
۳۳۱۵ ابتال و ۵۵ فوتی؛ آخرین آمار 
روزانه کرونا در کشور

بنابر اعالم وزارت بهداشت، در شــبانه روز گذشته ۳۳۱۵ بیمار 
جدید مبتال به کرونا در کشــور شناســایی شده و ۵۵ بیمار نیز 
فوت کردند.به گزارش ایســنا، تا دیروز ۲۲ مردادماه ۱۴۰۱ و بر 
اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۳۳۱۵ بیمار جدید مبتال به 

کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۷۹۸ نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشــور بــه ۷ میلیون و ۴۶۸ هزار 
و ۸۹۴ نفر رسید.متاســفانه در طول ۲۴ ســاعت گذشــته، ۵۵ 
بیمار مبتال به کووید۱۹ در کشــور جان خود را از دســت دادند 
و مجمــوع جان باختگان این بیماری، بــه ۱۴۲ هزار و ۸۶۱ نفر 
رسید.خوشــبختانه تا کنون ۷ میلیــون ۱۶۱ هزار و ۵۸۳ نفر از 
بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.۱۴۵۲ 
نفــر از بیماران مبتال به کوویــد۱۹ در بخش های مراقبت های 
ویژه بیمارســتانها تحت مراقبت قرار دارند.تاکنون ۵۳ میلیون و 
۴۹۲ هزار و ۴۷۵ آزمایش تشــخیص کووید۱۹ در کشور انجام 
شــده است.در حال حاضر ۷۸ شهرستان در وضعیت قرمز، ۱۸۴ 
شهرستان در وضعیت نارنجی، ۱۷۴ شهرستان در وضعیت زرد و 

۱۲ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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بر اساس تفاهمنامه ای که میان سازمان ثبت اسناد و وزارت راه و شهرسازی به امضا رسید، اراضی در اختیار دستگاه های دولتی که به نهضت ملی مسکن 
داده نشود، به نام وزارت راه سند می خورد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه مراسم 
امضای تفاهم نامه همکاری مشترک وزارت راه و شهرسازی با سازمان ثبت اسناد و امالک کشور موضوع قانون حدنگار، عنوان کرد: تفاهم نامه امروز قبل تر در 
یک کارگروه کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته بود و امروز کلیات آن به امضا رسید. این تفاهم نامه به دنبال اجرای چند موضوع مهم در کشور است؛ یکی 

از این مباحث، موضوع حدنگار است که از موضوعات مهم کشور است که می بایست با کمک سازمان....

www.sobh-eqtesad.ir

طبق تفاهم نامه وزارت راه با سازمان ثبت

زمین را ندهید، دولت آن را می گیرد
info@sobh-eqtesad.ir

معاون وزیر بهداشت اعالم کرد
نحوه بکارگیری پرستاران تعدیل شده 
معاون پرســتاری وزارت بهداشت ضمن تشــریح آخرین اخبار از 
نحوه اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرســتاری، در عین حال 
توضیحاتی درخصوص به کارگیری پرســتاران ۸۹ روزه که پیش 
از این تعدیل نیرو شــده بودند ارائه کرد.دکتــر عباس عبادی در 
گفت وگو با ایسنا،  درباره جزئیات تفاهم  وزارت بهداشت و سازمان 
بیمه ســالمت برای اجرای تعرفه گذاری خدمات پرستاری، گفت: 
پرداخت تعرفه ها در حوزه پزشــکی به این ترتیب اســت که یک 
موسســه ارائه کننده خدمت و یک موسسه خریدار خدمت است. 
ارائه کننده خدمت، بیمارســتان ها و مراکز تابعه و خریدار خدمت 
نیز شــرکت های بیمه هســتند. چون امســال اولین سال اجرای 
تعرفه گذاری خدمات پرستاری است ردیف بودجه مربوط به این امر 
) ۵۰۰۰ میلیارد تومان( در اعتبارات وزارت بهداشت گنجانده شد.

وی افــزود: بر این اســاس برای اینکه قاعده فروشــنده و خریدار 
خدمت را رعایت کنیم تفاهم نامه ای میان وزارت بهداشــت و بیمه 
سالمت به امضا رسید و یک نسخه از آن به سازمان برنامه و بودجه 
ارســال شد تا به جای اینکه پول توسط ســازمان برنامه و بودجه 
به وزارت بهداشــت بیاید، به سازمان بیمه گر برود و آنها به عنوان 
خریدار خدمت بر اساس رسیدگی به اسناد در قالب تعرفه گذاری 
خدمات پرســتاری محاســبات را انجام داده و وجه از طریق بیمه 
توزیع شود. مسیر دریافت سایر بیمه ها هم از این طریق خواهد بود.

عبادی درباره روند اجرای قانون در بیمه تامین اجتماعی و نیروهای 
مسلح نیز گفت: به بیمه سالمت به عنوان یک بیمه پایه نگاه شد و 
توزیع منابع از آن طریق صورت خواهد گرفت و سایر بیمه های پایه 
مسیر رسیدگی به اسناد و دریافت هزینه را از بیمه سالمت دنبال 
خواهند کرد.او درباره بودجه در نظر گرفته شده برای اجرای قانون 
تعرفه گذاری خدمات پرستاری در سال ۱۴۰۱، تصریح کرد: ۵۰۰۰ 
میلیارد تومان در این زمینه در نظر گرفته شده است که این مبلغ 
به عالوه  مبلغی است که به عنوان کارانه تا پیش از این به همکاران 
پرداخت می شد که تقریبا ۱.۶ هزار میلیارد بود. در واقع مجموع رقم 
۶.۶ هزارمیلیارد تومان خواهد شد.معاون پرستاری وزارت بهداشت 
درباره مبنای اجرای زمان قانون تعرفه گذاری خدمات پرســتاری، 
توضیح داد: مبلغ ۶.۶ هزار میلیارد که توضیحات آن ارائه شد از اول 
فروردین ماه ۱۴۰۱  اجرایی خواهد شد؛ ولی تفاهمی که با معاونت 
اجرایی ریاســت جمهوری داشتیم مقرر کرده است که از اول دی 
ماه ۱۴۰۰ به ازای هر ماه ۳۷۵ میلیارد تومان پرداختی به پرستاران 
صــورت گیرد.او تاکید کرد: هنوز هیــچ پرداختی در این زمینه و 
با این مدل جدید صورت نگرفته اســت. پس از احصاء پول، ســند 
بازتوزیع ابالغ خواهد شد و همکاران اولین دریافتی ها با این شیوه 
جدید را خواهند داشت. فعال پرستاران با مدل قدیم، حقوق و کارانه 
دریافت می کنند و این ارقام به عنوان معوقه در پرداختی های بعدی 
انجام خواهد شد. امیدواریم تا پایان شهریور همکاران پرستار اولین 
دریافتی با مدل جدید را داشته باشند که البته این منوط به انجام 
به موقع تعهدات سایر طرف های قرارداد است.وی افزود: همواره یک 
عقب ماندگی در پرداخت کارانه ها داریم که میانگین کل کشور شش 
ماه است؛ هرچند که تاکید ما سعی بر این است که پرداخت ها بروز 
باشد؛ اما اکنون عمده کارکنان در حال دریافت کارانه سال ۱۴۰۰ 
هستند. در مدل پرداختی جدید مبلغ در نظر گرفته شده به کارانه 
پرستاران اضافه می شود.عبادی بیان کرد: افزایش دریافتی پرستاران 
با اجرای مدل پرداختی جدید وابسته به نوع عملکرد آنها است. اگر 
تعداد موارد بستری بیمارستان پایین باشد طبیعتا کارانه هم پایین 
خواهد بود. با افزایش ضریب اشــغال تخــت، میزان پرداختی هم 
افزایش می یابد.او درباره به کارگیری پرســتاران ۸۹ روزه که پیش 
از این تعدیل نیرو شــده بودند نیز تصریح کرد: با پیگیری معاون 
توسعه وزارت بهداشت با سازمان امور استخدامی در حال رسیدن 
به تفاهم خوبی هستیم اما چون عدد استخدامی هنوز قطعی نشده 
است، نمی توان فعال عددی اعالم کرد؛ اما طی هفته های آتی در این 
زمینه هم خبرهای خوبی خواهیم داشت. این روند از مسیر آزمون 
استخدامی طی خواهد شد. عددی که سازمان برنامه و بودجه برای 
مجوز اســتخدامی اعالم می کند برای کل نظام ســالمت است که 
همکاران پرستار هم بخشی از این جمعیت هستند. به طور متوسط 
بین ۴۰ تا ۵۰ درصد جذب وزارت بهداشــت در هر نوبت به گروه 

پرستاری اختصاص دارد.

رئیس انجمن علمی داروسازان ایران:
دارویار طرحی وسیع و تخصصی در کشور

تهران - ایرنا - رئیس انجمن علمی داروســازان ایران گفت: دارویار طرح 
بسیار وسیعی است که باید بصورت تخصصی روی آن کار شود تا خروجی 
مثبتی داشته باشد.به گزارش خبرنگار حوزه سالمت ایرنا، فرشاد هاشمیان 
دیروز شــنبه در یک نشســت خبری افزود: دارویار طرح جدیدی است 
که ماهها بر اساس نظرات کارشناســی در حوزه داروسازی و اقدام مهم 
دولت اجرای آن برای نخســیتن بار در کشور کلید خورد و قرار است در 
نوزدهمین همایش سه روزه  داروسازی ایران ) ۹ تا ۱۱ شهریور( با حضور 
صاحبنظران صنعت داروسازی مورد ازریابی قرار گیرد.وی با بیان اینکه 
ایران از جایگاه  اول علمی در منطقه  حوزه علوم پزشکی که داروسازی 
را نیز شامل می شود، برخوردار است، اظهار داشت: تغییر سیاست های 
دارویی کار خوبی است و استفاده از دانش های به روز در تولید داروها و 
شفافیت سازی در صنعت داروسازی می تواند در ارایه خدمات به بیماران 
موثر باشد.هاشمیان ادامه داد: در حال حاضر فهرست دارویی کشور بسته 
نیســت و هر دارویی بر اساس تصمیم و بررسی صاحبنظران با توجه به 
اثرگذاری داروها به فهرســت اضافه شود، البته در هیچ جای دنیا به این 
شکل نیست که هر دارویی وارد فهرست دارویی آن کشور شود و نیاز به 
اتخاذ سیاست هایی است.آمادگی داریم بازوی مشورتی در کنار سازمان 
غذا و دارو در عرصه صنعت داروسازی کشور باشیم. وی تصریح کرد: در 
دور قبل دولت پیشنهاد دادیم که بازوی مشورتی شورای سیاستگذاری 
دارو باشــیم که میسر نشــد، اما باز هم این آمادگی را داریم که در کنار 
سازمان غذا و دارو، نقش مشورتی را داشته باشیم تا با استفاده از نظرات 
کارشناســی داروســازان مجرب، صنعت دارویی کشورمان متحول و در 
راستای خدمت به بیماران، عملکرد قابل قبولی داشته باشد.به گفته رئیس 
انجمن علمی داروسازان ایران، حق فنی داروخانه ها یک اصل مهم بوده و 
برای تداوم این حق، باید انگیزه های مالی نیز عالوه بر جنبه علمی بودن 
آن مورد توجه قرار گیرد.هاشمیان افزود: نوزدهمین همایش داروسازان 
ایران با تمرکز  بر »خدمات بیمار محور« بعد از ۲ سال وقفه به دلیل شیوع 
همه گیری بیماری کرونا در هتل المپیک برگزار می شود و ما به عنوان 
انجمن علمی وظیفه به روزرسانی اطالعات دانش آموختگان را داریم و در 
حوزه دارویی یک کشــور ایده آل شویم.روش های تولید دارو در دنیا رو 
به تغییر است باید با ریتم جهانی هماهنگ شویم در غیر اینصورت دچار 

شکست خواهیم شد.

تبلیغات دارو در فضای مجازی فریبنده است
وی با اشاره به تبلیغات گسترده داروهای الغری، ریزش و درمان مو و غیره 
در فضای مجازی، اظهار داشت: نباید به این تبلیغات توجه زیادی کرد، آنها 
فریبنده هستند و خطراتی زیادی بر سالمت دارند، متاسفانه مشاهده شده 
که بسیاری از افراد برای دریافت دارو، به فضای مجازی مراجعه می کنند 
در حالیکه درست نیست.والی تاکید کرد: عرضه دارو فقط باید از طریق 
داروخانه ها باشد تا سالمت بیماران به خطر نیافتد.طرح ملی دارویار از ۲۳ 
تیر ۱۴۰۱ آغاز شده است تا با اجرای این طرح مهم، اصالح سیاست های 
ارزی دارو، منطقی شدن قیمت دارو، رسیدن یارانه دارو به دست مصرف 
کننده اصلی، افزایش پیدا نکــردن پرداختی از جیب مردم و در نهایت 
اختصاص یارانه سالمت به ۳۶۶ قلم داروی ضروری و  تحت پوشش بیمه 
قرار دادن ۱۱۹ قلم داروی بدون نســخه را مردم شــاهد باشند.با اصالح 
یارانه های دارو و اجرای طرح »دارویار« در کشور، نفع آن به مردم می رسد 
و قیمت داروها برای مردم به عنوان مصرف کننده هیچ تغییری ندارد و 

بیمه ها هزینه اضافه آن را تقبل می کنند

معاون صنایع عمومی وزارت صمت ضمن تشریح طرح مبارزه با 
قاچاق کاال و طرح شناسه دار کردن کاالها، میزان قاچاق کاال در 
چند گروه کاالیی که در اولویت رسیدگی قرار گرفته اند )قطعات 
یدکــی خودرو و لوازم خانگی( را هفت میلیارد دالر و رقم کلی 
قاچاق را ۱۲ میلیارد دالر اعالم کرد.به گزارش ایســنا، موضوع 
قاچاق کاال و مقابله با از آن دست موضوعاتی است که همیشه 
مورد تاکید مسئوالن و نهادهای نظارتی بوده و هست؛ از ابتدای 
سال جاری نیز مقابله با قاچاق کاالها با شدت و جدیت بیشتری 
با برنامه ریزی هــای وزارت صنعت، معــدن و تجارت پیگیری 
می شود.  الزم به یادآوری اســت که لوازم یدکی خودرو، لوازم  
خانگی، آرایشی و بهداشتی، پوشــاک و دخانیات، پنح اولویت 
نخست اجرای طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با 
مبارزه با قاچاق کاالست. با توجه به اینکه عرضه کاالهای قاچاق 
و تقلبی  از مشــکالت اصلی که در حوزه توزیع اقالم کاالیی در 
کشور اســت و از سوی دیگر از موانع اصلی مشکالت اقتصادی 
همچون تولید و اشتغال است.تمامی اقدامات در نظر گرفته شده 
در قالب این طرح بصورت مستمر و هفتگی رصد و پایش خواهد 
شــد و به صورت مرحله به مرحله و با متناسب سازی اقتضایی 
طرح پیش خواهد رفت؛ در گام نخست اجرای این طرح، مقابله 
با عرضــه کاالهای قاچاق و تقلبی در حوزه لوازم یدکی خودرو 
از ۱۵ فروردین ماه در سراســر کشور عملیاتی شد. پس از آن 
عرضه قطعات یدکی خودرو به بازار از ۲۱ خردادماه به داشــتن 
کد رهگیری مشروط شد و از این تاریخ به بعد واحدهای صنفی 
از خرید اقالم بدون شناسه منع شدند.در نهایت نیز عرضه بدون 
شناسه لوازم یدکی و قطعات خودرو از ۱۵ مرداد ممنوع و ثبت 
»کد نقش« فعاالن حوزه لوازم یدکی و قطعات خودرو در سامانه 
جامع تجارت الزامی شده است.در وهله اول به صورت آزمایشی 
طرح شناســنه دار کردن کمک فنر و باطری خودرو، اجرا شد و 
برخی دیگــر از اقالم لوازم یدکی و قطعات خــودرو نیز از ۱۵ 
مرداد ۱۴۰۱ حــق توزیع بدون شناســه کاال ندارند و فعاالن 
تولیدی، وارد کننده و توزیع کننده بایســتی با ثبت کد نقش 
خود در ســامانه جامع تجارت، ادامه فعالیت دهند؛ در غیر این 
صورت فعالیت ایشان غیر قانونی خواهد بود و از سوی بازرسان 

با متخلفان برخورد می شود.

بالغ بر 7 میلیارد دالر در حوزه قاچاق چند گروه کاالیی
در همین رابطه )شناسه دار کردن کاالها(، صبح امروز )شنبه(، 
محمد مهدی برادران-معاون صنایــع عمومی وزارت صمت با 
حضور در یک برنامه تلویزیونی در تشــریح جزئیات بیشتر این 
طرح پرداخت و گفت: برخی تصور می کنند که ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال، تنها محدود به رسیدگی به فعالیت قاچاقیان و امری 
خاص و غیرعمومی اســت اما واقعیت امر این است که کاالی 
قاچاق دارای ابعاد مختلف اســت و با جان و مال مردم مرتبط 
است؛ بر این اساس جز خود مردم هم در این زمینه نمی توانند 
به ما کمک  کنند و بیشــترین نقش بــرای اصالح نظام بازار را 

مردم بایســتی ایفا کنند.وی ضمن اشاره به نظرسنجی صورت 
گرفته از وضعیت بازارهای مختلف )بطور خاص در حوزه لوازم 
یدکی خودرو، لوازم خانگــی و محصوالت دخانی(، اظهار کرد: 
عمدتا در حوزه لوازم یدکی خــودرو و لوازم خانگی، تحلیل ها 
بر این اســاس بود که شفافیت در اصالت کاالها اعم از وارداتی 
و داخلی مشــخص نیست. حتی در مورد قطعات و لوازم تولید 
داخل برخی مشتریان پس از مدتی استفاده متوجه شده اند که 
کاال تقلبی و جعلی بوده است. بنابراین وضعیت بازار از نظر مردم 
رها، آشــفته و غیرنظارتی بود. از سوی دیگر آمار شکایت مردم 
به مجموعه های مختلف همچون سامانه ۱۲۴، سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و دستگاه های قضایی بصورت 

مستقیم اعالم می کردند.

درد عیان شد تا درمان پیدا شود
معاون صنایــع عمومی وزارت صمت، تاکید کرد: بســیاری از 
شکایت ها در حوزه قطعات یدکی خودرو بوده است. در قطعات 
یدکی دیده می شد که بسته بندی، هولوگرام و حتی بیمه اصلی 
محصول و قطعه جعل شده بود و به بازار ارائه می شد. دو راهکار 
در این زمینه وجود داشــت. راه اول این بود که بصورت موردی 
پیگیری شــود.   راه دوم این بود در جامعه بایســتی مشــکل 
بصورت همگانی رفع شود؛ لذا موضوع را علنی کردیم. درد عیان 
شــد تا درمان صورت گیرد.برادران ادامــه داد: نمی توان گفت 
موضوع تنها بحث قاچاق، کاالهای تقلبی، عدم نظارت و از این 
دست موضوعات است همه این هاست، ضمن اینکه بصورت فراتر 
سوداگری با جان و مال مردم است و از اعتماد مردم سواستفاده 
می شــود. این جریان سوداگر همه جا بوده و مختص سازمان و 
مجموعه خاص نیســت. در حال حاضــر در همین چند گروه 
کاالیی، با عددهای حداقل بیش از هفت میلیارد دالر کشور در 
حوزه قاچاق مواجه هستیم )البته میزان قاچاق کاال کشور بالغ 
بر ۱۲ میلیارد دالر اســت(.این مقام مسئول در وزارت صمت، 
مدیریت و جلوگیری از کاالی قاچاق و تقلبی را منجر به رشــد 
تولید ملی و رشــد اشتغال خواهد شد و به نفع تراز مالی کشور 
خواهد بود، ابراز امیدواری کرد: امیدوار هستیم سال جایر جزو 
اولین سال هایی باشد که بتوانیم تراز مالی مثبت در کشور داشته 
باشــیم و میزان صادرات از واردات افزون تر باشد.  وی افزود: از 
سوی دیگر در اقتصاد خانوار که همه با مشکل مواجه هستند، 
خانواده ای قصد تعمیر خودرو یا خرید وســیله ای دارد، با همه 

مشورت هایی که می گیرند اما باز هم متضرر می شوند.    

صحت محصوالت تقلبی و قاچاقی برای قطعه ســازان 
داخلی قابل تشخیص نیست!

معاون صنایع عمومی وزارت صمت تصریح کرد: به تولیدکنندگان 
همچون خودروسازان و شبکه های فروش قطعات یدکی خودرو 
مراجعه و از کیفیت کاالهــا، گالیه کردیم، این تولیدکنندگان 
اعالم کردند ما محصوالت خوبی تولید کردیم که در کشورهای 

مختلف مورد استقبال است و استانداردها وجود دارد اما گاهی با 
محصوالتی مواجه می شویم که به نام تولیدکنندگان برتر عرضه 
می شــود و برای خود ماهم قابل تشخیص نیست!. در مراجعه 
به اتحادیه فروشــندگان قطعات یدکی و همچنین تعمیرکاران 
مراجعه کردیم، آن ها نیز گالیه مند بودند که حیثیت شغلی شان 
زیرسوال رفته است.برادران ضمن تاکید براینکه وضعیت بسیار 
نامناسب است، گفت: دلیل این موضوع، عدم نظارت بر اجرای 
قانون، تعداد زیادی از فروشــندگان که عضو اتحادیه نیســتند 
و... ســبب این وضعیت شــده اند.   ذهنیت افراد این است که 
دولت عزمی برای این کار نداشــته یا شعاری عمل کرده است 
اما حقیقت این اســت که ما در دور جدید مصمم هســتیم که 
مستمر پیگیر باشیم. همین که از ۱۵ مرداد ماه در سطح عرضه 
پیگیری ها جدی است، مطالعات از سال گذشته آغاز و تکمیل 
شده و مستندات قانونی دنبال شده و فازبندی ها و زمانبدی ها 

صورت گرفته و کار مرحله به مرحله جلو آمده  است.
وی افــزود: در ۱۵ فروردین ماه، ابتدا در بحث کاالهای وارداتی 
و تولید داخل ورود کردیم که چه میزان تولید و چه میزان وارد 
شود. در این زمینه حتی برخی تولیدکنندگان اعالم کردند که 
با محدود شــدن واردات، تولید مطابق با نیــاز بازار را تضمین 
خواهند کرد؛ بطور مثال در حــوزه باتری این اتفاق افتاد و در 
حــال حاضر ۱۲ تولیدکننده برتر باتــری داریم که بالغ بر ۹۵ 
درصد بازار را پوشش می دهند. سختی های خودش را داشته اما 
منفعت شامل خود تولیدکنندگان می شود.معاون صنایع عمومی 
وزارت صمت خاطرنشان کرد: سپس به عرصه توزیع کنندگان، 
بنکداران، شبکه های پخش ورود کردیم و سپس به تعمیرکاران 
و اتحادیه های توزیع کننــدگان مراجعه کردیم که در نهایت از 
۱۵ مرداد مــاه، پس از چهار ماه فرصت قانونی که ارائه شــد، 
طبق قانون خرید و فروش کاالهایی که فاقد کد شناسه کاال و 
شناسه رهیگیری در حوزه قطعات یدکی خودرو و لوازم خانگی 
باشد، در حکم کاالی قاچاق است و مورد رسیدگی و جمع آوری 
توسط نهادهای نظارتی قرار گیرد؛ حتی اگر کاال داخلی باشد. 
غیر از این راهکار، علیرغم تمام سختی هایی که داشت، راهکار 
علمی جایگزینی وجود نداشــت، اما موجــب اطمینان خاطر 
مشــتریان خواهد شد.این مقام مسئول در وزارت صمت، اعالم 
کرد: در مرحله بعدی، پــس از اصالت کاال، بحث ضمانت کاال 
را دنبال می کنیم. این کاال اصل، چه ثمره ای خواهد داشــت و 
تضمین آن به چه صورت است. همانطور که در ابتدا اشاره شد، 
همراهی توسط مردم صورت خواهد گرفت. خبر خوب این است 
عالوه  بر اینکه در حال حاضر تعداد شناســه ها افزایش یافته و 
طرح مورد استقبال تولیدکنندگان قرار گرفته و کاالهای خود 
را شناسه دار کرده اند، تعداد کدهای رهگیری هم افزایش یافته 
اســت.   هم اکنــون  ۲۴۰ میلیون قطعــه کاال را داریم که کد 
رهیگیری دارند و نیاز بازار را تا حدود بســیاری تامین می کند. 
در هر کجا هم که مشتریان احساس کردند، قطعه کیفیت الزم 

را ندارد، از طریق راه های موجود اعتراض خود را اعالم کنند.

معاون وزیر صمت عنوان کرد

۷ میلیارد دالر قاچاق کاال مختص چند گروه کاالیی

ساخت نهضت ملی مسکن متری چند تمام می شود؟

 نرخ های متنوع و سرگردانی مردم در واریز وجه
کاالهای فاقد ثبت سفارش در تجارت معیوب جوالن می دهند

ازدحام ممنوعه ها در رسوب میلیونی!

