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معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: اگر می خواهیم روی پیای خود بایستیم و اگر می خواهیم دنباله رو کسی نباشیم باید پژوهشی انجام دهیم که مرز دانش را بشکند 
و ما را در مسیر تعالی و نحو قرار دارد.به گزارش خبرنگار مهر، سومین جشنواره دانش و پژوهش امام علی )ع( با حضور سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل 
ارتش، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، امیر دریادار حبیب اهلل سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش، حجت االسالم عباس محمد حسنی رئیس 
سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، امیر صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش، امیر واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش، امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی 

دریایی ارتش و سردار مهدی نژاد معاون علمی و فناوری ستاد کل نیروهای مسلح....

www.sobh-eqtesad.ir

دریادار سیاری در جشنواره دانش و پژوهش ارتش؛

 باید پژوهش های ما مرز دانش را بشکند
info@sobh-eqtesad.ir

ناصحی تاکید کرد؛
 بیمه رایگان ۶ میلیون ایرانی 

در سال ۱۴۰۱
مدیر عامل ســازمان بیمه سالمت با اشــاره به اینکه ۸۱۲ هزار نفر در 
حاشــیه شهر ها بیمه رایگان شدند گفت: در سال ۱۴۰۱ در مجموع ۶ 
میلیون نفر تحت پوشش بیمه رایگان قرار گرفتند.به گزارش خبرنگار 
مهر، محمد مهدی ناصحی در نشســت خبری دیروز یکشــنبه گفت: 
یکی از ارکان جامعه ســالمت اســت که در کنار امنیــت قرار دارد که 
خبرنگاران می توانند در این زمینه کمک کننده باشند.مدیرعامل سازمان 
بیمه ســالمت گفت: با توجه محدودیت منابع در همه کشورها و ایران 
بیمه سالمت کار مهمی را در تأمین سالمت آحاد جامعه بر عهده دارد 
بخصوص ۳ دهک پایین جامعه روستاییان و عشایر و …بیمه همگانی 
که در این خصوص اقدام می شود.ناصحی اظهار داشت: ۵ صندوق تحت 
پوشش بیمه سالمت است و ۲۰ هزار میلیارد تومان کمتر از هزینه ها ارائه 
خدمت می کنیم البته کمبودهایی داریم که در صدد رفع آن هســتیم.

