
۷۵ فوتی و شناسایی ۸۵۴۰ بیمار 
جدید کرونا در کشور

بنابر اعالم وزارت بهداشت، طی شبانه روز گذشته ۸هزار و ۵۴۰ بیمار 
کووید ۱۹ در کشور شناسایی شدند و متاسفانه ۷۵ بیمار نیز در این 
بازه زمانی جان خود را از دســت دادند.به گزارش ایسنا، تا دیروز ۱۲ 
مردادماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۸۵۴۰ بیمار 
جدید مبتال به کووید۱۹ در کشــور شناســایی و ۱۴۷۷ نفر از آنها 
بستری شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۴۱۸ 
هزار و ۶۱۵ نفر رسید.متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۷۵ بیمار 
مبتال به کووید۱۹ در کشــور جان خود را از دست دادند و مجموع 
جان باختگان این بیماری، به ۱۴۲ هزار و ۲۰۹ نفر رسید.خوشبختانه 
تا کنون ۷ میلیون و ۸۷ هزار و ۲۷۸ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از 
بیمارستانها ترخیص شده اند.۱۳۷۲ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ 
در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنون ۵۳ میلیون و ۲۹۵ هزار و ۹۴۵ آزمایش تشخیص کووید۱۹ 
در کشور انجام شده است.همچنین تا کنون ۶۴ میلیون و ۸۱۰ هزار 
و ۳۴۵ نفر ُدز اول، ۵۸ میلیون و ۱۸۳ هزار و ۴۶۱ نفر ُدز دوم و ۳۰ 
میلیون و ۲۹۷ هزار و ۳۶۶ نفر، ُدز ســوم و باالتر واکسن کرونا را در 
کشور تزریق کرده اند.به این ترتیب مجموع واکسن های تزریق شده 
در کشور به ۱۵۳ میلیون و ۲۹۱ هزار و ۱۷۲ ُدز رسید.در شبانه روز 
گذشــته ۷ هزار و ۸۰۷ ُدز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

در حال حاضر ۱۲۰ شهرستان در وضعیت قرمز، ۱۱۲ شهرستان در 
وضعیت نارنجی، ۱۶۶ شهرستان در وضعیت زرد و ۵۰ شهرستان در 

وضعیت آبی قرار دارند.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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ســخنگوی قوه قضاییه با اشــاره به وضعیت حمید نوری و اســداهلل اسدی گفت: آنچه که تاکید داشتیم و داریم اســترداد این عزیزان و برگشتشان به وطن و تنبه 
کشورهایی که آنها را نگه داشته اند است.به گزارش ایسنا، مسعود ستایشی در نشست خبری دیروز ضمن تسلیت فرا رسیدن ایام محرم و شهادت سیدالشهدا گفت: 
رمز ماندگاری عاشورا قیام سیدالشهدا علیه ظلم و بی عدالتی و به پاخواستن و ایستادگی در برابر انحراف و برای ایجاد اصالح و تحول بود.وی افزود: ما باید موقعیت 
فعلی خود را در صحنه فعلی کربال بیابیم، کما اینکه امروز استکبار و صهیونیسم بین الملل همان روش یزید را در پیش رو داشته و به آن عمل می کنند.سخنگوی 

قوه قضاییه با اشاره به سیل عظیم در کشور گفت: بر اساس آخرین گزارش ها ۷۸ فوتی و ۱۶ مفقودی و ۳۶ مصدوم حاصل سیل بوده است. ....
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 توصیه های وزارت بهداشت در »پساسیل«
 خطر شیوع بیماری های گوارشی 

به دنبال سیل
مســئول اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های واگیر با اشــاره به 
احتمال افزایش موارد بیماری های گوارشی به دنبال وقوع سیل، گفت: 
با وقوع ســیل ممکن است فاضالب به درون منابع آب آشامیدنی نفوذ 
کرده و احتمال آلوده شدن چاه های آب هم به وجود آید؛ البته در حال 
حاضر شواهدی از آلودگی فاضالب ها به دنبال سیل اخیر نداشتیم اما 
این امر محتمل اســت و منابع آب شرب باید از نظر آلودگی بویژه به 
لحاظ میکروب وبا رصد شوند.دکتر ابراهیم قادری در گفت وگو با ایسنا، 
با اشاره به اینکه پس از وقوع سیل معموال یکی از اولین زیرساخت هایی 
که آســیب می بیند مربوط به تامین آب شرب است، گفت: در برخی 
مناطق آب را از منطقه دیگری منتقل کرده و در منابع نگهداری کرده 
و ســپس توزیع می کنند و در برخی مناطق نیز آب شرب از چاه های 
موجود در همان منطقه تامین می شــود که پس از تصفیه به مصرف 
می رسد که در هر دو حالت، سیل می تواند این منابع آب را آلوده کند. 
همچنین سیستم شبکه آبیاری و جمع آوری فاضالب نیز ممکن است 

در سیل ها دچار آسیب شوند.

احتمال افزایش شــیوع بیماری های گوارشی به دنبال سیالب 
اخیر

وی افزود: در برخی مناطق چاه هایی داریم که آب از آنها تامین می شود 
و این چاه ها عمدتا نزدیک رودخانه ها هستند و زمانی که سیل می آید 
و رودخانــه طغیان می کند این چاه ها تخریب شــده یــا آلودگی وارد 
چاه می شــود؛ بنابراین ما در هنگام وقوع ســیل ها بسیار نگران شیوع 
بیماری های انگلی، روده ای و گوارشــی هستیم. از این رو اولین اقدام 
اساســی تامین آب آشامیدنی ســالم در مناطق سیل زده است که یا 
به شــکل تحویل آب آشــامیدنی بطری و یا با تانکر این اقدام صورت 
می گیرد.او ادامه داد: در صورتی که حتی دسترســی به آب تانکری یا 
بسته بندی سخت باشد، می بایست از یک منبع، آب تمیز آب گرفته و 
جوشــانده شود. البته روش های دیگری هم وجود دارد که همکاران ما 
در آن محیط ها به مردم آموزش می دهند که بتوانند محلول کلر تهیه 
کرده و با حجم خاصی به آب اضافه کنند که تاحدودی آب بهداشــتی 

شود اما این روش تنها برای کوتاه مدت قابل انجام است.

در شرایط بحرانی پساسیل از چه غذاهایی استفاده کنیم؟
مسئول اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت 
تصریح کرد: مشکل دیگر که پس از وقوع سیل رخ می دهد دسترسی 
به غذای بهداشتی است. وقتی زیرساخت های منطقه ای نابود می شود 
یا شــبکه برق رســانی مختل می شود سبب می شــود تا غذاها فاسد 
شــوند و نگهداری غذا سخت می شود که به دنبال آن مردم در معرض 
مسمومیت غذایی قرار می گیرند. این موضوع هم اهمیت زیادی دارد. 
مردم در این شرایط باید از غذاهایی استفاده کنند که امکان فاسد شدن 
ندارد و یا از غذاهای کنسروی استفاده کنند. همچنین در صورت امکان 
می توانند غذا را به صورت تازه تهیه و طبغ کنند.وی در پاســخ به این 
ســوال که با توجه به اینکه پیش از این با افزایش موارد وبا در کشــور 
مواجه بودیم، آیا ممکن اســت طغیان ســیل هم عاملی برای افزایش 
موارد وبا شــود؟، توضیح داد: طی افزایش مــوارد اخیر وبا، آلودگی به 
صورت بومی نبود و موارد شناسایی شده ، وارده از سایر کشورها بودند، 
اما زمانی که فاضالب های ما به هر دلیلی آلوده شــود ممکن است که 
موارد وبا بویژه در شــهرهای مرزی هم بروز کند. با وقوع سیل ممکن 
است فاضالب به درون منابع آب آشامیدنی نفوذ کرده و احتمال آلوده 
شدن چاه های آن مناطق هم به وجود خواهد آمد.او تاکید کرد: این امر 
هم می تواند عاملی برای گســترش وبا باشد اما در حال حاضر با توجه 
به اینکه شــواهدی از آلودگی فاضالب ها نداشتیم به نظر نمی رسد که 
فعال با افزایش موارد وبا روبرو شــویم اما این امر کامال محتمل است. 
باید مراقب باشیم که منابع آب شرب، چاه ها و همچنین فاضالب ها در 
مناطق ســیل زده مرزی )در شرایطی که کشورهای همسایه مواردی 

از وبا دارند( از نظر کلی و در صورت لزوم از نظر وبا نیز رصد شوند.

علت اختالل اینترنت در تهران و مشهد
 بسته اینترنت رایگان فعال شد

وزیر ارتباطات درباره کندی اینترنت گفت: روز دوشــنبه یکی از حوزچه های مخابرات دچار آتش سوزی شده 
بود که ارتباط برخی مشترکین قطع شد و عامل اصلی نیز عدم رعایت اصول کاری و پدافند غیر عامل بود.به 
گزارش خبرگزاری مهر، عیسی زارع پور دیروز )چهارشنبه( در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران 
درباره اختالل اینترنت در روزهای اخیر، گفت: در هفته اخیر دو حادثه داشــتیم که یکی از آنها در مشهد رخ 
داد و روز شنبه بر اثر قصور یکی از پیمانکاران شرکت مخابرات، بخشی از فیبرهای نوری مرکز قطع شده بود.

وی افزود: بر اثر این رخداد، ارتباطات چند اســتان اعم از خراســان رضوی، خراسان جنوبی و کرمان حدود ۴ 
ساعت دچار اختالل شده بود که با مقصرین احتمالی آن برخورد خواهد شد.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
خاطرنشان کرد: روز دوشنبه هم یکی از حوضچه های شرکت مخابرات ایران در خیابان کارگر دچار آتش سوزی 
شــده بود که آن هم منجر به قطع ارتباطات شد.زارع پور با بیان اینکه جلسه ای در این خصوص برای بررسی 
این دو حادثه برگزار شد، اعالم کرد: علت آن عدم رعایت اصول حرفه ای توسط اپراتورها تشخیص داده شد و 
البته اصول پدافند غیرعامل هم رعایت نشده بود.وی اظهار کرد: ما مسئول پدافند غیرعامل وزارتخانه را مأمور 
کردیم که طی مدت دوهفته تمام حوضچه ها و مراکز مخابراتی و ابنیه متعلق به اپراتورهای اصلی را بررسی کنند 
که اگر مشکلی وجود دارد به سرعت برطرف شود. شرکت مخابرات هم حتماً باید ضرر و زیان مشترکان خود 
و ایرانســل را جبران کند.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرد: سامانه ثبت نام برای واگذاری بسته های 
رایگان اینترنت به سه دهک پایین جامعه، اجرایی شد و نزدیک به یک میلیون خانوار ثبت نام کردند و از ابتدای 

مردادماه این بسته برایشان فعال شده است.

بی اعتنایی بازار اجاره به مصوبه سران قوا
با وجود آن که مصوبه تعیین سقف و تمدید خودکار قراردادهای اجاره برای سومین سال پیاپی تمدید شده است، 
برخی شــهروندان اجاره نشین می گویند که بدون لحاظ مصوبه ستاد کرونا حکم تخلیه مسکن برایشان صادر 
می شود.به گزارش ایسنا، گزارش هایی از برخی مستاجران می رسد که نشان می دهد شوراهای حل اختالف، خارج 
از استثنائات ۹گانه ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص تعیین سقف مجاز ۲۵ درصد اجاره بها و تمدید خودکار 
قراردادهای اجاره، دستور تخلیه صادر می کنند.در این خصوص یکی از شهروندان تهرانی به ایسنا گفت: من سه 
سال در یک خانه در منطقه ۲۲ تهران مستاجر هستم. قراردادم اردیبهشت امسال به پایان رسید. مالک از چند 
ماه قبل به من اعالم کرد واحد را تخلیه کنم. بنده با استناد به مصوبه ستاد ملی کرونا خواستار تمدید قرارداد به 
صورت خودکار با نرخ افزایش حداکثر ۲۵ درصد شدم که قبول نکرد. از من شکایت کرد و نهایتا راحت حکم تخلیه 
را گرفت و باید به زودی خانه را ترک کنم؛ در حالی که هیچ یک از شرایط ۹گانه در شکایت مالک از بنده وجود 
نداشت.این شهروند افزود: دستور تخلیه با استناد به بند ۱۱ قانون شوراهای حل اختالف مصوب سال ۱۳۸۷ و 
مواد ۳ و ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ صادر شده و اعتنایی به مصوبه ستاد کرونا صورت نگرفته 
است. در پایان دادنامه آمده که با توجه به نیاز شخصی و تمدید سه سال متوالی قرارداد مشمول مصوبه ستاد مقابله 
با کرونا نیست.وی اظهار کرد: »هم شعبه و هم سرپرستی  شورا اعالم کردند قانون کرونا تا پایان سال ۱۴۰۰ اعتبار 
داشته و تمدید نشده است. صحبت های شفاهی مسئولین ارزشی برای شورا ندارد. هم چنین گفتند قراردادهای 
اجاره طبق قانون فقط یک بار قابل تمدید است«.این شهروند با بیان این که اجاره واحد مذکور ۴ میلیون و پول 
پیش آن ۱۳۰ میلیون تومان بوده است گفت: با این حساب رهن کامل این خانه حدود ۳۰۰ میلیون تومان است. 
با صدور دســتور تخلیه شروع به جست وجوی خانه در اطراف منزل خود کردم، اما هر چه می گردم این اطراف 
خانه ای با نرخ رهن کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان پیدا نمی کنم.بنابراین گزارش روز ۲۸ خردادماه امسال سران قوا 
در نشست خود طرح تعیین سقف مجاز سالیانه اجاره بها در تهران و کالنشهرها به میزان ۲۵ درصد و سایر شهرها 
به میزان ۲۰ درصد را به تصویب رساندند. این قانون در راستای طرح وزارت راه و شهرسازی به منظور حمایت از 
اقشار اجاره نشین به تصویب رسید و در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز اجرا شد.البته طرح تعیین سقف برای اجاره 
بها دارای استثنائات نه گانه ای است که به طور خالصه شامل عدم پرداخت مابه التفاوت اجاره بها توسط مستاجر، 
قبول نداشتن سقف تعیین شده ی دولت، پرداخت نکردن اجاره بها، رفتار خالف عرف، تغییر کاربری، عدم پرداخت 
هزینه های شارژ، نیاز مالک و افراد تحت تکفل وی به واحد مسکونی، فروش خانه و تخریب به منظور ساخت و ساز 
می شود.با روایتی که این فرد اجاره نشین بیان می کند ظاهرا مصوبات ستاد ملی کرونا در پیچ و خم برخی شعبات 
مورد بی مهری قرار می گیرد. این در حالی است که بازار مسکن روزهای پرنوسانی را سپری می کند. بر اساس اعالم 
بانک مرکزی، تیرماه امسال میانگین قیمت هر متر خانه در تهران به ۴۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. 
نرخ رشد سالیانه اجاره بها در تهران نیز ۴۷ درصد و در کل کشور ۵۲ درصد بود. آمار و ارقام توضیح می دهد که 

ظاهرا دستورالعمل و بخشنامه ی حد مجاز ۲۵ درصد چندان جدی گرفته نمی شود.

تهران-ایرنا- رییس ســازمان انرژی اتمی گفت:گازدهی به ســانتریفیوژ ها در چارچوب قانون اقدام راهبردی مجلس بوده و پاسخی به تحریم های طرف 
مقابل است.به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، محمد اسالمی دیروز چهارشنبه در حاشیه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت:  آمریکایی ها مرتب 
اعتراف به شکســت سیاســت فشار حداکثری دارند و امیدی به این سیاست ندارند.وی افزود: با این حال شاهد رفتار دوگانه و چندگانه آمریکا هستیم و 
اتهامی واهی که ۲۰ سال به کشور نسبت می دهند. رژیم صهیونیستی و ضد انقالب اداعاهایی در زمینه مکان ها و مدارک واهی دارند که سعی می کنند 
از این طریق فشارها را بر ملت ایران تشدید کنند.معاون رییس جمهور اظهار داشت: اگر در مذاکرات به معنای واقعی کلمه حسن نیت داشتند و سالها 
مذاکره کردند،برجام مولود برون رفت از این وضعیت بوده است، یعنی مذاکره ای صورت گرفته تا این اتهامات رفع شود، اعتماد سازی صورت گیرد.اسالمی 
افزود: ایران در شــرایط متفاوتی از حقوق خود کاســته و محدودیت و نظارت تشدید شده را پذیدفته تا این اتهامات و ادعاها کنار گذاشته شود،بهانه ها 
سلب و تحریم ها لغو شود و اجازه دهند شرایط با الگوی توافق شده تداوم یابد.اما متاسفانه به این تعهدات عمل نکردند و هر روز بهانه جدیدی می آورند 
و اتهامات را به صورت تشدید شده، تکرار می کنند.وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران همواره تاکیدکرده که تمام فعالیت های هسته ای اش 
مطابق موازین پادمان و ان پی تی است و متعهد به ان پی تی و  پادمان هستیم  گفت: در اجرای قانون راهبردی برای لغو تحریمها در پاسخ به تحریم ها 
گازدهی به سانتریفیوژ های پیشرفته ار آغاز کردیم تا به آمریکایی ها نشان دهیم که اراده ایران، اراده مستحکمی برای لغو تحریم ها است و از هیچ گونه 
اقدامی که در راستای منافع ملت ایران است کوتاه نخواهیم آمد.رئیس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: برای اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها 
و در پاسخ به این تحریم ها، گازدهی سانترفیوژهای پیشرفته را آغاز کردیم تا به آنها نشان دهیم که اراده ما اراده مستحکمی است و برای لغو تحریم ها 
از هیچ اقدامی کوتاه نخواهیم آمد.اسالمی در خصوص جمع آوری دوربین های نظارتی آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: دوربین های جمع آوری شده، 
دوربین های برجامی و فراپادمانی بوده است و برای توافق نامه برجام نصب شده بود.وی ادامه داد: این دوربین ها به منظور اندازه گیری محدودیت ظرفیت 
فعالیت و سرعت فعالیت هسته ای ایران نصب شده بود. اسالمی خاطرنشان کرد: وقتی طرفین به برجام پایبند نبودند و به تعهداتشان عمل نکردند، دلیلی 
ندارد ما به تعهدات خود ادامه دهیم.رییس سازمان انرژی اتمی اضافه کرد: امروز هم اعالم می کنیم تا زمانی که به تعهدات خود بازنگردند و موارد ادعایی 

را کنار نگذارند، دوربینی نصب نخواهد شد.

تهران- ایرنا- وزیــر اقتصاد گفت: هیأت دولت مصوب 
کرد ۲.۵ همت برای ســال ۱۴۰۰ بــه صندوق بیمه 
حوادث طبیعی ســاختمان اختصاص یابد که از طریق 
قرارداد با سایر شرکت های بیمه بتوانیم در کوتاه ترین 
زمان ممکن خســارت های ناشی از ســیل و زلزله را 
جبران کنیم.به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، »سید 
احسان خاندوزی« در حاشــیه جلسه روز چهارشنبه 
هیــأت دولت در گفت و گو خبرنگاران اظهار داشــت: 
بعد از بازدیدی که رئیس جمهور از مناطق ســیل زده 
داشــت، یکی از تصمیمات دولت برای شیوه رسیدگی 

به خسارات ناشی از سیل تغییر در رویه گذشته بود.
وی با بیان اینکه تخریب ســرپناه مردم از مسائل بسیار دردناک و نیازمند 
چاره جویی فوری است، افزود: پیش از این از مکانیزم تخصیص بودجه های 
الزم برای مدیریت بحران یا جبران خسارت سیل و زلزله استفاده می شد 
اما وزارت اقتصاد و دارایی گزارشی به هیأت دولت ارائه کرد تا برای جبران 
خسارات ناشی از ســیل و زلزله از ظرفیت صنعت بیمه که در بسیاری از 
کشورها به عنوان شیوه ای کارآمد استفاده می شود و در احکام قانونی هم 
درج شده، بهره ببریم.خاندوزی بر همین اساس خاطرنشان کرد: صندوق 
بیمه همگانی ســاختمان در کشور از سال گذشته فعال شده اما به جهت 
اینکــه بودجه های الزم در اختیار نگرفته بود، تاکنون آنگونه که باید فعال 
نبوده اســت.وزیر اقتصاد اعالم کرد: هیــأت دولت امروز مصوب کرد دو و 
نیم هزار میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۰ به صندوق بیمه حوادث طبیعی 
ســاختمان اختصاص یابد که از طریق قرارداد با ســایر شرکت های بیمه 
بتوانیم در کوتاه ترین زمان ممکن خسارات ناشی از سیل و زلزله را جبران 

کنیم.خاندوزی تصریح کرد: اگــر خودروی مردم نیز 
در حوادث ناشــی از سیل دچار مشکل شود، مردم به  
راحتی می توانند به شرکت های بیمه مراجعه کرده و 
در کوتاه ترین زمان خسارت بگیرند.وی درباره تصمیم 
دولت درباره اصالح فرایندهای ورود و ایجاد کاالهای 
رســوبی در بنادر کشــور گفت: بخش اعظم کاالهای 
رسوبی در گمرکات هنوز وجود دارد و  فرایند گمرکی 
آزادســازی آن ها آغاز نشده و کاال رسوب کرده است، 
برای اصالح این فرایند در کمیسیون اقتصادی دولت 
نشست جامعی برگزار شد. ما پیشنهادی دادیم که این 
میزان رسوب یا شکل گیری رسوب کاال کاهش یابد و 
این مسأله را نداشــته باشیم و برای این موضوع باید آیین نامه ای تصویب 
کنیم که اقدامات آن انجام خواهد گرفت.وزیر اقتصاد ادامه داد: چارچوب 
این پیشنهاد مورد تایید رییس جمهور قرار گرفت امیدوارم با نهایی شدن 
شیوه نامه شاهد کاهش شدید میزان ایجاد و شکل گیری اولیه این مساله 
باشــیم.خاندوزی درباره ابالغ بســته ۱۰ گانه بورس  گفت: پیام مهم این 
بســته در اواخر سال گذشته از ســوی معاون اول ابالغ شد این نکته بود 
کــه از بخش های مختلف دولت درگیر بورس کشــور عزم بر این اســت 
که با مراعات دســتورالعمل ها بتوانیم بیشــترین اطمینان خاطر را برای 
فعاالن بازار ســرمایه فراهم کنیم.وی ادامه داد: رییس جمهور تاکید دارد 
که  همه دســتگاه ها به مصوبات پیشین پایبندی داشته و از بازار سرمایه 
حمایت کنند.وزیر اقتصاد درباره برگزاری نشســتی برای تعیین افزایش 
حقوق  بازنشستگان  گفت: این جلسه برگزار شده است و سرپرست وزارت 

کار،تعاون و رفاه اجتماعی در این باره سخن خواهند گفت.

خاندوزی در حاشیه جلسه هیأت دولت؛

تخصیص 2.5هزار میلیارد تومان به صندوق بیمه همگانی برای 
جبران خسارات سیل

معاون وزیر اقتصاد:

افزایش قیمت های خردادماه تورم نبود، شوک قیمتی بود
رستم قاسمی مطرح کرد:

 پول، مانع بزرگ ساخت
 چهار میلیون واحد مسکونی

حقوق بازنشستگان کی تعیین تکلیف می شود؟

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بانک ها در پرداخت تسهیالت ساخت خانه های طرح نهضت ملی مسکن همکاری 
نمی کنند، تاکید کرد: اگر تســهیالت حوزه مســکن به موقع پرداخت نشود، در انجام تعهدات برای ساخت چهار 
میلیون واحد مســکونی در چهار سال با مشکل مواجه می شویم.به گزارش ایلنا، رستم قاسمی در حاشیه نشست 
مشترک با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور که در خصوص 
آخرین وضعیت تامین مالی قانون جهش تولید و تامین مسکن برگزار شد، در جمع خبرنگاران، گفت: طرح نهضت 

ملی مسکن یکی از مهمترین موضوعات کشور.....