درخواست پلیس برای تجمیع کارت های بانکی

ورود بدون ثبت سفارش کاال به گمرک و بنادر، در چرخه تجاری ایران که بارها مسئوالن مربوطه به روال معیوب 
آن اذعان داشته اند، از اهم عوامل رسوب میلیون ها تن کاال است؛ این که دستورالعملی دیگر در راستای اصالح 
فرایند تجاری و این معضل ثبت سفارش در حال تدوین و ابالغ است، به تنهایی نمی تواند ضمانتی برای اصالح 
این روال باشد، چراکه ممنوعیت ورود کاالی فاقد ثبت سفارش به بنادر، به همراه بسیاری از دستورالعمل ها برای 
ممانعت از رسوب کاال، سالهاست که مصوب و الزم االجرا بوده ولی در عمل چنین نشده است.به گزارش ایسنا، 
ساالنه حجم باالیی از کاال وارد گمرک و بنادر شده و بخشی از آن بعد از طی تشریفات گمرکی، ترخیص و وارد 
ایران می شــود. تجارت خارجی ایران در سال گذشته ۱۶۳.۹ میلیون تن به ارزش ۱۰۱.۶ میلیارد دالر بوده که 
از این میزان ۴۱.۱ میلیون تن به ارزش ۵۳ میلیارد دالر واردات اســت. در کنار کاالهای ترخیص شده، همواره 
میلیون ها تن از اقالم، پشــت درهای خروج قرار دارند که به دالیل مختلف یا امکان ترخیص ندارند و یا اینکه 
صاحب کاال نسبت به طی تشریفات گمرکی اقدام نکرده و درنهایت به مرحله اظهار به گمرک هم نرسیده و به 

رسوب منتهی می شود.آنچه در حوزه....

موضع گیری جدید آمریکا درباره مذاکرات رفع تحریمها

راب مالی: در مذاکرات وین بر سر رفع 
سرلشکر باقری: تحریم  ها توافق صورت نگرفته است

حاج قاسم و سردار همدانی ساختار سازمانی داعش را نابود کردند
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گزیده خبر
در همایش تشکل ها و مشارکت های اجتماعی؛

وحیدی: مسائل اجتماعی مهم ترین حوزه 
مسئولیتی وزارت کشور است

تهران- ایرنا- وزیر کشور گفت: از میان مسئولیت های سیاسی، امنیتی اقتصادی، 
عمرانی و اجتماعی وزارت کشور، مسئولیت اجتماعی مهمترین است .به گزارش 
خبرنگار حوزه دولت ایرنا، احمد وحیدی در همایش تشــکل ها و مشارکت های 
اجتماعی که به مناســبت روز ملی تشــکل ها در تاالر وزارت کشور برگزار شد، 
گفت: از دید من از میان مســئولیت های سیاسی، امنیتی اقتصادی، عمرانی و 
اجتماعی وزارت کشور، مســئولیت اجتماعی مهمترین است .وزیر کشور افزود: 
مسایل امنیتی شاید فوریت بیشتری پیدا کند اما آنچه از دید من از همه مهمتر، 
ماندگارتر و پایدارتر است، مسایل اجتماعی است چون مولفه اصلی قدرت است 
و مولفه های دیگر قدرت در حوزه های سیاسی، اقتصادی و حتی امنیتی و نظامی 
در بســتر مسایل اجتماعی خود را نشــان می دهد.وحیدی با اشاره به حمالت 
امنیتی اوایل انقالب اظهار داشــت: آن زمان شرایط طوری بود که حتی  ۳۰۰ 
ترور را در روز داشــتیم و این مردم بودند که موفق عمل کردند.وی خاطرنشان 
کــرد: االن هم در هر حوزه ای که مردم هســتند، موفق و حوزه هایی که کمتر 
حضور دارند، ناموفق هستیم.وزیر کشور با اشاره به درون زا، برون نگر، دانش بنیان 
و مردم محور بودن اقتصاد مقاومتی گفت: رمز موفقیت ما مردمی بودن و شعار 
ما دولت مردمی و ایران قوی است.وحیدی تصریح کرد: زمانی این اتفاق  می افتد 
که مردم در کنار دولت باشند.به گفته رییس شورای امنیت کشور، حضور مردم 
چیزی فراتر از مشــارکت است و مردم همه کاره هستند البته ساز و کارهایش 
را باید پیدا کنیم.وزیر کشور در ادامه سخنانش با بیان اهمیت نقش تشکل های 
اجتماعی خاطرنشــان کرد: در سطح بین المللی حرف بزنید و از حقوق پایمال 
شده مردم ایران در مجامع جهانی شکایت کنید ما هم از شما حمایت می کنیم. 
وحیدی تاکید کرد: وزارت کشــور محلی برای حمایت از تشکل هایی است که 
در دفاع از حقوق ملت و منافع ملی تالش و در رفع آسیب ها و شناخت مسائل 

کار می کنند.

معاون دفتر رییس جمهور:
بررسی پیشنهادها درباره مذاکرات وین 

ادامه دارد
معاون سیاسی دفتر رییس جمهور با رد برخی گمانه زنی های رسانه ای در مورد 
نهایی شدن تصمیم ایران درباره پیشنهاد اروپا در مذاکرات وین، تاکید کرد که 
بررســی پیشنهادها ادامه دارد.به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از فارس، محمد 
جمشیدی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور در توئیتی نوشت: طبعا من نمی 
توانم درباره محتوا یا صحت متن منتشــر شده اخیر در رسانه ها درباره مسائل 
پادمانی اظهارنظر کنم اما اینگونه درزهای خبری هماهنگ کننده نشــان می 
دهد که کدام طرف تحت فشار است و نیازمند به توافق فوری است. بررسی ها 
ادامه دارد.گفتنی است اخیرا در برخی رسانه ها و فضای مجازی اخباری درباره 
مسائل پادمانی و متن پیشنهادی توافق منتشر شد.در همین رابطه روزنامه وال 
استریت ژورنال مدعی شده پیش نویس متن مذاکرات هسته ای را دیده که در 
آن دیپلمات های اروپایی در آخرین دور گفتگوهای وین، امتیازات جدیدی را به 
تهران پیشنهاد کرده اند تا طرفین بتوانند با یکدیگر به توافق برسند. این روزنامه 
همچنین ادعا کرده در پیش نویس از ایران خواسته شده تا به پرسش های آژانس 
با هدف شفاف ســازی پاسخ دهد و به »پرداختن به نگرانی های آژانس، پیش از 
اجرایی شدن برجام« موافقت کند. در برخی رسانه ها نیز گفته شده  این پیش 
نویس متن نهایی توافق هســته ای بوده و دربــاره تمام موضوعات قابل مذاکره، 

گفتگو شده است.

سرلشکر باقری: 

حاج قاسم و سردار همدانی ساختار سازمانی داعش را نابود کردند
رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح گفت: ما بــا حداقل نفرات و 
امکانات در برابر تروریســت ها ایســتادیم. تعداد نیروهای ما در 
ســوریه و عراق اندک بود و سردار شهید حاج حسین همدانی با 
بهره گیری از سرمایه های آن کشورها توانستند ساختار سازمانی 
داعش را نابود کنند.به گزارش گروه حماسه و مقاومت خبرگزاری 
فارس، مراسم روز خبرنگار با حضور سرلشکر محمد باقری، رئیس 
ستاد کل نیروهای مسلح، سردار بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ 
آثار و ارزش  های دفاع مقدس، سیدمجید هاشمی دانا مدیرعامل 
خبرگزاری دفاع مقدس و خبرنــگاران حوزه دفاع مقدس صبح 
دیروز )شــنبه ۲۲ مرداد ماه( برگزار شد. در این مراسم سرلشکر 
باقــری با مدیران کل حفظ آثار و نشــر ارزش  های دفاع مقدس 
و خبرنــگاران دفاتر خبرگزاری دفاع مقدس در اســتان ها هم به 

صورت ویدئو کنفرانس سخن گفت.

 مگر ما برای دفاع از حرم تردید داریم؟
در این نشســت سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح با اشــاره به سخنان سخیف میرحســین موسوی درباره 
مدافعان حرم و شــخص ســردار حســین همدانی و بیان نقش 
خبرنگاران برای تبیین واقعیت ها به نســل نو ابراز داشت: باید به 
نسل نو گفته شود که چرا جوان ما و نیروی ما وارد دفاع از حرم 
شــد. مگر ما برای دفاع از حرم تردید داریم؟ استکبار به صورت 
رســمی در رســانه هایش اعتراف کرد که داعش را ابداع کرد تا 
سوریه را به تصرف درآورد. می دانید اگر این تهدید عملی می شد 

چه اتفاقی در حرم اهل بیت می افتاد؟

فرماندهان نظامی با حداقل امکانات توانســتند داعش را 
نابود کنند

وی ادامه داد: آن وقت چه اتفاقی برای مســلمانان سوریه و عراق 
و بعد چه بر ســر ایران می آمد. همان ســه نفر فریب خورده که 
پایشان به تهران افتاد،  چه کردند! در حالی که ما با حداقل نفرات 
و حداقل امکانات در برابر این تروریست ها ایستادیم. نیروهای ما 
در ســوریه و عراق اندک بود و ســردار شهید حسین همدانی و 
شهید حاج قاسم با بهره گیری از سرمایه های آن کشورها توانستند 
ساختار ســازمانی داعش را نابود کنند و امنیت حریم اهل بیت 

تأمین شد.

میرحسین جایگاه خودش را در میان مردم خراب کرد
سرلشــکر باقری با بیان اینکه سخنان میرحسین موسوی ارزش 

پاسخ دهی و بازگو کردن ندارد، بیان داشت: او در برهه ای از زمان 
برای نظام ســنگ اندازی و چوب الی چرخ کرد و حتی با عبارات 
سخیف شهیدان را یاد کرد. او با این کارش تنها جایگاه خودش را 
نزد مردم خراب می کند. در چنین شرایطی رسانه ها وظیفه دارند 

واقعیت ها را به مردم بازگو کنند.

توان و اقتدار نیروهای مسلح در امنیت مرزها 
وی ادامه داد: درباره امنیت کشور،  امنیت مرزها و کارهای بزرگی 
کــه اتفاق می افتد، اینکه برخی کشــورهای مرزی دســت بردار 
نیســتند و تالش می کنند و بــا برنامه ریزی های مختلف، بمب 
و نفرات انتحاری را به کشــور می فرســتند، اما باز می بینید که 
الحمدهلل با حضور نیروهای مسلح، امنیت در کشور برقرار است. 

این توان و اقتدار نیروهای مسلح، اتفاق کوچکی نیست.

دستاوردهای بی نظیر ایران به روایت سرلشکر باقری
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح دستیابی، پیشرفت در زمینه های 
موشکی، پهبادی، فضایی، هوایی و حتی زمینی را در سایه تحریم 
ظالمانه کشــور را یک دســتاورد بی نظیر توصیف کرد و اظهار 
داشــت: این کارهای کوچکی نیست. این کارها برکاتی است که 
خدا به ملت ما داده اســت. در حوزه موشک های نقطه زن، ایران 
جزو معدود کشورهایی است که به این فناوری دست یافته است.

موشــک های ایران در دوره آزمایشی کم به بهره برداری 
می رسد

وی گفت: درباره آزمایش های موشــکی، هیچ گاه موشکی به ۱۰ 
مورد نرسیده و زود به بهره برداری رسیده است. این برکتی است 
که در هیچ جا وجود نداشــته و باید واقعیت ها برای مردم بازگو 
شــود. این واقعیت  ها موجب امید، نشــاط و حرکت رو به جلوی 

جوان هایمان می شود.

کشور هیچ گاه شرایط سخت دوران دفاع مقدس را تجربه 
نخواهد کرد 

 سرلشکر باقری یکی دیگر از وظایف رسانه های انقالبی را مسلح 
شــدن به دانش باال، فناوری روزآمد و کسب معنویت بیش تر 
دانســت و گفت: در این دوران هیچ گاه شــرایط سخت دفاع 
مقدس را تجربه نکرده و شاید هم نکنیم. در ۶ ماه اول جنگ، 
عملیات های بزرگی با وجود رئیس جمهور خائن شکست خورد 
و در داخل کشــور کوچه به کوچــه و خیابان به خیابان میان 
نیروهای انقالبی و افراد ســکوالر کشمکش بود. عالوه بر این، 
ترور ها در شــهر ها افزایش یافت و تحریم ها نیز آغاز شده بود. 
شاید در کل بتوان گفت در چنین شرایطی هیچ امیدی وجود 

نداشت. 

 اوج امیدها در 3 خرداد 1361 رخ داد
وی افــزود: بعــد از چند ماه به برکت خون شــهدا، عملیات 
پیروزمندانه  شکســت حصر آبادان رقم خورد و بعد از آن هم 
خرمشــهر فتح شد که اوج امید، موفقیت، سربلندی و روحیه 
در کشور احساس شد. آن شرایط را باید برای نسل های فعلی 
تبیین کرد. بنابراین ما روزهای سخت تری را دیدیم و تجربه 
کردیم و خداوند همیشه به ما کمک کرده است. رئیس ستاد 
کل نیروهای مســلح همچنین ضمن گرامیداشــت شهدای 
رسانه باالخص شهید صارمی خاطرنشان کرد: این خبرنگاران 
با تقدیم خون خود، این رسالت بزرگ را امضا کردند. حقیقتاً 
خبرنگاران نقش اساسی در انتشار اخبار جهاد، مقاومت و دفاع 
مقدس داشته و دارند. تقارن روز خبرنگار امسال با روز عاشورا، 

تقارن بسیار مهمی است. 
 

راهی مطمئن برای پذیرش آموزه های دفاع مقدس 
 وی ادامه داد: واقعیت هــای دفاع مقدس باید تبیین و برای 
جوانان بازگو شــود و با خالقیت هایی که در بیان آن صورت 
می گیرد به نحوی عمل شــود تا زمینه پذیــرش و عمل به 
آموزه های دفاع مقدس فراهم شــود. سرلشکر باقری با بیان 
اینکه اگر حضرت زینب )س( در انتشار واقعیت عاشورا اقدام 
نمی کرد، کربال در کربال می ماند، خاطرنشــان کرد: حضرت 
زینب )س( واقعیت های کربال را با کمال دقت، بدون تحریف 
و بدون اغراق بیان کرد. اکنون نیز با ۱۴۰۰ سال از آن زمان، 
این حرکت حضرت زینب )س( یادگار مانده و تا ابد هم خواهد 

ماند. 

94 درصد تولید محتوای رســانه ای دنیا در دســت 
صهیونیست ها 

وی ضمن بر شمردن ضرورت حضور رسانه های انقالبی جهان 
اسالم در بعد بین المللی تصریح کرد: صاحبان پنج رسانه بزرگ 
دنیا صهیونیست ها هستند که در برهه ای از زمان ۹۴ درصد 
از اخبار دنیا در این رسانه ها تولید می شد و انتشار می یافت. با 
آمدن اینترنت و ماهواره که خاستگاه آن ارتش آمریکا است، 
باز هم محتوای اخبار در دست آن ها است. بنابراین مسولیت 
رســانه های ما در این زمینه زیاد اســت. در پایان این مراسم 
به صورت نمادین کارت خبرنگاری سرلشــکر محمد باقری از 
ســوی مدیرعامل خبرگزاری دفاع مقدس به رئیس ستاد کل 

نیروهای مسلح اهدا شد.

ســاری- معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ســتاد 
کل نیروهای مسلح رســالت خبرنگاران را انقالبی 
و دینی یاد کــرد و گفت: نیازمند اقدام و عملیات 
برای جهاد تبیین هستیم.به گزارش خبرنگار مهر، 
سردار ابوالفضل شــکارچی پیش ازظهر شنبه در 
آئین اختتامیه رویدادهای فرهنگی ســپاه کربال با 
شاره به اینکه لشکر ۲۵ کربال از لشکرهای شجاع 
با رزمندگان غیور به شمار می رود، افزود: مازندران 
در دفاع مقدس و دفاع از حرم اهل بیت شــهدای 
زیادی را تقدیم انقالب اســالمی کرده است.وی با 
بیــان اینکه مازندران در دفاع از انقالب پیشــرو و 
پیشــران بوده اســت، افزود: زمانی بر این افتخار 
افزوده می شــود که بــه افکار عمومی در ســطح 
استان، ملی و بین المللی تبلیغ و ترویج شود و این 
مسئله رسالت خبرنگاران را مضاعف می کند.وی با 
تاکیــد بر اینکه فرهنگ ایثار و شــهادت را ترویج 
و تثبیــت کنیم، تصریح کرد: آنچه که باعث شــد 
جبهه عاشورای حســینی ماندگاری شود، رسالت 
پیام رســانی بود و اگر رســالت زینبی نبود، این 
واقعه فراموش و تحریف می شــد.معاون فرهنگی و 
تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح با اظهار 
اینکه رســالت خبرنگاران انقالبی و دینی اســت، 
گفت: رویکرد انقالبی و دینی امری بســیار مهم به 
شــمار می رود زیرا هرجا موفق بودیم این رویکرد 

رسالت محور و تکلیف محور اصل بوده است.

پیام انقالب را به جهان صادر کنیم
ســردار شــکارچی با تاکید بر اینکه پیام انقالب 
را به مردم کشــورهای جهان صــادر کنیم، گفت: 
کشــورهایی که با امپراطوری رسانه ای به صورت 
منجســم با ما جنگ می کنند، جمهوری اسالمی 
را به عنــوان آماج اصلی جنگ رســانه ای مطرح 
می کنند.ســخنگوی ارشد نیروهای مسلح با اظهار 
اینکــه قدرت بازدارندگی بســیار باالیی در جنگ 
سرد داریم، گفت: دشمنان روی این قدرت حساب 
زیادی باز کردند و در غیر این صورت ساعتی صبر 
نمی کردنــد و حرکت هایی انجــام می دادند.وی با 
عنوان اینکه دشــمن در حوزه ابعاد و فناوری قوی 
است، گفت: تالش اصلی دشمن روی کانون و نقطه 
برای آســیب زدن متمرکز شده است و امروز آماج 
تمام رسانه های دشمن، جمهوری اسالمی است و 
مهمترین آماج در جمهوری اسالمی، والیت فقیه 
است و هجمه ناجوانمردانه ای در این زمینه شاهد 
هستیم.سردار شکارچی تصریح کرد: دشمن تمام 
تــوان را به کار گرفته تا نخ تســبیح را پاره کند و 

اگر پاره شــود، چیزی به نام اعتقادات را روی کره 
زمین باقی نمی گذارد و در حوزه جنگ رســانه ای، 
رژیم جعلی و غاصب اسرائیلی هزاران کودک را به 
خاک و خون می کشــد و رسانه های دنیا برابر این 
جنایت کور و غافل هستند اما برابر ضربه به منافع 
آنها، فریاد می زنند.وی افزود: اگر خبرنگار و رسانه 
در دوران دفاع مقــدس و دفاع از حرم غایب بود، 
این خالء به معنای خالی شــدن جبهه از رزمنده 
محســوب می شود از این رو رسانه ها و خبرنگاران، 

رسالت سنگینی داشتند.

رژیم غاصب صهیونیستی در شیب فروپاشی 
است

وی به نقش خبرنگاران و رسانه ها در پیروزی دفاع 
مقدس اشاره کرد و گفت: رسانه ها و خبرنگاران در 
دفاع از حرم نیــز میدانداری و پرچم داری کردند 
و ســهم زیادی در شکســت داعــش پلید و افول 
قدرت پوشــالی آمریکا و رژیم پلید و کودک کش 
صهیونیستی دارند.سردار شکارچی یادآور شد: اگر 
دفاع مقدس هشت ســال زمان برد، کار و رسالت 
رسانه هشت ساله نیست و کار خبرنگاران با پایان 
کار داعش و رژیم خبیث صهیونیســتی نیز پایان 

نمی یابد.
سخنگوی ارشــد نیروهای مسلح با اشاره به اینکه 
رژیم صهیونیستی در شیب فروپاشی است، گفت: 
خبرنگاران به عنوان افسران شجاع و خالق جنگ 
نرم و ســربازان مبتکر امام زمان )عج( هســتند و 
خبرنگاران تراز انقالبی، شمشــیرزن ها را بســیج 
و پشــت دشــمن را خالی می کند و انسجام را از 

دشمن می گیرد.
وی با تاکید بر اینکه یک جنگ ناهمتراز با دشمن 

در جنگ ترکیبی داشــته باشیم، گفت: خبرنگار و 
رسانه باید اهل تشخیص باشد و و کار تهاجمی ما 

مقابل دشمن افزایش یابد.

جهاد تبیین را اولویت قرار دهیم
وی بــا اظهار اینکه جهاد تبییــن را به عنوان یک 
اولویــت قرار دهیــم، گفت: تمام کلیــد واژه های 
مرتبط با جهاد تبیین از سوی مقام معظم رهبری 
تشــریح شــده اســت و نیازمند اقدام و عملیات 
هستیم.ســردار شــکارچی با بیان اینکه امروز در 
حــوزه نظام و دفاعی توانمنــدی باالیی داریم وبه 
دســتاورد عظیم دسترســی پیدا کردیم که برای 
دنیا حیرت آور اســت، گفت: این دستاورد بزرگ 
انقالب اســالمی باید تبیین شود.سخنگوی ارشد 
نیروهای مسلح با عنوان اینکه باید عمق راهبردی 
به حوزه رســانه و خبرنگاری دهیم، گفت: رسانه و 
خبرنــگار باید حقایق را کشــف کند و هر مکتبی 
که ضد منافع ملی و مردم اســت باید از انتشار آن 
پرهیز کرد.وی با اظهار اینکه عفاف ریشــه حجاب 
است، تصریح کرد: دشــمن هزاران کامنت منفی 
علیه این حرف در فضــای مجازی تبلیغ و ترویج 
کرد تا موضوعات اصلی کشور را به انحراف برد.وی 
با عنوان اینکه قبل از دشــمن، روایت کرد، روایت 
اول را کارســاز دانســت و گفت: پرهیز از ورود به 
جنگ روایت ها مورد توجه قرار گیرد زیرا نوعی دام 
محسوب می شــود و نباید اسیر جنگ روایت های 
دشمن شد.ســردار شــکارچی با تاکید بر تزریق 
امید و صبوری در جامعه، مطالبه گری را رســالت 
رسانه ها برشمرد و گفت: این مطالبه گری باید دل 
مردم را شــاد، دل دشمن را ناشاد کند و مسئوالن 

را به تحرک وادارد.

معاون فرهنگی و تبلیغات ستاد کل نیروهای مسلح:

نیازمند اقدام و عملیات برای جهادتبیین هستیم
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در دیدار با ارکان انجمن صنفی دفاتر نمایندگی روزنامه های سراسری عنوان 
شد؛

پرنیان: رسانه ها در پیشرفت و تحوالت 
اقتصادی سهیم هستند

آذربایجــان شــرقی - خبرنگار صبح اقتصــاد: رئیس 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با 
اشــاره به نقش بسزای اصحاب رسانه در رشد و توسعه 
حــوزه های مختلف اقتصادی اظهار کرد: با برجســته 
کردن داشــته های اقتصادی، باید این بخش را تقویت 

کنیم و رسانه ها باید ورود جدی تری به این عرصه ها داشته باشند.صابر پرنیان 
در دیدار با ارکان و اعضای هیئت مدیره و بازرسان انجمن صنفی دفاتر نمایندگی 
روزنامه های سراســری استان آذربایجان شرقی گفت: اگر در کشورهای اروپایی 
تحوالت اقتصادی به سرعت پیش می رود یکی از پایه های اصلی، رسانه است.
وی تاکید کرد: با وجود این که اقداماتی برای ارتباط موثر با اصحاب رسانه شروع 
شده ولی تاکنون نتوانسته ایم به مفهوم واقعی برای توسعه استان در کنار رسانه 
ها باشیم.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی افزود: در حوزه 
اقتصادی استان اتفاقات خوبی در حال وقوع است و ما باید با همراهی و همکاری 
یکدیگر رویدادهای مهم و حیاتی دیگری را نیز برای بهبود معیشت مردم ایجاد 
کنیم.پرنیان با بیان این که رسانه به شکل گیری افکار در جامعه جهت می دهد، 
گفت: بخش های صنعت، معدن و تجارت حوزه اقتصادی اســت و در این حوزه 
به فکر افزایش توانمندی مردم هستیم بنابراین برای تسهیل امور، اصحاب رسانه 

باید یک فضای روانی مناسب از استان ترسیم کنند.

معاون استاندار آذربایجان شرقی:
دستگاه ها عملکرد یک ساله خود را اطالع 

رسانی کنند
آذربایجان شرقی – شیعه نواز: معاون سیاسی، امنیتی 
و اجتماعی اســتاندار آذربایجان شــرقی با اشــاره به 
فرارســیدن هفته دولت از مســووالن و مدیران استان 
خواست اقدامات شــاخص یک ساله دولت سیزدهم را 
برای تحقــق ایران قوی تبیین کنند.تراب محمدی در 

جلسه ستاد گرامی داشت هفته دولت با تاکید بر اینکه در هفته دولت هیچ طرح 
تکراری نباید افتتاح شود، گفت: این اتفاق در دولت های گذشته رخ داده و نباید 
در دولت سیزدهم رخ دهد هر پروژه ای که افتتاح می شود باید به صورت کامل 
به اتمام رسیده باشد.وی با تاکید بر تبیین عملکرد دولت، ادامه داد: برنامه های 
هفته دولت صرفا افتتاح نخواهد بود و دستگاه ها باید عملکرد یک ساله خود را 
به صورت کامل اطالع رســانی کنند.وی با بیان اینکه گاهی اطالع رسانی پروژه 
های بزرگ به خوبی انجام نمی شود، اظهار داشت: دستگاه ها از اعالم تک تک 
پروژه های خرد خودداری کنند و پروژه ها به صورت جمع بندی شــده توسط 
هر دســتگاه اعالم و اطالع رسانی شود.محمدی با تاکید بر اطالع رسانی دقیق 
عملکرد یک ساله دستگاه ها، اضافه کرد: باید در کنار انجام مصاحبه ها و نشست 
های خبری با رسانه ها و مطبوعات استان، اطالعات عملکردی دستگاه از طریق 

ابزارهای هنری نیز منتشر شود.

