در هالیوود بود و در چندین فیلم از لحاظ تجاری موفق از جمله درام 
چند مرد خوب )۱۹۹۲(، تریلر شرکت )۱۹۹۳(، فیلم ترسناک مصاحبه با خون آشام )۱۹۹۴( و عاشقانهٔ 
جری مگوایر )۱۹۹۶( بازی کرد. او برای بازی در فیلم آخری بار دیگر جایزهٔ گلدن گلوب را کسب کرد 
و برای دومین بار نامزد دریافت جایزهٔ اسکار شد. نقش آفرینی کروز در نقش سخنران انگیزشی در درام 
مگنولیا )۱۹۹۹( یک جایزهٔ گلدن گلوب دیگر و نامزدی اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را برایش 
به همراه داشت.کروز از آن زمان تا حد زیادی در فیلم های علمی تخیلی و اکشن به ایفای نقش پرداخته 
و اغلب بدلکاری های مخاطره آمیز فیلم هایش را خودش انجام داده که او را به یکی از ستاره های هالیوود 
اکشن مطرح کرده اســت. او از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۸ در هر شش فیلم مأموریت: غیرممکن نقش ایتن 
هانت را ایفا کرده اســت. سایر نقش های قابل توجه او در فیلم های با ژانر گوناگون شامل آسمان وانیلی 
)۲۰۰۱(، گزارش اقلیت )۲۰۰۲(، آخرین ســامورایی )۲۰۰۳(، وثیقه )۲۰۰۴(، جنگ دنیاها )۲۰۰۵(، 
شــوالیه و روز )۲۰۱۰(، جک ریچر )۲۰۱۲(، فراموشی )۲۰۱۳(، لبه فردا )۲۰۱۴( و تاپ گان: ماوریک 
)۲۰۲۲( می شــود. تام کروز در سیراکیوس از شهرهای مرکزی ایالت نیویورک ایاالت متحده آمریکا به 
دنیا آمد. نام کامل وی توماس کروز ماپوتر چهارم Thomas Cruise Mapother IV است. پدرش مهندس 
برق اهل لوییویل، کنتاکیو مادرش آموزگار بود.خانواده آن ها در اصل ریشه ای آلمانی، انگلیسی و ولزی 
دارند. تام دارای سه خواهر به نام های »ماریان«، »لی آن« و »کاس« است. لی آن کار تبلیغات تام کروز 
را بر عهده دارد.زندگی آن ها در مکان ثابتی نبود و خانواده آن ها به شهرهای گوناگونی مهاجرت کردند. 
بنابر گفته تام کروز، وی تا به پایان رســاندن دورهٔ دبیرستان، در پانزده مدرسه مختلف درس خواند.در 
دوازده سالگی تام، والدینش از هم جدا شدند. او و خواهرش تحت سرپرستی مادرشان قرار گرفتند و در 

سال های بعد در شهرهای گوناگونی ساکن شدند.

سینما

اسماعیل شنگله، بازیگر پیشکســوت کشورمان بر اثر ابتالء به 
کرونا در سن ۸۶ سالگی درگذشت.به گزارش ایسنا، لیال شنگله، 
فرزند این بازیگر با انتشــار جمله »پدر رفت«، خبر درگذشت 
اسماعیل شنگله را اعالم کرده است.او ساعاتی قبل هم از ابتالی 
پدرش به کرونا خبر داده و از مردم درخواســت کرده بود برای 
سالمتی اسماعیل شــنگله دعا کنند.اسماعیل شنگله در سال 
۱۳۱۵ در تهران متولد شــد. تئاتر را از سال ۱۳۳۲ آغاز کرد و 
در ســال ۱۳۳۵ وارد هنرستان هنرپیشگی شد.شنگله در سال 
۵۳ بــا فیلم داریوش مهرجویی با عنوان »دایره مینا« وارد عالم  
سینما شد و عمده فعالیت هایش در فیلم های سینمایی به اواخر 
دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ با ایفای نقش در فیلم هایی چون »سام 
و نرگس«، »ســگ کشی«، »پارتی«، »گاهی به آســمان نگاه کن« و »عروسک فرنگی« برمی گردد.اما 
عمده حضور این بازیگر در عالم تصویر، به تلویزیون و ســریال های تلویزیونی برمی گردد. شنگله بازی 
مقابل دوربین های تلویزیونی را از تله تئاتر آغاز کرد و در طول حیاتش در مجموعه هایی چون »مدرس«، 
»رعنا«،  »روشــن تر از خاموشی«، »عطر گل یاس«، »آوای فاخته«، »شیخ بهایی« و … بازی داشت.او 
در اواخر عمر حضور چندانی در عرصه بازیگری نداشــت و آخرین کارش به سال ۹۳ و ایفای نقش در 
مجموعه »ســالهای ابری« برمی گردد که با علی عمرانی، عاطفه رضوی و علیرضا اوسیوند هم بازی بود. 
اسماعیل شنگله در طول فعالیت هنری اش همچنان به ایفای نقش در تله تئاتر اهمیت ویژه ای می داد و 
کارهایی چون »تاجر ونیزی«، »قضیه رابرت اپنهایمر«، »در منطقه جنگی«، »قطار ارواح« و »کسب و 

کار آقای فابریزی« از وی به یادگار مانده است.

روح اهلل مفیدی نصرآبادی، بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما 
و تلویزیون در سن ۹۳ ســالگی بر اثر بیماری درگذشت.به 
گزارش ایسنا، سعید خرم دلشــاد، از اقوام نزدیک روح اهلل 
مفیدی  درگذشــت این هنرمند را تایید کرد و گفت: ایشان 
صبح امروز در بیمارســتان پس از تحمل دوره ای بیماری 
ســرطان درگذشــت.به گفته وی قرار اســت پیکر مرحوم 
مفیدی در زادگاهش شهر یزد به خاک سپرده شود و انجام 
مراحل خاکســپاری، به حضور تمامــی فرزندانش در ایران 
موکول شده است.روح اهلل مفیدی  هنرمند سینما و تلویزیون 
امروز جمعه، ۲۴ تیر ماه بر اثر بیماری ســرطان دار فانی را 
وداع گفت.روح اهلل مفیدی متولد ۱۳۰۸ در شهر یزد بود. او 
در ســال ۱۳۳۲ فوق دیپلم هواشناسی را دریافت کرد. این بازیگر در سال ۱۳۲۷ کار تئاتر را آغاز 
کرد و در این سالها در مجموعه های تلویزیونی چون »آیینه عبرت«، »کالنتر۲«، »گل پامچال«، 
»دایــی جان ناپلئون«، »خانه به دوش«، »آب پریا« و ... ایفای نقش کرده اســت. او همچنین در 

حوزه تجسمی به عنوان نقاشی و مجسمه ساز شناخته می شد و در حوزه گریم هم فعال بود.

اسماعیل شنگله درگذشت

بازیگر سریال »آیینه عبرت« درگذشت
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