جزئیات میزان سود سهام عدالت مشخص شد

بهادری جهرمی خبر داد؛

اعطای سهام یک تا ۱/۵ میلیونی برای 
متولدین سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱

اسالمی در حاشیه جلسه هیات دولت:

گازدهی به سانتریفیوژها پاسخی به تحریم های آمریکا بود
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گزیده خبر

بهادری جهرمی خبر داد؛
اعطای سهام یک تا ۱/۵ میلیونی برای 

متولدین سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱
ســخنگوی دولت از اختصاص ســهامی معادل یک میلیــون تومان برای 
متولدان ســال ۱۴۰۰ و معــادل یک و نیم میلیون تومــان برای فرزندان 
متولد سال ۱۴۰۱ در راستای سیاست دولت از خانواده ها برای فرزندآوری 
خبــر داد.به گزارش خبرنگار مهر، علی بهادری جهرمی ســخنگوی دولت 
دیروز )چهارشــنیه( در حاشیه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، گفت: در 
جلســه هیئت دولت به منظور حمایت مؤثر از مسئله حل مشکالت زائران 
محترم امکان مقدس کشــور، کارگروه ملی زیارت با ارتقای جایگاهش به 
شــورای ملی زیارت تبدیل شد و هیئت دولت مصوب کرد که این شورا به 
ریاست شــخص رئیس جمهوری و عضویت برخی از اعضای مرتبط دولت 
از جمله وزرای ارشــاد، میراث، کشــور، کار و عضویت تولیت آستان های 
مقدس رضوی، حضرت معصومه )س(، شــاهچراغ و عبدالعظیم حســنی 
)ع(، اســتانداران استان هایی که میزبان اصلی زائران هستند تشکیل شود.

وی افزود: دبیر شــورا هم استان خراســان رضوی انتخاب شد تا دبیرخانه 
در این اســتان که اصلی ترین اســتان زیارتی است، باشد.سخنگوی دولت 
گفــت: هیئت دولت مصوب کرد که بــا تخصیص منابعی به صندوق بیمه 
حوادث طبیعی عماًل این صندوق را از امســال احیا کند تا امکان پرداخت 
خســارات و غرامت ناشی از حوادث طبیعی با محوریت صنعت بیمه فراهم 
شــود. برای ســال ۱۴۰۱ مبلغ ۲۵ هزار میلیارد ریال، معادل ۲ و نیم هزار 
میلیارد تومان تخصیص پیدا کرد به این صندوق که بتواند جبران خسارات 
را به صورت بیمه شــده در سال جاری حمایت کند.بهادری جهرمی افزود: 
صدور مجوز امضای موقت منشــور مجمع همکاری ســازمان های مالیاتی 
کشــورهای عضو اکو که به منظور یکپارچگی کشــورهای عضو اکو است، 
داده شــد تا وزیر اقتصاد بتواند مراحل عضویت در مجمع و امضای منشور 
را طــی کند.وی اعالم کرد: همچنین به منظــور حمایت از تأمین امنیت 
غذایی و افزایش صادرات محصوالت کشــاورزی و کمک به سرمایه گذاری 
و تقویت حوزه کشــاورزی و حمایت از بخش خصوصی و فعالیت تعاونی ها 
در این حوزه، مشــوق هایی تصویب شد که در قالب یارانه و سود و کارمزد 
تسهیالت بانکی به این حوزه ها تخصیص یابد.سخنگوی دولت با بیان اینکه 
یکی از اقدامات دیگر امــروز هیئت دولت، تصویب آئین نامه اجرایی ایجاد 
نظام یکپارچه مدیریتی در بخش عمومی بود که تصویب شد، افزود: این امر 
گام بزرگی در راســتای تحقق دولت الکترونیک و یکپارچه سازی داده های 
مالی در حوزه های عمومی می تواند باشــد.بهادری جهرمی اعالم کرد: یک 
حمایتــی که دولت از خانواده ها برای فرزندآوری دارد، تصویب آئین نامه ای 
بود که مقرر می کند سهامی معادل یک میلیون تومان برای متولدان سال 
۱۴۰۰ و معادل یک و نیم میلیون تومان برای فرزندان متولد سال ۱۴۰۱، 
ســهام از سبد صندوق های ســرمایه گذاری به نوزادان متولد این دو سال 
واگذار شــود. دولت مقرر کرد که متناسب با تورم ساالنه در سال های آتی 

این واگذاری سهام استمرار یابد.

اروپایی ها برای رفع تحریم ها کوچک ترین 
گامی برنداشتند

دبیر ستاد حقوق بشر گفت: ظالمانه ترین تحریم ها از سوی رژیم آمریکا وضع 
شده است. نقش اروپا را نباید نادیده گرفت؛ اروپایی ها کوچک ترین گامی در 
خصوص رفع تحریم ها طی ســال های گذشته برنداشتند.به گزارش خبرنگار 
مهر، کاظم غریب آبادی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه خبر گفت: ۲۵ 
هزار نفر قربانی تروریسم داریم این در حالی است که ظالمانه ترین تحریم ها از 
سوی رژیم آمریکا وضع شده است. نقش اروپا را نباید نادیده گرفت؛ اروپایی ها 
کوچک ترین گامی در خصوص رفع تحریم ها طی سال های گذشته برنداشتند.

وی اضافه کرد: خانم آلنا دوهان، گزارشــگر ویژه ســازمان ملل به جمهوری 
اسالمی ایران سفر کرد و گزارشی طوالنی ارائه کرد؛ خانم دوهان جمله ای مهم 
دارد که در گزارش و نشســت خبری خود نیز آن را بیان کرد؛ »تحریم ها بر 
تمامی ابعاد حقوق بشری مردم ایران تأثیر داشته است.«دبیر ستاد حقوق بشر 
افزود: در پرونده ترور شهید سلیمانی همکاری خوبی بین دستگاه قضائی عراق 
و ایران شکل گرفته است. در این خصوص دادسرای امور بین الملل دادستانی 
تهران در حال مراحل پایانی نگارش کیفرخواست است و بزودی کیفرخواست 
برای دادگاه ارســال می شــود.غریب آبادی گفت: پرونده حمید نوری نقض 
گسترده حقوق بشر و یک پرونده کاماًل سیاسی است که هیچ مبنایی ندارد. 

روابط عمومی نیروی هوافضای سپاه اعالم کرد؛ 
وقوع سانحه برای یک فروند هواپیمای 

سوخو ۲۲ در پایگاه هوایی شیراز
روابط عمومی نیروی هوافضای ســپاه از وقوع ســانحه بــرای یک فروند 
هواپیمای ســوخو ۲۲ این نیرو به دلیل نقص فنی در پایگاه هوایی شیراز 
خبر داد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی نیروی 
هوافضای سپاه در اطالعیه ای اعالم کرد: صبح دیروز )چهارشنبه ۱۲ مرداد( 
یک فروند هواپیمای ســوخو ۲۲ متعلق به نیروی هوافضای ســپاه هنگام 
برخاســتن در پایگاه هوایی شیراز دچار نقص فنی شد و خلبانان ناگزیر به 
اســتفاده از سامانه صندلی پران )اجکت( شدند.در ادامه این اطالعیه آمده 
است: در این سانحه بحمداهلل خلبانان با عکس العمل به هنگام در سالمت 

کامل هستند.

سخنگوی قوه قضاییه اعالم کرد

اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور؛ اتهام پسر میرسلیم
ســخنگوی قوه قضاییه با اشاره به وضعیت حمید نوری و اسداهلل 
اسدی گفت: آنچه که تاکید داشتیم و داریم استرداد این عزیزان 
و برگشتشان به وطن و تنبه کشورهایی که آنها را نگه داشته اند 
است.به گزارش ایسنا، مسعود ستایشی در نشست خبری دیروز 
ضمن تسلیت فرا رسیدن ایام محرم و شهادت سیدالشهدا گفت: 
رمز ماندگاری عاشورا قیام سیدالشهدا علیه ظلم و بی عدالتی و به 
پاخواســتن و ایســتادگی در برابر انحراف و برای ایجاد اصالح و 
تحول بود.وی افزود: ما باید موقعیت فعلی خود را در صحنه فعلی 
کربال بیابیم، کما اینکه امروز اســتکبار و صهیونیسم بین الملل 
همان روش یزید را در پیش رو داشــته و به آن عمل می کنند.

ســخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سیل عظیم در کشور گفت: بر 
اســاس آخرین گزارش ها ۷۸ فوتی و ۱۶ مفقودی و ۳۶ مصدوم 
حاصل سیل بوده است. اقدامات پیشگیرانه و رفع الیروبی بیش از 
پیش مورد انتظار است. تحقق مولفه های پیشگیرانه رمز موفقیت 
ماست. عظم جدی وجود دارد تا کمبودها جبران شود.ستایشی 
ضمن تبریک فرا رســیدن ۱۷ مردادماه روز خبرنگار گفت: ما  از 
نقد و پرسش افکار عمومی و خبرنگاران استقبال می کنیم.وی با 
اشاره به سفر رییس قوه قضاییه در هفته گذشته به بوشهر گفت: 
این ســفر در راستای مشکالت انباشت شده مردم در آن منطقه 
بوده اســت. ریاست قوه قضاییه دســتوراتی در حوزه گمرکات و 
سازمان تملیکی به منظور زدودن بسترهای فساد را  اعالم کرده 
اند.ســخنگوی قوه قضاییه با اشاره اجالس ســاالنه حقوق بشر 
اســالمی در روز گذشــته گفت: موضوع حقوق بشــر موضوعی 
بنیادین و زیرساختی است. اختالفات مبنایی در نگاه غرب و اسالم 
وجود دارد اما غربی ها با همان روحیه اســتکباری درصددند که 
مبانی خود را به همه جهانیان دیکته کنند و استکبار جهانی در 
صدد آن است که شعارهای خود را به همه مردم دنیا تحمیل کند. 
ایــن رویکرد مبتنی بر یکجانبه گرایی اســت و ربطی به مردم و 
حقوق بشــر ندارد و آنها اعتقاد دارند که مردم جهان و اسالم این 
مفاهیم تحمیلی را بپذیرند. ما از سیاسی کردن حقوق بشر پرهیز 
کرده و به آن اعتراض داریم.وی با اشاره به وضعیت حمید نوری و 
اسداهلل اسدی گفت: آنچه که تاکید داشتیم و داریم استرداد این 
عزیزان و برگشتشــان به وطن و تنبه کشورهایی که آنها را نگه 
داشته اند است.ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه 
به  الیحه انتقال محکومان بین ایران و بلژیک، آیا قوه قضاییه در 
راســتای تبادل زندانی بین ایران و بلژیــک تقاضایی برای اقای 
اسدی  داشته یا خیر؟  گفت: آقای اسدی از ماموران دیپلماتیک 
ایران  و در وین بودند و براساس مقررات واجد مصونیت سیاسی 
بودند و  به طور غیرقانونی در آلمان بازداشت می شود و در آلمان 
با ۱۲۱ روز بازداشــت غیرقانونی بود. بر اســاس حکم غیرقانونی 
دادگاه در سال ۲۰۱۸ به بلژیک منتقل می شود و دادگاه بلژیکی 
آقای اســدی را غیرقانونی به ۲۰ سال حبس محکوم می کند و 
بارها مورد اعتراض واقع شده است و به کشور مربوطه اعالم شده 
اســت. راجع به مصوبه ای که در مجلس تصویب شــده  و برای 
تبادل محکومان در نظر گرفتند،  ما آن را به فال نیک میگیریم و  
آقای اسدی باید مسترد شود و تقاضا داریم چون محکومیت آقای 
اســدی بدون عرف بین المللی و غیرقابل قبول و مخدوش دفاع 
صورت گرفته لذا اســترداد ایشان را می خواهیم و ان شاءاهلل این 
مطالبه محقق شود. بحث تبادل هم فعال در دستور کار نیست.وی 
درباره حمید نوری نیز گفت: نسبت به اآقای نوری تالش ها انجام 
می شود و در عرصه بین المللی و دولت و در قوه قضاییه پیگیری 
می شــود ولی بدانید اینها تحت کنترل گروه های تروریســتی 
هستند و باید به خودشان بیایند و حق را اعمال کنند که ادعای 
حقوق بشــر دارد.وی در پاسخ به ســوالی درباره اینکه خبرهایی 
منتشر شــده مبنی بر دستگیری و اســترداد  خاوری و آخرین 
وضعیت این پرونده گفت: خبر مربوط به دستگیری و یا بازداشت 
و استرداد آقای خاوری  تکذیب می شود و صحت ندارد. مکاتبات 
الزم با اینترپل شــده و از آنجا که تبعه کانادا است، دولت کانادا 
همکاری الزم را برای اســترداد ایشان ندارد. فرار آقای خاوری در 
کشور در پی مطرح شدن پرونده هاست و در خواست جمهوری 
اسالمی  ایران استرداد ایشان از کاناداست تا مواردی که در مورد 
او مطرح می شــود در دادگاه صالح در ایران رســیدگی شــود.

ســخنگوی قوه قضاییه افــزود: علی رغم ادعای حقوق بشــری 
کشوری مثل کانادا در رابطه با مقید بودن به قوانین بین المللی 
نســبت به استرداد او استنکاف می کند و حاضر به تمکین عرف 
بین الملل نیســتند و اســترداد مجرمین از اینترپل قاعده الزم 
االتباع است. کانادا پناهگاه مجرمین ومتهمان شده و جای نگرانی 
دارد. حقوق مردم باید حفظ شود و باید خاوری مسترد شود.وی 
در خصوص پرونده ثبت سفارش خودرو گفت: موضوع این بود که 
یکســری وارد کننده که به صورت سنتی خودرو وارد می کردند 
پس از گزارش های ضابط خاص، اشــخاصی فاقد شرایط مذکور 
مبادرت با تبانی با برخی از کارکنان تجارت کرده و اقدام به جعل 
داده ها و ثبت ۲۶۴ فقره ثبت ســفارش مجعــول کرده بودند و 

۶۸۰۰ دســتگاه خودرو به کشور وارد شد. این پرونده  مربوط به 
قبل است  و در ناحیه ۲۸ دادسرای تهران مطرح است و امید است 
تا ده روز آینده به دادگاه عمومی تهران ارسال شود.وی افزود: این 
پرونده در دادگاه مطرح و کیفرخواســت آن صادر شــد و دادگاه 
نسبت به رســیدگی ان اقدام کرد و  در فرایند دادرسی ایراداتی 
مطرح شــد و تا ده روز آینده این ایرادات رفع خواهد شد و با ۹۹ 
شخصیت حقیقی و حقوقی به دادگاه انقالب ارسال خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال ایسنا مبنی براینکه آیا در 
خصوص پروژه »قائم شــهریار« -که ظاهرا با مشارکت شهرداری 
شــهریار و شرکت  فوالد احســان اهواز در سال ۹۱ شروع شده، 
واحدهایی به مردم فروخته شده و قرار بوده ظرف سه سال تحویل 
داده شــود ولی االن پس از ۱۰ ســال هنوز این اتفاق نیفتاده و 
خریداران خواهان پیگیری وضعیتشــان هســتند- پرونده ای در 
دستگاه قضایی اعم از دادگستری یا سازمان بازرسی تشکیل شده 
یا نه؟ گفت: شکایتی به دادگستری شهریار مطرح نشده که ورود 
قضایی کنیم.ستایشــی افزود:  در روزهای گذشــته با توجه به  
اطاله ای که بین شــهرداری و ســرمایه گذار شــده، دادســتان 
شهریارجلسه ای  گذاشــت و افراد ذی مدخل را دعوت کردند و 
دستور دادند بین شهرداری و سرمایه گذار توافق  محقق شده  و 
سرمایه مردم را تعیین تکلیف کنند. مردمی که اعتماد می کنند 
و  اگر این امر محقق نشود دادستانی به تکلیف خود عمل می کند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: گفتنی است این اتفاق به لحاظ 
عدم همکاری شهرداری و سرمایه گذار بوده که نتوانستند توافق 
کنند و اختالفاتی داشــتند و به جمع بندی نرســیدند و مردم  
بالتکلیف هستند و با هماهنگی که شد قضیه را پیگیری می کنیم.

ستایشی با اشاره به وقوع سیل اخیر و درگیری تعداد ۱۳۳ شهر، 
۲۵۶ بخش و ۲۴ اســتان گفت: حضور دادســتان ها و رؤســای 
حوزه هــای قضائی، گروه های جهادی، امدادی، خدمت رســان و 
نماینــدگان عالی دولت در کاهش خطر و حفظ جان مردم مؤثر 
بود.  ما نسبت به شناسایی و رفع نواقص و مقابله با ترک فعل ها و 
نقایص اقداماتی را انجام دادیم.سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به 
ســوالی درباره انبارهای گمرک در سفر اخیر رئیس قوه قضاییه 
گفت: انبارها و محموله هایی در بوشــهر وجود داشــت که مدت 
زیادی از توقف آنها گذشــته بود و شرایط خوبی نداشتند و حتی 
وقتی در کانتینرها باز شــد بوی تعفن و  فســاد برخی کاالها به 
مشــام می رسید. ریاست قوه قضاییه بدون تشریفات و سرزده در 
محل انبارهای گمرک، مناطق آزاد و اموال تملیکی حضور یافتند 
و ســاماندهی اقالم متروکه و قاچاق همچنان در دستور کار قرار 
دارد.وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده مهدی میرسلیم و اینکه 
آیا اتهامش جاسوسی است؟ گفت: آقای میرسلیم به اتهام اجتماع 
و تبانــی به قصد اقدام علیه امنیت کشــور به پنج ســال حبس 
محکوم شــده و تاریخ شــروع اجرای مجازاتش مشخص است. 
براساس مقررات محکومیت ایشان اجرا شده و ما تکلیف به اجرای 
قانون  داریم. مگر می شود برای اجرای قانون تبعیض قائل شویم 
و  قطعا تبعیضی در رســیدگی نداریم. در ایــن ایام از مرخصی 
استفاده کرده و غیبت هم  داشته است  و  ایشان به مرخصی آمده 
و مطابق مقررات بوده و در مورد غیبت هم براساس مقررات اتخاذ 
تصمیم شده است.وی افزود: ایشان در زندان است و تحمل کیفر 
مــی کند و در اثنایی که مرخصی بوده و ناراحتی داشــته و ابراز 
بیماری کرده به واحد درمانی معرفی شده  و پزشکی قانونی برای 
ادامه حبس شرایط او را فراهم دانسته است.سخنگوی قوه قضائیه 
در پاســخ به سوالی در رابطه با اینکه حوادثی ناشی از ترک فعل 
مسئوالن صورت گرفته که ردپای عدم پیش بینی درست از سوی 
هواشناسی دیده می شود، آیا دادستانی این موضوع را رصد کرده 
است؟ گفت: بر اساس مقررات ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسالمی، 
ترک فعل ها قابل پیگیری و در صورت احراز قابل مجازات است. 

نسبت به موضوعاتی که مطرح شده بر اساس گزارشی که توسط 
ریاســت کل دادگستری استان فارس در رابطه با سیل استهبان 
ارائه شــد، ریاست حوزه قضائی اســتان به موضوع ورود کردند و 
ســازمان مدیریت بحران کشــور هم بر این موضوع اذعان دارد. 
هماهنگی و همدلی موجب شده که آالم و گرفتاری ها کم شود اما 
رســیدگی ها جای خود را دارد.ســخنگوی قــوه قضائیه افزود: 
مسئولین قضائی ذی مدخل، اقدامات الزم را در جهت رسیدگی به 
مســائلی که منجر به ســیل شــده انجام داده اند. در این زمینه 
دستورات پیشــگیرانه مؤکد به کلیه واحدها داده شده و درحال 
انجام اســت. در خصوص توجه الزم به کل کشــور به خصوص 
مناطقی که ســیل خیز هستند هم دســتوراتی داده شده است.  
پرونده ای در رابطه با سیل مطرح شده تا قصور یا تقصیر یا ترک 
فعل های احتمالی بررســی شــود. شــعبه ای در مرکز اســتان 
پیگیری هــای الزم را انجام می دهد. اگر ترک فعل احراز شــود 
بالدرنگ اطالع رسانی انجام می شود.ستایشی در پاسخ به سوالی 
درباره آخرین وضعیت پرونده آمیتیس و پرونده های کثیرالشاکی 
گفت:این پرونده  ۲۵۸ شاکی دارد وکیفرخواست صادر شده و  به 
شــعبه دادگاه مجتمع شهید قدوســی منعکس شده و منجر به 
دادنامه شده است. متهم اصلی پرونده به اتهام مشارکت محکوم 
شــده و در حال حاضر متواری اســت و به ســه ســال و نه ماه 
حبس،جزای نقدی در حق دولت و به رد مال محکوم شده است 
و متهم  ردیف دوم به اتهام معاونت و عجز از تودیع وثیقه در زندان 
به ســر می برد و به دو ســال حبس تعزیری محکوم شده است. 
رئیس هیئت مدیره و دو نفر از اطرافیان انها به اتهام معاونت به ۴ 
ماه حبس محکوم شدند.ستایشی در پاسخ به سوالی در  خصوص 
پرونده های قضائی معوق گفت: این پرونده ها ریشه در مؤلفه های 
دیگری دارد که مورد توجه دستگاه قضائی است. در رابطه با اینکه 
معوقات تمام شود باید گفت مگر ورودی ها تمام می شود؟ به هر 
حــال مولفه هایــی در این رابطه مطرح اســت که یکــی از آنها 
برنامه ریزی درست اســت. همچنین سازمان منابع انسانی واجد 
توانایی های علمی و فنی باید متناســب با حجم پرونده ها باشد. 
ارتقای انگیزشی از دیگر مؤلفه های حل این مسائل است. آنچه که 
ما می توانیم بگوییم این است که با احتساب اجرای احکام، نسبت 
به پرونده های معوق سال گذشــته شاهد کاهش ۲/ ۴ درصدی 
پرونده ها بودیم. همچنین پرونده های اجرای احکام هم کاهش ۲ 
و نیم درصدی داشــته است.ســخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به 
ســوالی در  خصوص رسیدگی به ترک فعل مسئوالن در رابطه با 
عدم اجرای طرح حدنگار گفت: در رابطه با ۲ میلیون و ۹۸۵ هزار 
و ۴۷۹ هکتار از اراضی دولتی حدنگاری انجام شده است. اما سطح 
اراضی کشاورزی بیش از ۱۸ میلیون است که ۸۹۲ هزار هکتار آن 
حدنگاری شــده اســت. یکی از دالیل عدم حدنگار این است که 
ســازمان های متولی موضوع اجرای مقــررات را ممیزی نکردند.  
وزارت راه و شهرســازی، بنیاد مســکن انقالب اسالمی، وزارت 
آموزش و پرورش، ســازمان اوقاف و امــور خیریه و وزارت جهاد 
کشاورزی بیشترین اراضی و امالک فاقد سند رسمی را دارند.  این 
دستگاه ها بر اساس مقررات مکلف به پیگیری و مستندسازی این 
اراضی بودند که از مدت قانونی این تعیین تکلیف هم گذشــته 
اســت و این در حالی اســت اجرای قوانین باید محکم و استوار 
پیگیری شود.سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره حکم 
پرونده وحید اشتری گفت: آقای اشتری باید بداند که همه ما ملزم 
به اجرای قانون هســتیم و نمی شود قسمتی از قانون که به نفع 
ماست را بپذیریم و قسمت دیگر را نپذیریم. متاسفیم که می بینیم 
کســی از اصحاب رسانه فعل یا ترک فعلی دارد که قابل مجازات 
اســت.  احکام قبلی و حکم اخیر صادر شــده علیه آقای اشتری 
ربطی به ادعای اخیر )در مورد رئیس مجلس( ندارد و دادنامه اخیر 
آقای اشتری غیابی است و می تواند واخواهی کند.وی افزود:  آقای 

اشــتری با وجود ابالغ وقت دادرســی در دادگاه شرکت نکرده، 
الیحه ای ارســال نکرده یا وکیلی به دادگاه معرفی نکرده است.

ســخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: اقای اشتری در شعبه ۱۰۵۸ 
دادگاه کیفری دو به اتهام نشر اکاذیب و ضرر به غیر که مربوط 
به انتشار تصاویر خصوصی شاکی بوده به تحمل دو سال حبس 
محکوم می شود. این فقط یک پرونده نیست. این مجازات برای 
مدتی تعلیق شده است. پرونده دیگری در شعبه دیگری به اتهام 
نشر اکاذیب در فضای مجازی به جزای نقدی محکوم شده است.

وی یادآور شد:  در پرونده دیگری به اتهام ترغیب مردم به اعمال 
خشونت به حبس محکوم شده است. در آخرین پرونده به اتهام 
نشــر اکاذیب به قصد اضرار به غیر به  دو سال حبس تعزیری و 
ممنوعیت از فعالیت رســانه ای و بستن کلیه صفحاتش محکوم 
شده است. وی ادعاهایی مطرح کرده مبتنی بر اینکه این حکم 
قبل از موضوع مطروحه در افکار عمومی بوده اســت. نمی دانم 
چطــور این فرد اصــرار دارد محکومیت آخــرش بابت ادعای 
مطروحه اخیرش بوده است.  نسبت به موضوع پرونده این فرد، 
دادنامه غیابی اســت و کســی که محکوم غیابی است می تواند 
واخواهی کند. این فرد در هیچ یک از جلســات دادگاه شرکت 
نکرده و وکیلی نداشته است، به همین دلیل حکم غیابی صادر 
شــده اســت و این فــرد اگــر مطلبــی دارد چــرا در دادگاه 
نمی گوید؟ســخنگوی قوه قضائیه خطاب به اشتری گفت: برادر 
مــن در دادگاه حضور یابید و اگر نکتــه ای دارید آنجا بگویید.