حضور سرلشکر رحیم صفوی در منزل 
شهیدان زین الدین
مشــاور عالی فرمانــده معظم کل قوا بــا مادر معظم 
شهیدان سردار مهدی و مجید زین الدین در قم دیدار 
کرد.به گزارش ایثار واحد اســتان قم، سردار سرلشکر 
رحیم صفوی، مشــاور عالی فرمانده معظم کل قوا در 
سفر به قم،  با حضور در منزل شهیدان مهدی و مجید 

زین الدین از شهدای هشت سال دفاع مقدس، از خانواده معظم این شهدا تجلیل 
کرد.مهدی زین الدین فرمانده لشــکر 17 علی بن ابیطالب )ع( بود که به همراه 
برادرش مجید در ۲7 آبان 1۳۶۳ در مسیر کرمانشاه به سردشت  توسط منافقان 
کوردل به شــهادت رسیدند. سرلشــکر رحیم صفوی در این دیدار ضمن ابالغ 
ســالم رهبر معظم انقالب اسالمی به خانواده این شهدا دو حلقه انگشتر نیز به 
عنوان تبرک از طرف حضرت آیت اهلل خامنه ای به این خانواده اهدا کرد.دیدار با 
کارکنان و پاسداران سپاه امام علی بن ابیطالب )ع( قم و حضور در جمع راویان 
و پیشکسوتان دفاع مقدس استان از دیگر برنامه های سفر مشاور عالی فرمانده 

معظم کل قوا  به قم بود.

بازدید مدیرمخابرات منطقه گلستان از 
خبرگزاری ایرنا

مدیرمخابرات منطقه گلستان به مناسبت روز خبرنگار از خبرگزاری ایرنا دیدن 
کرد . دکتر غالمعلی شــهمرادی به مناسبت روز خبرنگار از خبرگزاری ایرنا در 
اســتان بازدید کرد.وی با اشاره به تأثیر رسانه ها در توسعه وپیشرفت استان ، از 
خبرنگاران به عنوان عناصر آگاهی بخش وعامل ارتباط بین مردم ومسئوالن نام 
برد  وابراز امیدواری کرد با افزایش تعامالت فیمابین خبرنگاران این مجموعه و 
مخابرات منطقه گلستان ، در معرفی خدمات و محصوالت همچنین اجرای پروژه 
های توســعه ای موثر تر عمل شود . وی اجرای احسن رسالت اطالع رسانی به 
مردم توسط خبرنگاران را حاصل ارتباط مسئوالنه با دستگاههای خدمات رسان 

دانست و گفت : در سایه ارتباط دوسویه رسانه با سازمان ها می شود.

 طوالنی ترین روند صعودی برای طالی 
جهانی ثبت شد!

قیمت طال روز جمعه با افزایش بسته شد و به فلز زرد کمک کرد تا چهارمین هفته 
متوالی را افزایش دهد و به افزایشی که اواخر ماه گذشته پس از اعالم آخرین افزایش 
نرخ بهره فدرال رزرو آغاز شــد، افزود.به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال پیش از 
تعطیلی بازار به 1۸۰۴ دالر رسید و بیش از یک درصد افزایش هفتگی را در پیش 
گرفت. قیمت طالی آمریکا نیز به 1۸۰۵ دالر رسید.بارت ملک، رئیس استراتژی کاال 
در TD Securities گفت: در حال حاضر بازار طال با پوشش کوتاه مدت مواجه است و 
بازدهی پایین تر از آن حمایت می شود.بازدهی خزانه داری ایاالت متحده پس از یک 
هفته بی ثبات کاهش یافت زیرا ســرمایه گذاران ارزیابی کردند که آیا کاهش آشکار 
رشد تورم می تواند سرعت افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را کاهش دهد یا خیر.ملک 
افزود: رشد طال، پس از اعداد پایین تر شاخص قیمت مصرف کننده، در مسیر خود 
متوقف شــد زیرا بازار معتقد است تورم همچنان مشکل ساز خواهد بود. سخنرانان 
فدرال رزرو همچنین پیشنهاد کرده اند که آنها نمی توانند از مبارزه با تورم صرف نظر 
کنند.دالر ضعیف تر می تواند جذابیت طال را تقویت کند زیرا هزینه های خریدارانی 
که از ارزهای دیگر اســتفاده می کنند را کاهش می دهد.احساسات مصرف کننده در 
ایاالت متحده در اوایل آگوست به باالترین حد در سه ماه گذشته افزایش یافت زیرا 

انتظارات قوی تر در مورد اقتصاد و امور مالی شخصی وجود داشت.

ساخت نهضت ملی مسکن متری چند تمام می شود؟

 نرخ های متنوع و سرگردانی مردم در واریز وجه
اگرچه وزارت راه و شهرســازی همچنان بر ســاخت واحدهای 
نهضت ملی مســکن با متری ۴.۵ میلیون تومان اصرار دارد اما 
بعضــا زمزمه هایی مبنی بر احتمال افزایــش رقم قراردادها به 
گوش می رســد.به گزارش خبرنگار مهــر، یکی از اصلی ترین 
تفاوت های نهضت ملی مسکن با مسکن مهر، در نحوه محاسبه 
هزینه ساخت آن است؛ در مسکن مهر همه چیز از قبل مشخص 
بود و با نرخ ثابتی پیمانکاران موظف به تکمیل واحدهای ساخته 
شــده بودند.اما در نهضت ملی مســکن به دلیل تورمی که در 
بخش ساخت و ساز و همچنین نهاده های ساختمانی وجود دارد، 
قرار نیست با نرخ ثابتی این پروژه ها به اتمام برسد بلکه قراردادها 
به نحوی است که بر اساس تعدیل های سه ماهه سازمان برنامه و 
بودجه، در پایان دوره ساخت، به رقم اولیه قرارداد اضافه می شود.

معاون وزیــر راه: هزینه نهضت ملی مســکن متری 6 
میلیون است

در حال حاضر هزینه هر متر مربع ســاخت و ساز بدون در نظر 
گرفتن تعدیل های اعالمی سازمان برنامه و بودجه، ۴ میلیون و 
7۵۰ هزار تومان است. هر چند که علیرضا جعفری معاون وزیر 
راه و شهرسازی و مدیرعامل شــرکت عمران شهرهای جدید، 
رقم قراردادهای نهضت ملی مسکن را بر اساس نرخ تعدیل سه 
ماهه سوم 1۴۰۰، متری ۶ میلیون تومان عنوان می کند.با این 
حال تشکل های فنی مهندسی نسبت به نرخ های تعدیل اعالمی 
ســازمان برنامه و بودجه برای ســه ماهه سوم و چهارم 1۴۰۰، 
انتقاد دارند و آن را در مواردی که افزایشــی بوده، در مقایسه با 
نرخ تورم و افزایش ۵7 درصدی دستمزد کارگران، عماًل منفی 
می دانند و در مواردی هم عماًل نرخ تعدیل های جدید را کاهشی 
عنوان می کنند.این در حالی اســت که گفته می شود ۵۰ تا 7۰ 
درصد هزینه های مســکن را زمین تشکیل می دهد که با حذف 
قیمت زمین در نهضت ملی مســکن و محاســبه آن به صورت 
اجاره ۹۹ ســاله که در عمل، به معنی رایگان بودن زمین است، 

بخش مهمی از هزینه های ساخت و ساز کسر می شود.

وزیر راه: تورم نهاده های ســاختمانی ســبب شــد تا 
درخواست افزایش وام نهضت ملی مسکن را مطرح کنیم

رستم قاسمی وزیر راه و شهرســازی اخیراً در یک برنامه زنده 
تلویزیونی با اشاره به تورم موجود در نهاده های ساختمانی اعالم 
کرد از شــورای پول و اعتبار درخواســت کرده ایم تا با افزایش 
تسهیالت نهضت ملی مســکن از ۴۵۰ به 7۰۰ میلیون تومان 
در تهــران، موافقت کند.به گفته رســتم قاســمی، در نهضت 
ملی مســکن برای واحد 1۰۰ متری با احتســاب هزینه تمام 
شده ســاخت هر متر ۴.۵ میلیون تومان، درخواست وام ۴۵۰ 
میلیون تومانی کرده بودیم که با آن موافقت شــد اما با تورمی 
که در نهاده های ســاختمانی پیش آمده، هزینه ساخت هر متر 
افزایش یافته اســت.وزیر راه و شهرسازی همچنین می گوید بر 
اساس اعالم دیوان محاسبات کشور، کمتر از ۸.۵ درصد برنامه 
طرح اقدام ملی مســکن که در دولت یازدهم پایه گذاری شد، 
به مرحله اجرا و پیشــرفت فیزیکی رسید؛ از سوی دیگر وزارت 
راه و شهرســازی از آغاز به ســاخت حدود یک و نیم میلیون 
واحد مســکونی در دولت سیزدهم خبر داده است که به معنای 
این اســت که بخش اعظم قراردادهای ساخت مسکن، در این 
دولت و با همان متری ۴.۵ میلیون تومان با انبوه سازان یا دیگر 

سازندگان به امضا رسیده است.هر چند که برخی از سازندگان 
مسکن این ارقام را نپذیرفته اند اما بخش مهمی از انبوه سازان، 
با محاسبات ســازمان برنامه و بودجه همراهی کرده اند.این در 
حالی اســت که تا کنون معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و 
شهرسازی از اعالم هزینه نهایی تمام شده واحدهای نهضت ملی 

مسکن طفره رفته و آن را به اتمام پروژه موکول کرده است.

معاون مســکن وزارت راه: قیمت تمام شده ساخت به 
آیتم های متعددی بستگی دارد

محمود محمودزاده معاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و 
شهرســازی در آخرین روز تیرماه امســال در یک برنامه زنده 
تلویزیونــی درباره مبلــغ آورده متقاضیان در طرح نهضت ملی 
مسکن و قیمت تمام شــده که محل سوال بسیاری از شرکت 
کنندگان در این طرح اســت، گفت: مبلغ آورده برای هر دهک 
متفاوت اســت، دهک های اول تا سوم که تحت پوشش کمیته 
امداد و بهزیســتی بوده و حدود ۸۰۰ هزار خانوار هستند، فقط 
۲۰ درصــد آورده اولیه را باید تأمین کنند و ۸۰ درصد هزینه با 
پرداخت تسهیالت دولتی برای آنها محقق خواهد شد.وی ادامه 
داد: برای دهک های متوسط حدود ۵۵ درصد هزینه تمام شده 
از طریق تسهیالت انجام می شود.وی ادامه داد: قیمت تمام شده 
ساختمان نیز به بسیاری از مسائل بستگی دارد و دولت در تأمین 
زمین، سود تســهیالت، یارانه انشعابات با هدف کاهش قیمت 
نهایی ســاخت کمک می کند.به گفته محمودزاده آورده اولیه 
متقاضیان در اســتان های مختلف با توجه به تراکم ساختمان، 

زیربنا، زمان آغاز ساخت متفاوت است.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید: فعاًل مالک ما 
نرخ تعدیل های سه ماهه دوم 1400 است

علیرضــا جعفری معاون وزیــر راه و شهرســازی و مدیرعامل 
شرکت عمران شهرهای جدید نیز به خبرنگار مهر گفت: هنوز 
قراردادهایی که به امضا می رسد، بر اساس نرخ تعدیل سه ماهه 
دوم 1۴۰۰ است و نرخ های تعدیلی که سازمان برنامه و بودجه 
برای ســه ماهه ســوم و چهارم اعالم کرده، مالک قراردادهای 
نهضت ملی مسکن نیســت.وی تأکید کرد: با این حال معاونت 

مسکن و ســاختمان مسئول ابالغ رقم قراردادهای نهضت ملی 
مسکن به دســتگاه های تابعه وزارت راه و شهرسازی است و تا 
کنــون این معاونت رقم جدیدی به ما اعالم نکرده اســت تا در 

قراردادها با سازندگان لحاظ کنیم.

مرکز آمار: تورم نهاده های ساختمانی؛ 43 درصد
در حالی که سازمان برنامه و بودجه همچنان آخرین نرخ تعدیلی 
که اعالم کرده، به سه ماهه های سوم و چهارم سال 1۴۰۰ برمی 
گردد، اما مرکز آمار ایران در گزارشــی که اخیــراً از تورم بهار 
1۴۰1 نهاده های ســاختمانی منتشر کرده، تورم نقطه به نقطه 
نهاده های ساختمانی در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته 
را ۴۳.۴ درصد اعالم کرده است.این مرکز تورم فصلی نهاده های 
ساختمان های مسکونی در بهار 1۴۰۰ نسبت به زمستان سال 
1۴۰۰ را برای شهر تهران ۲۶.۳ و برای کل کشور ۲۳.۳ درصد 

برآورد کرده است.

کانون انبوه ســازان: نرخ های تعدیل سازمان برنامه را 
می پذیریم

فرشید پورحاجت عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان 
مســکن در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره هزینه تمام شــده 
ســاخت نهضت ملی مسکن اظهار کرد: سازمان برنامه و بودجه 
یک قرن است که نرخ های تعدیل پروژه های عمرانی و مسکونی 
را بر اساس شاخص هایی اعالم می کند که اقدام مناسبی است.

وی افزود: یک تفاوت مسکن مهر با نهضت ملی مسکن در این 
است که در مســکن مهر، نرخ ها مقطوع بود و باید پیمانکاران 
بر اســاس همان نرخ ها کل پروژه را به اتمام می رســاندند. اما 
در نهضت ملی مســکن از ظرفیت ســازمان برنامه و بودجه در 
محاســبه هزینه ها و رخ گذاری پروژه های مسکونی برای اولین 

بار استفاده شد.

مرکز آمار تورم نهاده های ساختمانی را تأیید می کند اما 
سازمان برنامه نرخ تعدیل منفی می دهد

فعال صنعت ساختمان با بیان اینکه در یک دهه اخیر تکانه های 
اقتصاد کالن سبب ایجاد تورم شدید در بخش مسکن شد، گفت: 

علــی رغم اینکه هم تورم عمومی داشــتیم و هم در نهاده های 
ساختمانی تورم داشتیم، اما سازمان برنامه و بودجه نرخ تعدیل 
سه ماهه های سوم و چهارم را منفی اعالم کرده بود.وی با تأکید 
بر اینکه در بلند مدت تورم مســکن داریم یادآور شد: در سال 
جاری دســتمزدها ۵7 درصد رشد کرد که یکی از اصلی ترین 
نهاده های تولید مســکن است؛ پافشاری وزارت راه و شهرسازی 
بر اعالم نرخ هایی که در حال حاضر به عنوان هزینه تمام شــده 
ســاخت مسکن از سوی این وزارت خانه اعالم می شود، تبعاتی 

خواهد داشت که در آینده آن را مشاهده خواهیم کرد.

متری 4.۵ میلیون تومان امکان اجرا ندارد
پورحاجت با تأکید بر اینکه هیچ پروژه ای با متری ۴.۵ میلیون 
تومان قابل اجرا نیســت ادامه داد: در طرح اقدام ملی قرار شد 
قراردادها با انبوه سازان متری ۲.7 میلیون تومان به امضا برسد 
که این نرخ با توجه به قیمت دالر و نهاده های ساختمانی در آن 
زمان تعیین شــده و تا حدودی به واقعیت نزدیک تر بود اما در 
حال حاضر برای پروژه های نهضت ملی مسکن را می خواهند با 
متری ۴.۵ میلیون تومان بسازند که شدنی نیست. دولت باید در 

این رقم تجدید نظر کند.

متری 6 تا 7 میلیون تومان عملیاتی تر است
وی خاطرنشــان کرد: به نظر می رســد در حال حاضر همین 
ارقام کمتــر از 7 میلیون تومان در هر متر مربع، واقع بینانه تر 
باشــد البته در حال حاضر همچنان نرخ های تعدیل سه ماهه 
دوم 1۴۰۰ در حال پیاده ســازی است و وزارت راه و شهرسازی 
هنوز با نرخ های تعدیل اعالمی سازمان برنامه برای سه ماهه های 
سوم و چهارم، نسبت به امضای قرارداد نهضت ملی مسکن اقدام 
نکرده است. هر چند که کنترل و نظام مند شدن قیمت ها کار 

پسندیده ای است اما در نرخ های تعدیلی باید تجدید نظر شود.

ســرگردانی مردم در واریز وجه، دریافت تسهیالت و 
انتخاب واحد مسکونی

نامشخص بودن رقم تمام شده واحدهای ذیل طرح نهضت ملی 
مسکن سبب ســرگردانی برخی از متقاضیان در خصوص رقم 
واریزی شــده اســت. اگرچه وزارت راه و شهرسازی بارها اعالم 
کرده که نرخ ها شناور است و در پایان دوره ساخت، هزینه تمام 
شده محاسبه خواهد شد، اما می توان با اعالم نرخ های تقریبی، 
فرآیند تأمین آورده متقاضیان را تســهیل کرد.ضمن اینکه قرار 
است این طرح، عمدتاً »تسهیالت محور« باشد تا »آورده محور«؛ 
حال آنکه در بخشــنامه جدید بانک مرکزی، اعطای تسهیالت 
منوط به تأمین آورده های متقاضیان شده و بانک ها مکلفند در 
صورتی که متقاضی، آورده های خود را واریز کرد، بسته به میزان 
پیشــرفت پروژه، تســهیالت به آن تزریق شود که این موضوع 
ممکن است به افزایش زمان ساخت و بیشتر شدن هزینه تمام 
شده پروژه ها بینجامد.برخی کارشناسان معتقدند تطویل زمان 
ساخت، شاید بیشتر به نفع سازنده باشد که مشمول تعدیل های 
متعدد در طول پروژه خواهد شد و متقاضیان از افزایش هزینه 
تمام شــده ســاخت، متضرر می شــوند که به نظر می رسد در 
قراردادهای منعقده میان دستگاه های مجری نهضت ملی مسکن 
با سازندگان، مسأله »دوره ساخت« باید به نحوی که نه متقاضی 

متضرر شود نه سازنده، لحاظ شود.

طبق تفاهم نامه وزارت راه با سازمان ثبت
زمین را ندهید، دولت آن را می گیرد

بر اساس تفاهمنامه ای که میان سازمان ثبت اسناد و وزارت راه و شهرسازی به امضا رسید، اراضی در اختیار دستگاه های دولتی که به 
نهضت ملی مسکن داده نشود، به نام وزارت راه سند می خورد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، رستم قاسمی 
وزیر راه و شهرسازی در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه همکاری مشترک وزارت راه و شهرسازی با سازمان ثبت اسناد و امالک کشور موضوع قانون حدنگار، عنوان 
کرد: تفاهم نامه امروز قبل تر در یک کارگروه کارشناســی مورد بررســی قرار گرفته بود و امروز کلیات آن به امضا رسید. این تفاهم نامه به دنبال اجرای چند موضوع 
مهم در کشور است؛ یکی از این مباحث، موضوع حدنگار است که از موضوعات مهم کشور است که می بایست با کمک سازمان ثبت اسناد و امالک کشور به سامان 
برسد.وی افزود: مسأله دوم در این تفاهم نامه، موضوع نهضت ملی مسکن بود که در قانون جهش تولید مسکن به صراحت تاکید شده است که دستگاه های مختلف 
زمین های مورد نیاز طرح را در اختیار وزارت راه و شهرســازی قرار دهند. اما برخی از دســتگاه ها به دالیل مختلف و با استناد به قوانین دیگری از اجرای این تعهد 
اســتنکاف کرده اند و به هر حال بخش کمی از این موضوع اجرایی شــده بود. با دستور اخیر رئیس جمهوری، می بایست زمین های مورد نیاز برای اجرای این قانون 
تعیین تکلیف شود و اگر دستگاه ها زمین ها را در اختیار نگذاشتند، زمین ها به نام وزارت راه و شهرسازی، سند بخورد.قاسمی اضافه کرد: حتی در قانون تصریح شده 
که چنانچه مسئوالن ذی ربط در وزارت راه و شهرسازی پیگیری های الزم را در این خصوص انجام ندهند، جرایمی برایشان پیش بینی شده است؛ بنابراین ما وظیفه 
داریم که بر اساس قانون پیگیری کنیم که این زمین ها تأمین شود که بتوانیم طرح نهضت ملی مسکن را در سراسر کشور به خوبی به اجرا برسانیم.وی با بیان اینکه 
تاکنون برای 1.۵ میلیون واحد مسکونی، زمین تأمین شده و آماده بارگذاری است، گفت: اجرای این تعداد واحد شروع شده است و اجرای یک میلیون و ۴۰۰ هزار 
واحد مسکونی دیگر هم در نقاط مختلف کشور، در دست بررسی است که ان شاءاهلل بتوانیم به کمک سازمان ثبت اسناد و امالک، سندها را بگیریم و بتوانیم کمبودمان 
را جبران کنیم.وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دستور رئیس جمهور برای تعیین تکلیف زمین های موردنیاز برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در طرح نهضت 
ملی مسکن تا پایان شهریور، درباره تأثیر انعقاد این تفاهم نامه در تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن گفت: اجرای این تفاهم نامه خیلی می تواند در اجرای قانون 

جهش تولید مسکن به ما کمک کند و سندها به نام وزارت راه و شهرسازی صادر شود و ما هم بتوانیم آنها را در اختیار مردم قرار دهیم.

ساری- وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه دولت مسئله ارز را رها نکرده است، گفت: تالش های زیادی برای کنترل بازار ارز صورت گرفته است.به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی ظهر 
شنبه در نشست مجمع نمایندگان و فعاالن اقتصادی استان با بیان اینکه فعاالن اقتصادی مازندران در کشور درخشان هستند، افزود: امیدواریم شاهد سرعت بخشیدن به توسعه باشیم.وی با اظهار اینکه 
در مسیر توسعه منطقه ای ناچاریم نقشه راهی داشته باشیم، خواستار تهیه نقشه از سوی استان ها برای توسعه بلندمدت شد و گفت: استان ها مزیت ها و اولویت هایی دارند که باید در تصمیم گیری ها 
به آن توجه شــود.وی تاکید کرد: باید انرژی خود را روی اولویت ها متمرکز کنیم و متأســفانه اکنون نقشه اقتصادی در استان نداریم.خاندوزی یادآور شد: در ستاد اقتصادی دولت بنا داریم نااطمینانی 
اقتصادی را بکاهیم و در حوزه مجوزها تالش کنیم با دستگاه های صادرکننده هماهنگی و رایزنی داشته باشیم.وزیر اقتصاد و دارایی مسئله کنترل تورم را بسیار مهم دانست و گفت: با توجه به درآمدهای کم دولت بنا دارد به کسری بودجه 
و تورم دامن نزند و در سیاست های پولی و بانکی نیز به موضوع کاهش تورم توجه کنیم.وی با اظهار اینکه دولت موضوع ارز را رها نکرده است، تصریح کرد: به شدت تالش می کردند تا نرخ های باالیی را بر ارز و اقتصاد تحمیل کند و این 
نشان می دهد دست هایی درکار است و به رغم برهم خوردن نسبت ها، دولت تالش های زیادی برای کنترل ارز به خرج داده است.وزیر اقتصاد و دارایی خواستار افزایش سقف اختیارات مسئوالن بانکی در استان ها شد و گفت: بنای ما براین 
است که کمترین پرونده های بانکی، مالیاتی و غیره در خارج از استان بررسی شود.وی با بیان اینکه افزایش مالیات ها باید از طریق مودیان جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی محقق شود، گفت: در حوزه مولدسازی دارایی ها باید بپذیریم 
که دولت صالحیت مدیریت کردن بسیاری از دارایی ها را ندارد و باید دارایی های راکد در اختیار بخش خصوصی و غیردولتی قرار گیرد.خاندوزی با اظهار اینکه در بخشی از سیستم اداری نگاه قبل به بخش خصوصی حاکم است، افزود: 
برخی ها تالش می کنند چوب الی چرخ بخش خصوصی بگذارند.وی با بیان اینکه اگر قصد داریم ماشین ساز شویم باید از ماشین سازان حمایت کنیم، پشتیبانی از بخش تولید را ضروری دانست و گفت: باید نسبت به روش های جایگزین 

مالی تدبیر و برنامه ریزی کنیم.

معاون ســازمان امور مالیاتی بــه مدیران کل امور 
مالیاتــی دســتور داد تا ظرف یک ماه نســبت به 

بررســی و در صورت تأیید، اســترداد مالیات و عوارض ارزش افزوده صادرکنندگان 
اقدام کنند.به گزارش ایســنا، در بخشــنامه  معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور 
مالیاتی به مدیران کل امور مالیاتی آمده اســت: در راستای اجرای ماده ۸ قانون رفع 
موانــع تولید رقابت پذیر و ماده 1۲ ضوابط اجرایی سیاســت های ارزی مصوب مهر 
ماه 1۴۰۰ ابالغی معاون اقتصادی ریاســت جمهوری و تکریم صادرکنندگان، ظرف 
یک ماه نســبت به بررسی و در صورت تأیید، استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده 

صادرکنندگان اقدام کنند.