وی گفت: از سال گذشــته تا کنون ۸۱۲ هزار در حاشیه شهرها بیمه 
رایگان شدند و همچنین بیمه رایگان ۳ دهک جامعه با ۶ هزار میلیارد 
تومان که در حال تخصیص است انجام شده است و در سال ۱۴۰۱، در 
مجموع ۶ میلیون نفر تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.وی افزود: صندوق 
بیمه همگانی بیشتر در بخش های دولتی کاربرد دارد و ۹۰ درصد هزینه 
بســتری و ۷۰ درصد هزینه سرپایی تأمین می شود.مدیرعامل سازمان 
بیمه سالمت با اشاره به اینکه در بحث خدمات، خدمات ما افزایش یافته 
و داروهای بیشــتری تحت پوشش بیمه قرار گرفتند گفت: از ۳۶۶ قلم 
دارو با پرداخت ما به التفاوت ارز، مابقی مراحل قانونی برای پرداخت ها در 
حال انجام است و در فاز اول ۲۷ قلم دارو به محض ابالغ اجرایی خواهد 
شد که داروهای بسیار مهمی در بیماری های زمینه ای از جمله دیابت 
و قلبی هستند.وی افزود: برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و 
بهزیســتی هزینه بستری را به صفر رساندیم و آنها در مراجعه به مراکز 
دولتی هیچ هزینه بســتری پرداخت نمی کنند و در بخش سرپایی هم 
۱۵ درصد کاهش پرداختی داشتند. در بخش فیزیوتراپی سقف خدمات 
و ریالی برداشته شده است. در داروخانه ها سقف ریالی را برداشتیم تا با 
اجرای طرح دارویاری دچار مشکل نشوند.ناصحی به طرح دارویار اشاره 
کرد و گفت: در این طرح بیمه سالمت در کنار ارکان های دیگر مشارکت 
دارد و مابه التفاوت ارز پرداخت شــده اســت و نباید افزایش قیمت در 
دارو داشــته باشیم و اگر شــود تخلف رخ داده و باید اطالع داده شود.
به گفته وی، مردم موارد تخلف را به شماره ۱۶۶۶ گزارش دهند. نه در 
داروهای بدون نسخه و نه سایر داروها نباید افزایش قیمت داشته باشیم. 
تفاوت قیمت ها جبران شده است. حتی با پوشش بیشتر برخی داروهای 
داخلی، دارویی را تحت پوشــش بردیم که ۵۰ درصد بازار تقاضا داشت 
پس قیمت برخی داروها حتی کمتر هم خواهد شد و در نتیجه دارویی 
که عرضه می شــود قیمت پایین تری خواهد داشت.مدیرعامل سازمان 
بیمه سالمت گفت: در طرح دارویار به مرور ۳۶۶ قلم دارو که نسبتاً کم 
عارضه و جدید هســتند تحت پوشش بیمه قرار می گیرند و با داروهای 
قبلی که کم اثر بودند جایگزین می شوند.وی به منابع طرح دارویار اشاره 
کرد و افزود: ۴ هزار میلیارد تومان برای شروع طرح به سازمان های بیمه 
گر اختصاص یافته که ۱,۳۰۰ میلیارد تومان به بیمه سالمت و ۲,۵۰۰ 
میلیــارد تومان به تأمین اجتماعی و مابقی اعتبار نیز به بیمه نیروهای 
مسلح پرداخت شده اســت.ناصحی گفت: کل بودجه طرح دارویار ۷۳ 
میلیارد تومان بوده که برای آغاز طرح ۱ میلیارد دالر داده شده است و 
مابقی بودجه براساس عملکرد به بیمه ها اختصاص داده می شود.وی در 
خصــوص پرداخت مطالبات مراکز درمانی افزود: پرداختیهای ما به روز 
است و مطالبات مؤسسات خصوصی تا پایان خرداد پرداخت شده و تمام 
هزینه های نســخه نویسی الکترونیک و دارویار تا پایان تیرماه پرداخت 
شده اســت.وی با اشاره به اینکه ۱۸ ماه اســت که پرداخت های ما به 
مراکز دولتی و خصوصی به روز شده است، گفت: در سال جاری بدهی 
به مراکز نداریم و خدمات به بیماران اوتیسم بیشتر شده است.به گفته 
وی، با اقدامات انجام شده توانستیم ۳ هزار میلیارد تومان از زیان انباشته 
خود را کم کنیم و بدهی که از ســال ۹۶ داشتیم پرداخت کردیم و هم 
اکنون به مؤسسات بدهی نداریم.مدیرعامل سازمان بیمه سالمت گفت: 
براســاس قانون اجازه نداریم از اعتبار طــرح دارویار برای تأمین داروی 
سایر بیماران خاص استفاده کنیم.وی درباره میزان اعتبارات تخصیص 
یافته برای اجرای تعرفه گذاری خدمات پرستاری گفت: اعتبار پیش بینی 
شده برای اجرای تعرفه گذاری خدمات پرستاری، ۵,۰۰۰ میلیارد تومان 
اســت که پس از نهایی شــدن در ســازمان برنامه و بودجه، تخصیص 
می یابد. این اعتبار به ســازمان بیمه سالمت پرداخت می شود و سپس 
با انعقاد تفاهمنامه میان بیمه ســالمت و سایر بیمه ها، به سازمان های 
بیمه گر پرداخت می شــود.وی درباره اســاس نامه صندوق بیماری های 
خــاص و صعب العالج، گفت: روند قانونی در ایــن زمینه در حال طی 
شــدن است و منتظر تأیید نهایی شــورای نگهبان هستیم. ساز و کار 
اجرایی در بیمه سالمت آماده است که زمان اجرایی شدن آن جزئیات 
طرح را به اطالع عموم خواهیم رساند.او در پاسخ به سوالی درباره روند 
ورود بیمه های تکمیلی در زمینه نســخه الکترونیک و درخواست آنها 
مبنی بر وجود اســناد کاغذی از بیمه شدگان، گفت: مشکل بیمه های 
تکمیلی از ابتدای طرح نســخه الکترونیک بارها گفته شــد و این الزام 
قانونی به بیمه های تکمیلی اعالم شده و مکاتبات متعددی در این زمینه 
انجام شــده است. حتی به مجلس شورای اسالمی و دیوان محاسبات و 
سازمان برنامه و بودجه اطالع داده شده است.ناصحی از طراحی سامانه 
یکپارچه نســخه الکترونیک خبر داد و گفت: مراحل اولیه این سامانه 
از مهر ماه اجرایی می شــود تا بستر قابلیت اجرایی کامل داشته باشد. 
با این شــیوه دیگر سامانه ملی ســالمت خواهیم داشت که اساس آن 
بر پایه ســامانه بیمه سالمت است و سامانه های فرعی بیمه ها برچیده 
می شــود.وی در خصوص هزینه درمان ناباروری به خبرنگار مهر گفت: 
در بخش دولتی هزینه های ناباروری پوشش ۹۰ درصدی داده می شود و 
در بخش خصوصی نیز ۹۰ درصد تعرفه بخش دولتی پرداخت می شود 
که فاصله ای ایجاد کرده و پرداختی مردم بیشتر شده و کمتر استقبال 
می شود به همین دلیل تالش ما این بود که ۷۰ درصد هزینه های بخش 

خصوصی پرداخت شود که هنوز این موضوع محقق نشده است.

قتل محیط بان نجفی؛ فاجعه ای که قابل پیشگیری بود
در پی قتل محیط بان برومند نجفی توسط پدر مقتول در مقابل مجتمع قضایی کرمانشاه برخی کارشناسان 
معتقدند آنچه می توانست با تدبیر در آرامش حل شود، در هیاهوی خشونت کالمی، قضاوت های یک سویه و 
برخی دخالت های نابجا در فضای مجازی به فاجعه ای تلخ ختم شد.به گزارش ایسنا ۱۴ مرداد سال ۱۳۹۹  در 
جریان مواجهه نیروهای اجرایی یگان حفاظت محیط زیست با سرنشینان یک دستگاه خودرو پراید یک نفر 
از سرنشینان این خودرو به دلیل تیراندازی که صورت گرفته جان خود را از دست داد. این اتفاق در منطقه 
حفاظت شده بیستون و در حد فاصل روستای »سه چک« و پادگان حاجی آباد رخ داد و محیط بان برومند 
نجفی به اتهام قتل زندانی و آبان ماه سال ۱۴۰۰ به قصاص محکوم شد. ۲۱ دی ماه سال ۱۴۰۰ بود که خبر 
تایید حکم اعدام محیط بان برومند نجفی از سوی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور رسانه ای  شد 
و در اســفندماه همان سال مسئوالن محیط زیست خواستار تجدید نظر در حکم قصاص محیط بان برومند 
نجفی شدند تا از طریق اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری کارها پیش برود. در اردیبهشت ماه سال 
۱۴۰۱ بود که خبر رســید درخواســت اعاده دادرسی در پرونده محیط بان کرمانشاهی پذیرفته شده است . 
بدین ترتیب نقطه امیدی در دل همه ایجاد شد تا برای مدتی سایه قصاص از سر این محیط بان کوتاه و پرونده 
دوباره با جزئیات بیشتر بررسی شود.پس از برگزاری جلسه دادگاه و آنطور که شهود روایت کرده اند،  در زمانی 
که ماموران قصد انتقال محیط بان نجفی از مجتمع قضایی کرمانشاه به زندان را داشتند، یکی از اقوام مقتول 
به ســرباز زندان که محیط بان را همراهی می کرد، حمله ور شد و او را از ناحیه دست مجروح کرد. در همین 
زمان، پدر مقتول هم با سالح گرم که احتماال کالشینکف بود به سمت محیط بان نجفی تیراندازی  کرد و او را 
به قتل رساند. به گفته سرهنگ جمشید محبت خانی - فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست - در حال 
حاضر قاتل محیط بان نجفی )فالحی( و کسی که به سرباز زندان حمله کرده، متواری هستند و تحت تعقیب 
قرار دارند.این اتفاق در حالی رخ داد که می توانســت ســیر بهتری را طی کند حتی به قصاص نشدن برومند 
نجفی منجر شود اما در این بین اقداماتی موجب وخامت اوضاع شد. به گفته مهدی نبی یان - کارشناس ارشد 
تنوع زیستی - تاثیر هشتگ ها، نفرت پراکنی علیه مقتول و فشار برخی سلبریتی ها در فضای مجازی در رخداد 
این قتل غیر قابل انکار است. کوتاهی در دلجویی از خانواده آسیب دیده ای که در بحران فقدان عزیزانش قرار 
دارد و بی تدبیری سازمان حفاظت محیط زیست در این ارتباط از دیگر مواردی است که نباید نادیده گرفت.