ستایشــی در پاســخ به این ســوال که اتهامات تبعه سوئدی 
بازداشت شده در ایران چیست، گفت: این فرد ارتباط غیرسازنده 
و غیر قابل قبولی با عناصر جاسوس داشته و ماموریت داشته در 
خصوص وضعیت یک جاســوس دیگر کسب اطالع کند که با 
اقدامات سربازان گمنام امام زمان بازداشت شده است.  صحبت 
ما این است که نظام قضایی جمهوری اسالمی ایران مثل سایر 
نظام های با ثبات و مقتدر با جاسوسان و مرتبطین آن ها برخورد 
قاطع و پشیمان کننده دارد. به دولت سوئد هم هشدار می دهیم 
دســت از این اقدامات خالفکارانه و تعــدی به حاکمیت ملی 
کشــورها  از طریق اعزام جاســوس و متوسل شدن به موضوع 
حقوق بشر دست بردارد.سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی 
در رابطه با حمله ســگ های ولگرد در برخی مناطق و خطرات 
زیست محیطی و اینکه آیا در رابطه با ترک فعل دستگاه هایی که 
وظیفه جمع آوری این ســگ ها را داشتند، صورت گرفته است؟ 
گفت: طبق قانون شهرداری ها باید نسبت به جمع آوری اینگونه 
حیوانات که در سطح شهر مشکل ایجاد می کنند، اقدام کنند و 
دســتگاه هایی که تکالیف خود را انجام ندهند در صورت احراز 
ترک فعل قابل تعقیب هســتند.وی در پاســخ به ســوالی در 
خصوص آخرین وضعیت پرونده متروپل و اینکه گفته شده که 
۲۱ متهم داشــته اما برای ۲۰ متهم کیفرخواســت صادر شده 
است؟ گفت: من هم این مورد را در اخبار دیدم اما باید بگویم که 
برای ۲۱ نفر کیفرخواست صادر شده و کسی نیست که جا مانده 
باشد. در این واقعه عده ای در منطقه خوزستان و آبادان فوت و 
عده ای مصدوم شدند. عده ای قصور داشتند  و تقصیرشان قابل 
تعقیب شناسایی شده است. همچنین برای ۲۱ نفر کیفرخواست 
صادر شده و سومین جلسه دادگاه نیز برگزار شد. همه متهمان 
در بازداشت هستند و اولیای دم در دادگاه حضوردارند. همه چیز 
تحت کنترل است و کار با سرعت و دقت الزم در دادگاه کیفری 
دو در شهرستان اهواز صورت می پذیرد و نظریه کارشناسی در 
این پرونده به متهمان ابالغ شده که  دو نفر از آنها اعتراض کردند 
و نظریه تکمیلی را  کارشناسان ارائه کردند.سخنگوی قوه قضائیه 
در پاسخ به سوالی در رابطه با پرونده های تخلفات بورسی گفت: 
راجع به پرونده ای که واجد رســیدگی در دادسرا است پنج نفر 
تفهیم اتهام شدند. در رابطه با پیگیری های سازمان بازرسی هم 
باید گفت که گزارش تعقیب کیفری در رابطه با یکی از مسئولین 
ســابق وزارت اقتصاد و دارایی داشته اســت که این پرونده به 
دادگاه کیفری دو رفته و منتهی به محکومیت شــده است و در 
مرحله تجدیدنظر به پرونده نقص گرفته شده و مجدد به دادگاه 
ارسال شده است.وی افزود: گزارش تعقیب کیفری اعضای هیأت 
مدیره و رئیس وقت ســازمان بورس و اوراق بهادار هم به اتهام 
موضوع بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار است که چهار نفر 
بودند وصف خاصی دارد و اواخر ســال گذشته به دادسرا ارسال 
شــده و تحت رسیدگی اســت.  پرونده دیگری هم در رابطه با 
بررسی عملکرد ســازمان بورس در رابطه با اخذ رمزارز مطرح 
است که بخشی از آن به دادگاه کیفری دو ارسال و بخش دیگر 
در شعبه بازرسی در حال رسیدگی است. گزارش بعدی تعقیب 
انتظامی بــرای اعضای هیأت مدیره در رابطه با مدیریت بورس 
اســت که به تخلفات صورت گرفته در ۵ بند رسیدگی و احصا 
شده و به شــورای عالی بورس ارسال شده است و این شورا در 
جهت اعمال در نوع مجازات در قالب مشورت به سازمان بازرسی 

ارسال کرده است.

سخنگوی ســازمان انرژی اتمی با اشــاره به اذعان آژانس به 
صلح آمیز بودن فعالیت هسته ای ایران درباره کنفرانس پیمان 
منع گسترش سالح های هســته ای در نیویورک گفت: انتظار 
نداریم از این کنفرانس نتیجه مطلوبی به دست بیاید و احقاق 
حقی صورت بگیرد.به گزارش ایســنا، بهروز کمالوندی با بیان 
اینکه بازنگــری ان پی تی همواره مطرح بوده اســت، گفت: 

بیش از ۶۰ سال اســت که پیمان ان پی تی بین اعضا تفاهم 
شده است. قرار بود بر اساس این پیمان، کشورهایی که سالح 
هسته ای دارند خودشان را خلع سالح کنند و کشورهای دیگر 
هم به ســمت ســالح نروند. از همان زمان تاکنون این پیمان 
در دوره های ۱۰ ســاله تمدید شــد و در آخرین بار برای یک 
بازه نامحدود تمدید شد.وی از ضرورت بررسی میزان پیشرفت 
اجرای ان پی تی گفت و بیان کرد: یکی از موارد مهم آن خلع 
سالح است و دبیر کل سازمان ملل نیز به این مسئله اشاره کرد 
که سالح هسته ای خطرات بسیار زیادی دارد. متاسفانه از زمانی 
که این پیمان منعقد شده است نه تنها سالح های هسته ای کم 
نشده اند بلکه بیشتر هم شده اند و تعداد کشورهایی که سالح 
هسته ای در اختیار دارند افزایش یافته است.سخنگوی سازمان 

انرژی اتمی در برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفت وگو درباره 
عدم اشاعه ســالح های هسته ای که در ان پی تی مورد تاکید 
قرار گرفته است، اظهار کرد: این وظیفه به آژانس بین المللی 
اتمی محول شــد و اساسا فلســفه وجودی آژانس این بود که 
کشورهایی که ان پی تی را می پذیرند با آژانس توافق می کنند 
در حوزه اســتفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای کمک دریافت 
کنند.وی با اشــاره به اینکه در مورد ایران عالوه بر نظارت های 
پادمانی، نظارت هــای فراپادمانی نیز هم وجود دارد، ابراز کرد: 
دوربین هایــی که آژانس نصب کــرده بود و مدتی پیش جمع 
شدند، دوربین های فراپادمانی هســتند. در حقیقت در مورد 
ایران شفافیت به اندازه بسیار زیادی وجود دارد اما در عین حال 
باز هم به ایران تهمت می زنند. همچنین تعداد زیادی گزارش از 

آژانس وجود دارد که به صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای 
اشاره کرده است.کمالوندی به خروج آمریکا از برجام اشاره کرد 
و گفت: پس از این اتفاق، آن ها دوباره شروع به فعالیت های ضد 
ایرانی در آژانس کردند. ایران بارها به صراحت اعالم کرده است 
اگر قرار است شفافیت وجود داشته باشد باید برای همه وجود 
داشته باشد اما متاسفانه اســتاندارد دو گانه ای در این زمینه 
از ســوی آژانس اعمال می شود.سخنگوی سازمان انرژی اتمی 
درباره کنفرانس پیمان منع گسترش سالح های هسته ای که 
در نیویورک در جریان است، تصریح کرد: انتظار نداریم از این 
کنفرانس نتیجه مطلوبی به دست بیاید و احقاق حقی صورت 
بگیرد.وی در خصوص گازدهی نسل جدید سانتریفیوژها اظهار 
کرد: در ارتباط با اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها 

و صیانت از منافع ملت ایران، وظایفی بر عهده ســازمان انرژی 
اتمی گذاشته شده است. از هزار سانتریفیوژ »آی آر ۶« که باید 
گازدهی و بهره برداری می کردیم، تعداد ۵۰۰ ســانتریفیوژ را 
قبال را گازدهی کرده بودیم و ۵۰۰ عدد دیگر نصب شده بودند 
اما شروع به عملیات آن صورت نگرفته بود که از روز سه شنبه 
آن را آغاز کردیم و حدود یک هفته زمان می برد تا نخســتین 
محصول را از آن ها دریافت کنیم.کمالوندی از وظیفه سازمان 
انرژی اتمی کشــورمان برای حرکت به ســمت ۱۹۰ هزار سو 
گفت و اشاره کرد: این مقدار، کف نیاز کشور است و زمانی هم 
که توافق برجام صورت گرفت، یک برنامه ای به شــورای عالی 
امنیت ملی مصوب و به آژانس هم ارسال که بر مبنای آن ۲۵۲ 

هزار سو در سال پانزدهم اجرای توافق دیده شده است.

کمالوندی:

 انتظار نتیجه مطلوبی از کنفرانس پیمان منع گسترش سالح هسته ای در نیویورک نداریم
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طبق اعالم بانک مرکزی، ذینفعان چک می توانند از این 
پس »اعالمیه عدم ثبت برگه چک در ســامانه صیاد« را 
در قبال چک های ثبت  نشــده در این ســامانه از شعب 
بانک هــا درخواســت کنند.به گزارش ایســنا، این بانک 
با صدور بخشــنامه ای شعب شــبکه بانکی را مکلف به 
صدور »اعالمیه عدم ثبت برگه چک در ســامانه صیاد« 
کرد. در بخشنامه شــماره ۱۱۷۵۳۳ مورخ ۱۴۰۱.۵.۱۱ 
بانک مرکزی آمده اســت؛ ایــن اعالمیه بدون درج »کد 
رهگیری« و در قالب و شــکلی متمایز از گواهی نامه های 
مرسوم عدم پرداخت چک است و صرفاً مؤید و متضمن 

عدم امکان اقدام بر روی چک به دلیل ثبت نشدن چک 
در سامانه صیاد است.گفتنی است تسویه چک های جدید 
که از ابتدای سال ۱۴۰۰ در اختیار مشتریان بانکی قرار 
می گیرد، براساس اســتعالم از سامانه صیاد و در صورت 
ثبت اطالعــات مبلغ، تاریخ و ذینفع چک و تطابق آن با 
برگ چک امکان پذیر است و در صورت عدم ثبت مالکیت 
چک در سامانه صیاد، این چک شامل احکام قانون صدور 
چک نبــوده و بانک هــا مکلفند از پرداخــت وجه آنها 
خودداری کنند.در این زمینه و با هدف جلوگیری از بروز 
مشکالت آتی، هموطنان گرامی باید توجه داشته باشند 

از تحویل برگ چک ثبت  نشده در سامانه صیاد اجتناب 
کنند و حتمــا همزمان با انجام معاملــه و تحویل برگ 
چک، از ثبت اطالعات چک در ســامانه صیاد با استفاده 
از شیوه های مختلف اســتعالم اطمینان حاصل کرده و 
تایید دریافت چک را در این سامانه انجام دهند.مشتریان 
بانکی برای انجام استعالم و تایید دریافت چک می توانند 
از طریق اینترنت بانک و موبایل بانک بانک ها، برنامک های 
موبایلی حوزه پرداخت، سامانه پیامکی ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱، 
خودپردازها و کیوسک های بانکی و شعب بانک های عامل 

اقدام کنند.

گزیده خبر

رستم قاسمی مطرح کرد:
پول، مانع بزرگ ساخت چهار میلیون واحد 

مسکونی
وزیر راه و شهرســازی بــا بیان اینکه 
بانک ها در پرداخت تسهیالت ساخت 
خانه های طرح نهضت ملی مســکن 
همکاری نمی کننــد، تاکید کرد: اگر 
تســهیالت حوزه مســکن به موقع 
پرداخت نشــود، در انجــام تعهدات 
برای ســاخت چهار میلیــون واحد 

مسکونی در چهار سال با مشکل مواجه می شویم.به گزارش ایلنا، رستم قاسمی 
در حاشیه نشست مشترک با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی و 
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور که در خصوص آخرین وضعیت تامین مالی 
قانون جهش تولید و تامین مسکن برگزار شد، در جمع خبرنگاران، گفت: طرح 
نهضت ملی مسکن یکی از مهمترین موضوعات کشور بوده که نه تنها محدود به 
یک وزارتخانه نمی شــود بلکه فراقوه ای است. از این رو در جلسه امروز بحث ها و 
موضوعات مختلفی مورد بررسی قرار گرفت.وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم 
پرداخت تسهیالت را یکی از چالش های ساخت واحدهای مسکونی طرح نهضت 
ملی مسکن دانست و گفت: در قانون پیش بینی شده ۲۰ درصد منابع تسهیالتی 
بانک ها به حوزه مسکن اختصاص پیدا کند در حالی که بانک ها همکاری الزم را 
ندارد. از این رو مقرر شد جلسه ای با حضور رئیس بانک مرکزی و بانک ها اصلی 
و مورد نظر در کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی برگزار شود.وی ادامه داد: 
اگر تسهیالت حوزه مسکن به موقع پرداخت نشود، در انجام تعهدات خودمان را 
در ســاخت ۴ میلیون واحد مسکونی در چهار سال با مشکل مواجه می شویم از 
این رو از همکاری نمایندگان مجلس تشکر می کنم. امیدوارم با رفع موانع تعهد 
دولت برای ساخت مسکن که دغدغه رئیس جمهور است، بر طرف شود.قاسمی 
اظهار کرد: رئیس جمهور با توجه به دغدغهای که برای ساخت واحدهای مسکونی 
طرح نهضت ملی مسکن دارند به وزارت راه  وشهرسازی آمده و به صورت میدانی 
گزارشات را بررسی کردند. رئیس جمهور تاکید کرد که حتما تعهدات دولت برای 
ســاخت واحدهای مسکونی باید عملی شود. همچنین در خصوص موانع اجرای 
طرح بحث و گفت وگو صورت گرفت و برای زمین هایی که دســتگاه های دولتی 
باید به وزارت راه و شهرسازی واگذار کنند، بازه زمانی  پیش بینی شد.وزیر راه و 
شهرسازی در خصوص تامین زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن عنوان 
کرد: ۳ میلیون ۲۰۰ هزار واحد مســکنی در شهرها و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی 
در روستا مطابق با طرح نهضت مسکن ساخته خواهد شد در همین راستا برای 
حدود یک میلیون و  ۵۰۰ هزار زمین تامین شده و هم اکنون در حال بارگزاری 
هستند. همچنین زمین مورد نیاز برای یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در 
حال تغییر کار بری در شورای برنامه ریزی استان و شورای عالی شهرسازی است 
که باید تا پایان شهریور ماه انجام شود. مسئله تامین زمین برای ۳ میلیون ۲۰۰ 

هزار واحدمسکونی شهری تا چند ماه آینده به پایان خواهد رسید.

 حقوق بازنشستگان کی تعیین
 تکلیف می شود؟

رییس کانون بازنشســتگی اســتان تهران از تعیین تکلیف افزایش ۳۸ درصدی 
حقوق بازنشســتگان تامین اجتماعی تا روز شــنبه خبر داد.به گزارش تسنیم، 
علــی دهقان کیا درباره آخرین تصمیمات اخذ شــده درخصوص افزایش حقوق 
بازنشســتگان )سایر سطوح( اظهار کرد: تصمیم گیری در خصوص این مسئله از 
سوی دولت به هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی واگذار شده است.وی تصریح 
کرد: در هیئت امنای ســازمان تامین اجتماعی نمایندگانی از ۳ گروه کارگری، 
کارفرمایی و دولت حضور دارند که نظر دو گروه درخصوص افزایش ۳۸ درصدی 
بازنشستگان سایر سطوح مثبت است و امیدواریم نظر نمایندگان دولت در هیئت 
امنای تامین اجتماعی نیز مثبت باشــد.رییس کانون بازنشستگی استان تهران 
تصریح کرد: در ارتباط با افزایش حقوق بازنشســتگان سایر سطوح و افزایش ۳۸ 
درصدی برای این گروه از جامعه، آیت اهلل رییســی رییس جمهور ۳ بار به معاون 
اول خود دســتور داده اســت که با توجه به مشکالتی که بازنشستگان دارند در 
این زمینه ورود جدی را داشته باشد، اما پس از گذشت چند ماه هنوز نتیجه ای 
حاصل نشده اســت و در ادامه سیاست مجلس شورای اسالمی نامه لغو مصوبه 
دولت مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح را صادر کرد 
و بر همین اســاس به دولت یک هفته مهلت داده شده است تا نسبت به تعیین 
تکلیف حقوق بازنشستگان سایر سطوح اقدام کند.دهقان کیا ادامه داد: با توجه به 
شــرایط اقتصادی و مشکالتی که بازنشستگان در این زمینه دارند، امیدواریم هر 
چه زودتر مصوبه افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح عملیاتی 
شود.وی ادامه داد: کانون ها و همچنین کانون عالی بازنشستگان معتقدند که باید 
قانون به طور کامل اجرایی شــود و بر همین اساس دولت نیز باید این مسئله را 
جــدی بگیرد که در همین ارتباط نیز مجلس موافق افزایش ۳۸ درصدی حقوق 
بازنشستگان است.رییس کانون بازنشستگی اســتان تهران درباره زمان افزایش 
حقوق بازنشستگان سایر سطوح و افزایش ۳۸ درصدی حقوق آنها در سال ۱۴۰۱، 
گفت: پیش بینی می شود شــنبه هفته آینده پانزدهم مردادماه در جلسه هیئت 

امنای سازمان تامین اجتماعی افزایش حقوق بازنشستگان تعیین تکلیف شود.

پرداخت تسهیالت اشتغال به بیش از ۲۷ 
هزار طرح روستایی و عشایری

اطالعات ســامانه کارا از پرداخت تسهیالت اشــتغال به بیش از ۲۷ هزار طرح 
روســتایی و عشایری تا پایان تیرماه امسال خبر می دهد.به گزارش ایسنا، طرح 
اشتغال روستایی و عشایری از بهمن ماه سال ۱۳۹۶ در کل کشور به اجرا درآمد؛ 
این طرح به دنبال مجوز مجلس در برداشــت ۱.۵ میلیارد دالر از منابع صندوق 
توسعه ملی برای ایجاد طرح های اشتغال در مناطق روستایی و عشایری عملیاتی 
و مقرر شــد معادل ریالی آن از محل منابع داخلی بانک ها به حساب موسسات 
عامل واریز شــود.بر این اساس صندوق توسعه ملی اجازه یافت با هدف ارتقای 
تولید و ایجاد اشــتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، معادل ریالی یک 
میلیــارد و ۵۰۰  میلیون دالر از منابع صندوق را به صورت قرض الحســنه نزد 
بانک های کشــاورزی، توسعه تعاون، پســت بانک و صندوق کارآفرینی امید در 
بخش کشاورزی سپرده گذاری کند تا این منابع برای ایجاد اشتغال در روستاها و 
شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت با اولویت روستاها و شهرهای واقع در مناطق 
مرزی و مناطق عشــایری هزینه شود.بر اســاس گزارش سامانه کارا، تسهیالت 
پرداختی بانک توسعه تعاون در سرفصل اشتغال پایدار روستایی و عشایری منجر 
به ایجاد ۵۴ هزار و ۱۰۰ شغل در سراسر کشور شده است.بانک توسعه تعاون به  
عنوان بانک عامل در این طرح ملی توانسته تا پایان تیر ماه به ۲۷ هزار و ۴۱۸ 
طرح در تمام استان های ایران تسهیالت اشتغال پایدار اختصاص دهد.استان های 
کرمانشاه با ۴۷۹۸ طرح، سیستان و بلوچستان با ۱۹۶۵ طرح و گلستان با ۱۴۶۱ 

طرح، در رتبه های اول تا سوم طرح های پرداختی در این طرح قرار دارند.

مجلس تصویب کرد
شرایط جدید نقل و انتقال سوابق بیمه 

بازنشستگی چیست؟
نمایندگان مجلس شورای اسالمی شرایط نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی 
را تعیین کردند.به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی دیروز 
)چهارشــنبه(، گزارش شور دوم کمیســیون اجتماعی در مورد طرح نقل و انتقال سوابق 
بیمه یا بازنشســتگی بین صندوق های بازنشستگی را بررسی کرده و ماده ۲ این طرح را 
به تصویب رســاندند.بر اساس ماده ۲ این طرح؛  از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون، نقل 
و انتقال ســوابق بیمه یا کسور بازنشستگی در مورد اشخاصی که به علت انتقال، استعفاء، 
بازخریدخدمت، اخراج، انفصال دائم و همچنین تغییرات ساختاری ناشی از ادغام، انحالل 
و واگذاری ها، رابطه استخدامی آنان با دستگاه متبوع قطع و به تبع آن از عضویت و شمول 
صندوق بازنشســتگی مربوط خارج شــده یا می شوند یا به سبب تبدیل وضع استخدامی 
مشترک صندوق جدید شده یا بشــوند، امکان پذیر می باشد.بر اساس تبصره ۱ این ماده، 
نقل و انتقال ســوابق حق بیمه یا کسور بازنشستگی پس از برقراری حقوق بازنشستگی، 
ازکارافتادگی و یا مســتمری بازماندگان از صندوق پرداخت کننده مســتمری به ســایر 
صندوق ها ممنوع است.بر اساس تبصره ۲ این ماده؛ کلیه اشخاصی که کسور بازنشستگی 
یا حق بیمه خود را به هر علت، از صندوق بازنشســتگی ذیربط دریافت نموده یا بنمایند، 

امکان انتقال کسور بازنشستگی یا حق بیمه آنان ممنوع می باشد.

جزئیات میزان سود سهام عدالت مشخص شد
دستیار رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار از دو برابر شدن میزان سود سهام عدالت 
سال ۱۴۰۰ که در سال جاری واریز خواهد شد، خبر داد.پیمان حدادی در گفت وگو با 
ایســنا، با اشاره به برگزاری مجامع برخی شرکت ها، اظهار کرد: بر اساس میزان سودی 
که در این مجامع تقسیم شده، سهم سود سهام عدالت نیز مشخص است. بر این اساس 
مجامع برخی شرکت ها نیز طی دو ماه آینده برگزار خواهد شد و  پیش بینی می شود با 
توجه به سودی که در مجامع پیش رو تقسیم می شود، امسال سود سهام عدالت حدود 
دو برابر ســود سال قبل باشد.وی ادامه داد: در واقع سال گذشته مشموالنی که ارزش 
اولیه ســهام آن ها یک میلیون تومان بود، حدود یک میلیون تومان و افرادی که ارزش 
اولیه سهام آن ها ۵۳۲ هزار تومان بود حدود ۵۵۰ هزار تومان سود گرفتند. بر این اساس 
امســال احتماال یک میلیون تومانی ها دو میلیون تومان و ۵۵۰ هزار تومانی ها، بیش از 
یک میلیون تومان ســود دریافت کنند.دستیار رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در 
مورد زمان پرداخت ســود ســهام عدالت نیز توضیح داد: زمان پرداخت به این بستگی 
دارد که شــرکت های سرمایه پذیر سودهایی که در مجمع مصوب کرده اند را چه زمانی 
به شــرکت سپرده گذاری مرکزی منتقل کنند و سپرده گذاری بر اساس مصوبه شورای 
عالی بورس ســودها را پرداخت کند.حدادی تاکید کرد: در نتیجه تا زمانی که مجامع 
همه شرکت ها برگزار و سود تقسیم شده به شرکت سپرده گذاری واریز نشود، سود سهام 

عدالت نیز پرداخت نمی شود.