وزیر اقتصاد و امور دارایی:

دولت ارز را رها نکرده است
دستور سازمان مالیاتی به مدیران:

مالیات صادرکنندگان 
را یک ماهه برگردانید
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رویترز: انتقال نفت توقیف شده ایران در یونان به یک نفتکش ایرانی آغاز شد
 خبرگزاری رویترز به نقل از منابع مطلع اطالع داد که یک نفتکش با پرچم ایران بارگیری نفتی که پیشــتر توســط آمریکا در یونان توقیف شده بود را آغاز کرده است.به گزارش 
ایســنا، یونان 25 ماه مه امســال به درخواست آمریکا نفتکش النا را که حامل ۷۰۰ هزار بشکه نفت ایران بود توقیف کرد. دولت یونان اذعان کرد که این محموله را به درخواست 
وزارت دارایی آمریکا توقیف کرده، اما مشخص نکرد که چرا این کشور تصمیم گرفته که به درخواست واشنگتن عمل کند.پس از این اقدام یونان، مقامات کشورمان به این مساله 
به شــدت اعتراض کرده و تاکید کردن که این کار را یک راهزنی دریایی به حســاب می آورند. با ادامه فشارهای دولت ایران، یونان باالخره پذیرفت که محموله نفت را آزاد کند و 
دادگاه این کشور حکم لغو توقیف برای نفتکش صادر کرد.حال خبرگزاری رویترز در خبری به نقل از منبع مطلعی که می خواسته ناشناس بماند، نوشت: روند انتقال نفت به یک 
نفتکش با پرچم ایران آغاز شده است.یک منبع دیگری نیز با اشاره به اینکه روند بارگیری نفت مسروقه از روز جمعه آغاز شده است، تاکید کرد که انتظار می رود پروسه انتقال 

نفت به نفتکش حامل پرچم ایران چند روز به طول بیانجامد.

گزیده خبر

بازدید معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی 
سازمان بازرسی کل کشور از سد ژاوه و 

تصفیه خانه فاضالب سنندج
دکتر مصطفی علی اصغرپور: نگاه مدیران به پروژه های 
این اســتان باید ملی و جامع باشد و از جزیره ای عمل 
کردن خودداری کنند.به گزارش روابط عمومی شرکت 
آب منطقه ای کردستان، با حضور دکتر علی اصغرپور 
»معــاون نظارت و بازرســی امور اقتصادی ســازمان 
بازرسی کل کشور«مهندس حیدری »سربازرس گروه زیربنایی سازمان بازرسی 
کردستان« مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای، مدیران جهاد کشاورزی، منابع 
طبیعی، آبفای اســتان و عوامل پیمانکار و مشاور سد ژاوه، از این سد و تصفیه 
خانه فاضالب شهرستان سنندج، بازدید بعمل آمد.دکتر مصطفی علی اصغرپور 
در بازدید از ســد ژاوه، ضمن تأکید بر تقدم موضوع نظارت بر امر بازرســی به 
ویژه نظارت پیشــگیرانه و اهمیت نظارت درون دستگاهی، اظهار داشت: موضع 
و رویکرد ســازمان بازرسی حمایت از مدیران سالم و فعال است.معاون سازمان 
بازرسی کل کشور در ادامه ضمن اشاره به اهمیت صیانت و حفاظت از منابع آب 
استان و تأمین آب سالم و پایدار، گفت: باید مطالبات بحق مردم در اولویت قرار 
بگیرد و نگاه مدیران به پروژه های این استان باید ملی و جامع باشد و از جزیره ای 
عمل کردن خودداری نمایند.دکتر علی اصغرپور ضمن تأکید بر توجه مسئولین 
به شناســایی عوامل اختالل در چرخه عملکرد سازمانی که منتج به اختالل در 

حکمرانی می شود.

 مانور وصول مطالبات برق در اصفهان 
برگزار شد

مهــر داد جنتیان معاون فروش و خدمات مشــترکان 
شــرکت توزیع برق اصفهان از برگزاری مانور سراسری 
وصول مطالبات برق همزمان با سراسر کشور به مدت 
دو روز در اصفهــان در ۱۹ و 2۰ مرداد ماه  خبر داد و 
گفت :به طور قطع ارائه خدمات اســتاندارد و باکیفیت 
منوط به  پرداخت قبوض برق در زمان های تعیین شــده می باشــد و هرگونه 
تاخیر در این موضوع شرکت برق را با محدودیت در خدمات رسانی به مشترکین  
مواجه می کنــدوی در ادامه افزود : به حمدا... شــرکت توزیع برق اصفهان جز 
شرکت هایی است که کمترین مانده بدهی  در حوزه وصول مطالبات را داشته 
و در صدد است این مانده بدهی را به صفر برساند که البته برای کسب این مهم   
از روش های مختلفی از جمله ارســال پیامک های یاد آوری ؛ اخطار ؛ برگزاری 
نشست های خبری و اطالع رسانی به رسانه ها و با حفظ شأن و کرامت  انسانی 
مشــترکین  از  مذاکره های حضوری نیز بهره گرفته است .وی تصریح کرد : بر 
اساس دستور العمل شرکت توانیر؛ دریافت  نقدینگی شرکت به وصول فروش و 
وصول مطالبات گره خورده و تمام پتانسیل ها برای   دریافت لیست های سخت 
وصول و مشــترکین دیماندی  به کار گرفته شد و در راستای آن تالش مجدانه 

نیروهای برق یار هدف شرکت  توانیر را دنبال نمود.

مدیرعامل آبفا در بازدید از روند خدمات رسانی به مشترکین آبفای مناطق یک 
و سه بندرعباس:

توزیع عادالنه آب به طور ویژه در دستور کار 
قرار گیرد

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب هرمزگان بر توزیع 
عادالنه آب تاکید کرد.عبدالحمید حمزه پور در بازدید 
امور آب و فاضالب مناطق یک و سه بندرعباس ضمن 
بررســی روند خدمات رســانی به مشترکین بر تکریم 
ارباب روجوع تاکید کرد و افــزود: تکریم ارباب رجوع 
به عنوان یک اصل در شــرکت آب و فاضالب پذیرفته 
شــده است و این مهم باید در روند خدمات رســانی مورد توجه قرار گیرد.وی 
تســهیل روند خدمات رسانی را مورد تاکید قرار داد و گفت: با هدف تسهیل در 
خدمات رسانی به مشترکین، عمده خدمات آبفا بصورت اینترنتی ارائه می شود 
که انتظار اســت همکاران نیز در اســرع وقت به درخواست های مردمی پاسخ 
دهند تا مشترکین برای پیگیری خواسته هایشان نیاز به مراجعه حضوری نداشته 
باشند.مدیرعامل آبفا ادامه داد، یکی از معضالتی که باعث هدر رفت آب و ایجاد 
زحمت برای مردم می شود شکستگی خطوط انتقال و شبکه توزیع است که می 

طلبد رفع این مشکالت بصورت ویژه در دستور کار قرار گیرد.

بهره برداری از فاز نخست نیروگاه سکویا 
بنیان گستر

 معاون بهره برداری و دیســپاچینگ شــرکت توزیع نیروی برق استان زنجان 
از آغاز کار فاز نخســت نیروگاه 6مگاواتی ســکویا بنیان گستر ابهر خبر داد.به 
گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، عادل کاظمی با 
اعالم این خبر افزود: فاز نخســت این نیروگاه  با ظرفیت 2مگاوات با اتصال به 
فیدر نورین از پست 63 ابهر3 تزریق انرژي به شبکه توزیع را آغاز کرد.کاظمی، 
میزان ســرمایه گذاری برای احداث این نیروگاه را ۱5۰میلیارد ریال اعالم کرد 
و افزود: این نیروگاه تولید پراکنده در شهرستان ابهر و با سرمایه گذاری بخش 
خصوصی احداث و خوشبختانه با تالش شبانه روزی همکاران بخش های رولیاژ، 
تولید پراکنده و دیسپاچینگ مدیریت توزیع برق شهرستان ابهر به مدار وارد 
شد تا گامی بزرگ در جهت تامین برق کشور در روزهای اوج مصرف تابستان 

برداشته شود.

تسریع روند ساخت و تکمیل بیمارستان نفت 
ستاره خلیج فارس

در نشست مشترک مدیرعامل شــرکت نفت ستاره خلیج فارس با استاندار 
هرمزگان برنامه  تکمیل فازهای مختلف بیمارستان نفت ستاره خلیج فارس 
تشریح شــد.به گزارش روابط عمومی و بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج 
فارس، علیرضــا جعفرپور، در این نشســت اظهار کرد: در راســتای ایفای 
مسئولیت های اجتماعی و خدمت رســانی به مردم شریف استان هرمزگان، 
شرکت نفت ستاره خلیج فارس ساخت بیمارستان 264 تخت خوابی مدرنی 
را در مجتمع آموزشی، درمانی و پژوهشی پیامبر اعظم اجرایی کرده است. این 
بیمارستان 28۰۰ مترمربع زیربنا دارد و در ۷ طبقه به اجرا در آمده است.وی 
ادامه داد: مصوبات الزم برای ادامه روند ساخت بیمارستان نفت ستاره خلیج 
فارس که به کندی پیش می رفت به تصویب رسیده و مناقصات آن در شرف 

برگزاری است تا ساخت این مجموعه عظیم درمانی تسریع یابد.

سخنگوی وزارت برق عراق:
برای افزایش واردات گاز ایران مذاکره 

می کنیم
ســخنگوی وزارت برق عراق با بیان اینکه نیاز فعلی عراق 5۰ الی 55 
میلیون متر مکعب گاز اســت، گفت که عراق بــا ایران برای افزایش 
واردات گاز مذاکره می کند.به گزارش ایلنا از فرات نیوز، احمد العبادی، 
سخنگوی وزارت برق عراق در گفت وگویی با این شبکه گفت که پس 
از پرداخت بدهی ها بابت گاز به ایران، واردات گاز از این کشور به 45 
میلیون متر مکعب افزایش یافت اما نیاز فعلی عراق در این زمان 5۰ 
الی 55 میلیون متر مکعب گاز اســت.وی افزود که مذاکرات جاری با 
ایران برای افزایش واردات گاز و تحمل بار و بهبود نسبی تامین انرژی 
برق است.عراق در ماه ژوئن ۱.6 میلیارد دالر بدهی خود به ایران بابت 

واردات گاز را پرداخت کرد.

اما و اگرهای توسعه ال ان جی با روسیه
 آیا روس ها بعد از تحریم هم به 

وعده های نفتی عمل می کنند؟
این نماینده ســابق مجلس گفت: این ســوال مطرح اســت که آیا 
تفاهمنامه اخیر روس ها با ایران با توجه به شــرایطی اســت که در 
جریان جنگ روســیه و اوکراین پیش آمده و دلیل آن این است که 
شــرکت های روسی فرصت حضور و سرمایه گذاری در دیگر کشورها 
را از دســت داده اند و به همین دلیل به ایــران روی آورده اند؟جالل 
میرزایی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره امکان توســعه 
ال ان جی با همکاری روس ها اظهار داشت: اگر فرض هم بر این باشد 
که شرکت های روسی توان فنی و منابع مالی برای کار در صنعت گاز 
ایران را دارند ابتدا باید برجام به سرانجام برسد، در دوره گذشته بعد 
از برجام وزارت نفت تالش کرد شرکت های اروپایی از جمله ایتالیایی، 
فرانسوی و اتریشی وارد صنعت نفت ایران شوند حتی برخی قراردادها 
از جمله  توســعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با مشارکت توتال و سی ان پی 
ســی چین امضا شد اما با خروج ترامپ از برجام این شرکت ها ایران 
را ترک کردند. وی افزود: اکنون ایران برای توســعه و حفظ موجود 
در صنعت گاز نیاز به حضور شــرکت های خارجی دارد، شرکت های 
چینی که به خاطر تحریم ها محتاط شده اند و تنها گزینه باقی مانده 
شرکت های روسی هستند. اما موضوع این است که روس ها هم قبل از 
جنگ روسیه و اوکراین به خاطر مراوداتی که با غرب و امریکا داشتند 
حاضر نبودند تحریم ها را دور بزنند و با ایران کار کنند، به طوری که 
ما چند قرارداد داشتیم اما این شرکت ها هیچوقت کار را به طور جدی 
شروع نکردند،این نماینده سابق مجلس تصریح کرد: اکنون این سوال 
مطرح است که آیا تفاهمنامه اخیر روس ها با ایران با توجه به شرایطی 
اســت که در جریان جنگ روســیه و اوکراین پیش آمده و دلیل آن 
این است که شرکت های روســی فرصت حضور و سرمایه گذاری در 
دیگر کشــورها را از دســت داده اند و به همین دلیــل به ایران روی 
آورده اند؟وی تاکید کرد: سوال این است که چنانچه حتی شرکت های 
روس توان تکنولوژیکی توســعه ال ان جی ایران را داشــته باشند  آیا 
بعد از لغو تحریم های خودشــان همچنان با ایران همکاری خواهند 
کــرد؟ بنابراین باید صبر کنیــم و کار را با جدیت دنبال کنیم، اصل 
تفاهمنامه ایرادی ندارد اما باید موردی بحث و مذاکره شــود چراکه 
اگر شرکت های روســی بهانه بیاورند به ضرر ما می شود و مشکالت 

حقوقی بوجود می آید.

یک فرصت برای نفت و گاز ایران
نماینده ســابق ایران در اوپک گفت: در شــرایط فعلی که اروپا 
درگیر بحران انرژی شــده، یک فرصت مثبت برای خودنمایی 
ایران ایجاد شــده اســت که می تواند نتایج خوبی را به دنبال 
داشــته باشد.محمد خطیبی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 
چنانچه موانع برداشته شود، ایران به راحتی و در فرصتی کوتاه 
می تواند بخشی از نیازهای اروپا را تامین کند، اظهار کرد: پیش 
از تحریم هــا به اروپا صــادرات نفت داشــتیم و درصورت رفع 
تحریم ها می توانیم با مشتریان قدیمی و یا حتی مشتریان جدید 
تعامل داشته باشیم، بنابراین در مورد نفت مشکلی وجود ندارد 
و در زمانی کوتاه می توانیــم نیازهای اروپا را برطرف کنیم.وی 
افزود: درباره گاز نیازمند سرمایه گذاری هستیم و در کوتاه مدت 
نمی توان نسبت به این مساله امیدوار بود و باید نگاه بلندمدت به 
این موضوع داشت؛ اگر اروپایی ها مایل باشند که نیاز گازی خود 
را از ایران تامین کنند، باید در این کشــور سرمایه گذاری و به 
شکل خط لوله و یا  LNG نیاز خود را تامین کنند و در مجموع 
باید گفت که صادرات گاز به اروپا در کوتاه مدت عملی نیســت 
اما در بلندمدت می توان این کار را پیش برد.این کارشناس ارشد 
حوزه انرژی با اشاره به پتانسیل های باالی ایران در حوزه صنعت 
گاز، گفــت: ایران ظرفیت باالیی در منابع گازی دارد و می تواند 
بخشــی از نیازهای اروپا را تامین کند و این دو فرصت برای ما 

وجود دارد و می توانیم از آن استفاده کنیم؛ البته برای اروپا نیز 
یک فرصت خوب به حســاب می آید و می توان این مســاله را 
یک بازی برد-برد برای ایران و اروپا دانست.خطیبی با اشاره به 
وضعیت بازار با توجه به بحران اروپا، تاکید کرد: در شرایط فعلی 
بازار تحت تاثیر دو نیروســت، باتوجه به اینکه به ســمت فصل 
پاییز و زمســتان پیش می رویم، تقاضای فصلی افزایش می یابد 
و این یک عامل تقویت کننده بوده، اما از طرفی باال بودن تورم 
و احتمال وقوع رکود اقتصادی به ویژه در کشــورهای صنعتی 
موجب کاهش قیمت ها شده است تا جایی که اخیرا حتی شاهد 
قیمت هــای زیر ۱۰۰ دالر نیز بودیم.وی با بیان اینکه این رکود 
اقتصادی می تواند تقاضا را کاهش دهد، گفت: این عوامل موجب 
شده تا قیمت ها روند کاهشی داشته باشند، درواقع احتمال وقوع 
رکــود اقتصادی به ویژه در کشــورهای صنعتی و عامل فصلی 
موجب وقوع تغییراتی در قیمت می شود و باید دید کدام یک بر 
دیگری غلبه می کند.این کارشناس با اشاره به وضعیت ایران در 
بازار گفت: ایران کماکان درگیر محدودیت اســت و تحت تاثیر 
تحریم هــا نمی تواند از توان صادراتی خود اســتفاده کند، البته 
در این شــرایط نیز صادرات نفت صورت می گیرد اما این تمام 
توان ایران نیســت، چنانچه موانع برداشته شود، می توانیم نفت 

بیشتری صادر و درآمدهای بیشتری را اخذ کنیم.

قیمت نفت با این انتظار که اختالالت تولید در خلیج مکزیکوی آمریکا موقتی خواهد 
بود و تداوم نگرانی ها نسبت به دورنمای تقاضا، در معامالت روز جمعه، حدود دو درصد 
سقوط کرد اما موفق شد رشد هفتگی به ثبت برساند.به گزارش ایسنا، بهای معامالت 
نفت برنت با یک دالر و 45 ســنت معادل ۱.5 درصد کاهش، در ۹8 دالر و ۱5 سنت 
در هر بشــکه بسته شد. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا دو دالر و 25 
سنت معادل 2.4 درصد ریزش کرد و در ۹2 دالر و ۹ سنت در هر بشکه بسته شد. هر 
دو شاخص روز پنج شنبه بیش از دو درصد صعود کرده بودند.فیلیپ فالین، تحلیلگر 
گروه پرایس فیوچرز در این باره گفت: بازار پس از صعود چشمگیری که روز پنج شنبه 
داشت، روز جمعه اندکی عقب نشینی کرد.قیمت نفت برنت که دو هفته پیش به دلیل 
نگرانی از آسیب دیدن رشد اقتصادی و تقاضا برای سوخت تحت تاثیر تورم رو به رشد 
و افزایش نرخهای بهره، ۱4 درصد ریزش کرده بود، هفته گذشته 3.4 درصد رشد کرد. 
وســت تگزاس اینترمدیت 3.5 درصد رشد هفتگی داشت.یک مقام بندر لوییزیانا روز 
جمعه گفت: انتظار می رود قطعات خطوط لوله نفتی آسیب دیده، تا پایان روز تعویض 

شوند و امکان ازسرگیری تولید در هفت سکوی نفتی فراساحلی منطقه خلیج مکزیکو 
فراهم شود.شرکت شل که بزرگترین تولیدکننده نفت در خلیج مکزیکوست، پنج شنبه 
اعالم کرده بود تولید در سه سکوی نفتی در این منطقه را متوقف کرده است. ظرفیت 
تولید این سه سکو، مجموعا 4۱۰ هزار بشکه در روز است. سخنگوی شرکت شل اعالم 
کرد خط لوله امبرجک، یکی از دو خط لوله که به دلیل نشت نفت، متوقف شده بود، 
فعالیتش را با ظرفیت کمتر آغاز کرده اســت. خط لوله مارس متوقف مانده است، اما 
انتظار می رود اواخر روز جمعه فعالیتش را مجددا آغاز کند.بازار همچنین دیدگاه های 
متضاد اوپک و آژانس بین المللی انرژی را هضم کرد. اوله هانســن، مدیر اســتراتژی 
کاال در ساکســو بانک گفت: ما شاهد کندی رشد اقتصادی هستیم اما معلوم نیست 
همان طور که بعضی از پیش بینی های اخیر نشان می دهند، آیا این یک کندی قابل 
توجه است.تحریمهای اتحادیه اروپا علیه نفت روسیه اواخر سال میالدی جاری به اجرا 
گذاشته می شوند در حالی که آزادسازی نفت از ذخایر استراتژیک آمریکا و متحدانش 
که قرار است به مدت شش ماه اجرا شود، در آخر سال 2۰22 به پایان می رسد.اوپک 
روز پنج شنبه پیش بینی خود از رشد تقاضای جهانی برای نفت در سال 2۰22 را به 
میزان 26۰ هزار بشــکه در روز کاهش داد و اکنون انتظار دارد مصرف نفت امسال به 
میزان 3.۱ میلیون بشکه در روز رشد کند.در این بین، آژانس بین المللی انرژی پیش 

بینی کرد به دلیل سوئیچ از گاز به نفت، مصرف 
جهانی نفت به میزان 2.۱ میلیون بشکه در روز 
رشد می کند که 38۰ هزار بشکه در روز باالتر 
از برآورد قبلی این آژانس است.همچنین آژانس 
بیــن المللی انرژی پیش بینــی خود از میزان 
عرضه نفت روسیه در نیمه دوم سال 2۰22 را 
به میزان 5۰۰ هزار بشــکه در روز افزایش داد 
اما اعالم کرد اوپک برای افزایش تولید، مشکل 

خواهد داشت.در آمریکا، قیمت واردات در ژوئیه برای نخستین بار در هفت ماه گذشته، 
تحــت تاثیر ارزش قوی تر دالر و قیمت پایین ســوخت و کاالهای دیگر، کاهش پیدا 
کرد. دورنمای یک ساله مصرف کنندگان از تورم در اوت مالیم تر شد که ممکن است 
عالمت به اوج رسیدن فشارهای قیمت باشد.بر اساس گزارش رویترز، شرکت خدمات 
انرژی بیکرهیوز روز جمعه اعالم کرد شمار دکلهای حفاری نفت آمریکا، هفته گذشته، 
سه حلقه افزایش یافته و به 6۰۱ حلقه رسیده است. روند رشد دکلهای حفاری آهسته 
بوده و پیش بینی می شــود تولید نفت آمریکا ســال میالدی جاری به سطح پیش از 

شیوع کووید، بهبود پیدا کند.

قیمت نفت دو درصد سقوط کرد
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گزیده خبر

رکوردی دیگر برای گروه سایپا
  کاهش دپو فوالد گروه سایپا 

در فوالد مبارکه اصفهان 
میزان ورق های موجود سایپالجستیک در انبار فوالد مبارکه به کمترین میزان 
خود در ده سال گذشته رسید.به گزارش سایپانیوز، با رهنمودها و استراتژی های 
ارائه شده از سوی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا و  مساعدت مدیریت ارشد 
سایپالجســتیک در کنار تالش بی وقفه کارکنان واحدهای عملیات لجستیک 
مواد و قطعات، برنامه ریزی و کنترل سفارشــات و حمایت واحدهای پشتیبان 
شرکت سایپالجســتیک، میزان ورق های موجود در انبار فوالد مبارکه اصفهان 
به کمترین میزان خود در ده سال گذشته رسید.شرکت سایپالجستیک وظیفه 
حمــل و جابجایی تمامی فوالدهای مورد نیاز گروه ســایپا را بر عهده دارد و به 
صورت ماهیانه 40 هزار تن فوالد مورد نیاز این گروه خودروســاز را حمل و به 
سایر شــرکت های گروه توزیع می کند.بر اســاس قرارداد در سالیان گذشته، 
شــرکت فوالد مبارکه حدود 10 درصد این میزان را در انبارهای خود دپو می 
کرد و بر اساس توان شرکت سایپا لجستیک به مرور این میزان  به شرکت سایپا 
لجستیک حمل و در شرکت های گروه سایپا توزیع می شد.در سال های گذشته 
به دلیل مشکالت موجود در حوزه حمل و نقل همواره مقادیر بیشتری از میزان 
10 درصد در شرکت فوالد مبارکه  اصفهان دپو می شد که این میزان در برخی 

مقاطع زمانی تا 35 درصد هم می رسید.

مدیر اقتصادی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران مطرح کرد: 
فرصت طالیی برای سرمایه گذاری در طال

با توجه به پتانســیل و حجم سرمایه گذاری های انجام شده در زمینه استحصال 
فلزاتــی نظیر مس و ســنگ آهن، اکنون با کمک دانش فنــی جدید و تجربه 
موفقیت آمیز در زمینه فرآوری فلز طال فرصتی ویژه برای سرمایه گذاران بخش 
خصوصی به منظور خرید و ســرمایه گذاری در این حوزه فراهم شــده است که 
مورد حمایت ســازمان های دولتی ذیربط نیز قرار دارد.براساس آمارهای بخش 
معدنی کشــور، تاکنون در ایران به طور متوســط 350میلیون تن ذخیره خاک 
معدنی دارای طال شناســایی شــده است که با احتســاب عیار ۲گرم بر تن با 
راندمان۸5 درصد، پتانســیل تولید حداقل ۶00تن طال در کشور وجود دارد. به 
طــور کلی با توجه بــه تیپ و نوع معادن طال، معمــوال در معادن با خاک های 
اکســیده تا ســولفوره، برحســب فواصل حمل، عیار خاک 3/ 0 تا 5/ 1گرم بر 
تن برای اســتحصال توجیه اقتصادی دارد. ضمن اینکه هر چقدر محل احداث 
کارخانه به معدن نزدیک تر باشد، صرفه اقتصادی بیشتری خواهد داشت. بنابراین 
از احداث کارخانه فرآوری در کنار این معادن، سود اقتصادی قابل توجهی حاصل 
می شود. در این راستا مجموعه های معدنی و صنعتی کشور، به خصوص سازمان 
گســترش معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( و شــرکت تهیه و تولید مواد 

معدنی ایران )ایمپاسکو( فعالیت های چشمگیری با روند رو به رشد دارند. 