به گفته نبی یان آنچه می توانســت با تدبیر در آرامش حل شــود، در هیاهوی نفرت پراکنی، خشونت کالمی، 
قضاوت های یک ســویه و دخالت های نابجا در فضای مجازی، به فاجعه ای تلخ اما واقعی ختم شــد.در حالی 
انتقاداتی نسبت به عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست مطرح شده است که محبت خانی تاکید دارد، این 
ســازمان در دو بعد موضوع را دنبال کرد. به گفته اوهم اقداماتی برای شکستن رای انجام دادیم و هم تالش 
کردیم رضایت اولیای دم را جلب کنیم.به گفته او سازمان از ابتدای تشکیل این پرونده چندین بار برای اخذ 
رضایت از خانواده مقتول فالحی به کرمانشــاه سفر کرده بودند. یکبار هم به همراه دکتر سالجقه - ریاست 
سازمان حفاظت محیط زیست به این استان رفته اند و با بزرگان، ریش سفیدان، متنفذین و مسئوالن استانی 
دیدار کردند و آنان قول دادند که برای اخذ رضایت از خانواده مقتول تالش کنند و این کار را هم کردند. پس از 
دیدارهای متعدد ما با اولیای دم و نیز تالش های گسترده مقامات و ریش سفیدان محلی، پدر مرحوم فالحی 
مرتب می گفت باید محیط بان نجفی پای چوبه دار بیاید و من آنجا رضایت می دهم. . در این زمینه، دادستانی 
کرمانشاه حکم دستگیری را صادر کرده و عوامل انتظامی استان هم پیگیر هستند که در اسرع وقت، قاتل را 
دستگیر کنند. موضوع دوم این است که چرا باید محیط بان به این راحتی آن هم در مقابل مجتمع قضایی که 
می بایست ضریب امنیت باالیی داشته باشد، مورد سو قصد قرار بگیرد؟ این سوالی است که محیطبانان مرتب 
از خود من می پرسند چراکه برای جامعه محیطبانی کشور ایجاد نگرانی کرده است.محبت خانی تاکید کرد: 
ما باید بتوانیم امنیت محیط بانان خود را در صورت استفاده بجا و قانونی از سالح خود در حین انجام وظایف 
قانونی شان به طور کامل تامین کنیم. به گزارش ایسنا، به اعتقاد برخی کارشناسان اگر سازمان حفاظت محیط 
زیست عملکرد بهتری داشت و فعاالن شناخته شده این حوزه با استفاده از ظرفیت های قانونی، رسمی و  حتی 
فضای مجازی به دور از واکنش های احساسی در جهت کاهش آزردگی خاطر خانواده مقتول و جلب رضایت 
آنان تالش می کردند شــاید االن محیط بان برومند نجفی زنده بود و همچنان امیدوار به آزادی اما متاسفانه 
ماجرا طور دیگری رقم خورد.پرونده محیط بان برومند نجفی بعد از آن همه تالش، امید، جلســه و پیگیری 
کامال غیرمنتظره بسته شد؛ با چندین گلوله بر پیکر او. این اتفاق در مقابل مجتمع قضایی کرمانشاه رخ داد؛ 
جایی که انتظار می رود امنیت بسیار باالیی داشته باشد.برومند نجفی در حالیکه دستبند به دست داشت و 
نمی توانســت از خود دفاع کند مظلومانه از دنیا رفت. حاال نه تنها داغ یوسف فالحی سرد نشد، بلکه خانواده 
نجفی - این جوان ۴۰ ساله – نیز داغدار شدند، درست در روزهایی که امیدوار بودند برومند نجات پیدا کند 
و پس از مدتی به خانه برگردد. این پرونده نیز به جمع ده ها پرونده دردناک محیط بانان اضافه شــد تا شاید 

تلنگری باشد برای اصالح قوانین حمایتی از محیط بانان.