معاون وزیر اقتصاد:

افزایش قیمت های خردادماه تورم نبود، شوک قیمتی بود
معاون وزیر اقتصاد اظهار داشــت: همانطور که گفتم اساسا براساس مبانی اقتصادی 
نمی توان به افزایش قیمت ها در خردادماه، تورم بگوییم. آنچه که تحت عنوان افزایش 
در شاخص قیمت ها رخ داد، یک جهش قیمتی بوده، در تورم شاهد افزایش مستمری 
در شاخص های عمومی قیمت ها هستیم. اما آنچه که در خردادماه رخ داد،  یک جهش 
و شــوک قیمتی و مورد انتظار بود.محمدهادی ســبحانیان در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا در پاسخ به این سوال که چرا با وجود برنامه وزارت اقتصاد برای کاهش 
نرخ تورم و تدوین نقشه راه ضد تورمی چرا به نرخ تورم بی سابقه ۱۲.۲ در خرداد ماه 
رســیدیم و در طول این مدت شــیب تورم صعودی بوده  است، اظهار داشت: در این 
مدت سیاســت مردمی سازی یارانه ها به اجرا رسید و روشن بود که وقتی یارانه ای را 
که در ابتدای زنجیره پرداخت می شــد را به انتهای زنجیره منتقل کنیم و این یارانه 
به طور مســتقیم پرداخت شود، شاهد افزایش در قیمت کاالها به ویژه اقالم خوراکی 
که نهاده هایشان با ارز ترجیحی تامین می شده، خواهیم شد و کسی در این  افزایش 
قیمت ها تردیدی نداشــت.وی ادامه  داد: نمی توان به این افزایش قیمت ها، تورم گفت 
چراکه براساس مبانی اقتصادی، این یک جهش قیمتی بوده و نکته مهم این است که 
همانطور که انتظار داشتیم در ماه های بعد این جهش قیمتی تخلیه شده و می شود کما 
اینکه شاهد کاهش تورم ماهانه در تیرماه نسبت به خرداد ماه بودیم.معاون وزیر اقتصاد 
تاکید کرد: اتفاقا استدالل بسیاری از کارشناسان اقتصادی این بود از آنجایی که پیش 
از این شیوه تامین مالی ارز ۴۲۰۰ تومانی یک شیوه تورمی بوده، حذف آن به کنترل 
تورم کمک می کند. پیش از این دولت با استفاده از منابع و ذخایر ارزی بانک مرکزی 
ارز ترجیحی  را تامین می کرد که منجر به افزایش پایه پولی می شد. در واقع دولت ارز 
مورد نیاز را با نرخ نیمایی از بازار تامین و با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به واردکننده می فروخت 
و مابه التفاوت آن را از بانک مرکزی تامین می کرد که این روند منشا رشد نقدینگی، 
خلق پول و افزایش پایه پولی شــده بود و به افزایش نرخ تورم دامن می زد.سبحانیان 
گفت: درســت است که اجرای سیاست مردمی ســازی یارانه، افزایش قیمت ها را در 
برداشت اما جلوی خلق نقدینگی و ایجاد تورم پایدار در کشور را می گیرد. اگر دولت 

بتواند ریشه های تاریخی ایجاد تورم را که در سال های گذشته هم تشدید شده از جمله 
نابه ســامانی در نظام بانکی و ناترازی شدید بودجه، کنترل کند روند نرخ تورم نزولی 
خواهد شــد. الیته یکی از ریشه های ایجاد تورم که ارز ۴۲۰۰ تومانی بود را توانستیم 
اصالح کنیم.  معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به اینکه آیا تورم ۱۲.۲ خرداد ماه را پیش 
بینی کرده بودید، اظهار داشــت: همانطور که گفتم اساســا براساس مبانی اقتصادی 
نمی توان به افزایش قیمت ها در خردادماه، تورم بگوییم. آنچه که تحت عنوان افزایش 

در شاخص قیمت ها رخ داد، یک جهش قیمتی بوده، در تورم شاهد افزایش مستمری 
در شاخص های عمومی قیمت ها هستیم. اما آنچه که در خرداد ماه رخ داد،  یک جهش 
و شــوک قیمتی و مورد انتظار بود.وی با بیان اینکه منطق این جامپ قیمتی روشن 
است، افزود: پیش از این به واسطه ارز ۴۲۰۰ تومانی، عمال سرکوب قیمتی ایجاد کرده 
بودند و  امروز هم که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شــده، افزایش قیمت ها طبیعی است. 
اما در این میان نکته مهم که باید به آن توجه شــود این اســت که ارز ۴۲۰۰ تومانی 
در دولت قبل هم برای اقالم بسیاری حذف شد با این تفاوت که دولت قبل حتی یک 
ریال هم بابت حذف ارز ترجیحی از مردم حمایت نکرد اما در این دولت به ازای اصالح 
یارانه و مردمی سازی یارانه ها، یارانه نقدی به مردم پرداخت می شود.سبحانیان درباره 
روند تورم در ماه های آینده گفت: به دلیل مسائل تاریخی که در سنوات گذشته تشدید 
شده مانند ناترازی بانکی و ناترازی بودجه اگر در مجموعه دولت و بانک مرکزی نتوانیم 
این موضوعات را کنترل کنیم شاهد کنترل تورم هم نخواهیم بود اما عزم جدی دولت 
مهار تورم اســت.  معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: مهم ترین ابزار دولت که درباره آن به 
اجماع رســیدیم،  کنترل رشد ترازنامه بانک ها است که قبال هم در دستور کار بانک 
مرکزی بوده اما در این دوره به طور جدی دنبال می شــود.  وی با اشاره به اثر برجام 
در کنترل تورم اظهار داشت: به هر حال انتظارات مقوله ای است که هم می تواند تورم 
را شــدید و هم کنترل کند اما توافق عواملی است که اثرات آنی و کوتاه مدت دارد و 
می تواند برای کوتاه مدت تورم را کنترل کند اما راهکار ریشــه ای مهار تورم، کنترل 
نقدینگی است.سبحانیان افزود: کاهش نرخ تورم حاصل از توافق در مذاکرات، اصالت 
ندارد و اگر توافقی هم صــورت بگیرد در مقطع کوتاهی با کاهش انتظارات تورمی و 
کاهش نرخ تورم مواجه می شــویم اما به ســرعت این نرخ تورم تعدیل می شود و به 
روندی که نقدینگی نرخ تورم را تحمیل می کند، برمی گردد. بنابراین ریشه های تورم 
پایدار را باید شناسایی کنیم که عمدتا از حوزه نقدینگی است و البته نوسانات نرخ ارز 
هم از عوامل افزایش نرخ تورم است که تا حدودی بانک مرکزی در این باره می تواند 

درکنترل نرخ تورم کمک کند.

برگ سبز سند مالکیت مفقود شده
سند برگ سبز خودرو Chery مفقود شده

نوع سواری به رنگ مشکی 
CVT Arrizo5  با تیپ

 NATFCANH1G1002504 به شامره شاسی

به مدل سال 1395 
به شماره پالک ایران 22 _ 125 س 43 

به نام خانم/آقای حبیبه طالبی موری آبادی مفقود گردیده و فاقد اعتبار است .

بانک مرکزی اعالم کرد:

تعیین تکلیف جدید 
برای چک های ثبت 
نشده در صیاد
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 ادامه تالش گروه ۷ برای کاهش 
درآمد نفتی روسیه

کشــورهای صنعتی گروه ۷ به بررســی راه های محدود کردن درآمدهای نفتی عظیم 
روسیه ادامه می دهند که شامل ممنوعیت همه خدماتی است که حمل و نقل نفت این 
کشــور را امکان پذیر می کنند مگر این که سقف قیمتی تعیین شود.به گزارش ایسنا، 
کشــورهای کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، انگلیس، آمریکا و نماینده عالی اتحادیه 
اروپا هفته هاست در حال بررســی ایده اعمال سقف قیمت روی نفت روسیه هستند. 
وزیران خارجه گروه ۷ در بیانیه ای درباره امنیت انرژی اعالم کردند این تالش ها ادامه 
دارد. ما تالش های روســیه برای استفاده از صادرات انرژی به شکل سالح و استفاده از 
انرژی به عنوان ابزار فشــار ژئوپلیتیکی را محکوم می کنیم. بنابراین روسیه یک تامین 
کننده انرژی قابل اطمینان نیســت.این وزیران خاطرنشان کردند: همچنان که انرژی 
روسیه را از بازارهای داخلی خود حذف می کنیم، به دنبال طراحی راه کارهایی خواهیم 
بود تا درآمد روســیه از هیدروکربن ها را کاهش داده و از ثبات بازارهای انرژی جهانی 
حمایت کنیم و تاثیرات اقتصادی منفی را به خصوص برای کشــورهای کم درآمد یا با 

درآمد متوسط را به حداقل برسانیم.

گزیده خبر

بیش از 1۷4 هزار متر مربع از حریم و بستر 
رودخانه های کردستان رفع تصرف گردید

مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای کردستان: با صدور 
حکم قضائی  12۷ فقــره پرونده تخلفات رودخانه ای، 
بررســی و مطابق ضوابط و مقررات قانونی، آزادسازی 
شــد.به گزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای 
کردســتان، مهندس آرش آریانژاد اظهار داشــت: این 
میزان اراضی رفع تصرف شده بر اســاس آرای اجرایی صادره واحدهای اجرای 
احکام دادگستری شهرستان ها انجام شده است.وی افزود: در سال جاری براساس 
اولویت های مختلف، عملیات آزادسازی حریم و بستر رودخانه های واقع شده در 
بازه های شــهری به طور جدی ادامه خواهد داشت.مهندس آریانژاد بیان داشت: 
به استناد تبصره ۳ و ۴ ماده 2 قانون توزیع عادالنه آب هرگونه ساخت و ساز در 
بستر و حرایم کمی و کیفی رودخانه ها ممنوع است و این شرکت و ادارات تابعه 
براساس وظایف حاکمیتی که برعهده دارند نسبت به برخورد با متصرفین حریم 

و بستر رودخانه ها، اقدام می نماید.

در سه ماهه نخست سالجاری رقم خورد:
برگزاری 12 جلسه مالقات مردمی در شرکت 

گاز استان اردبیل
مدیرعامل شرکت گاز اســتان اردبیل از برگزاری 12 
جلســه مالقات عمومی با مراجعین  در استان؛ طی ۳ 
ماه نخست امســال خبر داد.به گزارش روابط عمومی 
شرکت گاز استان اردبیل ؛ میر سعید سید متین مدیر 
عامل این شرکت در حاشیه برگزاری جلسه مردمی با 
شــهروندان تکریم ارباب رجوع را یکی از مهمترین برنامه های راهبردی شرکت 
گاز استان عنوان نمود و اظهار داشت: جلسات مالقات عمومی مسئولین با مردم 
فرصت مغتنمی اســت در جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان ، دریافت 
بازخوردها در خصوص ارایه خدمات به مردم و ارتقاء سطح کیفی  خدمات ارایه 
شده.وی افزود: در جلساتی که تحت عنوان مالقات عمومی با شهروندان برگزار 
می شود مسئولین ضمن آگاهی از مشکالت و معضالت مشترکین و مراجعین 
در زمینه مســائل مرتبط به حوزه کاری شــرکت گاز و ارائه رهنمودهاي الزم، 
دستورات مقتضي را به منظور رسیدگي به دغدغه های مراجعین در کوتاه ترین 

زمان و همچنین در چارچوب قوانین صادر می نمایند.

مدیرعامل آبفا هرمزگان خبر داد:
خسارت 400 میلیارد ریالی بارندگی های 

اخیر به تاسیسات آب
مدیرعامل آبفا هرمزگان از خسارت ۴00 میلیارد ریالی 
بارندگی ها و ســیل اخیر یه تاسیسات آب و فاضالب 
اســتان خبر داد.“عبدالحمید حمزه پــور« در این باره 
اظهار داشــت: در بارندگی های شدید اخیر، خسارات 
زیــادی به خطوط انتقال آب، شــبکه هــای توزیع و 
تاسیســات برقی و مکانیکی آبفا در شهرســتان های جاسک، میناب، بشاگرد، 
حاجی آباد، بندر خمیر و روستاهای حومه بندرعباس)منطقه ۳ ( وارد شده است. 
به گفته وی؛ مدیریت بحران و حوادث و اتفاقات آبفا هرمزگان به منظور تسریع 
در پایداری وضعیت آب این شهرستان ها از زمان وقوع بارش ها با اعالم آمادگی 
به نیروهای عملیاتی اقدام به رفع اتفاقات ناشــی از بارندگی نمودند. حمزه پور، 
میزان خسارت وارد شده به تاسیسات آب استان را  ۴00 میلیارد ریال اعالم کرد.

آب مشترکین بدمصرف قطع می شود
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان از صدور ۷5 
اخطار برای مشــترکین بدمصرف آب خبر داد و گفت: 
آب مشترکین بدمصرفی که به اخطارها توجه نمی کنند 
قطع می شــود.به گزارش روابط عمومی شرکت آب و 
فاضالب اســتان قم، مهندس حسن بختیاری با اشاره 
به کمبود آب در استان و لزوم حفظ و حراست از منابع در دسترس، از تشکیل 
پلیس آب از اواسط تیرماه در قم خبر داد و گفت: وظیفه اصلی پلیس آب هشدار 
به هدر رفت آب در بخش های مختلف و تذکر به مشترکین پرمصرف به منظور 
رعایت الگوی مصرف اســت.وی با بیــان اینکه نیروهایی که در قالب پلیس آب 
ســاماندهی شــده اند روزانه بازدیدهایی از اماکن بدمصرف خانگی و غیرخانگی 
دارند، اظهار داشت: در بازدیدهایی مختلفی که تاکنون صورت گرفته است ضمن 

تذکر به مشترکین پرمصرف، ۷5 اخطار برای این مشترکین صادر شده است.

آغاز عملیات اجرایی الیروبی خلیج گرگان و 
پیشرفت 1۵ درصدی پروژه

مدیرکل راه و شهرســازی استان گلستان از آغاز عملیات اجرایی الیروبی تاالب 
خلیج گرگان و پیشــرفت 10 الی 15 درصدی این پروژه خبر داد.مهدی ملک،  
مدیرکل راه و شهرســازی استان گلستان در آســتانه فرا رسیدن روز خبرنگار 
بــا حضور در پایگاه خبری وزارت راه و شهرســازی، بــه خبرنگار این مجموعه 
گفت: پیرو سفر رئیس جمهور به این استان و دستور اکید ایشان الیروبی خلیج 
گرگان آغاز شده است و تقریبا تا پایان شهریور ماه از حداکثر ظرفیت پیمانکاران 
استفاده خواهد شد.مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان معضل خلیج گرگان 
را مساله ای ملی خواند و اظهار کرد:  تاالب و خلیج گرگان با توجه به ظرفیت هایی 
که دارد،  ملی اســت و خشکسالی در این نقطه تمامی جنگل های شمال کشور 
از گلستان به سمت خراسان را تحت الشعاع قرار می دهد و آسیب های بسیاری 
را در پی خواهد داشت.وی افزود: طرحی برای الیروبی خلیج گرگان پیشنهاد و 
بررسی شد و عملیات اجرایی آن در حال انجام است که طرح خوبی است و طرح 
های باالدســتی مربوط به حوزه جنگل ها و سرچشمه های این تاالب که آبریز 
تاالب هســتند نیز باید مدیریت شوند تا به نتیجه مطلوب برسیم.ملک با تاکید 
بر اینکه با مدیریت صحیح باید پیش بینی های مبنی بر خشــک شدن تاالب به 
تعویق افتد، گفت:  با این وجود باید تغییر اقلیم و وضعیت مربوط به حوزه تاالب و 
منابع طبیعی را به حالت پیشین بازگردانیم.وی با اشاره به اینکه عملیات اجرایی 
این امر آغاز شــده و اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان درحال پیگیری است، 
خاطرنشــان کرد: این طرح حدود 10 الی 15 درصد پیشرفت داشته است.ملک 
همچنین با اشــاره به وقوع سیالب اخیر در گلستان گفت:  با توجه به مدیریتی 
که در حوزه خبررسانی از سوی اداره کل و سازمان هواشناسی کشور و مجموعه 
وزارت راه و شهرســازی صورت گرفت و هشدارهایی که داده شد، خوشبختانه 

تلفات جانی در این استان گزارش نشد.

ضرر 1.۷ میلیارد دالری غول های ژاپنی  در 
پروژه ال ان جی روسیه

غول های بازرگانی ژاپنی میتسویی و میتسوبیشی مجموعا 21۸ میلیارد ین )1.۷ 
میلیارد دالر( ارزش سرمایه گذاری هایشان را در ارتباط با یک پروژه گاز طبیعی 
مایع )LNG( روسی کاهش دادند.به گزارش ایسنا، میتسویی ارزش سرمایه گذاری 
خود در تاسیســات LNG ســاخالین 2 را به میزان 1۳۶.۶ میلیارد ین نسبت به 
سطح اواخر مارس کاهش داد و میتسوبیشی ۸1.1 میلیارد ین ضرر و زیان یکباره 
را ثبت کرد. این دو شرکت به اتفاق 22.5 درصد سهم در این پروژه داشتند که 
به فرمان والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، باید به یک شرکت دولتی جدید 
روســی منتقل شــود. طبق فرمان پوتین، گازپروم سهم خود را در ساخالین 2 
حفظ می کند اما دیگران ظرف مدت یک ماه باید از دولت روسیه برای داشتن 
سهمی در شــرکت جدید درخواست کنند و دولت موافقت با درخواست آنها را 
بررســی خواهد کرد.شرکت شل با 2۷.5 درصد سهم تنها سرمایه گذار خارجی 
در ساخالین 2 اســت و باقی سهم این پروژه به گازپروم تعلق دارد. این شرکت 
پیش از این میلیاردها دالر ضرر مربوط به ســرمایه گذاری هایش در روســیه را 
ثبت کرده  اما مشــخص نکرده است چه میزان از این ضرر مربوط به تاسیسات 
صادرات LNG شــمال ژاپن بوده است.بر اساس گزارش بلومبرگ، میتسویی در 
حال مذاکره پروژه LNG روسی با دولت ژاپن و شرکای تجاری خود است. کویچی 
هاگیدا، وزیر بازرگانی ژاپن اظهار کرد که به دولت آمریکا اعالم کرده است دولت 
قصد دارد سهم ژاپن در این پروژه که برای امنیت انرژی این کشور حیاتی است 
را حفظ کند.ســاخالین 2، یکی از بزرگترین پروژه های LNG جهان با تولید 12 
میلیون تن اســت. محموله های این پروژه به ژاپن، کــره جنوبی، چین، هند و 

کشورهای آسیایی دیگر می روند.

سدسازیترکیهرویارس؛ازریزگردتانابودیکشاورزیشمالغرب
مدیر کل ســابق دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو 
گفت: وقتی آب ارس کم شود به اقتصاد کشاورزی منطقه صدمه 
سنگینی وارد می شود، عالوه بر این کیفیت آب هم پایین می آید 
و برای مصارف شرب هم دچار مشکل خواهیم شد، ضمن اینکه 
وقتی اراضی آبیاری نشده و خشک شوند با ریزگرد مواجه خواهیم 
بود.به گزارش ایلنا، رودخانه مرزی ارس از کوه های مین گول داغ 
در جنوب شــهر ارض روم ترکیه سرچشــمه گرفته سپس وارد 
جنوب قارص شــده و به کوه های آرارات بزرگ رســیده و پس 
از عبور از این منطقه وارد جلگه ایروان در جمهوری ارمنســتان 
می شود. این رودخانه در ادامه مسیر به رودخانه آرپاچای متصل 
و در نهایــت در مرز مشــترک ایران با جمهوری ارمنســتان و 
آذربایجان جریان پیــدا می کند. بیش از نیمی از طول رودخانه 
ارس تقریباً معــادل 10۸0 کیلومتری آن تا دریای خزر در مرز 
سه کشور ایران، ارمنســتان و آذربایجان واقع شده است.حوضه 
آبریز رودخانه ارس حدود 102000کیلومتر مربع مساحت دارد، 
از این مقدار به طور تقریبی ۴0 درصد در خاک ایران،  ۴0درصد 
در خاک جمهوری آذربایجان و در حدود 20 درصد نیز در خاک 
ترکیه واقع شــده اســت.در تمامی قرارداد های گذشته که بین 
ایران و اتحاد جماهیر شــوروی ســابق در رابطه با آب رودخانه 
ارس بســته شده قرار بر استفاده مســاوی هرکدام از دو طرف، 
معادل 50 درصد بوده است؛ در حالیکه با فروپاشی اتحاد جماهیر 
شوروی در سال 1991 و تجزیه آن و با حضور دو کشور مستقل 
ارمنســتان و آذربایجان، هر دو کشور مســتقل شده بر اساس 
عهدنامه و پروتکل های منعقدشده ما بین ایران و شوروی سابق 
از آب رودخانه ارس از طریق تأسیسات آب  رسانی به اجرا درآمده 
در زمان شوروی سابق استفاده می کنند. ازاین رو با استفاده این 
دو کشور، سهم ایران از این رودخانه کمتر شده است. تاجاییکه 
ســهم آب کشور ما به یک ســوم کاهش پیدا کرده است، کشور 

ترکیــه نیز پروژه بزرگی به نام داپ یا پروژه آناتولی شــرقی در 
حوضه رودخانه را در دســت اجرا دارد که هــدف این پروژه را 
ارتقای سطح توسعه استان های شرقی کشورش اعالم کرده است. 
حال عالوه بر ریزگردهایی که از سمت عراق و به دلیل سدسازی 
ترکیه روی دجله و فرات به سمت ایران می  آید باید نگران امنیت 
غذایی و آبی در شــمال غرب و شمال شرق کشور هم باشیم.با 
توجه به اهمیت موضوع محمدجعفر منتظری در نامه ای به علی 
اکبر محرابیان، وزیر نیرو با توجه به گسترش ریزگردها در مناطق 
غربی و جنوبی دستور داد تا موضوع احقاق حقوق مکتسب حقابه 
ایران از رودخانه مرزی ارس را مستمرا و با جدیت پیگیری کند. 
طبق اعالم وزیر نیرو؛ در سفر اخیر رئیس جمهور ترکیه به تهران، 
توافقاتی بین روسای جمهور ایران و ترکیه برای رفع نگرانی های 
ایران از اقدامات باالدســت حوضه آبریز ارس حاصل شده است.
فیروز قاســم زاده سخنگوی صنعت آب هم درباره دستاوردهای 

مذاکره و توافق مقامات دو کشور بر سر این موضع به ایلنا گفته 
است که ساخت و ساز ترکیه در حوزه ارس ورودی آب به ایران 
را کاهش داده و کشور ما را تحت تاثیر قرار می دهد، در سفر اخیر 
اردوغان به ایران چارچوب ها بررسی شد اکنون فضای همکاری 
بین دو کشور وجود دارد و قول دادند که کمیته فنی فعال شود.

به هر روی باتوجه به تبعات گســترده ای که دیر یا زود کشور ما 
را تحت تاثیر قرار خواهد داد لزوم یک دیپلماســی فعال و بدون 
اهمال کاری را می طلبد تا روزی شاهد حذف ارس از نقشه ایران 
و فراگیری ریزگرد از شــمال تا جنوب کشور نباشیم.در همین 
ارتباط هدایت فهمی به خبرنگار اقتصادی ایلنا گفت: ترکیه عالوه 
بر اجرای پــروژه گاپ روی دجله و فرات طرح بزرگ دیگری به 
نام داپ را روی سرشاخه های ارس در دست اجرا دارد، طبیعی 
است وقتی اقدامات سدسازی و ذخیره آب در باالدست این حوزه 
انجام شــود آب کمتری وارد ارس می شود و کشورهای حاشیه 

ارس و از جمله ایران را تحت تاثیر قرار می دهد.وی افزود: بسیاری 
از مناطق شمال غربی کشــور از این رودخانه آبیاری می شوند، 
بدون تردید سدسازی روی ارس تبعات منفی خواهد داشت، آب 
به لحاظ کمیت کاهش پیــدا خواهد کرد عالوه بر این به دلیل 
حجم عظیم آالینده های صنعتی و فاضالب های ورودی کیفیت 
آب هم به شدت دچار نقصان می شود، بنابراین هم از نظر کمی 
و هم کیفی تبعات منفی برای کشور ما خواهد داشت.  مدیر کل 
سابق دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو با تاکید بر 
اینکه ضروری است دستگاه دیپلماسی کشور در این حوزه فعال 
شود، اظهار داشت: کنوانسیون بین المللی 199۷ دو اصل خیلی 
مهم دارد یکی اصل رعایت انصاف در تقسیم آب و دیگری عدم 
اضرار به طرف های دیگر، بر این اســاس باید شورای برنامه ریزی 
و یا کمیســیون مشــترک حوزه مشــترک ارس و کشورهای 
منطقــه را ایجاد کنیم و یک تفاهم بــه نفع طرفین بوجود آید.
وی تصریــح کرد: اجرای پروژه گاپ ترکیــه روی دجله و فرات 
بیشتر بحث تاالب ها و ریزگردها خطرساز بوده اما در شمال غربی 
کشور دشــت هایی وجود دارند که با آب ارس آبیاری می شوند، 
بنابراین وقتی آب این رودخانه کم شــود به اقتصاد کشــاورزی 
منطقه صدمه ســنگینی وارد می شود، عالوه بر این کیفیت آب 
هم پایین می آید و برای مصارف شرب هم دچار مشکل خواهیم 
شــد، ضمن اینکه وقتی اراضی آبیاری نشــده و خشک شوند با 
ریزگرد مواجه خواهیم بود، البته در این منطقه خشــک شدن 
دریاچه ارومیــه بیش از ارس منطقه را دچار ریزگرد و پراکندن 
نمک می کند.فهمی یادآور شــد: در هر حال در همه جای دنیا 
روی رودخانه های مشترک از مسیر کنوانسیون های بین المللی 
و کمیسیون مشترک و مذاکره مسائل را حل می کنند، در مورد 
پروژه داپ ترکیه نیز مهمترین اقدام فعال شــدن دیپلماسی و 

سیاست خارجی کشور است.