مدیرعامل چادر ملو:
نیروی انسانی سرمایۀ بی بدیل چادرملو است

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در نشست 
با مدیران و رؤسای مجتمع صنعتی این شرکت با اشاره 
به نقش سرمایۀ انســانی به ویژه  کارگران در تولید و 
اقتصاد ملی گفت: نیروی انســانی، ســرمایۀ بی بدیل 
شرکت است و تمام تالش خود را درراستای حفظ شأن 

و جایگاه کارگران به کار خواهیم بست.’امیرعلی طاهرزاده‹ با بیان این که چادرملو 
نقش مؤثری در اقتصاد ملی ایفا کرده؛ اظهار داشت: در سال ›تولید، اشتغال آفرین 
و دانش بنیان‹، تحقق شعار ســال براساس منویات مقام معظم رهبری، ارتقای 
تولید و اجرای طرح های توســعه ای را دنبــال خواهیم کرد.مدیرعامل چادرملو 
گفت: سال جاری، سال سختی برای زنجیرۀ فوالد کشور خواهد بود و باید به دوراز 

حاشیه ها و با نگاه کارشناسی، روند تولید را تداوم بخشید.

نشست هم اندیشی فعاالن بخش خصوصی 
البرز در محل اتاق بازرگانی استان البرز

فرصت صادرات از ایران به کشورهای بلوک شرق فراهم است. معاون دیپلماسی 
اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: فرصت های خوبی برای برای صادرات از ایران 
به کشورهای بلوک شرق از جمله لهستان ، بلغارستان ، رمانی و یا اسلواکی فراهم 
است . در نشست هم اندیشی فعاالن بخش خصوصی البرز در روز پنجشنبه در 
محل اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی استان البرز ، مهدی صفری اظهار 
کرد : فعاالن اقتصادی نیز باید در صورت بروز مشکل در روند صادرات با وزارت 
امور خارجه ارتباط برقرار کرده و پیگیر اعمال حمایت های الزم از ســوی این 
مجموعه شوند تا راه حل مناسب برای مراودات تجاری خود را دریافت کنند .وی 
با بیان اینکه تحریم علیه جمهوری اســالمی ایران به امروز بازنمیگردد ، گفت : 
این تحریم ها  از ابتدای انقالب علیه کشورمان اعمال شد ، ما نباید برای صادرات 
کاالی خود به یک کشــور خاص تاکید کنیم و بلکه باید به دنبال دیگر فرصت 
های موجود و کنونی مانند صادرات به روســیه برویــم . وی خطاب به فعاالن 
اقتصادی با بیان اینکه وزارت امور خارجه بازاریابی برای تجار ایرانی را از وظایف 
خــود می دانــد ، گفت : در زمینه تکنولوژی ها از جمله برق در حال ســاخت 
نیروگاهی در کشور ترکمنستان هستیم که تمام تجهیزات آن تولید کشورمان 
اســت و توانایی ایجاد چنین زیرساخت هایی در کشــورمان نظیر ارمنستان ، 
آذربایجان و پاکستان را نیز داریم ، ما حواسمان جمع است که نیروی برق را به 

کدام کشورها بدهیم و به چه نقاطی از دنیا این انرژی را بفروشیم . 

شرایط فروش فوق العاده محصوالت بهمن 
موتور اعالم شد

خودروهای وانت کارا تک کابین تیپ 4، وانت کارا دوکابین تیپ 4، کاپرا ۲، 
ون باری اینرودز روز یکشنبه 10 صبح مورخ ۲3 مرداد 1401 تا ساعت 1۶ 
همان روز و تا پایان تکمیل ظرفیت به فروش می رســند.فروش فوق العاده 
محصوالت بهمن موتور با قیمت قطعــی و به صورت اینترنتی خواهد بود. 
زمان تحویل خودروها هفته دوم مهرماه 1401 است. کلیه محصوالت با سود 
سالیانه انصراف 13 درصد و جریمه تاخیر ۲.5 درصد ماهانه و با مدل 1401 
به فروش می رســد. متقاضیان جهت شرکت در این طرح فروش بایستی به 
سامانه یکپارچه تخصیص خودرو مراجعه نمایند.کلیه محصوالت عرضه شده 
در طرح فروش اعتباری محصوالت بهمن موتور با نرخ سود ساالنه ۲0 درصد 
به متقاضیان ارائه خواهد شد. در این طرح فروش محصوالت در اقساط 1۲ 
الی 1۸ ماهه صورت میپذیرد و کلیه محصوالت با مدل 1401 به مشتریان 
تحویل داده خواهد شد. موعد تحویل خودروهای طرح فروش اعتباری هفته 

دوم مهرماه 1401 می باشد.

مرجع قضایی دستور فوری تعیین  تکلیف را صادر کرد
ضبط دولت یا ترخیص خودروهای دپو شده

طبق اعالم مدیرعامل ســازمان اموال تملیکی، طی بازدید اخیر رئیس قوه 
قضائیه از بندر بوشهر، دستور تعیین  تکلیف فوری خودروهای دپو شده صادر 
شده است و احتماال به زودی وضعیت آنها مشخص خواهد شد؛ این خودروها 
بنا به شرایطی که دارند ممکن است به ضبط دولت درآمده و یا ترخیص و 
به صاحبان کاال تحویل داده شود.عبدالمجید اجتهادی -مدیرعامل سازمان 
اموال تملیکی- در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با اینکه در جریان سفر اخیر 
رئیس قوه قضائیه به بوشــهر، درباره خودروهای وارداتی که از سال ها پیش 
در گمرک مانده و تعیین تکلیف نشده چه مسایلی مطرح و مورد توجه قرار 
گرفت، توضیح داد.وی گفت: یکی از مســایلی که مــورد انتقاد رئیس قوه 
قضائیــه قرار گرفت این بود که حدود پنج ســال از توقیف و نگهداری این 
خودروها گذشته ولی همچنان در شرایط آب و هوایی نامناسبی قرار دارد و 
بخشی از ارزش خود را از دست داده و تعیین تکلیف نشده است، از این رو 
دستور بررسی فوری وضعیت خودروها صادر شد.این مقام مسئول در سازمان 
اموال تملیکی در مورد وضعیت خودروهای دپو شده نیز گفت: بخشی از این 
خودروها دارای پرونده قضایی اســت که امیدواریم که به زودی به سرانجام 
برسد و با صدور رای، تعیین تکلیف شود. ممکن است با رای صادره، خودرو 
به ضبط دولت درآید و یا اینکه رای برائت صادر و به صاحب خودرو استرادد 
شــود.معاون وزیر اقتصاد این را هم گفت که بخشــی از این خودروها فاقد 
ثبت سفارش هستند که امکان ترخیص نداشته اند، با این حال با دستور اخیر 
رئیس قوه قضائیه، احتماال به زودی نیز تعیین تکلیف شوند.به گزارش ایسنا، 
این اولین بار نیست که مقام مسئولی از وضعیت خودروهای دپو شده بازدید 
و دستور تعیین تکلیف آنها را صادر کرده است ولی برای این حدود ۲۲4۹ 
دســتگاه باقی مانده در نهایت به نتیجه مشــخصی نرسیده و همچنان در 
گمرک خاک می خورند.از سالها پیش و قبل از ممنوعیت واردات خودرو در 
سال 13۹۷، بیش از 1۲ هزار خودرو وارد و در گمرک دپو شده که با اعمال 
ممنوعیــت فرصت ترخیص پیدا نکــرد و در نهایت با چند مصوبه و تمدید 
زمان، از دی ماه 13۹۷ تا شــهریور 13۹۹ تعداد زیادی از آن ترخیص شد 
ولی حدود ۲۲4۹ دســتگاه به دالیل مختلف، ترخیص نشده و مدت هاست 
در گمرک مانده است.بخشی از خودروها دارای پرونده قضایی است که طبق 
مصوبه قبلی هیات دولت برای تعیین تکلیف این خودروها، برای آنهایی که 
دارای پرونده قضایی هســتند، قید زمانی مطرح نیست و هر زمان که رای 
مرجع قضایی صادر شــود امکان برگشت به صاحب کاال را خواهند داشت.

حدود 1000 دســتگاه فاقد ثبت سفارش هستند که حتی اگر مهلتی برای 
تعیین تکلیف آنها مشخص شــود ولی سامانه ثبت سفارش را وزارت صمت 
باز نکند ، امکان ترخیص ندارند.همچنین بخشی از این خودروها، آمریکایی 
و یا ساخت آمریکا اســت که امکان ورود به کشور را نداشته و باید مرجوع 

یا امحاء شود.

کاالهای فاقد ثبت سفارش در تجارت معیوب جوالن می دهند

ازدحام ممنوعه ها در رسوب میلیونی!
ورود بدون ثبت سفارش کاال به گمرک و بنادر، در چرخه تجاری 
ایــران که بارها مســئوالن مربوطه به روال معیــوب آن اذعان 
داشته اند، از اهم عوامل رسوب میلیون ها تن کاال است؛ این که 
دستورالعملی دیگر در راستای اصالح فرایند تجاری و این معضل 
ثبت ســفارش در حال تدوین و ابالغ است، به تنهایی نمی تواند 
ضمانتی برای اصالح این روال باشد، چراکه ممنوعیت ورود کاالی 
فاقد ثبت ســفارش به بنادر، به همراه بسیاری از دستورالعمل ها 
برای ممانعت از رســوب کاال، سالهاست که مصوب و الزم االجرا 
بوده ولی در عمل چنین نشــده اســت.به گزارش ایسنا، ساالنه 
حجم باالیی از کاال وارد گمرک و بنادر شده و بخشی از آن بعد 
از طی تشریفات گمرکی، ترخیص و وارد ایران می شود. تجارت 
خارجی ایران در سال گذشته 1۶3.۹ میلیون تن به ارزش 101.۶ 
میلیارد دالر بوده که از این میزان 41.1 میلیون تن به ارزش 53 
میلیارد دالر واردات است. در کنار کاالهای ترخیص شده، همواره 
میلیون ها تن از اقالم، پشت درهای خروج قرار دارند که به دالیل 
مختلف یا امکان ترخیص ندارند و یا اینکه صاحب کاال نسبت به 
طی تشریفات گمرکی اقدام نکرده و درنهایت به مرحله اظهار به 
گمرک هم نرسیده و به رســوب منتهی می شود.آنچه در حوزه 
تجارت در این سال ها گذشته، نشان داده که عوامل مختلفی در 
رسوب کاال دخیل بوده اند که در کنار جریان تامین ارز و طوالنی 
بودن فرایند صدور مجوزها و البته عدم هماهنگی دســتگاه های 
مربوطه، بخشی به شرایط قبل از اظهار کاال برمی گردد که مربوط 
به ثبت سفارش به عنوان مجوز اولیه ورود کاال به کشور است و 
تا زمانی که صادر نشده باشد، صاحب کاال امکان اظهار به گمرک 

و ادامه مراحل ترخیص را ندارد.

دولت به دنبال آن است که کاال بدون ثبت سفارش وارد 
نشود

اخیرا وزیر اقتصاد از تدوین دســتورالعملی جهت اصالح فرایند 
تجاری و ورود کاال خبر داده که بر اساس آن از ایجاد رسوب در 
گمرک و بنادر ممانعت خواهد شد. طبق گفته خاندوزی، بخش 
عمده کاالهای رسوبی، کاالهایی است که هنوز به مرحله اظهار 

نرســیده و فرایند ترخیص آنها آغاز نشده است؛ دولت به دنبال 
آن است تا با الزام ثبت سفارش برای ورود کاال به گمرک و بنادر، 

اصالح اساسی در تجارت انجام دهد.

اکنون هم ورود کاالی فاقد ثبت سفارش ممنوع است اما...
این در حالی است که ثبت سفارش برای ورود کاال قبل از آنکه به 
گمرک و بنادر وارد شود، سال هاست که از الزامات قانونی حوزه 
تجارت بوده ولی اجرایی نشــده است؛ به طوری که طبق قانون 
مقررات صادرات و واردات »واردکنندگان کاالهای مختلف اعم از 
دولتی و غیر دولتی جهت اخذ مجوز ورود کاال و ثبت ســفارش 

باید منحصرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه کنند. »
همچنین در سال 13۹۷ بود که طبق مصوبه هیات وزیران اعالم 
شــد : »واردات کلیه کاالها به صورت تجاری به کشــور اعم از 
مناطــق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و ســایر مبادی 
ورودی بدون ثبت ســفارش ممنوع است. »به دنبال آن در سال 
13۹۸، علی الریجانی -رئیس وقت مجلس شورای اسالمی- طی 

مکاتبه ای با حســن روحانی- رئیس دولت دوازدهم- بر موضوع 
الزام ثبت سفارش تاکید و اعالم کرد که »مطابق ماده )۸( قانون 
مقررات صادرات و واردات، واردکنندگان کاالهای مختلف اعلم از 
دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت ســفارش باید 
منحصرا به وزارت صمت مراجعه کنند. بر این اساس باید قبل از 
واردات کاال، ثبت سفارش انجام شود و بدون ثبت سفارش قبلی، 
نمی توان نســبت به واردات کاال اقــدام کرد. »وی اقدامی خارج 
از ایــن روال را مغایرت قانونی اعالم کرده بود.همچنین می توان 
اشاره کرد به بخشنامه اردیبهشت ماه امسال بانک مرکزی که به 
استناد مصوبه ســتاد مقابله با تحریم شورای عالی امنیت ملی 
اعالم کرد »واردات کلیه کاالها به صورت تجاری به کشــور، اعم 
از مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و ســایر مبادی 
ورودی بدون ثبت سفارش و تعیین منشأ ارز بانک مرکزی ممنوع 

است«.

اذحام ممنوعه ها در رسوب میلیونی!

با این حال آنچه در عمل اتفاق افتاده این است که در بسیاری 
از موارد، صاحبان کاال بدون توجه به اهمیت ثبت سفارش قبل 
از ورود به کشــور، کاال را خریداری کــرده، به گمرک و بنادر 
آورده و پــس از آن به دنبال دریافت مجوز ثبت ســفارش و 
مابقی مجوزهای الزم می روند و دستگاه های مربوطه و تحویل 
گیرنده کاال نیز چنین الزامی برای واردکننده ایجاد نکرده اند. 
تنها در مرزهای زمینی اســت که از سال 13۹۷ الزام دریافت 
ثبت سفارش برای ورود مورد تاکید بوده است که این مهم نیز 
از مدتی پیش تحت الشعاع قرار گرفت.این نابسامانی در جریان 
واردات کــه از قبل نیز مورد انتقاد مســئوالن حوزه تجارت و 
البته قضایی قرار داشــته، هیچ گاه حل و فصل نشده است و 
همچنان جریان ورود بدون ثبت سفارش کاال به اماکن گمرکی 
و بنادر ادامه دارد و خود به یکی از دالیل انباشــت کاال تبدیل 
شــده اســت  و گزارش های متفاوتی از آن نیز وجود دارد؛ از 
خودروهای دپو شده در گمرک که سال هاست حداقل 1000 
دستگاه به دلیل نداشــتن ثبت سفارش و بسته بودن سامانه 
در زمان ممنوعیت واردات خودرو نتوانســته ترخیص شود و 
یا ماجرای اخیر 30 کانتینری که 13 ســال در بندر بوشــهر 
مانده و به گمرک اظهار هم نشــده و حتی کاالهای آن تخلیه 
و خارج شده اســت، در حالی که ثبت سفارشی هم برای آن 
نمی تواند وجود داشته باشد. همچنین حجم باالیی از کاالهای 
بدون ثبت سفارشی که با ممنوعیت گروه کاالیی مواجه شده 
و دیگر امکان ترخیص پیدا نکرد و فاســد شد.اینکه دولت بار 
دیگر مصوبه و دســتورالعملی جدید بــرای ممنوعیت واردات 
کاالی فاقد ثبت ســفارش به گمرک داشته باشد، به تنهایی 
نمی تواند پایــان دهنده ایرادهای موجود در تجارت خارجی و 
معضل رسوب باشد چراکه چنین ممنوعیتی در حال حاضر نیز 
وجود دارد و جهت ممانعت از رسوب هم به وفور ، دستوراالعمل 
صادر و در دستور کار قرار گفته است؛ ولی یکی از مسایل مورد 
توجه این است که باید از ضمانت اجرایی کافی برخوردار باشد 
و سازمان ها و دستگاه های مربوطه، هماهنگی و همراهی الزم 

برای اصالح چرخه تجاری را داشته  باشند.

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: ثبت 
ســفارش واردات خودرو به میزان 10 
میلیون دالر از طریق رمز ارز انجام شده 
است.به گزارش ایلنا، علیرضا پیمان پاک 
با حضور در برنامه تلویزیونی در خصوص 
ثبت ســفارش واردات خودرو به میزان 
10 میلیون دالر از طریق رمز ارز گفت: 
طبــق موافقتنامه ای کــه میان رییس 
بانک مرکزی و وزیر صمت منعقد شد، 
استفاده از رمز ارز ها به عنوان یک ابزار 
توسعه تجارت مطرح شد.پیمان پاک با 
بیان اینکه بانک مرکزی کشور ها رمز ارز 
را به رسمیت شناختند، اما اعالم رسمی 
نمی کنند، گفت: مقاومت ها به زودی از 
بین مــی رود و به همین علت ما برنامه 
ریزی جهــت اســتفاده از این ظرفیت 
را انجام دادیم.رئیس ســازمان توســعه 
تجارت تاکید کرد: واردات در ازای رمز 
ارز هایــی که در داخل به صورت قانونی 

استخراج شــده اند آزاد است. به عبارتی 
هر کســی که رمز ارز رسمی استخراج 
شــده دارد، از پایان شهریور می تواند با 
رمز ارز خــود واردات انجام دهد و فعال 
بحث صــادرات را نداریم.وی همچنین 
اعالم کرد: بر اساس بالکچین در خارج 

از مرز ها بستری فراهم کردیم که تاجر 
مــا می تواند رمز ارز بگیرد و در ازای آن 
واردات انجام دهد.رییس سازمان توسعه 
تجارت در خصوص آخرین مصوبات در 
جهت تســهیل تجارت خارجی گفت: 
رفــع تعهد ارزی کلیــه صادرکنندگان 

به کشــور های اورآسیا )روسیه بالروس 
قزاقزســتان قرقیزستان و ارمنستان( از 
طریق واگذاری کوتاژ به واردادکنندگان 
کاال از روســیه امکان پذیر شد.علیرضا 
پیمــان پاک اظهار داشــت: با توجه به 
برنامه های متنوع دولت ســیزدهم در 
ایجاد زمینه مناسب برای افزایش سطح 
تعامالت تجاری کشورمان در عرصه بین 
المللــی، مصوبه ای در راســتای ارتقای 
روابط تجاری با روسیه به امضای اعضای 
کمیته اقدام ارزی رســید.وی در ادامه 
گفت: بر اساس مصوبه هشتاد و سومین 
جلســه کمیته اقــدام ارزی، در فرآیند 
ثبت ســفارش و تأمین ارز واردات کلیه 
کاال های مجاز از کشــور روسیه، امکان 
تأمین ارز از محل صادرات به کشور های 
حــوزه اوراســیا )روســیه، بــالروس، 
ارمنســتان، قزاقســتان و قرقیزستان( 

ایجاد می گردد.

ثبت سفارش 10 میلیون دالر 
واردات خودرو با رمز ارز

اظهارارت رئیس سازمان توسعه تجارت مبنی بر امکان 
واردات هر کاال از روسیه و کشورهای اتحادیه اوراسیا در 
مقابل صادرات به این کشورها، این ابهام را ایجاد کرده 
بود که آیا واردات کاالهای ممنوعه نیز از روســیه آزاد 
شده است؛ اما بر اســاس توضیحات سخنگوی وزارت 
صمت، این مجوز واردات، کاالهای ممنوعه را شــامل 
نمی شود.به گزارش ایسنا، علیرضا پیمان پاک،  معاون 
وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت، روز گذشته 
درباره آخرین اقدامات سازمان توسعه تجارت در جهت 
توسعه روابط تجاری با روسیه، گفته بود که در کمیته 
اقدام ارزی مصوب شــده تا هر شــرکت و تاجری که 
به کشــورهای اتحادیه اوراسیا و روسیه صادرات دارد، 
می تواند در ازای این صــادرات، هر نوع کاالیی را وارد 
کنــد و همچنین ۲5 درصد مشــوق های صادراتی به 

کاالهایی که به روسیه صادر می شود اختصاص یابد.
از ســال 13۹۷ و در پی مشــکالت ارزی در کشــور، 

واردات بیــش از ۲000 قلم کاال تحت عنوان کاالهای 
غیرضروری و لوکس ممنوع شــد. از جمله مهم ترین 
این کاالها می توان به خودرو، لوازم خانگی، پوشــاک 
و اسباب بازی اشــاره کرد.البته وزیر صنعت، معدن و 
تجارت خرداد ماه گفته بود که حذف ممنوعیت واردات 
4 یا 5 قلم کاال به دولت پیشــنهاد شــده که در حال 

بررسی اســت، اما عمده ســاختار ممنوعیت واردات 
۲000 قلم کاال که از سال 13۹۷ تصویب شده، حفظ 
می شــود؛ اما هنوز این چند قلم کاال که جزئیات آن ها 
هم مشخصن نیســت، تعیین تکلیف نشده است. هر 
چند این مقام مسئول در آخرین نشست خبری خود 
در ســال 1400 اعالم کرده بود که با واردات در همه 
حوزه هــا به میزان حداکثر ۲0 درصد و با برنامه ریزی 
برای نســبت صادرات به واردات موافق است که ظاهرا 
تاکنون به نتیجه نرسیده است.در این میان صحبت های 
رئیس سازمان توســعه تجارت این ابهام را ایجاد کرد 
که آیا واردات کاالهای ممنوعه نیز از روسیه آزاد شده 
است؟در این رابطه امید قالیباف در گفت وگو با ایسنا، 
تاکیــد کرده که واردات از روســیه در مقابل صادرات، 
فقط مربوط به کاالهایی است که وارداتشان به کسور 
آزاد اســت و کاالهایی که ممنوعیــت واردات دارند را 

شامل نمی شود.

واردات کدام کاالها از روسیه آزاد شد؟

عضو هیئت نمایندگان 
تهران  بازرگانــی  اتاق 
می گویــد بــا وجــود 
بســیار خوبی  ظرفیت 
که بــرای اســتفاده از 
رمزارزها در تجارت خارجی وجود دارد اما همچنان نمی توان 
از فعالیت همه جانبه در این حوزه سخن گفت.عباس آرگون 
در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: ما در ســال های گذشته با 
تحریم هــای اقتصادی همه جانبــه ای مواجه بودیم که برای 
تجــار ایرانی نیز مشــکالت فراوانی ایجاد کرد. از دشــواری 
فعالیــت در بازارهای بین المللی تا افزایــش هزینه خرید و 

فروش کاال و بازگشــت ارز آن، تنها بخشی از مشکالتی بود 
که ما در ســال های گذشــته با آن رو به رو شدیم. از این رو 
اولویت نخســت ما باید فراهم کردن شرایطی باشد که در آن 
تحریم ها کنار بروند.وی با اشاره به اهمیت طراحی شیوه های 
مختلف برای تسهیل تجارت، بیان کرد: تا زمانی که تحریم ها 
کنار بروند، استفاده از هر شیوه ای که می تواند فشار بر فعاالن 
اقتصادی را کاهش دهد یا به بهبود وضعیت تجاری ما منجر 
شود اهمیت فراوانی خواهد داشت. اگر در این بستر رمزارزها 
می توانند ســهمی داشته باشــند نیز باید تالش کرد که از 
ظرفیت آنها به طور کامل اســتفاده شود.عضو اتاق بازرگانی 
تهران با بیان اینکه برای استفاده از رمزارزها در فضای تجاری 

نیاز به فراهم کردن زیرساخت های مختلف خواهد بود، توضیح 
داد: در حال حاضر در این بازار تعداد زیادی رمزارز وجود دارد 
که هر یک شرایط خاص خود را دارند. از سوی دیگر نوسان در 
این بازار نیز بسیار باالست و هر روز قیمت ها تغییرات مختلفی 
را تجربه می کنند. از این رو اینکه مشخص کنیم که فعالیت 
با کدام رمزارزها مجاز اســت و به رسمیت شناخته می شود، 
نخســتین مقدمه مهم در این حوزه خواهد بود.آرگون ادامه 
داد: نحوه معامله این رمزارزها، چگونگی اســتفاده از آنها در 
صادرات و واردات، تعامل با بانک مرکزی برای تعهدات ارزی و 
قوانین نظارتی بر این رویه دیگر مقدمات مهمی هستند که تا 
زمانی که از سوی دولت به شکل دقیق بررسی و اعالم نشوند، 

نمی توان انتظار داشت که استفاده از آنها به طور گسترده در 
تجارت در دســتور کار قرار بگیرد.وی در پاسخ به این سوال 
که آیا در صورت فراهم شــدن مقدمات در ایران، کشورهای 
خارجی آماده اســتفاده از رمزارزها هســتند، تشریح کرد: با 
وجود آنکه در ماه های گذشــته بحث های گسترده ای درباره 
رمزارزها در کشورها و شرکت های مختلف مطرح شده و حتی 
برخی از شرکت ها کار رسمی با آن را آغاز کرده اند اما هنوز در 
ابتدای این مسیر قرار داریم. در واقع بسیاری از کشورها هنوز 
تجارت با رمزارز را رسما نپذیرفته اند و در بسیاری از حوزه های 
اقتصادی نیز تاکنون شــاهد معامله با این شیوه نبوده ایم. از 
این رو پس از فراهم کــردن مقدمات داخلی، باید مذاکره با 
طرف های خارجی نیز آغاز شــود تا بدانیم که چه کشوری و 
تحت چه شــرایطی از این طریق با ما معامله خواهد کرد و تا 

چه میزان می شود روی ظرفیت های آن حساب کرد.