وزیر آموزش و پرورش از آغاز رتبه بندی معلمان از ۲۶ مرداد خبر داد و گفت: 
با ســازمان برنامه صحبت کردیم تا بخشــی از مطالبات معلمان را به صورت 
علی الحســاب بپردازیم. به گزارش ایسنا، یوسف نوری با حضور در شبکه افق 
و در آســتانه هفته دولت درباره اقدام تحولی خاص در دوره مدیریتش گفت: 
رهبری در دیدار با معلمان در اردیبهشــت ماه فرمودند از اجرای ســندتحول 
ناخرسند هستند. در راستای اجرای سندتحول بنیادین، اولین اقدام تحولی ما 
تحول در مرکز ثقل آموزش و پرورش یعنی تربیت معلم است. وی افزود: تربیت 
معلم بیش از ۱۰۰ ســال قدمت دارد که در ابتدای دهه ۹۰ تبدیل به دانشگاه 
فرهنگیان شــد اما دستخوش حوادثی شــد که باید آنها را ترمیم می کردیم. 

نسبت استاد به دانشجو یک به ۱۱۰ بوده است. 

 1000 دکتر معلم برتر جذب دانشگاه فرهنگیان می شوند 
وی با اشــاره به اینکه در برنامه ششــم این نسبت باید یک به ۲۰ باشد گفت: 
اولین اقدام، دریافت مجوز و موافقت با جذب هیئت علمی و ترمیم این نسبت 
با همکاری وزارت علوم است. براین اساس ۱۰۰۰ دکتر معلم را جذب دانشگاه 
می کنیم. ۳۰۰ نفر دیگر از نخبگان نیز وارد دانشــگاه فرهنگیان می شــوند. 
البته دریافت مجوزها زمان بر اســت. حدود ۵۶۰۰ دکترمعلم داریم که از بین 
اینها ۱۰۰۰ دکترمعلم برتر جذب دانشــگاه فرهنگیان می شوند. وزیر آموزش 
و پرورش ادامه داد: رشــته های خاصی چون آموزش معلم چندپایه، بهداشت 
مدارس و چندمهارتی نداشتیم که برنامه ریزی برای تربیت دانشجومعلمان در 
چنین رشته هایی در حال انجام است. نوری با تاکید بر اینکه دانشگاه فرهنگیان 
برای تحول بنیادین، ماموریت گرا شد، در پاسخ به پرسشی درباره رتبه بندی 
معلمان نیز گفت: معلم، محور تحول اســت. یکــی از کارهایی که باید برای 
معلم انجام شود این است که او را در شرایطی قرار دهیم که بتواند بر کیفیت 

آموزش بیفزاید. 

پرداخت علی الحساب بخشی از مطالبات
وی ســیر تصویب و ابالغ رتبه بندی را مرور کرد و گفت: تصویب آیین نامه با 
کش و قوس هایی مواجه شد و ایراداتی به آن در هیئت تطبیق مجلس وارد و 
اصالح شــد که ۱۵ مرداد آیین نامه اصالحی رتبه بندی نیز ابالغ شد. سامانه 
رتبه بندی از امروز باز شــده که برای تعدادی از همکاران به صورت آزمایشی 
کار را انجام دهیم تا مشکالتش کمتر شود و از ۲۶ ام همین ماه، سامانه برای 
مراجعه همکاران باز خواهد شد. نوری افزود: برای اینکه تاخیری نداشته باشیم 
با سازمان برنامه صحبت کردیم تا بتوانیم بخشی از مطالبات همکاران را - زمان 
اجرای قانون از ۳۱ شــهریور ۱۴۰۰ است - به صورت علی الحساب بپردازیم 
تا این انتظار به گونه ای پاسخ داده شود تا زمانی که رتبه ها مشخص شوند که 

البته خیلی دور نخواهد بود. 

بابت تاخیر ایجاد شده برای رتبه بندی عذرخواهی می کنم 
1.5 ماه؛ حداکثر مدت زمان رتبه بندی هر معلم

وی ادامه داد: رتبه بندی امری زمانبر اســت. اگــر تاریخ اعالم کنیم و تاخیر 
شود انتظار ایجاد می شود. البته از این تاخیر عذرخواهی می کنم چون عده ای 
مشمول نبودند که با رفع ایرادات وارد طرح شدند و دایره شمولش بیش از ۸۰۰ 
هزار نفر است. تالش می کنیم کار را با سرعت انجام دهیم. به تدریج مطالبات را 
هم شروع به پرداخت می کنیم. وزیر آموزش و پرورش درباره زمان دقیق اجرای 
رتبه بندی گفت: زمانبندی رتبه بندی اینگونه است که فرایند از ۲۶ ام مرداد 
شروع می شود. این فرایند برای هر فردی قاعدتا حداقل یک ماه است و نباید 

از زمان شروع کار، برای هر فرد بیش از ۱.۵ ماه به طول بینجامد. 

برنامه دولت برای عادالنه سازی پرداختی کارمندان
نوری درباره حقوق پایین معلمان و دغدغه معیشتی قشر فرهنگی گفت: ادراک 
نابرابــری منفی واکنش های رفتاری های خوبی نخواهد داشــت. هرچند در 

عملکرد معلمان اثری نداشته و آنها اینگونه نیستند. ما نباید اجازه دهیم ادراک 
نابرابــری اتفاق بیفتد. مواردی چون بیمه تکمیلی و رتبه بندی در راســتای 
جبران همین دغدغه معیشتی در دستورکار قرار گرفته و دولت هم برنامه هایی 
برای عادالنه ســازی پرداختی کارمندان دارد. وی تغییرات در بیمه تکمیلی 
فرهنگیان و احیای مسابقات ورزشی فرهنگیان را به عنوان دیگر اقدامات این 
وزارتخانه در یک ســال اخیر برشمرد و در پاســخ به پرسشی درباره نظارت 
بر مدارس غیردولتی گفت: ســه دسته مدرســه دولتِی عادی، دولتِی خاص و 
غیردولتی داریم. شــهریه غیردولتی اعالم شده و اگر تخلفی رخ داد مردم می 

توانند گزارش کنند. 