قیمت نفت روز چهارشــنبه در آستانه 
نشست وزیران اوپک پالس، ابتدا حدود 
یک درصد ســقوط کرد، امــا در ادامه 
معامالت موفق شــد، بخشی از این افت 
را جبران کند.به گزارش ایســنا، بهای 
معامالت نفت برنت با ۳۸ سنت معادل 
0.۴ درصد کاهش، بــه 100 دالر و 1۶ 
سنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت 
وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۳5 
سنت معادل 0.۴ درصد کاهش، به 9۴ 
دالر و هفت ســنت در هر بشکه رسید.
اوپک و متحدانش شــامل روسیه که به 
گروه اوپک پــالس معروفند، روز جاری 
دیدار می کنند. منابع آگاه در اوپک پالس 
هفته گذشته به رویترز گفتند: این گروه 
احتماال تولید نفت در سپتامبر را بدون 
تغییر نگه خواهد داشــت یــا با افزایش 
مالیم تولید موافقت می کند.تحلیلگران 
به دلیل دورنمای ضعیف تقاضا و رشــد 
نگرانی ها نسبت به وقوع رکود اقتصادی، 
انتظار دارند تغییری در سیاســت تولید 
اوپک پالس صــورت نگیرد و می گویند 
عربستان ســعودی ممکن است تمایلی 
نداشــته باشــد افت تولید روسیه را که 
هدف تحریم های گســترده غربی قرار 
گرفته اســت، جبران کنــد.ادوارد مویا، 
 OANDA تحلیلگر ارشد بازار در شرکت

به رویترز گفت: رویداد اصلی هفته جاری 
برای بازار نفت، تصمیم روز جاری اوپک 
پالس اســت کــه قیمت هــا را تا زمان 
معلوم شــدن تصمیم این گــروه درباره 
سطح تولید سپتامبر، در بازه محدودی 
نگه میدارد.وی افزود: اوپک دلیل کامال 
موجهی برای پایبندی به افزایش تولید 
۴00 هــزار بشــکه در روز دارد. اوپک 
پالس حتی نتوانسته اســت به اهداف 
بنابراین قیمت های  تولید خود برســد 
نفت حتی اگر این تولیدکنندگان افزایش 
اندک تولید برای سپتامبر را اعالم کنند، 
احتماال ســیر صعودی پیدا خواهد کرد.

در آســتانه نشست وزیران اوپک پالس، 
کمیته فنی مشترک اوپک پالس پیش 
بینی خود از میزان مازاد عرضه بازار نفت 
در سال میالدی جاری را به میزان 200 
هزار بشکه در روز کاهش داد و ۸00 هزار 
بشــکه در روز برآورد کرد. یکی از منابع 
آگاه گفت: در نشست این کمیته که به 
وزیران اوپک پالس درباره عوامل بنیادین 
بازار توصیه ارائه می کند، درباره سیاست 
تولید صحبتی به میــان نیامد.خبرنگار 
فاکس بیزنس روز دوشنبه مدعی شده 
بود عربستان ســعودی در دیدار هفته 
جاری وزیران اوپک پــالس، از افزایش 

تولید حمایت خواهد کرد.ویویک دهار، 
تحلیلگر بانک کامن ولث در یادداشتی 
نوشــت: چندین عامــل روی دورنمای 
تقاضا سنگینی می کنند که شامل رشد 
نگرانی ها نســبت به رکود اقتصادی در 
آمریکا و اروپا، بدهی های اقتصادهای بازار 
نوظهور و سیاســت کرونا صفر در چین 
است. ما شــاهد رشد ریسک های نزولی 
برای پیش بینی قیمت نفت 100 دالر 
در هر بشکه در ســه ماهه چهارم سال 
2022 هستیم، زیرا نگرانی ها نسبت به 
تقاضای جهانی همچنان رو به رشد است.
رشــد ارزش دالر آمریکا که تحت تاثیر 
اشــاره مقامات بانک مرکزی به افزایش 
بیشتر نرخهای بهره برای مبارزه با تورم 
روی داد، روی قیمت نفت تاثیر گذاشت 
زیرا دالر قوی تر، نفت را برای خریداران 
غیرآمریکایی گرانتر می کند.عامل دیگری 
که به بدبینی نسبت به دورنمای تقاضا 
افــزود، آمار موسســه امریکن پترولیوم 
بود که نشــان داد ذخایر نفت آمریکا در 
هفته منتهی بــه 29 ژوئیه، حدود 2.2 
میلیون بشکه در روز رشد کرده است در 
حالی که تحلیلگران کاهش این ذخایر 
به میزان ۶00 هزار بشکه را پیش بینی 
کرده بودند. ذخایــر بنزین آمریکا 200 

هزار بشکه کاهش پیدا کرد.

نزول قیمت نفت در آستانه 
دیدار وزیران اوپک پالس

سخنگوی وزارت صمت اظهار داشت: وزارت صمت هیچ مجوزی 
بــرای جهت صادرات فراورده برای بخش خصوصی صادر نکرده 
و طبق قانون صادرات فراوده و نفت در حوزه مسئولیت شرکت 
ملی نفت اســت.به گزارش ایلنا، اخیــرا گمرک آماری مبنی بر 
صادرات 11۶ میلیون لیتر بنزین در فروردین ماه ســال جاری 
منتشــر کرده و از ایــن رقم صادرات ۳2 میلیــون دالر درآمد 
عاید کشــور شده و این بدان معنا اســت که هر لیتر بنزین را 
با نرخ حدود ۸ هزار تومان )2۷ســنت( به کشــورهای امارات، 
عراق، افغانستان و ارمنستان فروخته ایم، ارزان فروشی بنزین در 
شرایطی که تقاضا رشد روزافزون داشته و کشور در مرز واردات 
بنزین قرار گرفته آیا توجیهی دارد؟ البته علی نقوی نرخ صادرات 

بنزین را ۷0 ســنت معادل 1۷ هزار تومان اعالم کرده و به ایلنا 
گفته است: وزارت نفت در 2۴ فروردین امسال یک عرضه دریایی 
بنزین داشت که معامله شد و قیمت معامالتی هر لیتر بنزینی که 
در بورس مورد معامله قرار گرفت ۷0 ســنت بوده است.به گفته 
مدیر عامل بورس انرژی از ابتدای سال تاکنون صرفا همان یک 
عرضه را از سوی وزارت نفت انجام گرفته و این وزارتخانه خارج از 
آن عرضه ای نداشته است.اما موضوع دیگر اگر طبق آنچه از سوی 
وزارت نفت عنوان شده بخش خصوصی اقدام به صادرات بنزین 
با نرخ 2۷ سنت کرده باشد مجوز صدور فرآورده را چه کسی به 
بخش خصوصی داده اســت؟ آیا بخش خصوصی اجازه و توان 
صادرات بنزین را دارد؟ آیا ارگان دیگری غیر از وزارت صمت حق 

صدور مجوز را دارد؟در همین ارتباط امید قالیباف در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی ایلنا، اظهار داشت: صادرات فرآورده ها با شرکت 
ملی نفت و پاالیش و پخش فراورده های نفتی است و قانونا وزارت 
صمت تاکنون هیچ مجــوزی را برای صادرات فراورده به بخش 
خصوصی نداده است.سخنگوی وزارت صمت تاکید کرد: وزارت 
صمت هیچ مجوزی برای جهت صــادرات فراورده برای بخش 
خصوصی صادر نکرده و طبــق قانون صادرات فراوده و نفت در 
حوزه مسئولیت شرکت ملی نفت است.محمود خاقانی کارشناس 
حوزه انرژی نیز به ایلنا گفت: اصوال بخش خصوصی ایران تجربه 
صادرات نفت، گاز و فراورده و در کل انرژی را نداشته، صادرات در 
این حوزه در حیطه اختیارت دولت و یا در دست بخش خصولتی 

است، زیرا نفت صنعتی 
ســرمایه های  که  است 
کالن در آن فعال است و 
مردم با سرمایه های خرد 
و پاییــن نمی توانند در 
تجارت آن حضور داشته 
اینکه  ضمــن  باشــند. 
نیســت  کاالیی  بنزین 

که براحتی امکان صادرات داشــته باشــد. وی افزود: اگر بخش 
خصوصی واقعا در این حوزه فعال است و بنزین را از مسیر قانونی 
صادر کرده باید شرکتی باشد که در چارچوب قانون تجارت ثبت 
و مدیریت شود و باید ترازنامه مالی سالیانه منتشر کرده و تجارت 
آشکار داشته باشد، اگر بخش خصوصی ترازنامه را منتشر کند 
مشخص می شود با چه قیمتی بنزین را خریداری کرده و چقدر 

هزینه کرده تا برای صادرات به مرز برساند.

وزارت نفت: بخش خصوصی بنزیِن ارزان صادر کرده است

 وزارت صمت: بخش خصوصی مجوز صادرات ندارد
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گزیده خبر

دریافت اعتباری خدمات و قطعات اصل با کارت حکمت
 خدمات ویژه گروه صنعتی ایران خودرو 

به نیروهای مسلح
با تفاهم صورت گرفته میان »وزارت دفاع و پشــتیبانی 
نیروهای مســلح« و شــرکت »امدادخودرو ایران«، از 
ایــن پس دارندگان کارت حکمــت می توانند عالوه بر 
فروشگاه های طرف قرارداد، از خدمات امداد خودرویی 
شــرکت امدادخودروایران در هر ســاعت از شبانه روز 

اســتفاده کنند.ایکوپرس- مدیرعامل امدادخودرو ایران از فصل جدید همکاری 
مشــترک میان سازمان پشتیبانی نیروهای مسلح و امدادخودرو ایران، به منظور 
دریافت خدمات اعتباری کارکنان هر دو سازمان از طریق »کارت حکمت« خبر 
داد.به گزارش ارتباطات امدادخودروایران، ســیدعباس میرحسینی با اعالم این 
همکاری مشترک افزود: هدف شرکت امدادخودرو ایران ارایه خدمات خودرویی 
در سراســر کشور است و دارندگان کارت حکمت می توانند بدون نگرانی از نقص 
فنی و توقف خودرو، در هر ســاعت از شــبانه روز از خدمات استاندارد خودرویی 
شــرکت امدادخودروایران استفاده کنند.وی با اشاره به ظرفیت دو سازمان برای 
ارایه خدمات اقســاطی به مشــتریان و امکان خرید اعتباری خدمات و قطعات 
خودرویــی اصل با تخفیفات و تســهیالت ویژه گفت: با تفاهــم صورت گرفته 
امیدواریم با هم افزایی دو مجموعه بتوانیم هم از نظر هزینه خدمات ارایه شــده 
و هم برای پرداخت مدت دار این هزینه ها شــرایط ویژه ای برای دارندگان کارت 
حکمت در نظر بگیریم که موجب رضایت بیشــتر این عزیزان به جهت خدمات 

دریافتی باشد.

تفاهم نامه همکاری بین وزارتخانه های صمت و 
عتف با هدف تعمیق ارتباط صنعت و دانشگاه 

اجرایی شد
تهران- ایرنا- وزارتخانه های صمت و عتف با هدف تحقق سند تحول دولت مردمی 
و توســعه و تعمیق ارتباط صنعت و دانشــگاه در راستای شعار سال، تفاهم نامه 
همــکاری امضا کردند که از امروز )یکشــنبه( اجرایی شــد.به گزارش خبرنگار 
اقتصادی ایرنا، با شکل گیری کمیته اجرایی از سوی »سید مهدی نیازی« معاون 
هماهنگی و امور کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت و »علی خیرالدین« 
معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، این تفاهم نامه شــکل 
اجرایی به خود گرفت.پیش از این در تاریخ ســوم مرداد ماه تفاهم نامه مزبور به 
امضای »سید رضا فاطمی امین« وزیر صمت و »محمدعلی زلفی گل« وزیر عتف 
رسیده بود.این تفاهم نامه به منظور همکاری و تعامل مؤثر وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اولویت همه محورهای مورد تفاهم 
به ویژه تحقق شــعار ســال »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین«، عملیاتی شدن 
سیاست های کلی نظام در حوزه علم و فناوری، تحقق سند تحول دولت مردمی، 
توسعه و تعمیق ارتباط صنعت و دانشگاه، تربیت نیروی انسانی متخصص، ماهر و 
کارآفرین، جلوگیری از خروج نیروهای نخبه و خبره، رسوخ فناوری های پیشرفته 
در صنایع کشور، تجاری سازی نتایج تحقیقات و فناوری های دانشگاهی و با هدف 
افزایش رقابت پذیری و تاب آوری اقتصاد کشــور بین دو وزارتخانه تنظیم، امضا و 

اجرایی می شود.

بازدید وزیر حمل و نقل ونزوئال از گروه 
خودروسازی سایپا

وزیر حمل و نقل و رئیس بخش ونزوئالیی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و 
ونزوئال از مرکز تحقیقات و نو آوری گروه خودروســازی سایپا بازدید و در جلسه 
ای مشــترک با مدیرعامل این گروه خودروساز در خصوص انجام همکاری های 
مشــترک و تولید خودرو در ونزوئال به تبادل نظر پرداخت.به گزارش سایپانیوز، 
محمدعلی تیموری، مدیرعامل گروه خودروســازی سایپا در این نشست ضمن 
ارائه گزارشی از عملکرد گروه خودروسازی سایپا در حوزه تولید محصوالت جدید 
گفت: گروه خودروســازی سایپا در حوزه تولید محصوالت جدید و مدرن برنامه 
های خوبی در دست انجام دارد و اقدامات خوبی انجام داده و به زودی محصوالت 
جدیدی وارد بازار خواهد کرد.او افزود: صنعت خودروسازی یکی از صنایع مهم هر 
کشوری است که در ایجاد توسعه پایدار نقش مهمی دارد و بر سایر صنایع مهم 
کشور تاثیرگذار است و سایپا این آمادگی را دارد که در خصوص همکاری با کشور 

ونزوئال به صورت مشترک محصوالت خود را تولید و روانه بازار آن کشور کند.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی گلستان :
 پیشرفت ۵۰ درصدی پروژه تعریض محور 

آق قال_ بندر ترکمن
معاون مهندسی و ســاخت اداره کل راه و شهرســازی گلستان گفت: عملیات 
تعریض محور آق قال_ بندر ترکمن پیشرفت ۵۰ درصدی داشته است.مهندس 
نبــی اهلل داوودی اظهار کرد: با پیگیری های مدیرکل محترم راه و شهرســازی، 
نمایندگان محترم مردم استان گلستان در مجلس شورای اسالمی و با همکاری 
مقام عالی وزارت راه و شهرســازی تعریض محور آق قال_ بندر ترکمن در حال 
اجرا است.معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی گلستان ادامه داد: 
این پروژه به طول ۳۴ کیلومتر است که با همکاری اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای اســتان انجام می شود.وی افزود: تعریض و بهسازی ۱۷ کیلومتر از 
این محور در حیطه وظایف اداره کل راه و شهرسازی بوده که از سوی شهرستان 

بندرترکمن به سمت آق قال در حال اجرای عملیات هستیم.

تکمیل پروژه پارکینگ طبقاتی و کاربری های 
مکمل ساختمان مرکزی شهرداری کرج

سرپرست شــهرداری کرج بابیان اینکه هیچ مشکلی برای تأمین اعتبار تکمیل 
پروژه پارکینگ طبقاتی و ســاختمان مکمل شهرداری کرج وجود ندارد، گفت: 
این پروژه تا پایان شهریورماه به بهره برداری می رسد .منوچهر غفاری در جلسه ایبا 
حضور پیمانکار پروژه ساختمان مکمل شهرداری برگزار شد، اظهار کرد: ساختمان 
مکمل شــهرداری کرج با بیش از ۹۰ درصد پیشــرفت به مراحل پایانی رسیده 
اســت.غفاری با اشــاره به اینکه این پروژه با مساحت حدود ۲۲ هزار مترمربع از 
مهم ترین پروژه های ساختمانی شهرداری است، گفت: این پروژه از نظر زیربنایی 
تکمیل شــده و تجهیزات و سیستم های سرمایشــی و اطفای حریق خریداری و 
بخش اعظم آن نصب و مابقی آن در حال انجام است .وی در ادامه بیان کرد: این 
پروژه در ۱۶ طبقه و با متراژ حدود ۲۲ هزار مترمربع احداث شــده که پنج طبقه 
زیرزمین و بخشی از طبقه سوم آن برای پارکینگ خودروها برنامه ریزی و طبقات 
اول و دوم نیــز برای کاربری درمانی و مابقی طبقات برای کاربری اداری در نظر 

گرفته شده است.

دلیل افزایش قیمت آلومینیوم در بازار
دبیر ســندیکای صنعت آلومینیوم ایران ضمن تاکیــد بر اینکه دولت و وزارت 
صنعــت، معدن و تجارت، صنعــت آلومینیوم را به حال خــود رها کرده و به 
مشکالت آن رسیدگی نمی کند، عمده دلیل افزایش قیمت آلومینیوم در بازار را 
کم کردن عرضه تولیدکنندگان مواداولیه خوانده و تاکید کرد: درست است که 
صنایع مادر بایستی مورد حمایت قرار گیرند، اما صادرات مواداولیه مصداق بارز 
خام فروشی و برخالف سیاست های اقتصاد مقاومتی است.آریا صادق نیت حقیقی 
در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با افزایش قیمت ایجاد شده در بازار این صنعت، 
ضمن اشــاره به مشکل فرمول قیمت گذاری آلومینیوم که تاکنون بازنگری نیز 
نشده است، یادآور شــد: زمانیکه دالر نرخ دولتی )۴۲۰۰ تومان( داشت، برای 
آنکه رانت حاصل از فاصله قیمت ارز ترجیحی و ارز بازار آزاد کم شــود، ضریب 
۱۰ درصد به عنوان پریمیوم در فرمول در نظر گرفته شــد اما پس از آنکه دالر 
۴۲۰۰ تومانــی جای خود را به دالر نیمایی داد، بر این اســاس این ۱۰ درصد 
تبدیل به پنج درصد شــد. دبیر سندیکای صنعت آلومینیوم ایران، ادامه داد: با 
این وجود، پریمیوم دو برابر پریمیوم صادراتی بود؛ به عبارتی آلومینیوم خالصی 
که صادر می شود، به مراتب ارزان تر )حدودا کمتر از نصف( از آلومینیوم خالصی 
اســت که در اختیار صنایع داخلی قرار می گیرد. این موضوع پیگیری شــد اما 
به جای آنکه موضوع حل شود، شرکت های اصلی تولیدکننده آلومینیوم )چهار 
شــرکت اصلی که شرکت های مادر هستند( به شــدت عرضه را کاهش دادند. 
همین کم کردن عرضه سبب شد بازار با کمبود مواجه شود و در بورس، رقابت 
تشــدید و قیمت  آلومینیوم به ازای هر کیلــو ۱۰ هزار تومان افزایش پیدا کند.
وی تاکید کرد: همین موضوع تبدیل به بهانه ای شد تا خواستار افزایش قیمت 
شوند؛ لذا به دنبال این هستند که پریمیوم را از پنج درصد به همان ۱۰ درصد 
برگردانند. در حقیقت به این ترتیب قیمت پریمیوم برای صنایع داخلی پنج برابر 
گران تر از رقبای خارجی خواهد شد. صنایع مادر از این جهت که تامین کننده 
مواداولیه صنعت هستند، بایستی حمایت شوند اما این را نیز باید در نظر گرفت 
که صادر کردن مواداولیه، عین خام فروشی است و برخالف سیاست های اقتصاد 
مقاومتی اســت.حقیقی خاطرنشان کرد: اشتغال در صنایع باالدست حدود ۱۲ 
هزار نفر، اما در صنایع پایین دست بیش از ۳۰۰ هزار نفر است و ارزش افزوده، 
اشتغال و ارزآوری در صنایع پایین دست ایجاد می شود؛ اما در حال حاضر با این 
اقدام متاســفانه صنایع پایین دست را نابود می کنند که منجر به توقف فعالیت 
صنعت خواهد شد.دبیر سندیکای صنعت آلومینیوم ایران تصریح کرد: مشکل 
بزرگ صنعت آلومینیوم این اســت کــه وزارت صمت هیچ متولی برای صنایع 
آلومینیوم ندارد و این صنعت را به حال خود رها کرده اســت. وزارت صمت به 
موضوع ها و مشکالت این صنعت رسیدگی نمی کند و دیدن مسئوالن به امری 
بســیار دشوار تبدیل شده است؛ حتی اگر دیداری و نامه نگاری ها صورت گیرد، 
پاسخ درستی دریافت نمی شود. اخیرا با مدیرکل صنایع فلزی دیداری داشتیم 
و مقرر شد صادرات کم شود تا توزیع داخل به حد کفایت و نظم برسد و رقابت 
کاذب حذف شــود؛ اما از آن زمان عرضه کمتر و شــرایط بدتر هم شد.حقیقی 
در رابطه با وضعیت فعلی بازار، اظهار کرد: بورس کاال که بایســتی محلی برای 
عرضه و تقاضا، کشــف قیمت و تنظیم بازار باشــد به محلی برای قیمت سازی 
و بازارســازی تبدیل شده است. بورس کاال خودســرانه و بدون رعایت قوانین 
اعمال قانون می کند و در آن عرضه بصورت نامناسب انجام می شود. ضمن اینکه 
فرمول را دستکاری کرده و قیمت  پایه را خودسرانه افزایش می دهد. همچنین با 
نامه ای که اخیرا )مبنی بر افزایش قیمت پایه در بورس( منتشر کرده است، بازار 
آلومینیوم را دچار التهاب شدید کرده که زمینه نگرانی و سرگردانی صنعت گران 

آلومینیوم را فراهم کرده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت

رشد ۸۰ درصدی تجارت با عمان در چهار ماهه امسال
تهران- ایرنا- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مبادالت تجاری ایران و عمان 
در چهار ماه نخســت امسال ۸۰ درصد رشد داشته و صادرات از ۱۴۵ میلیون دالر در 
مدت مشابه سال گذشته به ۴۱۵ میلیون دالر رسیده است.به گزارش خبرنگار اقتصادی 
ایرنــا، »علیرضا پیمان پاک« در همایش فرصت ها و روش های صادرات به عمان با بیان 
اینکه راهبرد دولت سیزدهم، توسعه تجارت با کشورهای همسایه است، اظهار داشت: 
اقدامات مختلفی در سازمان توسعه تجارت برای تسهیل و تسریع تجاری در یک سال 
گذشــته انجام شده است.رییس کل سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه توسعه بازار از 
مهمترین موضوعاتی است که دولت دنبال می کند، تصریح کرد: برگزاری کارگاه هایی 
برای آشنایی با فعالیت های اقتصادی کشورها در این راستا انجام می شود که تاکنون 
برای پاکستان و روسیه انجام شده است.پیمان پاک خاطرنشان کرد: عمان بهترین الگوی 
توســعه همکاری تجاری اســت، زیرا هماهنگی همه جانبه ای بین دو کشور برای اثر 
بخشی اقدامات برقرار شده که موفق نیز عمل کرده است.وی با تاکید بر اینکه موفقیت 
ها و دســتاوردهای تجاری میان دو کشــور را می توان از آمارها مشاهده کرد، گفت: 
سال ۱۴۰۰ رشد ۶۰ درصدی در تجارت ایران و عمان را شاهد بودیم و در چهار ماهه 
ابتدایی امسال نیز به رشد ۸۰ درصدی دست یافته ایم.رییس کل سازمان توسعه تجارت 
تاکید کرد: از ســوی دیگر اقدامات زیرساختی که دولت با همراهی اتاق های بازرگانی 
دو کشور انجام داده اقدامات موثری است که آینده روشن تری برای توسعه تجارت بین 
دو کشــور ترسیم می کند.وی با بیان اینکه ایران و عمان قرابت دیرینه ای فرهنگی و 
سیاسی با ایران دارد، اظهار داشت: عزم جدی دولت ها در زمینه فعالیت های اقتصادی 
موجب تســهیل تجاری و فراهم شدن شرایط توسعه شده است.پیمان پاک با اشاره به 
تاکید کمیســیون مشترک ایران و عمان به فراهم شدن زیرساخت ها، خاطرنشان کرد: 
پیگیری و همکاری همه جانبه کشور عمان برای توسعه فعالیت های تجاری با همراهی 
فعال اتاق های بازرگانی فرصتی را فراهم کرده است که با ایجاد الزامات و زیرساخت ها 
برای گسترش مبادالت اقتصادی می توان به اهداف دست یافت.وی با اشاره به اهمیت 

شناخت بازار دو کشــور برای فعاالن اقتصادی، تصریح کرد: باید ارتباطات تجاری دو 
کشــور را به صورت هدفمند و با برنامه ریزی دقیق پیش ببریم که یکی از این راه ها 
ایجاد یک بانک اطالعاتی در قالب پلتفرم با اطالعات دقیق برای پاسخگویی به نیازهای 
وارداتی کشورها است که به زودی راه اندازی می شود.پیمان پاک حضور در در نمایشگاه 
ها و اعزام هیات های تجاری را از دیگر راهکارهای توســعه تجارت دانســت و گفت: 
مطابق توافقات انجام شده، مقرر شد به صورت نظامند و هدفمند پاویون در این کشور 
داشته باشــیم و در رشته کاالیی مختلف هیات هایی را اعزام و از این کشور بپذیریم.