آیا کشورهای خارجی رمزارز تجار ایرانی را می پذیرند؟
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گزیده خبر

از سوی رئیس شورا صادر شد
احكام اعضای شورای سیاست گذاری 

بیست و نهمین همایش ملی بیمه و توسعه
از ســوی رئیس کل بیمه مرکزی، احکام اعضای شورای سیاست گذاری بیست 
و نهمین همایش ملی بیمه و توســعه با عنوان »توســعه دانش بنیان صنعت 
بیمه«صادر شد.به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، 
مهندس مجید بهزادپور طی احکام جداگانه ای، پرویز خوشــکالم خسروشاهی 
قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی، علی بنیادی نائینی معاون طرح و توسعه، مفید 
امینی معاون نظارت، حمیدرضا مهدوی کوچکســرائی معاون توسعه مدیریت و 
منابع بیمه مرکزی، ســید محمد کریمی دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران و 
یعقوب رشــنوادی مدیرعامل بیمه سرمد و مسعود حجاریان مدیر عامل انجمن 
حرفه ای را به عنوان اعضا شورای سیاست گذاری بیست و نهمین همایش ملی 
بیمه و توسعه منصوب کرد.شــایان ذکر است مهندس بهزادپور، محمد مهدی 

عسگری رئیس پژوهشکده بیمه را به عنوان دبیر این شورا منصوب کرد.

جزئیات شش امكان جدید در »کیلید« بانک 
آینده

بانک آینده در راستای نوآوری و بهبود کیفیت خدمات الکترونیکی، تغییرات و 
امکانات جدید سامانه »کیلید« را برای سیستم های عامل iOS و اندروید، ایجاد 
کرد.این تغییرات شــامل: ایجاد قابلیت نمایش پیام اطالع رســانی تعدیل سود 
سپرده به هنگام برداشت از حســاب بلندمدت، ایجاد قابلیت افزودن سیستمی 
شرایط برداشت برای حساب های افتتاح شــده از طریق سامانه موبایلی کیلید، 
تغییر رابط کاربری )گرافیکی( ســامانه وب مشتری، ارسال پیامک رمز یک بار 
مصرف )OTP( تراکنش پرداخت به شــماره موبایل پروفایل مشــتری و امکان 
دریافت نســخه iOS از طریق سیبچه و ســیب آپ از دیگر تغییرات انجام شده 

است.

مدیرعامل بانک صادرات ایران در جمع روسای شعب منطقه مرکز تهران:
بانک صادرات ایران برای ارتقای سهم از 

بازار تالش های جدیدی آغاز کرده است
 مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: در ٣٠ ســال گذشته، بانک صادرات ایران 
همواره یکی از ستون های اصلی در شبکه بانکی کشور بوده و برای ارتقای جایگاه 
حقیقی و افزایش ســهم از بازار در نظام بانکی تالش های جدیدی به کار خواهد 
گرفت.به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، سید ضیاء ایمانی در نشست 
بررسی و ارزیابی عملکرد منطقه مرکز تهران در جمع معاونان مدیرعامل، مدیران 
امور، مدیر شــعب منطقه، روسای حوزه و شعب بانک در این منطقه با بیان این 
مطلب تاکید کرد: نظام بانکی بر روی جایگاه پولی و بانکی بانک صادرات ایران 
حساب ویژه ای بازکرده و باید نسبت به بزرگی و جایگاه این بانک بیش از گذشته 
حساس باشیم. دولت در سال ١٤٠١ در بخش قرض الحسنه برای حمایت بانک 
از بخش های مختلف اقتصادی کشور درنظر گرفته نشان  می دهد که کشور روی 
بانک حســاب ویژه ای باز کرده و نباید فرصت ها را از دست داد. مدیرعامل بانک 
صادرات ایران با بیان اینکه نرخ تورم استان و شهر تهران ٢ درصد بیش از سایر 
مناطق کشــور است، افزود: یک چهارم تولید ناخالص داخلی کشور در تهران و 
مناطق اطراف به دســت می  آید و بیش از ٥٠ درصد نقدینگی و منابع کشور در 
این منطقه جریان دارد میزان بودجه عمرانی این شهر گاهی چندین برابر سایر 

شهرهای کشور است.

کسب رتبه نخست نرم افزار های پرداخت 
کشور توسط »پی پاد«، پدیده ای نوظهور

 “پی پاد« )کیف پول همراه بانک پاسارگاد( با حضور رقبای قدرتمند و باسابقه در 
گروه نرم افزارهای پرداخت نهمین جشنواره برند محبوب مصرف کنندگان، رتبه 
اول را به خود اختصاص داد و با آرای مصرف کنندگان به عنوان بهترین »نرم افزار 
پرداخــت« معرفی گردید.به گزارش راحله شــهرابی مدیر امور حوزه راهبری و 
روابط عمومی بانک پاســارگاد، نهمین جشنواره برند محبوب مصرف کنندگان 
در حالی به کار خود خاتمه داد که ضمن درخشــش بانک پاسارگاد در تمامی 
گروه   هــای خدمات بانکی، در گروه نرم افزارهــای پرداخت نیز موفق به عبور از 
رقبا و کسب رتبه نخســت »نرم افزارهای پرداخت« در کشور گردید.کیف پول 
الکترونیک بانک پاسارگاد »پی پاد« ، با قابلیت های بسیار، زمان و هزینه دریافت 
خدمت را برای مشــتریان کاهش داده و پرداخت ها را ســاده تر از همیشه کرده 
اســت. »پی پاد« بخش زیادی از نیازهای روزانه کاربران را پوشــش می دهد و 
کاربــر می تواند پرداخت های خود را بدون نیاز به ورود اطالعات کارت در هر بار 
و با اســتفاده از شارژ کیف پول الکترونیک، ظرف چند ثانیه به انجام برساند. از 
جمله شاخص های برتری یک کیف پول الکترونیک می توان به امنیت، سرعت، 
دقت، استفاده آسان، برطرف کردن نیازهای کاربر و زیبایی محیط آن اشاره کرد. 
کیف پول پی پاد با دارا بودن این ویژگی ها به یک برنامه جامع پرداختی تبدیل 
شده است و بدین ترتیب با ارائه خدمات کاربردی به مخاطبین توانسته جایگاه 
مناســبی را در بازار اپلیکیشــن های پرداخت به خود اختصاص دهد و به عنوان 

بهترین اپلیکیشن پرداخت کشور معرفی شود.

تحقق رشد متوازن و توسعه فراگیر از 
اهداف سفرهای استانی 

همزمــان با حضور رییس جمهور و هیات دولت در اســتان کرمان، عضو هیات 
مدیره بانک توسعه تعاون با حضور در میز خدمت، تحقق رشد متوازن و توسعه 
فراگیر را از اهداف سفرهای استانی دانست.محمد جعفر ایرانی عضو هیات مدیره 
بانک توســعه تعاون اظهار داشــت: برای خدمت به مردم خستگی، کاهلی، بی 
انگیزگی، ضعف و سســتی معنایی ندارد، یک لحظه کوتاهی ما ممکن اســت 
موجب آســیبی جبران ناپذیر به شخص،جامعه و کشور شود.ایرانی خاطرنشان 
کرد: حضور پر خیر و برکت دولتمردان در اقصی نقاط کشــور خصوصاً مناطق 
کمتر برخوردار موجب رشد متوازن و توسعه فراگیر می شود.عضو هیئت مدیره 
بانک توســعه تعاون افزود: نقش بانک ها بعنوان تامین کننده منابع مالی مورد 
نیاز در پروژه ها و طرح های مولد بسیار حائز اهمیت و غیر قابل انکار می باشد.
ایرانی گفت: اســتان کرمان به عنوان قطب صنعتی جایگاه قابل توجهی دارد و 
سرمایه گذاری در بنگاه های کوچک، متوسط و زودبازده از اهداف بانک توسعه 
تعاون می باشد.وی اشاره کرد: ایجاد اشتغال، توجه به شرکت های دانش بنیان و 
حرکت در مسیر بازدهی اقتصادی طرح های موجودمی تواند کمک قابل توجهی 
به توسعه اقتصادی استان کرمان نماید.همچنین عضو هیئت مدیره بانک توسعه 
تعاون در سفر استانی دولت سیزدهم به استان کرمان در بدو ورود به غبار روبی 

و زیارت گلزار شهدا و سردار سلیمانی سید الشهدا مقاومت ایران رفت.

بانک سپه در صدر جدول پرداخت 
تسهیالت بدون ضامن در بین بانک های 

کشور قرار گرفت
پایگاه اطالع رسانی بانک سپه: براساس گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی 
، بانک سپه با کسب ســهم از کل ٣٣.7 درصد از پرداخت تسهیالت بدون 
ضامن در کشــور، رتبه نخست نظام بانکی را کســب کرد.به گزارش پایگاه 
اطالع رســانی بانک سپه و به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی )شادا(، 
دکتر »سید احسان خاندوزی« وزیر امور اقتصادی و دارایی از اواخر دی ماه 
بانک های دولتی را موظف کرد در پرداخت تسهیالت کمتر از ١٠٠ میلیون 
تومان صرفاً اعتبارســنجی را مالک پرداخت قرار دهند و از روش ســنتی 
درخواست ضامن دست بکشــند.در واقع نظام پرداخت تسهیالت براساس 
ضامن، سال هاست در بسیاری کشورها منسوخ شده و آنچه که مبنای اعطای 
وام خرد قرار می گیرد اعتبار فرد در شــبکه بانکی اســت. این اعتبارسنجی 
براســاس ســابقه اعتباری فرد در نحوه بازپرداخت تسهیالت، میزان مانده 
تســهیالت، میزان درآمد ماهیانه و مواردی از این دست محاسبه می شود.
باوجــود اینکه بانک مرکزی بخشــنامه مرتبط را در ١٢ تیر ماه به شــبکه 
بانکی ابالغ کرد، اما بانک های دولتی از ابتدای بهمن ماه سال ١٤٠٠ اعطای 
تسهیالت بدون ضامن و براساس اعتبارسنجی را در دستور کار قرار دادند.در 
همین راستا از ابتدای بهمن ماه سال گذشته تا پایان تیر ماه امسال ١٥ هزار 
و 9٣١ میلیارد و 6٣٢ میلیون تومان تســهیالت در قالب ٤7٥ هزار و ٤٤8 

فقره تسهیالت توسط بانک های دولتی پرداخت شده است.

بانک تجارت و وزارت علوم تفاهمنامه 
همكاری امضا می کنند

وزیــر علوم: همکاری وزارت علوم و بانک تجارت با ظرفیت های جدید ادامه 
می یابد/ اخالقی:بانک تجارت حمایت از جامعه دانشــگاهی را مســئولیت 
اجتماعی خود می داند.بانک تجــارت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در 
راستای همکاری های مشــترک و ارایه خدمات بانکی به جامعه دانشگاهی 
کشــور، تفاهم نامه همــکاری امضا خواهند کرد.به گــزارش روابط عمومی 
بانک تجارت، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در جلســه ای با دکتر اخالقی 
فیض آثار مدیر عامل بانک تجارت از برنامه های وزارتخانه متبوع خود برای 
توســعه همکاری با این بانک خبر داد.محمدعلی زلفی گل در این جلسه از 
بانک تجارت به عنوان بانکی پیشــرو در تعامل و همکاری با این وزارتخانه و 
جامعه دانشگاهی کشور یاد کرد و گفت: سابقه استقرار شهرک های بانکداری 
الکترونیک در تعداد زیادی از دانشــگاه های مهم کشور توسط بانک تجارت 
طی دو دهه گذشته، بیانگر نگاه بلندمدت این بانک به دانشجویانی است که 

هر یک می توانند آینده سازان کشور باشند.

درخواست پلیس برای تجمیع کارت های بانکی
فرمانده انتظامی تهران بزرگ خواســتار تجمیع کارت های بانکی 
شــد.به گزارش ایسنا، بیش از سه ماه پیش بود که بانک مرکزی 
نسبت به اجاره حســاب یا کارت های بانکی به افراد غیر هشدار 
داد. در بخشی از این هشدار آمده بود: »اجاره حساب های بانکی 
توســط افراد کالهبردار و به منظور پوشش فعالیت های مجرمانه 
انجام می شــود، بر این اساس هموطنان ضمن هوشیاری در این 
زمینه مراتب را به مراجع قضائی و قانونی اطالع دهند.«همچنین 
در بخش دیگری از این هشــدار نیز آمده بود که »اخیرا مشاهده 
شده است که پیشنهادهایی برای اجاره کارت یا حساب بانکی در 
مسیرهای ارتباطی گوناگون از جمله کانال ها و گروه های فضای 
مجازی مطرح می شــود که طی آن در ازای استفاده از کارت یا 
حســاب بانکی شــخص، مبالغی به صورت ثابت به وی پرداخت 
می شــود.با توجه به این که افتتاح حساب و دریافت کارت برای 
همه هم میهنان به ســهولت میسر است، اجاره کارت یا حساب 
صرفاً برای پوشش فعالیت های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی 
کاربرد دارد و پیشنهاد دهندگان، کسانی هستند که برای گریز از 
عواقب فعالیت های خالف قانون، مسئولیت آن را در قبال پرداخت 
مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره دهندگان می کنند.«هشداری 
که به نظر می رسد درپی وقوع برخی از اقدامات مجرمانه در این 
خصوص صادر شده است. مجرمانی که با وعده هایی نظیر »درآمد 
ثابت و چندین میلیونی ماهانه بدون یک ریال سرمایه«، »کسب 
درآمد بدون حتی یک دقیقه کار« یا حتی در پوشــش شــروط 
استخدام و ... اقدام به دریافت کارت بانکی یا اطالعات دسترسی 
به حساب بانکی افراد کرده و از این طریق صاحب حساب بانکی 
و کارت را در فعالیت های مجرمانه خود شریک می کنند. شراکتی 
که گاهی حتی سبب می شود که فرد اجاره دهنده کارت به عنوان 
مجرم اصلی شناســایی و محاکمه شود چرا که بر اساس قوانین 
و مقررات جاری، مســئولیت تمام تراکنش هــا و مبادالتی که از 
طریق حســاب و کارت بانکی انجام می شود، بر عهده دارنده آن 
اســت و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حســاب برای مراجع 
قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی مسموع نیست.در همین راستا 
نیز چندی پیش، سرهنگ داوود معظمی گودرزی، رییس پلیس 
فتــای پایتخت از انهدام باند ١٠ نفــره اجاره کارت های بانکی با 

گردش مالی 7٠٠ میلیارد ریالی خبر داده بود. او هم به شهروندان 
هشــدار داده بود که به هیچ عنوان کارت خود را در اختیار افراد 
دیگری قرار ندهند و توجه داشته باشند که در صورت اجاره کارت 
بانکی خود در جرائم مجرمانه ای که با آن کارت انجام شود، سهیم 

خواهند بود.

هویت خود را اجاره ندهید
همانطور که گفته شد، سودجویان برای استفاده از مدارک هویتی 
همــواره از وعده های فریبنده ای اســتفاده می کنند، اما در واقع 
ممکن است این افراد با سوءاستفاده از کارت بانکی شماره آن را 
در سایت های شرط بندی، خرید و فروش موارد غیرمجاز، اقدامات 
کالهبردارانه و ... مورد اســتفاده قــرار دهند. رئیس پلیس فتای 
تهران بزرگ در همین راستا به ایسنا »ممکن است افراد سودجو 
در کانال ها و گروه ها و دیگر بســترها در شبکه های اجتماعی با 
طرح تبلیغات و ادعاهایی مانند درآمد میلیونی و ... اقدام به ترغیب 
کاربران برای اجاره دادن کارت های بانکی شــان کنند؛ در حالی 
کــه این اقدام جرم بوده و عواقب هر نوع سوءاســتفاده از کارت 

را نیز بــر عهده فرد اجاره دهنده می گــذارد. اجاره کارت بانکی 
در واقع به نوعی اجاره هویت فرد اســت و طبیعی است که هیچ 
فردی تمایلی به اجاره هویت و آبروی خود در ازای دریافت مبالغ 

مختلف نخواهد کرد.«

درخواست پلیس برای تجمیع کارت های بانکی
پلیس در کنار هشدار نسبت به اجاره کارت های بانکی، راهکاری 
را هم برای مقابله با این اقدام ارائه کرده اســت. ســردار حسین 
رحیمی، فرمانــده انتظامی تهران بزرگ معتقد اســت که نظام 
بانکــی و صدور کارت های بانکی باید به سمت وســویی برود که 
در نهایت هرفردی بتواند با کارت ملی خود به عنوان کارت بانکی 
خرید کند. ســردار رحیمی در گفت وگو با ایسنا با انتقاد از تعدد 
کارت های بانکی که در دست مردم قرار دارد، گفت: این موضوع 
منجر به افزایش ریســک وقوع جرم می شود. گاهی افراد سودجو 
از شهروندان می خواهند که کارت بانکی را که هیچ استفاده ای از 
آن ندارنــد به آنها اجاره دهنــد. وی ادامه داد: یک فرد می تواند 
تعداد زیادی کارت بانکی داشته باشد و آنها را اجاره دهد یا از آنها 

برای انواع و اقسام جرائم سوءاستفاده کند. در بسیاری از کشورها 
کارت ملی می تواند کار کارت بانکی را انجام دهد. این پیشــنهاد 
پلیس به نظام بانکی و جزو مطالبات پلیس است و باید به موضوع 
کارت های بانکی سر و سامان داده شود تا بستر جرم از بین برود.

رئیــس پلیس پایتخت اضافه کرد: می تــوان طرحی را اجرا کرد 
که بر اســاس آن تمامی کارت های بانکی در یک کارت تجمیع 
شــود. آن وقت دیگر هیچ فردی حاضر بــه اجاره آن یک کارت 
خود نخواهد بود. متاسفانه پرونده هایی را در پلیس آگاهی، پلیس 
فتا و ... داشــتیم که مجرمان با همین شیوه اقدام به سوءاستفاده 
از حساب بانکی شــهروندان کرده و آنان را در جرائمی که حتی 
روحشان نیز از آن خبر نداشته شریک کرده اند. پلیس با این موارد 
برخورد کرده اســت، اما الزم است شهروندان نیز آگاهی خود را 
افزایش داد و تحت هیچ شــرایط کارت بانکی خود را در اختیار 

افراد غیر قرار ندهند. 

420 میلیون کارت بانکی برای 83 میلیون نفر!
هشــدار و مطالبه پلیس برای تجمیع کارت های بانکی درحالی 
مطرح می شود که برابر آخرین آمارهای اعالم شده از سوی بانکی 
مرکزی شمار کارت های بانکی صادر شده بانک ها تا پایان خرداد 
امسال معادل ٤٢٠ میلیون و ٣٥٥ هزار و 9٥٣ عدد کارت بانکی 
در قالب کارت برداشت، اعتباری، هدیه و کارت پول الکترونیک در 
کشــور است. در این میان  ٢7٢ میلیون و 986 هزار و 96٥ عدد 
کارت بانکی از نوع برداشت در کشور وجود دارد. همچنین ١٤٠ 
میلیون و 8٤٠ هزار و 6٢٠ عدد کارت خرید یا هدیه در ســطح 
کشور توسط شبکه بانکی وجود دارد و این درحالی است که برابر 

آخرین آمارها جمعیت کشورمان بیش از 8٣ میلیون نفر است. 
این پیشــنهاد البته پیــش از این نیز مطرح شــده و موافقان و 
مخالفان این طرح بارها دیــدگاه خود را در این خصوص مطرح 
کرده اند. یکی از این پیشــنهادات برای تجمیع کارت های بانکی، 
تجمیــع آن در کارت هوشــمند ملی بود. حاال بایــد دید که با 
توجه به مطالبه صریح پلیــس در این خصوص آیا طرح تجمیع 
کارت های بانکی در دســتورکار مجلس شورای اسالمی و بانک 

مرکزی قرار خواهد گرفت یا خیر.

با الــزام وزیر اقتصــاد، بانک های دولتی 
مکلف بــه پرداخت وام بــدون به ضامن 
به حقوق بگیــران دولتــی، خصوصی و 
بازنشســته ها شــدند که در حال حاضر 
این پرداخــت ادامه دارد امــا در برخی 
بانک ها شرایط متفاوت و عجیبی نسبت 
به بخشــنامه مربوطه اعالم می شــود.به 
گزارش ایســنا، وزارت اقتصاد در ســال 
گذشــته، بانک های دولتی را مکلف کرد 
که به متقاضیان وام های خرد تا ســقف 
١٠٠ میلیون تومان با اعتبارسنجی بدون 
دریافــت ضامن، تســهیالت بدهند و در 
مرحله اول مشــموالن آن، حقوق بگیران 
دولتی و خصوصی و بازنشســته ها اعالم 
شــد که قرار بــود در مراحل بعدی همه 
مردم مشمول این طرح شوند که تاکنون 
وضعیت این موضوع مشــخص نشــده و 
براساس اعالم مســئوالن با متنوع سازی 
تضامیــن بانکی، دریافــت وام های خرد 
تســهیل شــده اســت.ضوابط پرداخت 
تســهیالت به مشــموالن طرح اینگونه 
اســت که برای کارکنان و بازنشستگان 
دســتگاه های اجرایی دولتــی، نهادهای 
عمومی غیر دولتی و ســایر شرکت های 
معتبر بخش خصوصــی، )صرفاً از همان 
شــعبه بانکی که حقوق خود را دریافت 
می کنند(، تا ســقف ٥٠ میلیون تومان، 
بــدون ضامن با نامه کســر از حقوق و تا 
ســقف ١٠٠ میلیون تومان نیز بدون نیاز 
به ارائه ضامن و فقط با نامه کسر از حقوق 

به همراه اخذ چک یا ســفته خواهد بود.
کارکنان سایر شرکت های بخش خصوصی 
از کارگاه هــا، شــرکت ها و بنگاه هــای 
اقتصادی کوچک گرفته تا متوســط نیز 
چنانچه نــزد بانک دریافت کننده حقوق 
خود، )به تشــخیص بانــک( دارای رتبه 
اعتباری A و B باشــند، برای دریافت وام 
٥٠ میلیــون تومانی نیاز به ضامن ندارند 
و با ارائه نامه کســر از حقوق، همراه اخذ 
سفته یا چک می توانند اقدام کنند. همین 
افراد برای گرفتن وام ١٠٠ میلیون تومانی 
عالوه بر مــوارد فوق، باید یک نفر ضامن 
نیز ارائه کنند. البته، براساس اعالم وزارت 
اقتصاد چنانچه رتبه اعتباری افراد مذکور، 
بنا بر تشخیص بانک، برابر C ارزیابی شود، 
چه برای وام ٥٠ و چه ١٠٠ میلیونی، باید 

یک نفر ضامن معتبر و نیز سفته یا چک، 
حســب مورد، به بانک ارائه کنند.در این 
زمینه، آخرین اعالم وزارت اقتصاد بیانگر 
این اســت که از ابتدای بهمن ١٤٠٠ تا 
پایان تیرماه امســال بانک هــای دولتی 
١٥ هــزار و 9٣١ میلیارد و 6٣٢ میلیون 
تومــان اعتبار به ٤7٥ هــزار و ٤٤8 نفر 
تســهیالت پرداخت کرده اند.در این بین، 
بررسی شرایط پرداخت وام بدون ضامن 
در بانک هــای دولتی نشــان می دهد که 
پرتکرارترین شرط اعالمی از سوی بانک ها 
برای پرداخت این تســهیالت، بررســی 
معدل و میانگین حساب متقاضی است. 
البته، برخــی بانک هــا میانگین حقوق 
دریافتی متقاضی در یک سال را نیز مالک 
پرداخت وام بدون ضامن اعالم می کنند.به 

عبارت دیگر، براساس اعالم برخی بانک ها 
میانگین مانده حساب متقاضی در بانک 
مربوطه طی سه تا شش ماه مورد بررسی 
قرار می گیرد و این بررســی مبلغ وام را 
مشــخص می کند.در این زمینه، مسئول 
اعتبارات یک بانک دولتی درباره شرایط 
پرداخت وام بدون ضامن اینگونه توضیح 
می دهد کــه کارکنان دولــت می توانند 
معادل ١٠ برابر میانگین حساب جاری  و 
شش برابر معدل حساب کوتاه مدت خود 

بدون ضامن وام بگیرند.
وی همچنین سقف این تسهیالت را ١٠٠ 
میلیــون تومان با ســود ١8 درصد اعالم 
کرد.عالوه بر این، یک بانک دیگر شــرط 
اصلی پرداخت وام بدون ضامن را بررسی 
گردش حساب می داند و اینکه آن فرد در 
بانک مربوطه مانده حساب داشته باشد، 
حائز اهمیت بیان کرد. این در حالی است 
که در بخشــنامه ابالغی وزارت اقتصاد به 
بانک های دولتی این شــروط وجود ندارد 
و وزیر اقتصاد هرگونه شرط اضافه ای که 
خــارج از مصوبات در این زمینه باشــد، 
را تخلف دانســته و اعالم کرده که با آن 
برخورد خواهد شــد.همچنین، خاندوزی 
از مدیران بانک ها در این راســتا خواست 
تا شــکایات مردم در رابطــه با وام بدون 
ضامن طی ٤8 ســاعت پاسخ داده شود 
و در صورت ثبــت تخلف بانک ها در این 
زمینه نسبت به تغییر مدیران شعب درنگ 

نکنند.