شهریه مدارس غیردولتی، نرخ ثابتی نیست
وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: شهریه مدارس غیردولتی، نرخ ثابتی نیست و 
بر حسب شاخص های مختلف، متفاوت است. طرحی برای شفاف سازی مالی 
شــهریه مدارس غیردولتی و ضرورت برخورداری از حساب واحد مدرسه برای 

واریز شهریه در دست بررسی و تصویب قرار دارد. 

30 درصد اولیای دانش آموزان استعدادهای درخشان زیر خط فقر و 
فرهنگی هستند 

وی با اشاره به  شهریه مدارس دولتی خاص گفت: مدارس سمپاد نیز حق ثبتی 
هنگام ثبت نام می گیرند که میانگین کشوری حدود سه میلیون تومان است، 
البته ۴۰ درصد دانش آموزان مشمول تخفیف شهریه شده اند، از تخفیف کلی 
تا تخفیف بخشی از مبلغ حق ثبت؛ تدابیری برای دهک های پایین و معافیت 
آنها از پرداخت شهریه اندیشیده شده تا از سال آینده عملیاتی شود. ۳۰ درصد 
اولیایشان زیرخط فقر و همکاران فرهنگی ما هستند. نوری افزود: به طور کلی 
»کمک به مدرسه« هنگام ثبت نام اختیاری است و دانش آموزی نباید به علت 

ناتوانی در پرداخت هزینه ها از مدرسه بازبماند. 

گروهی از مدارس به سمت بنگاه داری رفته اند
وزیر آموزش و پرورش درباره نقش مدارس غیردولتی در دامن زدن به طبقاتی 
شدن آموزش گفت: بررسی ها نشان می دهد وجود مدارس غیردولتی، از نظر 
کمی کمکی به آموزش و پرورش اســت اما به طور کلی ایجاد طبقاتی شدن 
آموزش در پژوهش ها مورد اشــاره قرار گرفته اســت. در دنیا مدارس ابتدایی 
غیردولتی یا خصوصی، به ندرت داریم. ما هم بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی 
از خصوصی شــدن، مستثنی هستیم، این موضوع جدی است و باید روی آن 
بحث جدی داشــته باشیم. نوری ادامه داد: البته تعدادی مدارس، غیرانتفاعی 
هستند و نفع اقتصادی نمی برند، تعدادی هم وابسته به دستگاه ها هستند، اما 
گروهی از مدارس به ســمت بنگاه داری رفته اند و خصوصی شده اند و مغایر 
تعلیم و تربیتی است که ما انتظار داریم و توصیه کرده ایم رویکردهای خود را 

تغییر دهند. 

75 درصد قبولی های کنکور امســال از دانش آموزان مدارس دولتی 
بودند 

وی درباره سهم مدارس غیردولتی در کسب رتبه های برتر کنکور گفت: خبری 
که در جامعه پخش شــد آمار و ارقامش به گونه ای درج شد که به نظر رسید 
مدارس غیردولتی باالترین میزان و درصد قبولی در کنکور را داشــته اند. در 
حالی که سال گذشــته مدارس نمونه دولتی که ۵۰ درصد روستایی و شبانه 
روزی هستند نتایج قبولی کنکورشان بیش از مدارس غیردولتی بود و امسال 
هم ۷۵ درصد قبولی های ما از مدارس دولتی بودند. در جامعه تصور می شود 
که مدارس نمونه دولتی و ســمپاد، خصوصی اند در حالی که دولتی هستند. 
نوری افزود: ســوگیری نسبت به هیچ کدام از مدارس به عنوان وزیر ندارم، اما 
ذهنیتی برای مردم ایجاد کردند که مدارس سمپاد، خصوصی هستند در حالی 

که اینها مدارس دولتی اند.

دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران

پایین بودن رتبه بورس ایران در رعایت حقوق سهام داران خرد
طراحی خودروهای جدید در دستور کار است

 ورود جایگزین های سمند و تیبا 
به بازار از نیمه دوم 1402

با اتمام ساماندهی کارتخوان ها

9 میلیون و 400 هزار کارتخوان غیرفعال شد

مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: از تیرماه امســال تا تیرماه ۱۴۰۳ در راســتای 
طراحی محصوالت جدید و محصوالت خاص کشــورمان گام بر خواهیم داشــت که توانمندی خوبی نیز در این 
زمینه وجود دارد.به گزارش خبرگزاری تسنیم، منوچهر منطقی در آیین رونمایی از پوستر نمایشگاه برنامه تحولی 

صنعت خودرو با حضور سخنگوی دولت افزود:..

افزایش مجدد حقوق کارکنان و 
بازنشستگان لشکری و کشوری 

بازنشستگانی که کمتر از ۱۰ سال حق بیمه 
دارند، حقوق دریافت می کنند

پرداخت علی الحساب بخشی از مطالبات

آغاز رتبه بندی معلمان از ۲۶ مردادماه
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گزیده خبر