وی با بیان اینکه مدیریت توافقات و برنامه ریزی برای اهداف آن موجب دســتیابی به 
نتیجه می شــود، تصریح کرد: در توســعه روابط با عمان بسیاری از مشکالت موجود 
با کشــورهای دیگر حل شده اســت.معاون وزیر صمت افزود: تجار و فعاالن اقتصادی 
میان دو کشــور مشکل ویزا ندارند و به همین دلیل تردد به سهولت انجام می شود و 
با کنترل ویروس کرونا بار دیگر پروازهای مستقیم هوایی نیز برقرار شده است. رییس 
کل سازمان توسعه تجارت با تاکید بر اینکه فرصت خوبی برای تجارت با عمان فراهم 
شــده است، خاطرنشان کرد: سه شاخص زیرساخت های حمل و نقلی، ضمانت و بیمه 
بانکی و دریافت ارز که تجار به آن نیاز دارند، در دسترس است که می تواند به توسعه 
تجارت کمک شایانی کند.وی با بیان اینکه تجارت با عمان نباید محدود به کاال باشد 
بلکه برای ارائه خدمات و فنی و مهندسی فضای خوبی فراهم شده است، اظهار داشت: 
با توجه به ارتباطات تجاری این کشــور، تولید مشترک و صادرات مجدد مساله مهمی 
اســت که می تواند تجارت را برای دو کشور پایدار و بلندمدت کند.پیمان پاک با بیان 
اینکه عمان با هند، آمریکا، شرق آسیا و آفریقا مزیت تجارت آزاد را دارد، تصریح کرد: 
صادرات مجدد و سرمایه گذاری مشترک راهکارهایی است که ایران را از مزیت تجارت 

آزاد عمان بهره مند می کند.

از توسعه روابط ایران و عمان استقبال می کنیم
همچنین در این همایش »راشد قیالنی« معاون سفارت سلطنت عمان با بیان اینکه این 
کشــور آمادگی کامل برای همکاری با ایران دارد، اظهار داشت: دو کشور روابط بسیار 
دیرینه و ریشه داری دارند که در همه ادوار نیز خوب بوده است و اکنون نیز از گسترش 
ارتباطات حمایت می کنیم.وی با بیان اینکه سلطان عمان سیاست های مفیدی برای 
تجارت پایه گذاری کرده است، تصریح کرد: مهم ترین تمرکز ما، گسترش روابط تجاری 
و اقتصادی و ســرمایه گذاری در کشــورهای مختلف است و به همین دلیل از توسعه 

روابط ایران و عمان استقبال می کنیم.

به نظر می رســد ماجــرای پرچالش 
عرضه خــودرو در بورس به فصل آخر 
خود نزدیک است، به طوری که عالوه 
بر عرضه ۶۰۰ دستگاه خودرو فیدلیتی 
و دیگنیتی در تاریــخ ۲۶ مرداد ماه، 
گروه خودروســازی ســایپا نیز برای 
عرضه در همــان هفته )هفته چهارم 
مردادماه( اعالم آمادگی کرده اســت.

به گزارش ایســنا، مذاکره برای عرضه 
خودرو با خودروســازهای مختلف از 
ســال قبل توسط بورس کاال آغاز شد 
و مذاکــره با ایران خودرو نیز تقریبا تا 
مرحله آخر نیز رفت، اما تغییر مدیریت  
مانع این اقدام شــد. البته مذاکرات با 
ســایپا ادامه داشت و قرار شد شاهین 
در بورس کاال عرضه شــود. پس از آن 
نیز قرار شــد گروه بهمن محصوالت 

خود را در بورس کاال عرضه کند.

گــروه بهمن پشــت مخالفت وزارت 
صمت ماند

طبق اعالم بورس کاال، قبل از عرضه 
همه قوانین بررســی شده بود و هیچ 
مانعی بر ســر راه این عرضه ها وجود 
نداشــت. به همین دلیــل در نهایت 
فرایندهــای قانونــی طی شــده و 
نخستین عرضه  و معامله خودرو در 
بورس کاال انجام شــد. بر این اساس 
جمعا ۱۰۳ دســتگاه  کارا دو کابین 
و کارا تــک کابیــن در بــورس کاال 
فروش رفت.پس از آن قرعه به نام دو 
خودروی پرطرفدار رســید و قرار شد 
۱۸ خردادماه ۴۳۰ دستگاه فیدلیتی 
و دیگنیتــی در بــورس کاال عرضه 
شــود. ، اما دقیقا چند ســاعت قبل 
از عرضه، این فرایند توســط وزارت 
صمت تعلیق شــد. وزیر صمت پس 

از ان اعــالم کرد که از یک ماه و نیم 
قبل با بــورس کاال مذاکراتی در این 
بــاره صورت داده بود، اما روال را جلو 
بردند. نامه یک روز قبل به بورس کاال 
در مورد توقــف عرضه خودرو نیز در 
واقع یک اتمام حجت بود. بورس کاال 
برای عرضه کاالهای بی نام و نشــان 
)برند( مثل فوالد اســت من با عرضه 
خودرو در بورس مخالف نیستم، اگر 
چه ایــن کار حرفه ای نیســت. در 
مــورد عرضه خــودرو در بورس کاال 
رانت وجود داشت و کسانی که رانت 
آنها از بین رفت فضای رســانه ای را 
این راستا، معاون  معکوس کردند.در 
عملیــات و نظارت بر بازار بورس کاال 
نیز اعالم کرد کــه عرضه خودرو در 
بورس کاال بر اســاس مقررات صورت 
گرفته و عرضه کننده پیش از عرضه 
اعالم کــرده بود که هیچ محدودیتی 
برای عرضه وجود ندارد. اما بورس کاال 
از ســوی وزارت صمت تهدید شده و 
مصوبه سران قوا مبنی بر اینکه عرضه 
خودرو نباید صورت گیرد را ارائه کرده 
است. مصوبه ای که به گفته جهرمی 
وزارت صمت تفســیر اشتباهی از آن 
داشــته و به همین دلیل این موضوع 
دوباره در شورای عالی بورس درحال 
بررسی اســت.در نهایت این بررسی 

انجــام و عرضــه خــودرو در بورس 
توســط این شورا تصویب شد. بر این 
اســاس و طبق آخریــن اخبار ۶۰۰ 
دستگاه خودرو فیدلیتی و دیگنیتی 
در تاریخ ۲۶ مرداد ماه در بورس کاال 
عرضه خواهند شــد. همچنین گروه 
خودروسازی سایپا نیز برای عرضه در 
همان هفته )هفته چهارم مردادماه( 

اعالم آمادگی کرده است.

نحوه خرید خودرو از بورس کاال
طبق اعــالم روابط عمومــی بورس 
کاال، انطور کــه حمید رضا رحمنی، 
رئیس اداره ناظــران و امور تاالرهای 
بورس کاالی ایران اعالم کرده است، 
متقاضیان بــرای خرید این خودروها 
در بــورس کاال ابتدا باید نســبت به 
اخذ کد معامالت بــورس کاال اقدام 
کنند.   نحوه اخذ کد بورس کاال نیز 
به این شــکل است که متقاضیان به 
یکی از کارگزاری های مجاز مراجعه 
و به صورت آنالین یــا حضوری کد 
بورس کاال را دریافت می کنند. البته 
پیش از آن باید در سامانه سجام ثبت 
نام کرده و احراز هویت شــده باشند. 
متقاضیــان پس از اخــذ کد بورس 
کاال، باید نســبت به گشایش حساب 
وکالتی اقدام کنند. حســاب وکالتی 

حسابی اســت که به بورس کاال این 
امــکان را می دهد که پــس از آنکه 
خریــدار در فرآیند رقابت شــرکت 
کــرده و کاال را خریداری کرد بتواند 
از آن حســاب برداشت کند و به این 
ترتیب مراحل تســویه انجام شود.به 
گفته وی نکته ای که باید به آن توجه 
شود این است که برای خرید خودرو، 
باید ۳۰ درصد قیمت پایه خودرو در 
حساب وکالتی خریدار موجود باشد. 
به این ترتیب زمانی که ثبت سفارش 
صورت می گیرد ایــن مبلغ تا زمان 
انجام فرآیند حراج در حساب وکالتی 
ناظران  اداره  مسدود می شود.رئیس 
و امور تاالرهای بــورس کاالی ایران 
درباره محدودیت های خرید خودرو 
از بــورس کاال توضیــح داد: در حال 
حاضر هر کد ملی صرفاً مجاز به ثبت 
ســفارش روی یکی از کدهای عرضه 
شده اســت و صرفاً هم امکان خرید 
یک دستگاه خودرو را دارند. همچنین 
صدور سند و شماره گذاری نیز تنها 
به اســم خریدار خواهــد بود. پس از 
انجــام فرآیند حراج و نهایی شــدن 
خریدار، یکسری هزینه های عوارض، 
شماره گذاری و هوشمندسازی کارت 
خودرو کــه در اطالعیه عرضه به آن 
اشاره شــده لحاظ می شود.رحمنی 
درباره فرآیند حــراج نیز عنوان کرد: 
پس از نهایی شــدن ثبت ســفارش 
خریداران در روزی که عرضه و فرآیند 
حراج صورت می گیرد،  خریداران بر 
مبنای قیمت پایــه در فرایند حراج 
شــرکت و در صورتی کــه تقاضا از 
عرضه بیشتر باشد در رقابت شرکت 
خواهند کــرد و همچنین مالیات بر 
ارزش افزوده ای که پرداخت خواهد 
شــد بر مبنای قیمت نهایی است که 
خریدار در سامانه ثبت و خرید خود 

را نهایی کرده است.

جنجال خودرو و بورس به پایان رسید

نشســت حضوری و وب کنفرانس “مدیریت عرضه محصوالت لوازم یدکی و مصرفی وســایل نقلیه” روز ۱۱ مرداد ۱۴۰۱، در اتاق اصناف ایران و با حضور محمد مهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت، هوشیار فقهیی 
دبیر کل اتاق اصناف ایران و جمعی از نمایندگان نهادهای ذی ربط، روســای اتاق های اصناف شهرســتان ها و اتحادیه های مسئول در شهرستان های کشور برگزار شد تا نظرات کارشناسی برای اجرای طرح »ممنوعیت عرضه لوازم 
یدکی و قطعات خودرو از ۱۵ مرداد ۱۴۰۱« در واپسین روزهای منتهی به اجرای این طرح مورد بازخوانی و بررسی نهایی قرار گرفته و مشکالت باقی مانده رفع شود.دبیر کل اتاق اصناف ایران در این نشست ضمن اعالم موافقت 
و همراهی اصناف، به لزوم اجرای این طرح اشــاره کرد و گفت: بر اســاس برآوردی که اتحادیه مربوطه در تهران در ســال ۱۳۹۸ انجام داد، حدود ۱۱٫۵ میلیارد دالر هزینه ساالنه قطعات یدکی در ایران است. در این برآورد ، تا دو 
سال کارکرد خودروها، هزینه استهالک و تعمیراتی در نظر گرفته نشده است و برای خودروهایی با عمر ۵سال به باال ۵درصد نرخ استهالک در نظر گرفته شده است. در همان سال ۳ تا ۳٫۵ میلیارد دالر واردات رسمی در کشور 
ثبت شد. اما مشاهدات میدانی و گزارش های غیررسمی گواه آن است که فاصله زیادی بین آمارهای رسمی و حقیقت بازار وجود دارد و معنای آن این است که نیازمند شفاف سازی در بازار لوازم یدکی و قطعات خودرو هستیم.هوشیار فقیهی بیان کرد: فعاالن صنفی و 
صنعتی کشور تمایل به شفاف سازی و قانونمندی چرخه اقتصادی دارند چرا که تداوم فعالیت های اقتصادی را در چنین فضایی متصور هستند. اتاق اصناف ایران نیز با همین رویکرد تالش می کند تا به سمت قانونمند کردن فعالیت ها و عقالنیت بخشی و علمی شدن 
تصمیمات کمک کند.وی افزود: هر کدام از ما به عنوان یک ایرانی عالقمندیم تا از تولیدات ملی استفاده کنیم اما الزم است تا کیفیت ها را در بخش تولید افزایش دهیم. در بخش لوازم یدکی و قطعات خودرو نیز به دلیل این که ارتباط مستقیمی با جان انسان ها دارد، 
باید شرایطی مهیا شود که قطعات با استاندارهای بین المللی و کیفیت باال تولید شود. اگر این شرایط فراهم شود قطعا تمایل برای استفاده بیشتر از تولیدات داخلی افزایش می یابد.دبیر کل اتاق اصناف ایران ادامه داد: با این وجود، در حال حاضر بخشی از بازار لوازم 
یدکی و قطعات خودرو از طریق واردات )رسمی و غیر رسمی( تامین می شود و البته بدنه بازار از وجود اقالم تقلبی نیز رنج می برد و موجب شده تا رانندگان و مالکان خودرو متحمل هزینه  در تعمیر و تعویض قطعات شوند و این مسئله گاها منجر به مرگ و میر ناشی 

از تصادفات حادث شده از نصب قطعات جعلی و غیر استاندارد شده است.

عرضه بدون شناسه لوازم یدکی و قطعات خودرو از ۱۵ مرداد ممنوع!

مهلت رفع تعهد ارزی سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریورماه تمدید شد
با مصوبه کمیته اقدام ارزی، مهلت رفع تعهد ارزی سال ۱۴۰۰ صادرکنندگان تا پایان شهریورماه سال جاری تمدید شد.به گزارش ایلنا از کنفدراسیون صادرات ایران، 
بر اساس مصوبه ۸۳ کمیته اقدام ارزی، مهلت رفع تعهد ارزی سال ۱۴۰۰ صادرکنندگان تا آخر شهریورماه سال جاری تمدید شد. همچنین ، بر اساس مصوبه قبلی 
مهلت رفع تعهد ارزی صادرات سالهای ۹۸ و ۹۹ تنها تا پایان مرداد ماه سال جاری امکانپذیر خواهد بودشایان ذکر است مهلت های اعالمی به هیچ عنوان قابل تمدید 

نخواهد بود و از صادرکنندگان  تقاضا می شود جهت جلوگیری از مشکالت بعدی نسبت به رفع تعهد در زمان های اعالمی، اقدام الزم را به عمل آورند.
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گزیده خبر

قدردانی مدیرعامل بانک دی از سهامداران 
حاضر در مجمع عمومی عادی سالیانه بانک دی

مدیرعامل بانک دی در پیامی از حضور سهامداران این بانک در مجمع عمومی 
عادی ســالیانه قدردانی کرد.به گزارش روابط عمومی بانک دی، در پی برگزاری 
موفق مجمع عمومی عادی ســالیانه بانک دی، علیرضا قیطاسی به نمایندگی 
از اعضــای هیئت مدیره این بانک از حضور حداکثری، حســن نیت و همراهی 
ســهامداران برای تصویب صورت های ســال مالی منتهی به اسفند ماه 1400 

قدردانی کرد.در این پیام آمده است:»هذا من فْضل ربّی«
سهامداران گرامی بانک ارزش آفرین دی

اکنون که به فضل الهی در ایامی که با نام ســاالر شــهیدان، حضرت اباعبداهلل 
الحســین )ع( گره خورده اســت و مجمع عمومی بانک دی پس از 6 سال در 
موعد قانونی و مقرر برگزار شد الزم می دانم که از حسن نیت، حمایت و همدلی 
بی نظیر شــما سهامداران گرامی در پیشبرد اهداف بانک و برگزاری این مجمع 
در نهایت نظم، قدردانی کنم. خدا را شــاکرم کــه مجمعی کم نظیر و مملو از 
شفافیت و اقتدار را برای شما سهامداران برگزار کردیم.این توفیق حاصل نمیشد 
مگــر به لطف الهی و همت واال و کوشــش های صادقانه و اهتمام شــبانه روزی 
همکاران ارزشــمند بانک دی که شایسته اســت فرصت را مغتنم شمرده و از 
یکایــک همکاران عزیز به ویژه اعضای کارگروه برگزاری مجمع و عوامل اجرایی 
قدردانی کنم.اعتماد و همراهی سهامداران عزیز بانک دی، بار مسئولیتی سنگین 
را بر دوش تیم مدیریتی و کارکنان در راستای تحقق اهداف متعالی بانک دی در 
خدمت به ذی نفعان اصلی به ویژه خانواده های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران 
قــرار داد که امیدواریم در ســایه الطاف الهی و با تــاش جمعی بیش از پیش 
مجموعه همکاران این بانک، بتوانیم در پیشــبرد امور و اعتای بانک قدم های 

مؤثرتری برداریم، ان شاءاهلل.

در مراسمی با حضور وزیر اقتصاد انجام شد؛
امضای بزرگترین تفاهمنامه ایجاد اشتغال 

بین ستاد اجرایی فرمان امام و ۸ بانک
بانک کارآفرین به همراه هفت بانک و ۲ موسســه اعتباری تفاهمنامه 40 هزار 
میلیارد تومانی ایجاد اشــتغال درسراسر کشــور را با بنیاد برکت امضا کردند.به 
گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، صبح امروز در مراسمی باحضور وزیراقتصاد، 
سرپرست ستاد اجرایی فرمان امام، مدیرعامل بنیاد برکت و گروه اقتصادی تدبیر 
و مدیران عامل هشت بانک در محل نمایشگاه دائمی دستاوردهای ستاد اجرایی 
فرمان امام ، بزرگترین تفاهمنامه ایجاد اشــتغال درکشور به امضا رسید.در این 
مراسم سید احســان خاندوزی وزیراقتصاد و امور دارایی گفت: تفاهم 40 هزار 
میلیاردی برای ایجاد اشــتغال توسط ستاد اجرایی فرمان امام یکی از ابتکارات 
منحصربه فرد درسال های اخیر اســت، ویژگی طرح های برکت، پایش مرتب ، 
آناین رســیدن تسهیات به هدف ، پیگیری مشــاغل ایجادشده و حمایت از 
کارآفرینان اســت، که موجب می شود؛ وام ها هدر نرود.وی افزود: ما با همکاران 
خود در شــبکه نظام بانک های دولتی و خصوصی این برنامه ریزی را داشــته و 

داریم .

امضای تفاهم نامه همکاری بین بانک ملی 
ایران با بنیاد برکت در راستای ایجاد 50 

هزار شغل
امروز در جریان آئین امضای تفاهم نامه 400 هزار میلیارد ریالی ایجاد اشــتغال 
بین بنیاد برکت ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و 9 بانک عامل کشور، 
تفاهم  نامــه همــکاری دوجانبه بین بانک ملی ایران و بنیاد برکت در راســتای 
توانمندسازی و ایجاد 50 هزار شغل در کشور به امضای سید فرید موسوی عضو 
هیات مدیره بانک ملی ایران و محمد ترکمانه مدیرعامل بنیاد برکت رســید.به 
گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این تفاهم نامه که طی مراسمی در محل 
بنیاد برکت برگزار شد، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، سید عباس 
حسینی معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد، سید فرید موسوی 
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران، عارف نوروزی سرپرست ستاد اجرایی فرمان 
امام )ره(، محمد ترکمانه مدیرعامل بنیاد برکت و مدیران عامل و اعضای هیات 
مدیره بانک ها و موسسات مالی کشور حضور داشتند.وزیر امور اقتصادی و دارایی 
در این مراسم با بیان این که در حال حاضر نظام تامین مالی شبکه بانکی بر روی 
ریل تامین مالی تولید و تامین مالی نیازهای ُخرد خانوارهای کشور حرکت می 
کند، اظهارداشت: بانک ها باید در تدوین برنامه ها و سیاست های ساالنه خود به 
گونه ای عمل کنند که در صادرات و تولید کشور سهیم و نقش آفرین باشند.وی 
با اشاره به این که در کشور تسهیات ُخرد مصرفی و تسهیات خرد اشتغالزایی 
وجود داد، گفت: ما در وزارت اقتصاد در ســال جاری براساس برنامه ریزی ها و 
هدفگذاری های انجام شده بنا داریم تسهیات خرد را در راستای اشتغالزایی به 

متقاضیان اعطا کنیم

بزرگ ترین تفاهم نامه ایجاد اشتغال در کشور 
با مشارکت بانک سپه، بنیاد برکت و هشت 

بانک عامل امضا شد
بزرگ ترین تفاهم نامه ایجاد اشتغال در کشور به ارزش 400هزار میلیارد ریال بین 
بنیاد برکت ســتاد اجرایی فرمان امام)ره(، بانک سپه و هشت بانک عامل دیگر 
امضا شد. به گزارش پایگاه اطاع رسانی بانک سپه: صبح 11 مرداد 1401 آیین 
امضای تفاهم نامه 400هزار میلیارد ریالی ایجاد اشتغال در کشور با حضور دکتر 
احســان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، دکتر عارف نوروزی سرپرســت 
ستاد اجرایی فرمان امام)ره(، دکتر محمد ترکمانه مدیرعامل بنیاد برکت، دکتر 
آیت اله ابراهیمی مدیرعامل بانک ســپه و مدیران ارشــد دیگر بانک های عامل 
کشور در سالن همایش های ستاد اجرایی فرمان امام )ره( برگزار شد.دکتر احسان 
خانــدوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در آییــن امضای این تفاهم نامه با بیان 
اینکه این تفاهم نامه که با همکاری بانک های عامل و بنیاد برکت اجرا می شود، 
به منظور ریل گذاری و حرکت نظام تأمین مالی به سمت تولید و مشاغل کوچک 
و زودبازده کشور است، گفت: تفاهم 400هزار میلیارد ریالی برای ایجاد اشتغال 
توســط ستاد اجرایی فرمان امام)ره( یکی از ابتکارات منحصربه فرد در سال های 
اخیر اســت.وی بابیان اینکه  این تفاهم نامه ذیل تبصره 16 و 18 قانون بودجه 
سال 1401 امضا می شود، گفت:براساس این تفاهم نامه، ارائه تسهیات منجر به 
ایجاد اشتغال پایدار، همراه با نظارت مداوم، پایش مستمر، حمایت از کارآفرینان، 
مشاوره به تسهیات گیرندگان و ممانعت از معوق شدن این تسهیات می شود. 
دکتر خاندوزی ادامــه داد: افزون بر موارد مذکور، با توجه به ظرفیت های بنیاد 
برکت، امکان یکپارچه سازی اطلس محرومیت در عرصه ملی و ایجاد هم افزایی 
با استفاده از توان نهادهای دست اندرکار و اشتغال آفرین از مهم ترین اولویت های 

وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

طبق اعالم وزارت اقتصاد

۱۶ هزار میلیارد وام بدون ضامن پرداخت شد
طبــق اعام وزارت اقتصاد، از ابتــدای بهمن 1400 تا پایان 
تیرماه امســال بانک های دولتی 15 هــزار و 9۳1 میلیارد و 
6۳۲ میلیون تومان اعتبار به 4۷5 هزار و 448 نفر تسهیات 
پرداخت کرده اند.به گزارش ایسنا، طبق اعام وزارت اقتصاد، 
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی از اواخر دی ماه 
بانک های دولتی را موظف کرد در پرداخت تســهیات کمتر 
از 100 میلیون تومان صرفا اعتبارســنجی را ماک پرداخت 
قرار دهند و از روش ســنتی درخواست ضامن دست بکشند.