بانک ها برای پرداخت وام بدون 
ضامن چه شروطی دارند؟

با توجه به اینکه در پی ســرقت از شــعبه دانشگاه بانک ملی، 
صندوق های دزدیده شــده به این دلیل که مســئوالن بانک و 
بیمه اطالعی از محتویات آنها نداشــتند، مشمول بیمه نشدند؛ 
در این زمینه، دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی از تهیه 
پیش نویسی برای بیمه شدن این صندوق ها خبر داده است. به 
گزارش ایسنا، در جریان سرقتی که از شعبه دانشگاه بانک ملی 
انجام شــد، حدود ١6٢ صندوق اجاره ای این بانک و محتویات 
آن مورد سرقت قرار گرفت. مشمول بیمه بودن این صندوق ها و 
محتویات آنها به منظور پرداخت خسارت در زمان وقوع حوادثی 
همچون سرقت از بانک، در آن زمان از موضوعات حائز اهمیت 
بود که طبق گفته مســئوالن و به اســتناد قوانین بانکی از آن 
جا که مســئوالن بانک ملی و بیمه اطالعی از محتویات داخل 

صندوق ها نداشته اند، مسئولیتی هم در قبال خسارات وارد شده 
به آنها ندارند.به گفته مسووالن بانک ملی، این بانک فقط یک 
محل مطئمن برای نگهداری اشیاء به مشتری اجاره داده و فرض 
آن است که بانک از محتویات داخل صندوق های امانات اطالع 
نداشته است.البته بانک باید امنیت و حفاظت از اموال و شعبات 
خود را تامین کند. در این راســتا، اگر  از نظر کارشناسی ثابت 
شــود که هر بانکی مقررات قانونی و مصوب مراجع انتظامی را 
رعایت نکرده و ثابت شــود که دزدان یا کیف قاپان از این قبیل 
ضعف های امنیتی شعب سوء استفاده کرده اند، مسلما بانک در 
قبال مســامحه یا قصور در فراهم آوردن شــرایط الزم امنیتی 
شعبه مسئول جبران خسارت به مشتری خسارت دیده شناخته 
خواهد شد.عالوه بر این، شرکت های بیمه نیز نمی توانند با توجه 

به محتوای محرمانه این صندوق ها، به طور مشــخص بیمه ای 
بــرای آنها در نظــر بگیرند، بلکه صندوق اجــاره به طور کلی 
می تواند بیمه شــود که در این مورد هم نوع پوشش بیمه ای و 
سقف آن مورد توجه خواهد بود. ممکن است داخل یک صندوق 
فقط اســناد یا وسیله ای نگهداری شود که ارزش مالی چندانی 
ندارد و در صندوق دیگر یک عتیقه با ارزش چند میلیارد تومانی 
باشــد. در این حالت حتی اگر پوشــش بیمه ای هم به صورت 
کلی انجام شود، نمی تواند پاسخگوی هزینه و خسارت وارد شده 
باشد.در زمان سرقت از شعبه دانشگاه بانک ملی، مسئوالن بانک 
بر پرداخت تمام خسارات وارد شده به مستریان تاکید کردند؛ تا 
اینکه با دستگیری سارقان، اعالم کردند که اموال دزدیده شده 
بازپس گرفته خواهد شــد که البته هنوز این کار انجام نشــده 

اســت و اموال در خزانه 
بانک ملی قــرار دارد تا 
دادســتان نامه تحویل 
اموال را بــه بانک ارائه 
دهد. در این بین، با وقوع 
این سرقت و اتفاقات رخ 
داده در پی آن، مســئله 
امنیــت و بیمه صندوق 

امانات بانک ها و ضعف قوانین بانکی و لزوم رفع اینگونه خالها 
همچنان محل بحث اســت. فرزین، مدیرعامل بانک ملی اعالم 
کرده که در پی این حادثه، سیستم های حفاظتی تازه ای برای 
شعب طراحی شده و در کنار ساماندهی صندوق ها، بیمه شدن 
آنها نیز در حال پیگیری اســت.عالوه براین، علیرضا قیطاسی، 
دبیر شــورای هماهنگی بانک های دولتی در گفت وگو با ایسنا 
از تهیــه و تدوین پیش نویس هایی برای چگونگی بیمه شــدن 

صندوق امانات بانک ها خبر داده است. 

در گفت وگوی اعالم شد

تهیه پیش نویس برای بیمه شدن صندوق های اجاره بانکها

رئیس کانون صرافان عنوان کرد؛
آمادگی کانون صرافان برای استفاده از رمزارز در واردات

رئیس کانون صرافان کشور گفت: کانون صرافان و شبکه صرافی کشور به عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی آمادگی دارد از رمزارزهای استخراج شده جهت تسهیل در واردات کشور 
استفاده کند.به گزارش خبرگزاری مهر، کامران سلطانی زاده رئیس کانون صرافان کشور گفت: مطابق اعالم بانک مرکزی مبادله و خرید و فروش رمزارزها به عنوان سرمایه گذاری 
ممنوع است اما افرادی که مجوز قانونی امکان استخراج رمزارز از وزارت صمت و وزارت نیرو دارند، می توانند از رمز ارز استخراج شده برای واردات استفاده کنند.وی افزود: مطابق 
هماهنگی های انجام شــده میان بانک مرکزی و وزارت صمت از رمزارزها می توان برای واردات اســتفاده کرد که آیین نامه آن هفته آینده اعالم خواهد شد. کانون صرافان و شبکه 

صرافی کشور به عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی آمادگی دارد از رمز ارزهای استخراج شده جهت تسهیل در واردات کشور استفاده کند.
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گزیده خبر

آیا تحقیقات اف بی آی ترامپ را برای 
ریاست جمهوری مجدد رد صالحیت می کند؟

یورش اف بی آی به عمــارت ماراالگو دونالد ترامپ، 
انبوهی از ســؤاالت را در مورد آینده سیاســی این 
جمهوری خواه، بــه ویژه درباره انتخابات ریاســت 
جمهوری ۲۰۲۴ و اینکه آیا او دوباره می تواند نامزد 
شــود یا خیر، ایجاد کرده اســت.به گزارش ایسنا، 

وب ســایت فرست پست در گزارشی نوشــت: »گرچه دونالد ترامپ، رئیس 
جمهوری ســابق ایاالت متحده درگیر تحقیقات اف بی آی مربوط به اسناد 
حســاس دولتی اســت، اما تفتیش اف بی آی از اقامتگاه ترامپ در ماراالگو 
نشــانه ای از پیشامدها در آینده و اینکه واقعاً علیه او اتهامات کیفری مطرح 
خواهد شد یا خیر، ندارد.در ادامه، به معنا و مفهوم تحقیقات احتمالی علیه 
دونالد ترامپ در آســتانه انتخابات ۲۰۲۴ نگاهــی دقیق تر می اندازیم. اول 
اما از خبرهای خوب شــروع می کنیم.تحقیقات علیه یک فرد، برای ســلب 
صالحیت او از نامزدی برای ریاست جمهوری آمریکا کافی نیست؛ به اخباری 
از هیالری کلینتون، نامزد ریاســت جمهوری ســال ۲۰۱۶ توجه کنید که 
به دلیل سوء اســتفاده از اطالعات طبقه بندی شده تحت تحقیق اف بی آی 
قرار داشــت.اف بی آی در نهایت تصمیم گرفت که کلینتون را متهم نکند، 
گرچه برخی معتقدند صرف بازگشایی این پرونده در زمان بسیار نزدیک به 
انتخابات ۲۰۱۶، بازی را به نفع ترامپ تغییر داد.اما آیا اگر کلینتون متهم و 
محکوم می شد، اوضاع فرق می کرد؟ اگر ترامپ متهم و محکوم شود، چطور؟ 
بیایید صرفا برای بحث، اینطور فرض کنیم که ترامپ بابت ســوء استفاده از 
اسناد طبقه بندی شده محکوم شده است. طبق قانون اساسی ایاالت متحده، 

فقط سه شرط الزم برای رئیس جمهور شدن بیان شده است؛
• شهروند با تابعیت اصلی ایاالت متحده باشد،

• حداقل ۳۵ سال سن داشته باشد،
• به مدت ۱۴ سال مقیم ایاالت متحده بوده باشد.

تا به اینجای کار، اوضاع ترامپ خوب است و حرفی در مورد محکومیت های 
کیفری در میان نیست.

غوغای قانون ناشناخته
با این حال، یک قانون کمتر شناخته شده می تواند همه چیز را بر هم بزند؛ 
بخش ۲۰۷۱ از سرفصل ۱۸ قانون ایاالت متحده.طبق گزارش شبکه خبری 
بی بی سی، قانون مذکور تصریح می کند هر کسی که اسناد دولتی در اختیار 
دارد و در هــر منصب دولتی »به طور عمــدی و غیرقانونی هرگونه مدرک، 
فرایند، نقشه، کتاب، کاغذ، سند یا چیز دیگری را که بایگانی یا سپرده شده 
اســت، پنهان، حذف، معدوم و محو کرده یا از بین ببرد« می توان به ســه 
سال حبس یا جریمه نقدی محکوم کرد.مهمتر اینکه، قانون مذکور تصریح 
می کند هر کسی که براساس آن قانون محکوم شود، بایستی از تصدی پست 
فدرال »رد صالحیت« شــود.مارک الیاس، از وکالی دموکرات آمریکایی با 
اشاره به این قانون در توییتر نوشت که دیدن یک نامزد ریاست جمهوری که 
با این قانون تحت پیگرد قرار گرفته باشد، یک »بمب با قدرت تخریبی بسیار 

باال در سیاست آمریکا« خواهد بود.
همچنیــن مایــکل بشــلوس، از مورخان ریاســت جمهــوری آمریکا به 
ام اس ان بی ســی گفت: »این یک قانون واقعی اســت و اگر دونالد ترامپ آن 
قانون را نقض کرده باشد... مجازات های واقعی دارد، از جمله این واقعیت که 

او ممکن است دیگر هرگز نتواند در سمت فدرال خدمت کند.«

نظر کارشناسان چیست
با این حال، دیگر صاحب نظران مخالف هســتند و از جمله می توان به خود 
مارک الیاس اشــاره کرد که با انتشــار توییت دیگــری گفت که »چالش 
قانونــی ای که اعمال این قانون برای یــک رئیس جمهوری ایجاد می کند« 
به رســمیت می شناسد.برایان کالت، استاد حقوق قانون اساسی در دانشگاه 
ایالتی میشیگان، به بی بی ســی گفت: »این قانون تحت هیچ نوع بازنگری 
قانون اساسی، واجد شرایط و پذیرفتنی نیست. اصل بنیادین قانون اساسی 
این اســت که قانون اساسی در جایگاه برتر اســت و هر قانونی که با قانون 
اساســی مغایرت داشته باشــد، باطل است.«کارشناســان حقوقی و قانون 
اساســی به بی بی سی گفتند که هیچ منع عمومی برای مجرمان محکوم به 
منظور نامزدی برای ریاســت جمهوری آمریکا وجــود ندارد؛ به عنوان مثال 
جورج بوش پســر که بابت رانندگی حین مستی محکوم شده بود، دو دوره 
ریاست جمهوری را برعهده داشت.گروهی دیگر از کارشناسان که با یواس ای 
تودی صحبت کردند، در مورد اینکه آیا حتی محکومیت براساس این قانون 
می تواند ترامپ را از ریاســت جمهوری منع کند یا خیر، تردیدهایی ایجاد 
کردند.یوجین ولوخ، استاد حقوق دانشگاه یوسی ال ای در کالیفرنیا گفت که 
»بســیار مطمئن است« این قانون به چالشــی حقوقی بر سر رد صالحیت 
ترامپ برای ریاســت جمهوری تبدیل نخواهد شد.همچنین رندال الیسون، 
اســتاد حقوق دانشگاه جورج واشنگتن می گوید: »چندان مطمئن نیستیم. 
فکر نمی کنم در این رابطه تصمیم گیری شــده باشــد. اما فکر می کنم که 
شــکی واقعی وجود دارد که مفاد رد صالحیت در مقام ریاســت جمهوری 
اعمال شــود.«تنها یک راه مطمئن برای منع ترامپ از کاندیداتوری مجدد 
وجود داشت.ســنای آمریکا طبق قانون اساسی ایاالت متحده این اختیار را 
داشــت که ترامپ را در هر یک از محاکمه های استیضاحش مجرم شناخته 
و از ســمت خود برکنار کند و سپس برای همیشه او را از داشتن »هرگونه 
منصب، اعتماد یا سود تحت ایاالت متحده« سلب صالحیت کند.البته چنین 
موردی رخ نداد. در حال حاضر، کاری نمی شود کرد جز اینکه تا سال ۲۰۲۴ 

صبر کنیم و ببینیم اوضاع چگونه پیش خواهد رفت.«

تظاهرات همزمان چارچوب شیعیان عراق و 
حامیان جریان صدر

حامیان »چارچوب هماهنگی شیعیان« عراق، ساعاتی پس از برگزاری نماز جمعه 
طرفداران جریان صدر در نزدیکی یکی از دروازه های منطقه سبز در مرکز بغداد، 
پایتخت عراق و همچنین نینوا و بصره تظاهرات کردند.به گزارش ایسنا، به نقل 
از القدس العربی، تظاهرات صدری ها و حامیان ائتالف شــیعیان عراق در پاسخ 
به فراخوان های »چارچوب هماهنگی« و »جریان صدر« طی روز پنجشــنبه و 
درســایه بحران سیاسی حاکم بر این کشور برگزار شد.تظاهرات حامیان ائتالف 
هماهنگی شیعیان با شعار »حمایت از مشروعیت و حفاظت از نهادهای دولتی« 
و چند ســاعت پس از آن صورت گرفت که حامیــان جریان صدر با اقامه نماز 
جمعه در مقابل منطقه سبز و پارلمان عراق خواستار انحالل پارلمان و برگزاری 
انتخابات زودهنگام شدند.در تظاهرات حامیان ائتالف شیعیان جمعیت کثیری 
از مناطق مختلف عراق پرچم های عراق و دســت نوشــته هایی با تصاویر حشد 
الشعبی و همچنین تصاویر آیت اهلل سید علی سیستانی مرجع عالیقدر شیعیان 
در دست داشتند.حاضران همچنین شعارهایی منطبق با خواسته های خود مبنی 
بر دفاع از کشــور و قانون اساســی از جمله: »بله، بله به عراق، بله، بله، به قانون 
اساسی« ســر دادند.»کمیته مسئول تظاهرات دفاع از دولت« با صدور بیانیه ای 
از تحصن علنی به منظور تحقق مطالبات عادالنه خبر داد و بر لزوم تســریع در 
تشکیل دولتی با اختیارات کامل تاکید کرد. این کمیته از احزاب سیاسی به ویژه 
گروه های کرد خواســت تا به هر چیزی که مانع از انتخاب سریع رییس جمهور 
و نخســت وزیر می شود، پایان دهند.در پایان تظاهرات بغداد، سازمان دهندگان 
تظاهرات ائتالف شیعیان، شروع به برپایی خیمه ها و غرفه ها در مقابل دیوارهای 
منطقه سبز به منظور آغاز تحصن کردند.کمی پیش از برگزاری تظاهرات حامیان 
چارچوب هماهنگی و همزمان با آغاز تجمع صدری ها، مقتدی صدر پیامی برای 
تظاهرکنندگان حامی چارچوب هماهنگی ارســال و تاکید کرد: ما و چارچوب 
هماهنگی بر سر وجود و فراگیر شدن فساد در کشور اختالف نظر نداریم.صدر بر 
لزوم صلح آمیز بودن تظاهرات و حفظ صلح مدنی تاکید کرد.همچنین عالوه بر 
بغداد در سایر استان های عراق تظاهرات دیگری از سوی هواداران مقتدی صدر، 
رهبر جریان صدر برای تاکید بر خواسته های وی به خصوص برگزاری انتخابات 

زودهنگام و انحالل پارلمان و نیز حامیان ائتالف هماهنگی شیعیان برگزار شد.

 سازمان ملل: سومالی در آستانه
 یک فاجعه است

سازمان ملل درباره خطر بروز گرسنگی و قحطی در سومالی هشدار داد و اعالم 
کرد، صدها هزار ســومالیایی در فاصله یک قدمی قحطی هســتند.به گزارش 
ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل 
سازمان ملل در کنفرانس مطبوعاتی در نیویورک اظهار کرد: پس از چهار دوره 
خشکسالی پیاپی )در سومالی( احتماال دور پنجم پس از بدترین موج خشکسالی 
۴۰ سال اخیر، فاجعه بار اســت.دوجاریک گفت: سومالی در آستانه یک فاجعه 
اســت و صدها هزار تن در این کشــور در یک قدمی قحطی هستند.سخنگوی 
دبیرکل ســازمان ملل افزود: نبود امنیت غذایی شــدید برای اولین بار از سال 
۲۰۱۷ تایید شد و این مساله بر بیش از ۲۱۳ هزار تن در سومالی تاثیر گذاشت.
او در ادامه گفت: به همکارانمان در حوزه انســانی اطالع دادیم که ۷.۱ میلیون 
سومالیایی شدیدا از ناامنی غذایی رنج می برند و حدود ۶.۴ میلیون تن دیگر نیز 
از آب آشامیدنی محروم بوده و به سرویس بهداشتی دسترسی ندارند.دوجاریک 
ادامه داد: از ژانویه گذشــته دســتکم ۵۰۰ کودک به دلیل سوءتغذیه و بیماری 
در ســومالی فوت کردند. ارزیابی ها حاکی از این هستند که حدود ۱.۵ میلیون 
کودک زیر پنج سال در سومالی از سوء تغذیه شدید رنج می برند.اخیرا هشدارها 
درباره وخامت شرایط انسانی در سومالی و بروز قحطی در نتیجه نبود کمک های 

بشردوستانه افزایش پیدا کرده اند.

موضع گیری جدید آمریکا درباره مذاکرات رفع تحریمها

راب مالی: در مذاکرات وین بر سر رفع تحریم  ها توافق صورت نگرفته است
مذاکره کننده ارشــد آمریکا در مذاکرات وین گفت که در این 
گفت وگوها بر سر رفع تحریم های ایران توافقی صورت نگرفته 
اســت.به گزارش فارس، »رابرت مالی«، نماینده دولت آمریکا 
در امور ایران که مذاکره کننده اصلی این کشــور در مذاکرات 
وین است در مصاحبه ای تصریح کرد که بر سر رفع تحریم های 
ایران توافقی صورت نگرفته اســت. رابرت مالی که با شــبکه 
»پی بی اس« مصاحبه می کرد در پاســخ به سوال مجری برنامه 
مبنی بر اینکه آیا بر ســر رفع تحریم های ایران توافقی حاصل 
شــده یا خیر گفت: »توافقی نشــده، چون تا بر سر همه چیز 
توافق نشود بر ســر هیچ چیز توافق نشده است. مذاکره کننده 
ارشــد آمریکا در ادامه اضافه کرد: »یک متن وجود دارد. فهم 
مشخصی از اینکه هماهنگ کننده اتحادیه اروپا چه نظری دارد 
وجود دارد.«رابــرت مالی در ادامه به ســوالی درباره ادعاهای 
مطرح شــده در روزنامه وال استریت ژورنال پاسخ داد که مدعی 
شده بود آمریکا و اروپا در صورت همکاری ایران با آژانس اتمی 
به بسته شدن پرونده تحقیقات این نهاد بین المللی از چند مکان 
در ایران کمک خواهند کرد. مالی ادعای این روزنامه آمریکایی 
را تکذیب کرد.او در پاســخ به این ســوال که آیا آمریکا در این 
زمینــه به ایران امتیاز خواهد داد گفت: »نه ما این را روشــن 
کرده ایــم. البته می دانم گزارش هایی بــر خالف ]آنچه گفتم[ 

منتشر شده اما موضع ما شفاف است و آن هم این است که ما 
هیچ فشــاری روی آژانس برای بستن پرونده مسائل باقی مانده 
]با ایران[ نخواهیم گذاشــت.«رابرت مالــی تصریح کرد: »آن 
پرونده زمانی بسته می شــود که ایران همان پاسخ های معتبر 
فنی که آژانس بین المللی انرژی اتمی درخواست کرده را بدهد. 
به محض اینکه این کار را انجام بدهند و به محض اینکه آژانس 
راضی شــود ما هم راضی خواهیم شد. اما ما قبل از آن ]راضی 
نمی شــویم[.«دیگر ســوال مجری پی بی اس به ادعای دیگری 
مطرح می شــد که پایگاه خبری پولیتیکو مطرح کرده بود. این 
رسانه مدعی شده در متن پیشنهادی اتحادیه اروپا بندی وجود 
دارد که به کاهش فشار بر سپاه پاسداران انقالب اسالمی منجر 
خواهد شــد. این بند به برخی از طرف های غیرآمریکایی اجازه 
خواهد داد با برخی طرف های مرتبط با سپاه پاسداران معامالتی 
انجام دهند.رابرت مالی در پاســخ به این ادعا گفت: »ما بر سر 
پایین  آوردن مالک های تحریمی مان در مسئله تعامالت تجاری 
اروپایی هــا با ایران مذاکره نکرده ایــم و نخواهیم کرد. آنها اگر 
می خواهند با ایــران مراوده کنند باید به تحریم های ما احترام 
بگذارند.«وی اضافه کرد: »هر گزارشــی که خالف این را بگوید 
و ادعا کند که ما این اســتانداردها را پایین می آوریم و یا بر سر 

این استانداردها وارد مذاکره می شویم کاماًل اشتباه هستند.«

روزنامه وال استریت ژورنال از دیدار رو 
در روی روسای جمهور چین و آمریکا 
طی مــاه نوامبر خبــر داد.به گزارش 
ایسنا، وال اســتریت ژورنال به نقل از 
منابع آگاه گزارش داد، مقامات چینی 
درحال آماده کردن مقدمات سفر شی 
جینپینگ، رئیس جمهور این کشور به 
جنوب شرقی آسیا و دیدار رو در روی 
وی با جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا 
در ماه نوامبر هســتند.کرت کمپبل، 
هماهنگ کننده بایدن در امور منطقه 
هند و اقیانوس آرام، در یک کنفرانس 
تلفنی بــه خبرنگاران گفت که بایدن 
و جینپینــگ در آخرین تماس خود 
در مورد مالقات حضــوری احتمالی 
صحبت و توافــق کردند که تیم آنها 

جزئیات را پیگیری کند.این اولین سفر 
خارجی رهبر چین طی نزدیک به سه 
سال اخیر و اولین دیدار شخصی وی 
با بایدن از زمان آغاز ریاست جمهوری 
به شــمار می رود.این دو بــه عنوان 
رهبران ایاالت متحده و چین تاکنون 
دیدار مســتقیم و رو در رو نداشته اند.

تدارکات برای این سفر نشان می دهد 
که شی ۶۹ ســاله از شانس خود در 
کنگره دوساالنه حزب کمونیست که 
برای پاییز امســال برنامه ریزی شده 
مطمئن است و انتظار می رود او برای 
سومین دوره ریاســت خود بر حزب 
کمونیســت را اعالم کند.مقامات ذی 

ربط در تدارک مقدمات ســفر شی، 
اعالم کردند احتماال رهبر چین، پس 
از حضور در کنگره در اجالس ســران 
G۲۰ در جزیره بالی اندونزی طی ۱۵ 
تا ۱۶ نوامبر شــرکت کند.همچنین 
انتظار می رود شــی جینپینگ برای 
شرکت در نشست همکاری اقتصادی 
آسیا و اقیانوسیه به بانکوک پایتخت 
تایلند سفر کند.پیشتر یکی از مقامات 
ایاالت متحده به شرط عدم انتشار نام 
خود به خبرگزاری فرانســه گفته بود 
که بایدن و شی »درباره اهمیت دیدار 
رو در رو حرف زدند و توافق کردند که 
تیم هایشان زمان مناسبی را برای این 
دیدار بیابند کــه مورد توافق طرفین 

باشد«.