ستاری:
 توسعه نوآوری در حوزه دفاعی

 ضروری است
معاون علمی و فنــاوری رئیس جمهور گفت: ایجاد 
یــک اکوسیســتم بــرای جذب مشــارکت بخش 
خصوصی و توســعه نوآوری در حــوزه دفاعی یک 
نیاز ضروری اســت.به گزارش خبرنگار مهر، سورنا 
ســتاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در 
سومین همایش دانش و پژوهش ارتش که صبح دیروز )یکشنبه( در مرکز 
همایش های کوثر برگزار شد طی سخنانی با بیان اینکه در شرایطی هستیم 
که بیش از گذشته به تأثیر علم بر حوزه دفاعی واقف هستیم، گفت: نوآوری 
در بخش دفاعی مسأله مهمی است. در دفاع مقدس هرجا مثل دشمن اقدام 
کردیم و خواستیم در برابر تجهیزات پیشرفته او از تجهیزات استفاده کنیم، 
دچار مشــکل شدیم اما هروقت نوآوری داشتیم، موفق شدیم.وی ادامه داد: 
موفقیت های ما به خصوص در حوزه دفاعی به دلیل نوآوری های ما اســت. 
در کشور ما در حوزه آموزش و پژوهش کم هزینه نمی کنیم اما محصول آن 
را نمی بینیم چون امروز در دنیا تولید محصول نتیجه سرمایه گذاری بخش 
خصوصی اســت ولی ما از این بخش غافل هســتیم.معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهور با اشــاره به اینکه دولت ها نباید انتظار داشــته باشند از پول 
خــود هر روز محصول جدید تولید کنند، گفــت: نوآوری و تولید محصول 
در بخش خصوصی ســریع تر به نتیجه می رسد.ستاری با اشاره به همکاری 
شــرکت های دانش بنیان با صنایع دفاعی کشور گفت: در حال حاضر بیش 
از هفتصد شرکت دانش بنیان در حوزه دفاعی فعالیت دارند، اما بسیاری از 
شرکت های خصوصی آماده هستند تا برای بخش دفاع، محصول تولید کنند. 
باید از بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان در این زمینه استفاده کرد.

وی افزود: باید راه های بومی خود برای اســتفاده از شــرکت های خصوصی 
در حوزه نظامی را داشــته باشیم، اگرچه هنوز در این بخش مقاومت نهایی 
وجود دارد.معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشــاره به اهمیت عنصر 
افراد برای نوآوری در تولید، گفت: بخش دفاع در حوزه اقتصاد دانش بنیان 
بسیار اهمیت دارد. بخش دفاع می تواند با تدوین برنامه مشخصی از بخش 
خصوصی، تولید محصول، بخواهد و تضمین بدهد که از این شرکت ها خرید 
کند. بخش دفاع هرچقدر پول بخش خصوصی را بیشتر جذب کند، می تواند 
نوآوری را بیشــتر توســعه دهد. از این راه همچنین می توان فاصله خود را 
با تکنولوژی روز دنیا کم کرد. در کنار دانشــگاه ها و پژوهشــکده های حوزه 
دفاعی، باید چنین ســاختاری را ایجاد کرد.ســتاری گفت: حوزه دفاعی به 
بخش خصوصی بگوید چه محصولی می خواهد تا شرکت های دانش بنیان با 
سرمایه گذاری خود، آن محصوالت را تولید کند تا از این راه به نوآوری دست 
یابیم. البته باید ریســک بخش خصوصی را هم پایین آورد تا این شرکت ها 
به میدان بیایند.وی در پایان تاکید کرد: ایجاد پارک و علم فناوری و شتاب 
دهنده های بخش دفاع، ما را به این هدف می رســاند. ایجاد یک اکوسیستم 
برای جذب مشارکت بخش خصوصی و توسعه نوآوری در حوزه دفاعی یک 
نیاز ضروری اســت. ما باید دنبال نوآوری ذاتی کشور خود باشیم اما اگر در 

زمین سایر کشورها بازی کنیم، حتماً از آنها عقب هستیم.

نشست تیم مذاکره کننده هسته ای با 
 کمیسیون امنیت ملی مجلس

 برگزار می شود
تهران - ایرنا - عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اســامی از نشست تیم مذاکره کننده هسته ای با اعضای کمیسیون درباره 
مذاکرات خبر داد.بــه گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنــا، زهره الهیان درباره 
نشست روز یکشنبه کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به 
خبرنگاران گفت: کمیســیون امنیت ملی مجلس جلسه ای را با تیم مذاکره 
کننده هســته ای برگزار خواهد کرد و احتماال مســئول تیم مذاکره کننده 
نیز در جلســه حضور خواهند یافت.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس افزود: بررســی آخرین اخبــار از روند مذاکرات و همچنین 
پیش نویس پیشــنهادی اتحادیه اروپا برای بازگشت طرف ها به برجام، در 
دســتور کار جلسه امروز کمیسیون قرار دارد.به گزارش ایرنا، در آخرین دور 
از گفت و گوها، مواضع و دیدگاه های اصولی جمهوری اسامی در خصوص 
موضوعات مورد اختاف از جمله رفــع پایدار تحریم، تضمین های الزم در 
حوزه رفع تحریم ها و مسائل مورد ادعای آژانس به هماهنگ کننده اتحادیه 
اروپا ارائه شــد و انریکه مورا برخی پیشــنهادات خود را در مورد موضوعات 

اختافی ارائه کرده است.

ادعای نماینده ویژه آمریکا:
 آماده بازگشت به توافق هسته ای هستیم 

اگر ایران هم برگردد!
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران مدعی شــد: ما برای بازگشــت به توافق 
هســته ای در صورتی که ایران هم همین کار را انجام دهد، آماده هستیم.به 
گزارش اقتصادآناین به نقل از تسنیم، »رابرت مالی« نماینده ویژه آمریکا در 
امور ایران مدعی شد: ما برای بازگشت به توافق هسته ای در صورتی که ایران 
هم همین کار را انجام دهد،آماده هســتیم.وی ادعاهای همیشگی مبنی بر 
تاش ایران برای ساخت ساح هسته ای را در حالی تکرار کرد که جمهوری 

اسامی ایران بارها چنین  ادعاهایی را بی پایه و  اساس خوانده است.