درواقع نظام پرداخت تسهیات براساس ضامن، سال هاست 
در بسیاری کشورها منســوخ شده و آنچه که مبنای اعطای 
وام خرد قرار می گیرد اعتبار فرد در شــبکه بانکی است. این 
اعتبارسنجی براساس سابقه اعتباری فرد در نحوه بازپرداخت 
تســهیات، میزان مانده تســهیات، میزان درآمد ماهیانه و 
مواردی از این دســت محاسبه می شــود.باوجود اینکه بانک 
مرکزی بخشــنامه مرتبط را در 1۲ تیر ماه به شــبکه بانکی 
اباغ کرد اما بانک های دولتی از ابتدای بهمن ماه سال 1400 
اعطای تســهیات بدون ضامن و براساس اعتبارسنجی را در 
دســتور کار قرار دادند.در همین راســتا از ابتدای بهمن ماه 
ســال گذشته تا پایان تیرماه امسال 15 هزار و 9۳1 میلیارد 
و 6۳۲ میلیون تومان تســهیات در قالب 4۷5 هزار و 448 

فقره تســهیات توسط بانک های دولتی پرداخت شده است. 
بیشــترین تسهیات بدون ضامن توسط بانک سپه با 5 هزار 
و ۳80 میلیارد تومان برای 195 هزار و 9۷۷ فقره تسهیات 
پرداخت شده اســت. در واقع ۳۳.۷ درصد از کل تسهیات 
پرداختی بدون ضامن توســط بانک ســپه انجام شده است.

بعــد از آن بانک تجارت با 16.6 درصد، بانک قرض الحســنه 
مهر ایران با 14.۳ درصد، بانک ملی با 1۳.۷ درصد رتبه های 
بعدی را از نظر بیشــترین میزان پرداخــت وام بدون ضامن 
دارا هستند.علت ســهم پایین تسهیات خرد 100 میلیون 
تومانی بدون ضامن در بانک  صنعت معدن، توســعه تعاون و 
کشاورزی، تخصصی بودن این بانک ها و سهم اندک وام های 
خرد از کل تسهیات اعطایی است.باتوجه به ساختار تامین 
مالی و شکل گیری ساختار تسهیات دهی با یک یا دو ضامن، 
جایگزینی آن با نظام اعطای تسهیات براساس اعتبارسنجی 
فراینــدی زمان بر خواهد بود و در یــک دوره زمانی می تواند 
به تدریج سهم اعطای تسهیات براساس اعتبارسنجی را از کل 
تســهیات اعطایی افزایش داد. این حرکت بدون الزام قانون 
و به صورت داوطلبانه از ســوی وزارت اقتصاد آغاز شد و امید 
است این روند به تدریج به وضعیتی غالب برای انواع تسهیات 

بانکی تبدیل شود.

به دنبال واکنش ها به مشــروط شدن پرداخت تسهیات از 
جمله وام فرزندآوری به آقایان منوط به اســتعام وضعیت 
نظام وظیفــه، بانک مرکزی به فاصله کمــی از این موضع 
کوتاه آمده و دستور توقف آن را داده است.روز گذشته ایسنا 
خبری منتشــر کرد که براساس آن، بانک مرکزی پرداخت 
تسهیات از جمله وام فرزندآوری برای مردان را مشروط به 
اســتعام وضعیت نظام وظیفه کرده است. در این بخشنامه 
تاکید شده بود که »صرفا اشخاص ذکوری که پاسخ استعام 
وضعیت نظام وظیفه عمومی آنها در وب ســرویس شــبکه 
پیــام الکترونیک دولت »مجاز« باشــد، امکان اســتفاده از 
تســهیات بانکی از جمله تســهیات قرض الحسنه فرزند 
را دارا خواهند بود و اشــخاصی که پاسخ استعام وضعیت 

نظام وظیفه عمومی آنها در وب سرویس مذکور »غیر مجاز« 
اعام شده امکان اســتفاده از تسهیات مذکور را نخواهند 
داشــت«.این موضوع با بازخوردها و واکنش های مختلفی از 
سوی مردم، مســئوالن و نمایندگان مجلس مواجه شد؛ به 
طوری که برخی مخاطبان آن را شرطی ناعادالنه دانسته و 
اعام کردند که بانک ها به جز این بخشنامه، موانع و شروط 
زیادی بــرای وام ندادن پیش روی آن ها می گذارند و با این 
بخشنامه عما دریافت وام از شبکه بانکی بیشتر از قبل دور 
از انتظار خواهد شــد. در این بین، عمده واکنش مخاطبان 
ایســنا به این موضوع بود که چرا وام فرزندآوری که یک وام 
حمایتی برای تشویق مردم به فرزندآوری است، باید با شرط 
داشــتن کارت پایان خدمت اعطا شود؛ آن هم در شرایطی 

که در حال حاضر دریافت وام از بانک ها با موانع و شــرایط 
نسبتا سختی مواجه است؟همین طور، اخبار رسیده به این 
خبرگزاری حاکی از آن اســت که بانک مربوطه به متقاضی 
برای دریافت وام فرزند اعام کرده که باید برای یک وام ۲0 
میلیونی یک ضامن که حتما بازنشســته نباشــد و سفته و 
چک صیادی طرح جدید معادل 1۲0 درصد اصل و کارمزد 
مبلغ وام معرفی و ارائه کند.اما انتشار مشروط شدن پرداخت 
وام به آقایان با واکنش های متفاوت دیگری نیز همراه شــد؛ 
از جمله محســن دهنوی، یک عضو هیئت رئیسه مجلس 
این بخشــنامه را ناعادالنه خواند و اعام کرد که رئیس کل 
بانک مرکزی وعده داده است تا در اسرع وقت این بخشنامه 
لغو خواهد شد. عاوه بر این، وحید یامین پور - معاون امور 
جوانان وزارت ورزش به ایسنا گفت که این بخشنامه شامل 
»وام ازدواج« نمی شــود و الزم است وام فرزندآوری نیز طی 
تفاهم بانک مرکزی و نظام وظیفه عمومی از این بخشنامه 

مستثنی شود.بر این اســاس، بانک مرکزی به فاصله چند 
ســاعت از رسانه ای شدن این بخشنامه از موضع خود کوتاه 
آمد و بخشــنامه را متوقف کرد تا با قید تسریع موضوع در 
کمیســیون های تخصصی بررسی شده و پس از هماهنگی 
الزم با سازمان نظام وظیفه، بخشنامه اصاحی، جهت اجرا 

به شبکه بانکی اباغ شود.

بانک مرکزی از موضع خود کوتاه آمد
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گزیده خبر

مسکو نسبت به قطع کامل روابط با آمریکا 
هشدار داد

کرملین هشــدار داده است که ایده واشنگتن برای معرفی روسیه به عنوان 
حامی تروریسم عواقب شــدیدی خواهد داشت.به گزارش ایسنا، به نقل از 
اسپوتنیک، وزارت امور خارجه روسیه هشدار داد که اگر سناتورهای کنگره 
آمریکا به راه خود ادامه دهند و واشــنگتن روسیه را به عنوان کشور حامی 
تروریسم معرفی کند، احتماالً منجر به شکست کامل روابط دیپلماتیک بین 
دو کشور خواهد شد.ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در یک 
نشست خبری به خبرنگاران گفت: اگر مردم در واشنگتن تصمیم بگیرند که 
هرگونه تعامل با مسکو را به طور کامل متوقف کنند، ما می توانیم با آن زندگی 
کنیم؛ در این مورد نباید شکی وجود داشته باشد.وی با اشاره به سفر نانسی 
پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان به طعنه گفت: امیدوارم 
که ســخنران پرنده ]آمریکا[ به زودی به پایگاه خود بازگردد و با افرادی که 
حداقل عالقه ای به نحوه کار تجارت دیپلماســی دارند، ]برای نام روسیه به 
عنوان حامی تروریسم[ گفتگو کند.ایده اضافه کردن روسیه به لیست سیاه 
که در حال حاضر شــامل ایران، کره شمالی، سوریه و کوبا می شود، توسط 
برخی قانونگذاران مانند سناتور لیندسی گراهام حمایت می شود. قطعنامه 
غیرالزام  آوری کــه از وزارت امور خارجه آمریکا می خواهد چنین اقدامی را 
اتخاذ کند، هفته گذشته در سنا تصویب شد.بنا بر گزارش ها، آنتونی بلینکن، 
وزیر امور خارجه ایاالت متحده، در برابر درخواســت های کنگره و ولودیمیر 
زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، مبنی بر سیلی زدن به نام تروریسم علیه 
روسیه مقاومت کرده است.کاخ سفید استدالل کرد که چنین اقدامی از نظر 
تحریم های ضد روســیه که ایاالت متحده مایل به اعمال آن است و ممکن 
اســت به طرق مختلف نتیجه معکوس داشته باشد، هیچ اثر عملی نخواهد 
داشــت.زاخارووا گفت اگر ایاالت متحده روســیه را به عنوان دولتی حامی 
تروریســم معرفی کند، برای دو کشور »نقطه بی بازگشت« خواهد بود. وی 
اظهار داشــت که درخواست ها برای انجام این کار نشانه ضعف آمریکاست، 
زیرا واشنگتن دیگر در موقعیتی نیست که به سادگی به خواست خود، ملّتی 

را که به دالیلی، سیاستش را نمی پسندد از پای درآورد.

جواب رد جریان صدر عراق به درخواست 
الکاظمی برای گفت وگو

جریــان صدر عراق مخالفت خود با دعــوت طرف های مختلف به گفت وگو 
توســط نخست وزیر این کشور را رد کرد.به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه 
القدس العربی، جابر الخفاجی، از رهبران جریان صدر در سخنانی در واکنش 
به اظهارات اخیر مصطفی الکاظمی، نخســت وزیر کشورش درباره تظاهرات 
در بغداد مخالفت این جریان با دعوت طرف های عراقی به گفت وگو توسط 
الکاظمی را اعــالم کرد.وی در این باره گفت: مــا هیچ راه حل وصله پینه 
شــده ای را نخواهیم پذیرفت و حاضر بر نشســتن بر سر میزگرد نیستیم و 
نیاز به یک تغییر ریشــه ای وجود دارد.الخفاجی در ادامه تاکید کرد: مردم 
دیگــر حضــور دزد را تحمل نمی کننــد و از زندگی توأم با وابســتگی و 
دست نشاندگی خسته شده اند و با چشمان خودشان می بینند که کشورشان 
دزدیده می شــود.این اظهارات پس از آن مطرح شد که مصطفی الکاظمی، 
نخست وزیر عراق دوشنبه شب در سخنانی پس از پایان تظاهرات طرفداران 
چارچوب هماهنگی شیعیان و هواداران جریان صدر اعالم کرد که نیروهای 
امنیتــی باید از اموال و دارایی های خصوصی و عمومی و نهادهای رســمی 
دفاع و مانع هرگونه آســیب رساندن به آنها شوند.وی همچنین از تظاهرات 
کنندگان خواست تا با نیروهای امنیتی همکاری کنند و به نهادهای دولتی 
احترام بگذارند و نظم عمومی را رعایت کنند.نخست وزیر عراق افزود: من از 
همه طرف ها می خواهم که برای رسیدن به یک راه حل سیاسی برای بحران 

کنونی، پشت میز گفت وگوی ملی بنشینند.

موافقت دولت آمریکا با قرارداد فروش سالح به عربستان و امارات 
 رزمایش مشترک واشنگتن با ریاض

وزارت دفــاع آمریکا )پنتاگون( اعالم کرد که وزارت خارجه این کشــور با 
قرارداد فروش موشــک های پاتریوت و تجهیزات مربوط به آن به عربستان 
بــه ارزش ۳.۰۵ میلیارد دالر و ســامانه های تاد به امــارات به ارزش ۲۵/۲ 
میلیارد دالر موافقت کرده است.به گزارش ایسنا، به نقل از رویترز، پنتاگون 
در بیانیه ای اعالم کرد که وزارت خارجه آمریکا سه شنبه با فروش احتمالی 
۳۰۰ موشک پاتریوت به عربستان موافقت کرد.واشنگتن در رابطه با قرارداد 
موشــکی گفت که »توافق مورد انتظار با عربســتان جهــت بهبود امنیت 
مشترک و هدف از توافق موشکی پاتریوت محافظت از عربستان و منطقه در 
برابر تهدیدات است«.همچنین واشنگتن خاطرنشان کرد: این معامله شامل 
پشتیبانی فنی و مهندســی و خدمات لجستیکی و همچنین سیستم های 
تست، قطعات یدکی، حمل و نقل و برنامه های آموزشی است.وزارت خارجه 
آمریکا همچنین از تصویب قرارداد تســلیحاتی برای امارات از جمله سامانه 
موشــکی تاد و تجهیزات مربوطه به ارزش تخمینی ۲.۲۵ میلیارد دالر خبر 
داد و تاکید کرد که »امارات شــریک حیاتی برای ثبات سیاسی و اقتصادی 
خاورمیانه اســت.«از سوی دیگر، فرماندهی مرکزی آمریکا خبر از برگزاری 
رزمایش مشترک با ریاض داد.فرماندهی مرکزی آمریکا اعالم کرد که مانورها 

با عربستان با هدف مقابله با هرگونه تهدید منطقه ای بالقوه است.

»معشوقه پوتین« نیز هدف تحریم های 
جدید آمریکا قرار گرفت

دور جدید تحریم های آمریکا که سران روسیه را هدف می گیرد شامل زنی 
اســت که در گزارشات خبری از او به عنوان معشوقه دیرینه رئیس جمهور 
روسیه یاد می شــود.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، 
وزارت خزانه داری آمریکا روز سه شــنبه اعالم کــرد که دولت ویزای »آلینا 
کابائوا«، قهرمان سابق ژیمناستیک روسیه در المپیک و یکی از اعضای سابق 
دوما را مســدود و تحریم های دیگری بر اموال وی اعمال کرده اســت. این 
وزارتخانه همچنین اعالم کرد که کابائوا رئیس یکی از خبرگزاری های رسمی 
روســیه است که از حمله مسکو به اوکراین حمایت می کند.الکسی ناوالنی، 
فعال حقوق بشر محبوس روسیه و منتقدان کرملین مدت ها خواستار اعمال 
تحریم علیه کابائوا بوده اند و تاکید دارند که خبرگزاری وی در نشــان دادن 
تفسیر غرب درباره این حمله به عنوان کمپین اطالعات غلط سردمدار بوده 
است.انگلیس در مه سال جاری میالدی کابائوا را تحریم کرد و اتحادیه اروپا 
نیز در ماه ژوئن محدودیت هایی را بر ســفرها و اموال وی اعمال کرد.آمریکا 
در آوریل سال جاری میالدی تحریم هایی نیز علیه »کاترینا تیخونووا« و » 
ماریا ورونتسوا«، دختران والدیمیر پوتین اعمال کرده بود.بعالوه، وزارت امور 
خارجه آمریکا اعالم کرد که ویزای ۸۹۳ مقام روس از جمله اعضای ارتش و 

شورای فدراسیون روسیه مسدود خواهد شد.

در پی سفر پلوسی به تایوان؛
ایران از سیاست »چین واحد« حمایت می  کند

ســخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به ســفر »نانسی پلوسی« به تایوان، بار دیگر بر حمایت از سیاست چین واحد تاکید و رفتار تنش زای مقامات آمریکا و مداخله در امور 
داخلی چین و نقض تمامیت ارضی آن کشور را محکوم کرد.به گزارش فارس، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه امروز )سه شنبه( ۱۱ مرداد ماه و در در پاسخ به سؤال 
خبرنگاران درباره دیدگاه وزارت امور خارجه در ارتباط با سفر یک مقام رژیم آمریکا به تایوان گفت: احترام به حاکمیت ملی کشورها، از اصول بنیادین منشور ملل متحد است، به 
گونه ای که ماده ۲ منشور، اعضا را از هرگونه رفتاری که خدشه ای به تمامیت ارضی و استقالل سیاسی دیگر دولت ها وارد کند، بر حذر می دارد.وی افزود: جمهوری اسالمی ایران 
احترام به تمامیت ارضی کشورها را از مبانی سیاست خارجی خود می داند و حمایت از سیاست چین واحد در این چارچوب، تردید ناپذیر است.هواپیمای حامل »نانسی پلوسی« 
رییس مجلس نمایندگان آمریکا دقایقی قبل در فرودگاه تایپه به زمین نشست.کنعانی رفتار تنش زای اخیر مقامات رژیم آمریکا در مداخله در امور داخلی جمهوری خلق چین و 
نقض تمامیت ارضی آن کشور را نمونه ای از مداخالت آمریکا در مناطق و کشورهای مختلف جهان خواند که حاصلی جز افزایش بی ثباتی و دامن زدن به اختالفات نداشته و از این 
رو محکوم است.سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پایان تاکید کرد: یکجانبه گرایی و نقض قوانین و تعهدات بین المللی، به رویه ای ثابت در سیاست خارجی آمریکا تبدیل شده و 
تجربه خروج این کشور از توافقات چندجانبه از جمله برجام و اِعمال تحریم های غیر انسانی و غیر قانونی علیه ملت ایران، گواهی روشن بر پایبند نبودن این کشور به تعهدات خود 
است.»چانگ هوآ« سفیر جمهوری خلق چین در تهران امروز )سه شنبه( در توئیتی با اشاره به گفت وگوی تلفنی اخیر روسای جمهور ایران و چین و حمایت ایران از سیاست چین 
واحد نوشت: ما از پایبندی مداوم ایران به اصل چین واحد قدردانی می کنیم.آیت اهلل سید ابراهیم رییسی پنجم مرداد ماه در گفت وگوی تلفنی با »شی جین پینگ« رییس جمهور 
خلق چین، دخالت آمریکا در امور داخلی کشورها را در ادامه سیاست مخرب یکجانبه گرایی این کشور خواند که اکنون به تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی تبدیل شده است. 

پلوسی در پارلمان تایوان:
 به نشانه دوستی آمده ایم! 

رئیس  مجلس نمایندگان آمریکا که با ســفر به تایوان 
خشــم چین را برانگیخته و طوفان دیپلماتیک به راه 
انداخته، امروز )چهارشنبه( در پارلمان تایپه گفت که 
این هیات »به نشانه دوستی و صلح برای این منطقه« 
سفر کرده  است.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری 
فرانسه، »نانسی پلوســی« رئیس مجلس نمایندگان آمریکا شامگاه سه شنبه با 
وجود هشــدارهای چین که تایوان را بخشی از اراضی خود قلمداد می کند، وارد 
این جزیره خودگردان شد.پلوسی که طبق قانون اساسی واشنگتن دومین مقام 
پس از رییس جمهوری آمریکاست، عالی ترین مقام منتخب آمریکایی به شمار 
می رود که طی ۲۵ سال گذشته به تایوان می رود.نانسی پلوسی در جریان دیدار 
با تســای چی-چانگ، معاون رئیس پارلمان تایوان گفت: ما به نشــانه دوستی 
بــا تایوان و از در صلح برای این منطقه آمده ایم.پلوســی در پارلمان تایپه، این 
جزیره خودگردان را »یکی از آزادترین جوامع در جهان« خواند. پلوسی خطاب 
به رئیس جمهوری تایوان و با اشــاره به افزایش همکاری بین پارلمانی گفت: ما 
از رهبری شــما تشکر می کنیم و می خواهیم جهان آن را تصدیق کند.به دنبال 
ورود پلوسی به تایپه، وزارت خارجه چین شامگاه سه شنبه به سرعت نیکوالس 
برنز، ســفیر آمریکا را احضار کرده و به او هشدار داد که واشنگتن »بهای آن را 
پرداخت خواهد کرد.«خبرگزاری دولتی چین )شــینهوا( به نقل از شیه فنگ، 
معاون وزیر خارجه چین گزارش داد: این اقدام بســیار انگشت نما و مفتضحانه و 
تبعات آن عمیقا جدی اســت. چین دست روی دست نخواهد گذاشت. کسانی 
که با آتش بازی می کنند، با آن هالک خواهند شد.در همین حال تسای اینگ-

ون، رئیس جمهوری تایوان امروز از پلوسی »بابت سفرش و اقدامات قاطعش در 
حمایــت از تایوان در این دوران حیاتــی« قدردانی کرده و گفت که این جزیره 
»در مواجهه با تهدیدهای نظامی تهدیدشده تسلیم نخواهد شد.«رئیس جمهوری 
تایوان و پلوســی امروز مالقات کردند و تســای گفت که او »یکی از وفادارترین 
دوســتان« این جزیره اســت و از او بابت »حمایــت تزلزل ناپذیرش در عرصه 
بین المللی« قدردانی کرد. تســای گفت: تایوان یک شــریک قابل اعتماد برای 
ایاالت متحده است و به کار با آمریکا به منظور تقویت همکاری در عرصه امنیت 
و توسعه اقتصادی و زنجیره تامین ادامه خواهد داد.   پلوسی گفت که سفرش به 
این جزیره »به وضوح نشان می دهد که آمریکا، تایوان را تنها نمی گذارد و بیش 
از هر زمان دیگری، پشتیبانی و همبستگی آمریکا با تایوان از اهمیت برخوردار 
است.«او تاکید کرد که همراه با سایر اعضای کنگره در یک هیئت بازدیدکننده 
نشان می دهند که از تعهد خود به جزیره خودگردان دست نمی کشند.او در یک 
ســخنرانی کوتاه در جریان دیدار با تســای گفت: »امروز جهان با انتخاب بین 
دموکراسی و استبداد مواجه است. عزم آمریکا برای حفظ دموکراسی، در تایوان و 
در سراسر جهان، همچنان پابرجاست.«تسای، با تشکر از پلوسی به خاطر چندین 
دهه حمایتش از تایوان، به او نشــان افتخار غیرنظامی اهدا کرد و گفت که این 
نشــان  نشانگر قدردانی آنها ]تایوان[ از پلوسی و تمایل به ادامه پیشرفت روابط 

ایاالت متحده و تایوان از طریق همکاری بیشتر است.
پلوســی نیز پس از دریافت نشان در توییتر خود نوشــت که این جایزه »نماد 
دوستی قوی و پایدار آمریکا« است.تســای گفت: »تایوان با تهدیدهای نظامی 
تشــدید شده عمدی، عقب نشــینی نخواهد کرد. ما قاطعانه از حاکمیت ملت 
خود دفاع خواهیم کرد و همچنان خط دفاعی برای دموکراسی را حفظ خواهیم 
کــرد.«او بعداً در یک کنفرانــس خبری گفت: »تمرینات نظامی پاســخ های 

غیرضروری هستند.«

جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی آمریکا:

بایدن حاضر نیست سپاه را از فهرست تروریستی خارج کند
هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شــورای امنیت ملی کاخ 
سفید در حالیکه کشورش باعث شکل گیری و تقویت گروههای 
تروریستی در جهان از جمله منطقه غرب آسیاست، اتهامات بی 
پایه و اساس همیشگی واشنگتن علیه جمهوری اسالمی ایران را 
تکرار کرد.به گزارش ایرنا، جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات 
راهبردی شــورای امنیت ملی آمریکا عصر ســه شنبه به وقت 
محلی در راستای سیاست هراس از نفوذ منطقه ای تهران مدعی 
شد دولت ایران حامی تروریسم است و از شبکه های تروریستی 
در منطقه حمایت می کند.سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا 
ادامــه داد: رئیس جمهــوری آمریکا اعالم کرده اســت حاضر 
نیست به عنوان بخشــی از مذاکرات برجام، سپاه را از فهرست 
موسوم به ســازمان های تروریستی خارجی خارج کند.آمریکا، 
فرانسه و انگلیس همزمان با برگزاری دهمین کنفرانس بازنگری 
معاهده منع اشاعه سالح های هســته ای ) ان پی تی( سازمان 
ملــل ادعاهای خود درباره برنامه هســته ای صلح آمیز ایران و 
مذاکرات رفع تحریم ها را تکرار کردند.بر اســاس بیانیه ای که 
وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه به وقت محلی با عنوان بیانیه 
مشترک خود، فرانســه و انگلیس منتشر کرد، ادعا شده است: 
ما بار دیگر تاکید می کنیم که ایران هرگز نباید ســالح هسته 
ای تولید کند. ما متأســفیم که به رغم تالش های دیپلماتیک 
شــدید، ایران هنوز از فرصت موجود برای احیای اجرای کامل 
برجام اســتفاده نکرده است.هشــت دور مذاکرات فشرده میان 
نمایندگان ایــران و گروه ۱+۴ در وین، اســفند ماه ۱۴۰۰ به 

مرحله ای رســید که اکنون موفقیت و یا شکســت گفت وگوها 
صرفا به تصمیمات سیاسی آمریکا به عنوان مقصر وضع موجود 
بستگی دارد و اگر واشنگتن تصمیمات الزمی را که به آن آگاه 

اســت اتخاذ کند می توان چند موضوع باقی مانده را حل کرد و 
به توافق نهایی رســید.اما آمریکا بدون اشــاره به زیاده خواهی 
های خود  مدعی اســت اگر ایران خواهــان لغو تحریم ها فراتر 

از توافق هسته ای ۲۰۱۵ است، باید به نگرانی های آمریکا فراتر 
از برجام رسیدگی کند.تارنمای آمریکایی- اسرائیلی آکسیوس 
اردیبهشت ماه امسال در گزارشی اعالم کرد آمریکا همچنان از 
حذف نام ســپاه پاسداران انقالب اسالمی از فهرست موسوم به 
ســازمان های تروریستی خارجی امتناع می ورزد و می خواهد 
برای این کار، ایران در مورد موضوعات خارج از برنامه هسته ای 
خود، از جمله فعالیت های منطقه ای گفت وگو کند.آکسیوس 
به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی ادعا کرد: دولت بایدن امیدوار 
است ایرانی ها از خواســته خود در مورد سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی صرف نظر و پیش نویس توافقی را که در وین به دست 
آمد، امضا کنند.مقامات و رسانه های آمریکایی و غربی در ادامه 
بازی مقصر نمایی اصرار دارند که ایران را عامل تعلل در رسیدن 
به توافق نهایی و شکســت احتمالی مذاکرات نشان دهند. این 
درحالیست که خواسته های جمهوری اسالمی ایران با رویکردی 
واقع گرایانه منطبق با ملزومات توافق ســال ۹۴ و در تناسب با 
تجریبات بدســت آمده از عملکرد طرف های غربی تنظیم شده 
اســت.دولت جو بایدن که مدعی رویکرد دیپلماســی در قبال 
ایران و تالش برای بازگشــت به برجام است، تاکنون گامی در 
جهت نشان دادن حسن نیت خود برنداشته است.قریب به اتفاق 
کشورهای مشارکت کننده در گفت  وگوها، خواهان جمع بندی 
سریع تر مذاکرات هستند اما دستیابی به توافق نهایی در انتظار 
تصمیمات سیاســی آمریکا در خصوص چند موضوع باقی مانده 

مهم و کلیدی است.