برای اولین بار
روسای جمهور آمریکا و چین نوامبر دیدار می کنند

مخالفت آلمان با درخواست ممنوعیت 
 اخذ ویزای گردشگری برای 

شهروندان روسی
آلمان درخواســت ها جهت ممنوعیت صدور ویزا برای شهروندان 
روســیه را رد و تاکید کرد که تحریم ها نباید مردم بی گناه را هدف 
قرار دهد.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگــزاری آناتولی، اوالف 
شــولتس، صدراعظم آلمان در کنفرانســی خبری در برلین گفت، 
»ایــن جنگ، جنگ والدیمیــر پوتین )رئیس جمهوری روســیه( 
اســت« و افزود، تحریم هــای اتحادیه اروپا باید شــخص پوتین و 
افرادی را هدف بگیرد که مســئول جنگ اوکراین هستند.او گفت: 
ما تحریم های ملموســی علیه بســیاری از مقامات، الیگارش ها و 
گروه های قدرتمند روســیه وضع کرده ایم و قطعا اقدامات بیشتری 
انجام خواهیم داد. اما اگر اکنون این اقدامات را به این مردم بی گناه 
بسط دهیم، اثرگذاری تحریم ها کاسته خواهد شد.پیش تر فنالند و 
اســتونی از دیگر کشورهای اتحادیه اروپا خواستند تا در واکنش به 
حمله روسیه به اوکراین، از صدور ویزای گردشگری برای شهروندان 
روسیه خودداری کنند.کاجا کاالس، نخست وزیر استونی سه شنبه در 
توییتر نوشت: »سفر به اروپا یک امتیاز است، نه یک حق انسانی!«.
وی گفت، اکنون وقت آن رســیده که اروپا پذیرش  گردشگرهای 
روسیه را متوقف کند.پکا هاویستو، وزیر خارجه فنالند نیز گفت که 
این کشــور قصد دارد اخذ ویزا برای شهروندان روسیه را سخت تر 
کند و این مسئله را در نشســت ماه جاری وزرای خارجه اتحادیه 
اروپــا مطرح خواهد کرد.صدراعظم آلمان همچنین درباره احتمال 
ســفر والدیمیر پوتین به آلمان گفت: به این مســاله فکر نکرده ام، 
اما آنچه مســلم است، این است که عملیات ویژه نظامی روسیه در 
اوکراین باید تمام شود.شولتس گفت: دلیل حمایت تسلیحاتی ما از 
اوکراین همین )پایان جنگ( اســت. اکنون روسیه باید بپذیرد که 

باید با اوکراین به توافق برسد، آن  هم نه یک صلح اجباری.

هشدار روسیه به آمریکا نسبت به قطع شدن روابط 
دوجانبه

مدیر دپارتمان آمریکای شمالی در وزارت خارجه روسیه به آمریکا نسبت به نقطه عدم بازگشت 
در روابط دوجانبه هشــدار داد و گفت پس از آن احتمال قطع روابط دیپلماتیک وجود دارد.به 
گزارش ایسنا، »الکساندر دارچیف« مدیر دپارتمان آمریکای شمالی در وزارت خارجه روسیه در 
گفت وگو با خبرگزاری تاس با این سوال مواجه شد که آیا احتمال کاهش مناسبات دیپلماتیک 
میان مسکو و واشنگتن مدنظر است یا خیر.دارچیف گفت: نمی خواهم در شرایط آشفته کنونی 
کــه غربی ها به رهبری آمریکا قوانین بین المللی و تابوهــای مطلق را در عمل دیپلماتیک زیر 
پا گذاشــته اند، وارد حدس و گمان های فرضی شــوم که چه چیزی ممکن است و چه چیزی 
ممکن نیســت.این مقام ارشد وزارت خارجه روســیه افزود: در این زمینه، می خواهم به ابتکار 
قانونی که در حال حاضر در کنگره آمریکا مورد بحث است تا روسیه را به عنوان »کشور حامی 
تروریسم« معرفی کند، اشاره کنم. اگر این طرح تصویب شود، به این معنی است که واشنگتن 
از نقطه بی بازگشت عبور می کند؛ مرحله ای با جدی ترین آسیب های جانبی به روابط دیپلماتیک 

دوجانبه، تا کاهش یا حتی قطع آنها. به طرف آمریکایی هشدار داده شده است.

پکن: 
درگیری آمریکا با چین پایان خوبی ندارد

وزیر امور خارجه چین گفت که رویارویی واشــنگتن با بیش از ۱.۴ میلیارد چینی پایان خوبی 
نخواهد داشــت.به گزارش ایســنا، وانگ یی، وزیر امور خارجه چین گفت که کشورش پس از 
وخامت اوضاع در اطراف تایوان هوشیار خواهد بود، زیرا ممکن است آمریکا از بی ثباتی و تشدید 
بحران برای افزایش حضور نظامی خود در منطقه سوء استفاده کند.وی در گفتگو با رسانه های 
چینی بر لزوم مقابله با هواداران استقالل تایوان که با نیروهای داخلی و خارجی تبانی می کنند و 
بر تجزیه کشور اصرار دارند، تاکید کرد.وانگ یی تاکید کرد که رویارویی واشنگتن با بیش از ۱.۴ 
میلیارد چینی پایان خوبی نخواهد داشت. وی افزود: ما آماده همکاری با دوستانی از کشورهای 
دیگر هســتیم که عاشق صلح هستند، از اصل چین واحد و منشور سازمان ملل متحد حمایت 
می کنند و ثبات منطقه ای و صلح جهانی را حفظ می کنند.وزیر امور خارجه چین تاکید کرد که 
چین، تایوان را اســتان خود می داند و همواره با هرگونه تماس بین نمایندگان این جزیره و هر 

گونه مقامات عالی رتبه نظامی و غیرنظامی کشورهایی که پکن با آنها روابط دیپلماتیک دارد،.

ســلمان رشدی، نویسنده مرتد کتاب »آیات شیطانی« که عصر جمعه هدف حمله با چاقو قرار گرفت 
به دســتگاه تنفسی وصل است و قادر به تکلم نیست.به گزارش ایسنا، به نقل از العربیه، منابع نزدیک 
به وی اعالم کردند که این نویسنده مرتد هندی االصل با تابعیت انگلیس پس از ضربات متعدد چاقو و 
عمل جراحی اکنون قادر به تکلم نیســت و از ناحیه چشم، دست و کبد آسیب دیده است.وکیل راوی 
این رمان نویس گفت که رشدی نمی تواند صحبت کند و این خبر خوبی نیست و ممکن است رشدی 
یکی از چشمانش را از دست بدهد.وی افزود: رشدی اعصاب دستش قطع شده و کبدش با چاقو آسیب دیده است.همچنین پلیس نیویورک 
تایید کرد که رشدی از ناحیه گردن مورد اصابت چاقو قرار گرفته و خاطرنشان کرد که از ناحیه سر آسیب جزئی داشته است.این نویسنده 
انگلیســی بالفاصله پس از حمله فرد ضارب به وی با هلیکوپتر برای درمان منتقل شــد.پلیس نیویورک همچنین هویت مهاجم را »هادی 
مطر« ۲۴ ساله اهل نیوجرسی معرفی کرد و گفت انگیزه این حمله هنوز مشخص نیست.روز جمعه سلمان رشدی حین سخنرانی در بنیاد 
»چاتاکوا« پس از حمله مردی که چاقو به دست داشت و با مشت و چاقو به او حمله کرد به شدت زخمی شد.به نوشته دیلی میل ضارب که 
از پشت ِسن وارد محل اجرا شده بود، ۱۰ تا ۱۵ بار به سلمان رشدی چاقو زد که یکی از آنها به گردنش اصابت کرد.ویدئویی که در شبکه های 

اجتماعی دست به دست می شود، نشان می دهد رشدی توسط اطرافیانش نجات داده و روی زمین دراز کشیده و مهاجم مهار شده است.

رئیس جمهوری اوکراین در درخواســتی جدید از کشــورهای اتحادیه اروپا خواســت تا صدور ویزا برای اتباع روس را ممنوع کنند تا مانع از تبدیل شدن این بلوک 
به »ســوپرمارکتی« باز برای ورود همگان شــوند.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین گفت: »این پیشنهاد من 
روس هایی را که به خاطر مقاومت در برابر سیاست های والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه آزادی و جانشان در خطر است، شامل نمی شود.«وی در سخنرانی 
شبانه با اشاره به ویزاهایی که به دارنده اجازه دسترسی به منطقه بدون مرز شنگن را می دهد که شامل چندین کشور اتحادیه اروپا می شود، گفت: »باید ضمانت هایی 

وجود داشته باشد که قاتالن روسی یا همدستان تروریست های دولتی از ویزاهای شنگن استفاده نکنند.«زلنسکی افزود: »همچنین ما نباید عقیده اصلی اروپا و ارزش های اروپایی مشترک مان را نابود کنیم. 
اروپا نباید به سوپر مارکتی تبدیل شود که این مساله که چه کسی وارد آن می شود اهمیت نداشته باشد و اصلی ترین مساله در آن این باشد که مردم فقط برای کاالهای خود پول بپردازند.«زلنسکی برای 
نخستین بار در مصاحبه چند روز اخیرش با روزنامه واشنگتن پست درخواست ممنوعیت صدور ویزا را مطرح کرده و گفته بود، روس ها تا زمانی که فلسفه خود را تغییر نداده اند باید در جهان خود زندگی 
کنند.این پیشنهاد زلنسکی هنوز حمایت بازیکنان اصلی اتحادیه اروپا را به دست نیاورده است. اما وی گفت که از حمایت کشورهای حوزه بالتیک و جمهوری چک که رئیس دوره ای فعلی اتحادیه اروپا 
محسوب می شود، دلگرم شده است. فنالند نیز از این پیشنهاد حمایت کرده است.دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین این پیشنهاد زلنسکی را محکوم کرده و گفت: هرگونه تالش برای منزوی کردن 
روس ها یا روسیه روندی است که هیچ دورنمایی ندارد.زلنسکی همچنین گفت که با پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان صحبت کرده و او را از حمله روسیه به اوکراین و »جنایات شنیع« روسیه 

مطلع ساخته است. وی افزود: ما از پاپ به خاطر دعاهایی که برای اوکراین کرد، ممنونیم. 

زلنسکی: سلمان رشدی قادر به تکلم نیست

اتحادیه اروپا نباید به »سوپرمارکت« روس های ثروتمند تبدیل شود
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محققان کالج دانشــگاهی لندن در مطالعه اخیرشــان از توسعه 
یــک الگوریتم هوش مصنوعــی )AI( خبر داده انــد که می تواند 
ناهنجاری های ظریف مغزی را که باعث تشنج های صرع می شوند، 
شناســایی کند.به گزارش ایســنا و به نقل از مدیکال اکسپرس، 
محققان در این مطالعه که پروژه تشــخیص ضایعات صرع چند 
مرکزی )MELD( نام داشــت، از بیش از ۱۰۰۰ اســکن ام آر آی 
بیماران که از ۲۲ مرکز جهانی صرع جمع آوری شــده بود، برای 
توسعه این الگوریتم اســتفاده کرد. این الگوریتم گزارش هایی از 
 )FCD( محــل ناهنجاری ها در موارد دیســپالزی قشــر مرکزی
مقاوم بــه دارو که یکی از علل اصلی صرع اســت، ارائه می دهد.

دیسپالزی قشــر مرکزی، مناطقی از مغز هستند که به طور غیر 
طبیعی رشــد کرده اند و اغلب باعث صرع مقاوم به دارو می شوند. 
این بیماری معموال با جراحی درمان می شود، با این حال شناسایی 
ضایعات حاصل از MRI   یک چالش مداوم برای پزشکان است، زیرا 
دیسپالزی قشــر مرکزی در اسکن های MRI می تواند طبیعی به 
نظر برسد.برای توسعه این الگوریتم، محققان ویژگی های قشر مغز 
مانند میزان ضخیم یا چین خوردگی سطح قشر مغز را از اسکن های 
MRI اندازه گیری کردند و از حدود ۳۰۰ هزار مکان در سراسر مغز 

برای ایجاد آن استفاده کردند.سپس محققان الگوریتم را به وسیله 
نمونه هایی که توسط رادیولوژیست های خبره عالمت گذاری شده 
بود، به عنوان یک مغز سالم یا دارای دیسپالزی قشر مرکزی، بسته 

به الگوها و ویژگی های آنها، آموزش دادند.

یک گروه بین المللی از پژوهشگران در پروژه مشترکی سعی کرده اند 
تا با استفاده از امواج فراصوت، دوام و چسبندگی بانداژهای پزشکی 
را افزایش دهند.به گزارش ایســنا و به نقل از وب ســایت رســمی 
»دانشــگاه بریتیش کلمبیــا« )UBC(، گروهی از پژوهشــگران در 
بخشی از یک همکاری بین المللی، راهی را برای کنترل چسبندگی 
بانداژهای چسبنده با اســتفاده از امواج فراصوت و حباب ها کشف 
کرده اند. یافته های این پژوهش جدید می توانند به پیشــرفت های 
جدیدی در چسب های پزشکی بیانجامند؛ به  ویژه در شرایطی مانند 
پوست مرطوب که استفاده از چسب ها دشوار است.دکتر »ژنوی ما« 
)Zhenwei Ma(، پژوهشــگر ارشد این پروژه گفت: ما متوجه شدیم 
کــه از طریق بازی کردن با شــدت امواج مافــوق صوت می توانیم 
چسبندگی بانداژهای چســبنده را روی بسیاری از بافت ها به دقت 
کنتــرل کنیم.به گفته دکتر »جیانیو لی« )Jianyu Li(، یکی دیگر از 
پژوهشگران این پروژه، بانداژها، چسب ها و برچسب ها، چسب های 
زیستی رایجی هستند که در خانه یا مراکز درمانی استفاده می شوند. 
با وجود این، آنها معموال به خوبی روی پوست مرطوب نمی چسبند. 
همچنیــن کنترل محل اســتفاده، قــدرت و مدت چســبندگی 
ایجادشده، چالش برانگیز است.این گروه پژوهشی با همکاری دکتر 
 Claire( »و دکتر »کلر بورکوارد )Outi Supponen( »اوتی ســوپونن«
Bourquard(، پژوهشــگران موسسه دینامیک سیاالت در »مؤسسه 
فنــاوری فــدرال زوریــخ« )ETH Zurich(، آزمایش هایــی را روی 
میکروحباب های القاشــده با امواج فراصوت انجام دادند تا چسب ها 

را چسبناک تر کنند.

 درمان صرع با کمک 
هوش مصنوعی

افزایش دوام بانداژهای پزشکی 
با کمک امواج فراصوت

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

اعتراضات علیه حقوق و دستمزدهای پایین در مقابل وزارت اقتصاد برزیل

مرسدس بنز EQS برابوس با طراحی متمایز
شاید برخی افراد با دیدن مرسدس بنز EQS برابوس بگویند این خودرو نسبت به محصوالت درون سوز مرسدس بنز تغییرات زیادی نداشته 
اما واقعیت این است که تیونرها کم کم روی محصوالت الکتریکی کار می کنند و قطعاً در سال های آینده محصوالت گیراتری را خواهیم دید. 
اگرچه برابوس در ارتقای محصوالت درون سوز مرسدس بنز استاد است اما حاال هم می خواهد با معرفی پکیج تیونینگ EQS وارد دنیای 
الکتریکی ها شود.EQS ۴۵۰ پذیرای کیت بدنه آئرودینامیکی شده که تست های مفصلی روی آن در تونل باد انجام شده است تا این لیفت 
بک بدون آالیندگی نرم تر از قبل شود. با ضریب درگ ۰.۲۰، این خودرو پیش از این کمترین میزان درگ را بین خودروهای تولیدی داشته 
و برابوس با تغییراتی در طراحی خودرو باعث بهبود ۷.۲ درصدی درگ نسبت به مدل استاندارد شده است.وبسایت motor۱ خاطرنشان 
می سازد تمامی قطعات سفارشی بدنه از کربن ساخته شده اند و ظاهر براق یا مات دارند. یکی از قطعات در نظر گرفته شده بادگیرهایی در 
جلوی قوس چرخ های عقب هستند که عبور جریان باد را بهینه می سازند. در بخش جلوی مرسدس بنز EQS برابوس می توانیم اسپویلر 
لبه ای جدیدی را ببینیم. در بخش عقب نیز دیفیوزری برای کاهش لیفت آئرودینامیکی تعبیه شده است. تمامی این تغییرات روی شعاع 

حرکتی EQS تأثیر مثبت داشته اند و زمانی که خودرو با سرعت های ۱۰۰ تا ۱۴۰ کیلومتر در ساعت حرکت کند.

در تیم ملی والیبال چه می گذرد؟
صحبت های صریح محمد موســوی در مورد شــرایط تیم ملی حاکی از این است که ملی پوشان در راه قهرمانی جهان بدون دغدغه کار 
نمی کنند و گاها از حداقل امکانات هم برخوردار نیستند.»هیچ چیزی سر جایش نیست حتی یک پروتئین و مکمل ورزشی نیست. هتل 
نبود، فیزیوتراپ که بچه ها با آن راحت باشند نیست. این شرایط شرایطی نیست که بتوانیم با بزرگان والیبال دنیا مقابله کنیم. اگر مردم 
از ما انتظار دارند نتیجه بگیریم باید واقعیت ها را بدانند. واقعیت ها خیلی اسفبار است. هیچ کس به هیچ کس اعتماد ندارد و راستش را 
نمی گوید. بچه ها نزدیک ۵۷ روز مســابقه بودند مردم خوشــحال شدند اما هیچ ارزشی برای آنها قائل نشدند و امروز بابت لیگ جهانی 
۱۸ میلیون پاداش دادند در صورتی که حقوق چند ماه یک کارگر زحمتکش که قابل احترام است، از این بیشتر است. »این تنها بخشی 
از صحبت های محمد موسوی در حاشیه آخرین تمرین تیم ملی والیبال قبل از اعزام به قهرمانی جهان است؛ صحبت هایی که از طرف 
میالد عبادی پور کاپیتان تیم ملی هم تایید شد و حاکی از اوضاع بد تیم ملی والیبال است اما رسانه ای نشده بود و شاید کمتر کسی از 
این شرایط خبر داشت.  انتقادات موسوی نگرانی در مورد تیم ملی را بیشتر کرد. تیمی که مردم چشم به آن دارند و با حساسیت نتایج 

و اخبارش را پیگیری می کنند اما گویا درونش به اندازه نمایی که از بیرون دیده می شود منسجم و زیبا نیست.

اکش ما آبیست روشن رد هوات
خود هب چشم اندر نیادم اکش مات

رد طوافت سعی خواهم رکد از آنک
سعی اه رکدست رگدون رد صفات

خون من رزیی و دل گیری نوا
بینوایی هب دلم را از نوات

ای خط سبزت ربات خون من
کم نویس آن خط هک رمدیم از ربات

دی دوایی می نبشتی از قلم
حال من نشنید و دل خون شد دوات

ای هب زلف و خال چون لیل دجا
رد دل و جانم غم لیلی دوجات

پیشنهاد

فرهنگ

قاضی و جالدش
کتــاب قاضی و جــالدش اثــر فریدریــش دورنمات، 
نمایشنامه و رمان نویس مشــهور سوئیسی است که به 
همراه کتاب دیگر او – ســوءظن – طی سال های ۱۹۵۰ 
تا ۱۹۵۲ نوشــته شــده اند. نیاز مالی – به دلیل بیماری 
دورنمات و همســرش – ســبب خلق این دو اثر شد، و 
شروع آثار بعدی او در زمینه ادبیات پلیسی شد.مترجم 
کتاب – محمود حسینی راد – درباره نیاز مالی نویسنده 
در مقدمه آورده است:وقتی دورنمات با ۵۰۰ فرانک پیش 
پرداخــت برای این دو کتاب به منزل رفت، همســرش 
تصور کرد دورنمات پول را دزدیده است. دورنمات بعدها 
گفت ناشری نمانده بود که به او زنگ نزده باشم و کتابی 
را که اصاًل وجود نداشــت، پیشنهاد نکرده باشم. پیشتر 
از این نویســنده رمان قول را معرفی کردیم که به خاطر آن در سال ۱۹۵۹ جایزه تشویق نویسندگان 
سوئیس را دریافت کرده بود.در قسمتی از متن پشت جلد کتاب آمده است:انسان مهره ی شطرنج نیست 
که جنایتکارها به دلخواه حرکتش بدهند، هر جنایتکاری زمانی دستش رو می شود.این رمان، داستانی 
پلیسی و جذاب است که با قتل افسر پلیسی به نام اشمید که از منظم ترین و ماهرترین افسرهای جوان 
اداره پلیس است شروع می شود. بعد از این اتفاق، تحقیقات آغاز می شود و قهرمان داستان، که به هیچ  
وجه شــبیه قهرمان داستان های پلیسی نیست وارد می شود. بازرس پیر و بیماری به اسم برالخ که در 
روزهای آخر عمر خود اســت.با وجود اینکه برالخ ظاهری قهرمانانه ندارد اما ماموری کارکشــته است 
که در ضمن، رییس مامور کشــته شده، یعنی اشــمید نیز می باشد. در بخش دیگری از داستان کتاب 
متوجه می شــویم که بازرس در گذشــته، روزی در می خانه ای با یک مرد شرط بندی عجیبی می کند 
که سرگذشــت هر دو آن ها را تغییر می دهد.کسی که بازرس با او شرط بندی کرده بود، فردی به اسم 
گاستمان است. شخصی که در پوشش سیاست و دیپلماسی جنایت های سیاه و پلیدی انجام می دهد و 
در زمان شرط بندی بازرس برالخ با گفتن این جمله که »انسان مهره ی شطرنج نیست که جنایتکارها 
به دلخواه حرکتش بدهند، هر جنایتکاری زمانی دســتش رو می شود.« با او شرط می بندد که روزی او 

رابه سزای اعمالش برساند. در ادامه کتاب قاضی و جالدش بازرس متوجه اتفاق عجیبی می شود ....

ابراهیم قنبری مهر درگذشت
ابراهیم قنبری مهر _ سازنده سرشناس ساز _ در ۹۴ 
سالگی درگذشت.به گزارش ایسنا، حسین بهروزی نیا 
نوازنده بربط و آهنگساز خبر درگذشت ابراهیم قنبری 
مهر فقید را در فضــای مجازی اعالم کرد. همچنین 
بهروزنیا به ایســنا گفت که این ســازنده ســاز شب 
گذشــته فوت شده و از آنجایی که امروز جمعه است 
و تعطیل است، فعال زمان خاکسپاری مشخص نیست 
ولی خانواده ایشــان به دنبال کارهای اداری هستند 
که ایشــان در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک 
سپرده شود.ابراهیم قنبری مهر، در مردادماه ۱۳۰۷ در 
تهران متولد شــد. در شش سالگی پدرش را از دست 
داد. پس از تحصیل تا پنجم ابتدایی برای امرار معاش 
به کارهای مختلفی از جمله نجاری روی آورد. با توجه به عالقه ای که به موسیقی داشت، پس از 
چند سال و زمانی که امکانات فراهم شد، تصمیم گرفت تا برای یادگیری موسیقی و نوازندگی ویلن 
نزد ابوالحسن صبا برود. پس از گذراندن یک دوره نت نویسی و آشنایی با گام های موسیقی ایرانی 
و غربی و یادگیری نوازندگی، صبا پیشنهاد ساخت ویلن را به وی می دهد و او را به سورن آراکلیان 
معرفی می کند تا از اطالعات و مطالعات نظری وی آگاه شــود. وی با اســتفاده از راهنمایی های 
ابوالحسن صبا و سورن آراکلیان به ساخت ویلن پرداخت. او در سال ۱۳۳۴ کارگاه سازسازی وزارت 

فرهنگ و هنر را تاُسیس کرد.

سینما

ســینمای کره جنوبی به عنوان سومین کشور، نماینده 
خود را برای شــرکت در شاخه بهترین فیلم بین المللی 
اســکار ۲۰۲۳ معرفی کرد.به گزارش ایســنا به نقل از 
اســکرین،  شــورای فیلم کره جنوبی، فیلم »تصمیم به 
رفتن« ســاخته »پارک چان ووک« را به عنوان نماینده 
این کشور در اسکار ۲۰۲۳ انتخاب کرد. این فیلم مهیج 
عاشــقانه در ماه می در جشنواره کن به نمایش درآمد و 
جایزه بهترین کارگردانی را برای »پارک جان ووک« به 
ارمغان آورد.داســتان این فیلم درباره کارآگاهی با بازی 
»پارک هیل« است که مســئول تحقیقات جنایی پس 
از ســقوط مردی از قله کوه را بر عهده دارد و به مظنون 
اصلی پرونده که همســر مرد کشته شده با بازی »تانگ 
وی« است، عالقه مند می شود.شورای فیلم کره جنوبی در توضیح دلیل انتخاب فیلم »تصمیم به رفتن« 
اعالم کرد: » با توجه به ویژگی های جوایز آکادمی، سبک هنر ساده فیلم، شناخته شدن نام کارگردان 
و همچنین توانایی ســاخت و کارگردانی، امکان موفقیت در گیشــه آمریکای شمالی و توانایی توزیع 
کنندگان خارج از کشــور ، این فیلم مناسب ترین انتخاب بوده و انتظار داریم با استقبال خوبی مواجه 
شــود.«این فیلم تاکنون به ۱۹۲ کشــور جهان فروخته شده و فروشی نزدیک به فیلم »انگل« ساخته 
»بونگ جون-هو«، پرفروش ترین فیلم تاریخ ســینمای کره جنوبی دارد. سینمای کره جنوبی در سال 
۲۰۲۰ با فیلم »اَنگل« برای نخستین بار فاتح جایزه اسکار بین المللی شد و این فیلم به عنوان نخستین 
فیلم تاریخ ایــن جوایز نام گرفت که همزمان جایزه بهترین فیلم و بهترین فیلم بین المللی را دریافت 
می کند.پیش از این کشورهای ایرلند )یک دختر ساکت( و سوئیس )یک تکه آسمان( را برای رقابت در 

اسکار ۲۰۲۳ معرفی کرده بودند.

کره جنوبی وارد رقابت اسکار شد
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