نیروی دریایی سپاه شناور حامل سوخت 
قاچاق در آب های خلیج فارس را توقیف کرد

بندرعباس - ایرنا - رییس  کل دادگســتری هرمزگان گفت: یک فروند شــناور 
حامل ۲۲ هزار لیتر سوخت قاچاق توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران انقاب 
اسامی در آب های خلیج فارس توقیف شد.به گزارش ایرنا از روابط عمومی اداره 
کل دادگستری هرمزگان؛ مجتبی قهرمانی روز یکشنبه با اعام این خبر افزود: 
با هماهنگی رییس حوزه قضایی شهرســتان پارسیان، رزمندگان ناوتیپ ۴۱۲ 
ذوالفقار نیروی دریایی سپاه پاسداران انقاب اسامی پس از شناسایی یک فروند 
شــناور لنج حامل سوخت قاچاق در آب های خلیج فارس، نسبت به توقیف آن 
اقدام کردند.وی خاطرنشــان کرد: در بازرسی از این شناور بیش از ۲۲ هزار لیتر 
سوخت قاچاق کشف و ضبط شده است.رییس کل دادگستری استان هرمزگان 
همچنین با بیان اینکه قاچاقچیان سازمان یافته سوخت عاوه بر جریمه نقدی و 
مجازات حبس به ضبط اموال ناشــی از جرم نیز محکوم می شوند، اظهار داشت: 
در راســتای اجرای ماده ۲۰ قانون مبارزه با قاچاق کاال، شــناور دخیل در امر 
قاچاق نیز به نفع دولت ضبط خواهد شد.قهرمانی با اشاره به اینکه پرونده شناور 
متخلف در سیر مراحل رسیدگی قضایی قرار دارد، تاکید کرد: دادگستری استان 
با همکاری ضابطان، راهبرد مقابله با قاچاق سازمان یافته سوخت را با قاطعیت 
ادامه می دهد و در راســتای صیانت از منافع و سرمایه های ملت ایران لحظه ای 

درنگ نخواهد کرد.

بهادری جهرمی:
تعامل و مشورت با نمایندگان مجلس وجه 

تمایز دولت است
ســخنگوی دولت گفت: تعامل، هم افزایی و مشورت با نمایندگان مجلس برای 

تحقق مطالبات مردمی، جزئی از گفتمان و وجه تمایز دولت مردم است.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی بهادری جهرمی ســخنگوی دولت در حســاب 
کاربری خود در توئیتر، نوشــت: رئیس جمهور طی یک سال با تمام نمایندگان 
مجلس در قالب مجامع استانی جلسه همفکری داشته است.وی اعام کرد: امروز 
هم سومین جلسه مشترک دولت، هیئت رئیسه و رؤسای کمیسیون های مجلس 

برگزار می شود.

امنیت مرزهای مشترک، محور سفر معاون 
وزیر خارجه ایران به افغانستان

تهران - ایرنا - ســفارت جمهوری اســامی ایران در کابل روز یکشنبه از سفر 
علیرضا بیگدلی معاون کنســولی وزیر امور خارجه به افغانستان با هدف مذاکره 
با مقامات حکومت این کشــور در خصوص موضوعــات مرزی، امنیت مرزهای 
مشترک و همکاری های کنســولی خبر داد.به گزارش ایرنا ، سفارت جمهوری 
اســامی ایران ضمن اعــام این خبر، در صفحه توئیتر خود نوشــت:  علیرضا 
بیگداری معاون کنسولی وزارت خارجه جمهوری اسامی ایران به منظور مذاکره 
با مقامات افغانستان در زمینه همکاری های کنسولی، قانونمند کردن سفرهای 
غیرقانونی اتباع افغانســتان به ایران، امنیت مرزهای مشــترک و صدور روادید 
متقاضیان ســفر به کربا درایام اربعین به افغانستان سفر کرده است.با توجه به 
مرز مشترک طوالنی میان جمهوری اســامی ایران و افغانستان که نزدیک به 
یکهزار کیلومتر است، تامین امنیت مرز همواره از اصلی ترین موضوع های گفت 
و گو میان مقامات دو کشــور بوده است.همچنین با توجه به نزدیک شدن ایام 
اربعین و شوق سفر میلیون ها نفر از مسلمانان سراسر جهان به کربا، هزاران نفر 

از مردم مسلمان افغانستان نیز مشتاق این سفر هستند.

دریادار سیاری در جشنواره دانش و پژوهش ارتش؛

 باید پژوهش های ما مرز دانش را بشکند
معاون هماهنگ کننده ارتــش گفت: اگر می خواهیم روی پیای 
خود بایســتیم و اگر می خواهیم دنباله رو کســی نباشــیم باید 
پژوهشــی انجام دهیم که مرز دانش را بشــکند و ما را در مسیر 
تعالی و نحو قرار دارد.به گزارش خبرنگار مهر، سومین جشنواره 
دانش و پژوهش امام علی )ع( با حضور سرلشکر سید عبدالرحیم 
موسوی فرمانده کل ارتش، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهور، امیر دریادار حبیب اهلل ســیاری معاون هماهنگ 
کننده ارتش، حجت االسام عباس محمد حسنی رئیس سازمان 
عقیدتی سیاســی ارتش، امیر صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند 
هوایی ارتش، امیــر واحدی فرمانده نیــروی هوایی ارتش، امیر 
دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش و سردار مهدی 
نژاد معاون علمی و فناوری ســتاد کل نیروهای مسلح در مرکز 
همایش های کوثر برگزار شد.دریادار سیاری در این جشنواره طی 
سخنانی با بیان اینکه نیروی انسانی رکن اساسی پیشرفت و تعالی 
در هر سازمانی است که می تواند تفاوت ها را رقم بزند، گفت: دنیا، 
دنیای تحول است و اگر ما تحول در خودمان بوجود نیاوریم دچار 
غافلگیری راهبردی می شویم.وی افزود: اما آنچه باعث تحول در 
ســازمان می شود، نیروی انسانی کیفی است که باعث جلوگیری 
از غافلگیری راهبردی می شــود. بیانیه گام دوم انقاب نیز بحث 
علم و پژوهش را به میان آورده اســت که نقشه راه ما را مشخص 