دولــت چین اعــالم کرد کــه از امروز 
چهارشــنبه صادرات شــن و ماسه به 
تایوان را در واکنش به ســفر نانســی 
پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا 
به این جزیره، متوقف می کند.به گزارش 
ایســنا، به نقل از رویترز، ســخنگوی 
وزارت بازرگانــی چیــن تاکید کرد که 
صادرات شــن و ماسه طبیعی به جزیره 
تایوان از روز چهارشنبه متوقف می شود.

پکن همچنین تصمیــم گرفته واردات 
مرکبات، برخی محصــوالت دریایی و 
ماهی منجمــد از تایوان را متوقف کند.
نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان 
آمریکا روز سه شنبه علی رغم تهدیدات 
پکن مبنی بر پاســخگویی به این سفر 
به عنوان یک گام »تحریک آمیز« وارد 
تایوان شد.چین نسبت به »تأثیر سیاسی 
وحشتناک« سفر پلوســی هشدار داده 

و تاکید کرده بود که ارتش این کشــور 
در صورتی که حــس کند حاکمیت و 
تمامیت ارضی پکــن در معرض تهدید 
قــرار گرفته، »دســت بســته نخواهد 

نشســت«.اواخر سه شــنبه نیز، چین، 
ســفیر آمریکا در پکن را برای اعتراض 
به ســفر نانسی پلوسی به تایوان احضار 
کرد.معاون وزیر امور خارجه چین، این 

اقدام پلوسی را »بسیار شنیع« توصیف 
کرده و عواقب آن را بسیار جدی دانست 
و افــزود: چین بیــکار نخواهد ماند.وی 
گفت: »تایوان متعلق به چین اســت و 
در نهایت به آغوش میهن خود بازخواهد 
گشــت. مردم چین از فشارها و شرارت 
نمی ترســند.«چین همچنین از ایاالت 
متحده خواســت که »فورا به اشــتباه 
خود رســیدگی کنــد و اقدامات عملی 
را بــرای معکوس کردن اثــرات منفی 
سفر پلوســی به تایوان انجام دهد.«در 
مقابل امــا جان کربی، هماهنگ کننده 
ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی 
کاخ ســفید، تاکید کرد که سفر نانسی 
پلوســی به تایوان »در راستای سیاست 
دیرینه ما در مورد چین واحد است که 
تغییری نکرده و ما همچنان از استقالل 

تایوان حمایت می کنیم.«

در واکنش به سفر پلوسی
چین، تایوان را تحریم کرد

پارلمان فرانســه پروتکل های الحاق سوئد و فنالند به 
ناتو را تصویب کرد.به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری 
فرانســه،  نمایندگان با ۲۰۹ رای در مقابل ۴6 رای با 
حمایت جمهوری خواهان )LR(، حزب سوسیالیســت 
)PS( و بوم شناسان )EELV( پروتکل را تصویب کردند.
کاترین کولونا، وزیر خارجه فرانســه با استقبال از این 
رای گفت: به این ترتیب فرانسه به »بیست متحدی« 
که »قباًل پروتکل ها را تصویب کرده اند« پیوســتبا این 
حال، سوئد و فنالند به تصویب ۳۰ کشور عضو سازمان 
نیاز دارند تا در صورت حمله از حمایت ماده ۵ منشور 

ناتو بهره مند شــوند.ترکیه با متهم کردن دو کشــور 
اســکاندیناوی به حمایت از حزب کارگران کردستان 
)پ ک ک( و متحدانش که آنکارا آنها را ســازمان های 
تروریســتی می داند، تهدید به توقــف این روند کرده 
است.فنالند و ســوئد در پی حمله روسیه به اوکراین، 
درخواســت پیوســتن به ناتو را دادنــد، تحلیلگران و 
کارشناســان بین المللی بر این باورند که این عضویت 
می تواند شــرایط را در مرزهای شرقی اروپا با توجه به 
حساســیت روسیه نسبت به گســترش ناتو به مراتب 

پیچیده تر سازد.

پارلمان فرانسه به عضویت سوئد و فنالند در ناتو رای مثبت داد

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی مدعی شــده برنامه 
هسته ای ایران بسیار بسیار ســریع پیش می رود.به گزارش 
فارس، »رافائل گروسی«، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی امروز سه شــنبه گفت که برنامه هسته ای ایران بسیار 

بسیار سریع به پیش می رود.طبق گزارش خبرگزاری رویترز، 
رافائل گروســی کــه در جمع خبرنگاران ســخن می گفت 
مدعی شده که برنامه هسته ای ایران از لحاظ بلندپروازی ها 
و ظرفیت در حال گســترش است.اظهارات مدیر کل آژانس 
اتمی یک روز بعد از آن مطرح شده که »بهروز کمالوندی«، 
ســخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت که دستور راه اندازی و 
تزریق گاز به صدها ماشین سانتریفیوژ از جمله ماشین های 
پیشرفته در راستای اجرای قانون اقدام راهبردی صادر شده 
و این موضوع قبال به اطالع آژانس رســیده است.اقدام ایران 
در تزریق گاز به صدها سانتریفیوژ در حالی انجام می شود که 

شــورای حکام آژانس ۱۸ خردادماه سال جاری قطعنامه ای 
را تصویب و ایران را به عدم همکاری در موضوع هســته ای 
متهم کرد. همان روز ســازمان انرژی اتمــی ایران با صدور 
بیانیه ای از قطع فعالیت  تعــدادی از دوربین های فرا پادمانی 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایران خبر داد.این تحوالت 
در حالــی اتفاق می افتند که مذاکرات رفع تحریم ها در وین 
از چند ماه پیش دچار وقفه شــد. دولت آمریکا از زمان آغاز 
این مذاکرات به جای پیشــنهاد دادن ابتکارهای عملی برای 
پیشرفت گفت وگوها بارها تالش کرده طرف های مختلف را 
به کند کردن روند مذاکرات و ایجاد مانع بر سر راه آن متهم 

کند.کشورهای غربی و به ویژه آمریکا در ادامه عملیات های 
رسانه ای و روانی خود بعد از وقفه مذاکرات وین به توجیه های 
متفاوتی برای مقصرنمایی ایران به جای عمل به تعهداتشان 
جهت احیای برجام متوســل شده اند.این کشــورها ابتدا با 
متصل کردن موضوع مذاکرات به جنگ اوکراین ادعا کردند 
که روسیه مانع از پیشبرد گفت وگوها شده است.بعد از آنکه 
»سرگئی الوروف«، وزیر امور خارجه روسیه در جریان سفر 
»حســین امیرعبداللهیان«، وزیر امور خارجه ایران تصریح 
کرد که موضوع درخواســت ضمانت مسکو برای همکاری  با 
ایران پس از اجرای کامل برجام مانعی برای ادامه گفت وگوها 
نیست، کشورهای غربی به برجسته سازی یک موضوع ایران 
پرداخته و مدعی شدند درخواست تهران برای حذف نام سپاه 
پاسداران انقالب اســالمی از فهرست سازمان های اصطالحاً 

تروریستی مذاکرات را به بن بست کشانده است.

گروسی: 

برنامه هسته ای ایران بسیار سریع پیش می رود
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محققان دانشــگاه ایالتی اورگن آمریکا در مطالعه اخیرشــان اظهار 
کرده اند محله ای که افراد در آن سکونت دارند ممکن است بر احتمال 
فرزندآوری آنها تاثیر بگذارد.به گزارش ایســنا و به نقل از اس اف، کد 
پستی شما می تواند روی شخصیت شما و این موضوع که با چه کسی 
معاشرت می کنید و حتی با افرادی که در نهایت با آنها مالقات و ازدواج 
می کنید، تأثیر بگذارد.اکنون نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد 
که محل زندگی شما حتی می تواند بر شانس باروری شما و اینکه آیا 
بچه دار خواهید شد یا خیر نیز تأثیر بگذارد. محققان دانشگاه ایالتی 
اورگن اخیرا دریافتند که احتمال بچه دار شــدن افراد در محله هایی 
که از نظر اقتصادی-اجتماعی با مشــکل مواجه هستند، ۲۰ درصد 
کمتر از افرادی اســت که در مناطق طبقه متوســط   یا مرفه زندگی 
می کنند.محققان این مطالعه افزودند که درک رابطه بین ســکونت و 
بارداری می تواند به افرادی که در حال حاضر برای باردار شدن مشکل 
دارند یا نابارور هستند کمک کند.محققان در سراسر جهان تحقیقات 
بسیاری درباره باروری و عوامل موثر در آن انجام داده اند. دهها مطالعه 
وجود دارد که به بررســی این موضــوع می پردازد که چگونه محیط 
محله شــما می تواند با پیامدهای نامطلوب مرتبط باشد.محققان در 
این مطالعه به قابلیت باروری چند فرد پرداختند. محققان با استفاده 
از نمره »شاخص محرومیت منطقه« وضعیت اجتماعی-اقتصادی یک 
فرد را در یک محله تعیین کردند. یکی از نتایج قابل توجهی که ظاهر 
شد این بود که باردار شدن افراد در محله های فقیرتر نسبت به افراد 

ساکن محله های پردرآمد دشوارتر بود. 

اداره ملی اقیانوسی و جوی)NOAA( هشدار برخورد احتمالی یک طوفان 
ژئومغناطیسی جزئی از نوع G۱ به زمین در روز چهارشنبه)فردا( را اعالم 
کرده است.به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل، به نظر می رسد که زمین 
 )class-G۱(۱-در شــرف یک طوفان خورشیدی قرار دارد. طوفان نوع جی
می تواند نوسانات شبکه برق را تضعیف کند، ماهواره ها را تحت تأثیر قرار 
دهد و به طور بالقوه باعث ایجاد شفق های قطبی در مناطق اطراف قطب 
شمال شود که در این مورد به شکل نوارهای رنگی در آسمان کانادا و آالسکا 
دیده می شوند. با این حال، این نوع از طوفان خورشیدی، ضعیف ترین نوع 
از پنج مورد طبقه بندی شده توسط اداره ملی اقیانوسی و جوی است.این 
طوفان ژئومغناطیســی به دلیل وجود یــک حفره تاجی در ناحیه جنوب 
غربی چهره خورشید ایجاد شده است. این حفره »مواد گازی« را به بیرون 
پرتــاب می کند.مایک کوک)Mike Cook(، کــه درعملیات های مربوط به 
هواشناسی فضایی فعالیت دارد، به دیلی میل گفت که این حفره با پرتاب 
بادهای خورشــیدی در یک جریان، سرعت بادهای خورشیدی را افزایش 
داده اســت. او همچنین خاطرنشان می کند که براساس پیش بینی ها این 
بادهای خورشــیدی طوفانی از نوع G-۱ ایجاد می کنند، اما باید دید که 
آیا این پیش بینی طی ۲۴ تا ۴۸ ساعت آینده محقق می شود یا خیر.مرکز 
پیش بینی هوای فضایی اداره ملی اقیانوسی و جوی، این طوفان ها را در پنج 
دسته طبقه بندی می کند که مورد اول ضعیف ترین و مورد پنج قوی ترین 
در این دسته بندی است.طوفانی که برای این هفته پیش بینی شده است، 
تأثیر بســیار کمی بر ماهواره ها و فناوری های روی زمین خواهد داشت. با 
این حال، ممکن است حیوانات مهاجری را که از میدان مغناطیسی زمین 

به عنوان ابزار ناوبری استفاده می کنند، گیج کند. 

نقش محل سکونت در احتمال 
فرزندآوری افراد!

احتمال برخورد یک طوفان 
خورشیدی با زمین

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

تصویر خیره کننده تلسکوپ"جیمز وب" از کهکشان "چرخ  گاری"

نسخه جدید تویوتا لندکروزر پرادو در ژاپن رونمایی شد
ظاهرا تویوتا شاســی بلند محبوب پرادو را فراموش نکرده و با معرفی نســخه جدید »Matte Black Edition« در ژاپن، روحی تازه را در آن 
دمیده اســت. این نسخه جدید به دنبال نسخه »۷۰th Anniversary« رونمایی شده و قرار است پس آن، شاهد رونمایی نسل بعدی آن 
باشیم.بهبودهای نسخه جدید »سیاه مات« شامل اجزای جدیدی برای موتور این خودرو یا سایر بخش های حرکتی نمی شود؛ بنابراین 
تویوتا صرفا یک نمونه با چهره جدید را معرفی کرده اســت. نســخه سیاه مات به جلوپنجره جدید، ورودی های جلویی بازطراحی شده، 
حاشیه چراغ های مه شکن و طاق چراغ تازه مزین شده است. تویوتا برای تمایز هرچه بیشتر Matte Black Edition از نمونه های عادی، از 
رینگ های جدید شــش پره آلومینیومی ۱۸ اینچی سیاه مات استفاده کرده است.متاسفانه بهبودهای این شاسی بلند چندان چشم گیر 
نیستند. نسل جدید لندکروز پرادو که برادر کوچک تر لندکروز محسوب می شود، سال گذشته به کلی به روزرسانی شد اما باتوجه به فروش 
این خودرو انتظار می رود تا سال آینده نسل جدید آن نیز وارد بازار شود. تویوتا سال گذشته لندکروزر LC3۰۰ جدید را نیز رونمایی کرد 
که بر پایه پلتفرم TNGA این شرکت ساخته شده است. این شاسی بلند از لحاظ ظاهری کامال به روز شده بود و از فناوری های جدیدی 

نیز استفاده می کرد. انتظار می رود تویوتا برای نسل جدید پرادو نیز از پلتفرم لندکروزر استفاده کند.

موافقت دپای با جدایی از بارسلونا
مهاجم هلندی آبی اناری ها موافقت خود را برای جدایی از این تیم اعالم کرده اســت و یوونتوس جدی ترین مشــتری اوست.به 
گزارش ایسنا و به نقل از الموندو، ممفیس دپای یکی از بازیکنان مورد عالقه رونالد کومان بود و توسط این مربی هلندی به آبی 
اناری ها آورده شــد.به نظر می رسد که دپای چاره ای جز جدایی از آبی اناری ها ندارد.از یک طرف ترافیک در خط حمله بارسلونا 
و از طرف دیگر هم مشکالت مالی که این باشگاه به خاطر جذب بازیکنان جدید با آن روبه رو است، باعث شده است تا دپای در 
فهرست فروش باشگاه قرار گیرد.طبق اعالم روزنامه الموندو سرانجام ممفیس دپای موافقت خود را برای جدایی از آبی اناری ها 
اعالم کرد و باشگاه بارسلونا برای فروش او ۲۰ میلیون یورو می خواهد.از یوونتوس به عنوان جدی ترین مشتری این بازیکن سخن 
 A به میان می آید و به احتمال خیلی زیاد او بعد از حضور در لیگ جزیره، لیگ فرانسه، رقابت های اللیگا، این بار حضور در سری
را تجربه کند.دپای یکی از بازیکنان آماده بارسلونا در بازی های دوستانه پیش از فصل بود اما ظاهرا او هم مانند دی یانگ چاره ای 

جز جدایی از آبی اناری ها ندارد.

ره هک از ربگ و از نوا گوید
مشنو: زک زبان ما گوید

بندٔه خاهن زاد باید جست
کو رتا رس این رسا گوید

آنکه از کوی آشنایی نیست
کی سخن اهی آشنا گوید؟

چو مقامیست ره کسی را خاص
از مقامی هک هست وا گوید

دم ز رچخ فلک زند خورشید
رذه از خاک و از هوا گوید

رمد را رد سلوک رماقتیست
راز رب حسب ارتقا گوید

آنچه رد رخهق گفته بود آن ریپ
طفل باشد هک رد قبا گوید

پیشنهاد

چهره روز

شهر دزدها
دیوید بنیوف را بیشــتر به عنــوان خالق و کارگردان 
ســریال game of thrones و نــگارش فیلمنامه آثاری 
نظیر تروی، بادبادک باز و ایکس من می شناســیم. اما 
وی پیش از این ها کارش را با نوشتن ادبیات داستانی 
آغاز کــرده بود. رمان شــهر دزدهــا آخرین تجربه 
نویســندگی وی بوده و یکی از تحســین شده های 

نیویورک تایمز و لس آنجلس تایمز می باشد.
روی جلد کتاب شهر دزدها می خوانیم:

نمی دانســتم به طرف چوبــه ی دار می رویم یا اتاق 
بازجویی. تا خود صبــح یک لحظه نخوابیده بودم. از 
شــب گذشــته روی بام کایروف بجز جرعه ای که از 
بطری کتابِی خلبان آلمانی نوشیده بودم هیچ مایعی 
وارد بدنم نشده بود. محل برخورد پیشانی ام به سقف سلول به اندازه ی مشت یک نوزاد ورم داشت. 
صبح خیلی مزخرفی بود. یکی از مزخرف ترین صبح های عمرم. اما دلم می خواست زنده بمانم. دلم 
می خواست زنده بمانم و می داسنتم توانش را ندارم که با حفظ آبرو با اعدامم رودررو شوم. احتماال 
بــه پای مامور اعدام یا جوخه ی آتش می افتادم و التماس می کردم به جوانی ام رحم کنند. شــهر 
دزدها روایت پدربزرگ نویســنده )دیوید( از سرگذشتش در روسیه گرفتار نازی هاست. در ابتدای 
رمــان دیوید از پدربزرگش می خواهد تا ماجرای لنینگراد قحطی زده را برایش بازگو کند. پیرمرد 
هم شروع می کند به تعریف ماموریتی که از سوی کلنل سازمان امنیت ملی به او واگذار شده بود. 
ماموریتی که اگر در آن شکست می خوردند راهی جز مرگ پیش رو نداشتند. ماموریتی به ظاهر 
ناممکن که حاصلش عشق، مرگ و زندگی در سرمای طاقت فرسای روسیه یخزده بود.»…بیشتر 

حرف هایش درباره ی یک بازه ی زمانی یک هفته ای در سال ۱۹۴۲ بود...

محمود دولت آبادی
محمود دولت آبادی )زادهٔ ۱۰ مرداد ۱3۱۹ در ســبزوار( 
نویســنده اهل ایران اســت. رمــان ده جلــدِی کلیدر 
نام آورتریــن اثر اوســت.برخی از آثــار دولت آبادی به 
چندین زبــاِن باختری و خاوری برگردانده شــده و به 
چاپ رسیده اند. داســتاِن بیشتِر نوشته های دولت آبادی 
در روستاهای خراسان رخ می دهد و راوی رنج و محنت 
روستاییان شرق ایران است .محمود دولت آبادی چندین 
نمایش نامــه و فیلم نامه نیز نگاشته اســت. او همچنین 
پیشینهٔ بازیگری برای کارگردانان سرشناسی چون عباس 
جوانمرد و بهرام بیضایی و داریوش مهرجویی در تئاتر و 
ســینما را دارد،اقتباس از آثار دولت آبادی ساخت چند 
فیلم را به همراه داشته است.دولت آبادی در سال ۲۰۱3 
برگزیده جایزهٔ ادبی یان میخالسکی سوییس شد.]۶[ در سال ۲۰۱۴ جایزه شوالیه ادب و هنر فرانسه را 
سفیر دولت فرانسه در تهران به محمود دولت آبادی اهدا کرده است.در سال ۲۰۲۰، محمود دولت آبادی 
با نگارش و دکلمهٔ اثری به نام سرباز )پوتین های نیم سوخته( برای پروژه جهانی هنر صلح با آهنگ سازی 
و تنظیم مهران علیرضایی، با این پروژه همکاری کرده است. دولت آبادی در ۱۰ مرداد ۱3۱۹ در روستای 
دولت آباد ســبزوار متولد شد. پدرش عبدالرســول و مادرش فاطمه نام داشت که همسر دوم پدر بود. 
دبستان را به مدرسه مسعود سعد سلمان رفت و در آن زمان تمام عاشقانه هایی را که موجود در روستا 
بوده را خواند. پدرش با اینکه مدت زیادی در حوزه درس نخوانده بود، از مراجع دینی به شمار می رفت و 
به گفته خودش تأثیر زیادی بر وی گذاشت. زیرا به واسطه او با سعدی، حافظ و شعرای کالسیک فارسی 
آشــنا شده اســت.وی پس از پایان تحصیالت مقّدماتی در روستا به سبزوار رفت و به مشاغل گوناگون 

پرداخت. سپس به مشهد رفت و در آنجا با سینما و نمایش آشنا شد.

سینما

ســینمای ایرلند به عنوان نخستین کشور، نماینده 
رســمی خود را برای رقابت در شاخه بهترین فیلم 
بین المللی نود و پنجمین دوره جوایز اسکار معرفی 
کرد.به گزارش ایسنا به نقل از ورایتی، آکادمی فیلم 
و تلویزیونی ایرلند فیلم »دختر ســاکت« ســاخته 
»کولم بایرید« را به عنوان نماینده این کشــور در 
شــاخه بهترین فیلم بین المللی )غیرانگلیسی زبان( 
اسکار ۲۰۲3 معرفی کرد.داستان این فیلم در سال 
۱۹۸۱ در روســتایی در ایرلند مــی گذرد و درباره 
دختــری به نام کیت )کاترین کلینچ( که از خانواده 
پرجمعیت و ناکارآمد خود جدا می شــود تا تابستان 
را بــا اقوام دور زندگی کند. این فیلم اخیراً به اولین 
فیلم ایرلندی زبان تبدیل شد که برنده جایزه بهترین فیلم آکادمی سینمای ایرلند شد و هفت 
جایزه از جمله کارگردانی، بازیگر زن، فیلمبرداری، تدوین، طراحی تولید و موسیقی را دریافت 
کرد.مهلت معرفی نمایندگان منتخب کشــورها برای رقابت در شاخه بهترین فیلم بین المللی 
اســکار ۲۰۲3 پس از چند ســال به شــرایط قبل از همه گیری کرونا بازگشته و کمیته اسکار 
کشــورهای مختلف در نهایت تا سوم اکتبر )۱۱ مهر ماه( فرصت دارند تا با بررسی گزینه های 
مختلف در نهایت نماینده رســمی ســینمای خود را به آکادمی اعالم کنند.فهرست نامزدهای 
اولیه شــاخه بهترین فیلم بین المللی جوایز اسکار شامل ۱۵ فیلم در تاریخ ۲۱ دسامبر ۲۰۲۲ 
)3۰ آذر( و ۵ نامزدهــای نهایی نیز روز  ۲۴ ژانویه ۲۰۲3 )۴ بهمن( معرفی می شوند.مراســم 
نود و پنجمین دوره جوایز ســینمایی اسکار روز ۱۲ مارس ۲۰۲3 )۲۱ اسفند( در تئاتر دالبی 

در هالیوود برگزار می شود.

ایرلند رقابت اسکار بین المللی را کلید زد
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