می کند.معاون هماهنگ کننــده ارتش با بیان اینکه آنچه باعث 
پیشرفت می شود و از رکود جلوگیری می کند، توجه به پژوهش 
و علم اســت، بیان کرد: هر پژوهشی که می خواهد اثرگذار باشد 
قطعاً باید مرز دانش را بشکند تا بتواند موجب تحول شود. تدبیر 
رهبر انقاب در این رابطه این است که ما باید راه میانبر را برویم 
تا بتوانیم به نوآوری دســت پیدا کرده و از دشــمن جلو بزنیم.

دریادار ســیاری افزود: اگر می خواهیم روی پیای خود بایستیم و 
اگر می خواهیم دنباله رو کسی نباشیم باید پژوهشی انجام دهیم 

که مرز دانش را بشکند و ما را در مسیر تعالی و نحو قرار دارد.
وی تصریح کرد: هر پژوهشــی کــه بتواند حتی به اندازه یک تار 
مو وابستگی ما به خارج را قطع کند، پژوهشی است که استقال 
ما را تضمیــن می کند.معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: علت 
اینکه خارجی ها به دانشــجویان خارج از کشور ما اجازه ورود به 
علوم انســانی و مدیریتی نمی دهند این اســت که نمی خواهند 
هژمونی آنها در جهان بهم بخورد. باید بدانیم علوم انســانی است 
که می تواند باعث پیشــرفت نیروی انسانی و در نتیجه پیشبرد 
صنعت می شــود.دریادار ســیاری با بیان اینکه ما باید به یافته و 
پژوهش گران علوم انســانی توجه بیشتری کنیم، تاکید کرد: ما 
در این حوزه اسناد باال دســتی بسیار ارزشمندی داریم که باید 

به آنها رجوع کنیم تا سطح دانش علوم انسانی خود را باال ببریم

جانشــین رئیس ســتاد کل نیروهای 
مســلح گفت: به دنبال افزایش ســطح 
همکاری های دفاعی خود با دولت عراق 
هستیم.به گزارش خبرگزاری مهر، امیر 
نصیرزاده جانشــین رئیس ســتاد کل 
نیروهای مســلح در حاشــیه دیدار با 
سپهبد ستاد مزهر محسن العاق رئیس 
دانشــگاه دفاع ملی عراق با بیان داشت: 
دو کشــور ایران و عــراق ظرفیت های 
خوب و مشترکات زیادی دارند به همین 
جهت در حوزه دفاعــی همکاری هایی 
شروع شــده که البته به دنبال افزایش 
با  ســطح همکاری های دفاعــی خود 
دولت عراق هستیم.وی افزود: منطقه ای 
که دو کشــور ایران و عراق در آن قرار 
دارند مهم است، زیرا عاوه بر موقعیت 

ژئوپولتیکــی از ذخایر انرژی زیادی نیز 
برخوردار هســتند که این باعث شده تا 
برخی سیاست مداران دنیا و کشورهای 
استکباری نسبت به این دو کشور طمع 
داشته باشند.جانشین رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح ادامه داد: تأمین امنیت 
و منافع دو کشــور ایجــاب می کند تا 

ایران و عراق با یکدیگر همکاری داشته 
باشند؛ از ســوی دیگر افزایش تعامات 
باعث افزایــش همکاری های اقتصادی 
هم می شــود.امیر نصیرزاده تاکید کرد: 
شــهادت سردار ســلیمانی و ابومهدی 
المهندس در راستای تأمین امنیت دو 
کشور بود، زیرا دشمن امنیت منطقه را 

هدف قرار داده و از این طریق به دنبال 
آن اســت تا با ایجاد نــا امنی به اهداف 
خود دســت یابد.سپهبد ســتاد مزهر 
محسن العاق رئیس دانشگاه دفاع ملی 
عراق نیز درباره مبارزه با تروریسم اظهار 
داشت: برای مبارزه با تروریسم نیازمند 
افزایش همکاری های مشترک بین تمام 
کشــورهای منطقه هستیم از این روی 
مرکز تبــادل اطاعات بین عراق، ایران، 
ســوریه و روسیه ایجاد شــده که البته 
همان گونه که عنوان شد تحقق این مهم 
نیازمند افزایش ســطح همکاری ها در 
حوزه بین الملل اســت.وی افزود: دیدار 
بخشی از سفر ما به ایران نیز در همین 
راســتا بود تا یادداشت تفاهمی را برای 

تحقق این موضوع اختصاص دهیم.

امیر نصیرزاده در جمع خبرنگاران:

افزایش سطح همکاری های دفاعی با دولت عراق را دنبال می کنیم

تهران - ایرنا - معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت: کودک کشی به هنجار حکمرانی صهیونیستها تبدیل شده و نشان دهنده 
هراس راهبردی صهیونیست ها نسبت آینده است.به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، محمد بن عبدالعزیز الخلیفی معاون 
وزیر خارجه قطر در امور منطقه ای در دیدار ظهر شنبه با علی باقری معاون سیاسی وزارت امور خارجه درباره مسایل دوجانبه، اوضاع منطقه و تحوالت بین المللی بحث 
و گفت وگو کرد.معاون سیاسی وزیر امور خارجه در این دیدار با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین گفت: کودک کشی به یک هنجار حکمرانی 
صهیونیست ها تبدیل شده و نشان دهنده هراس راهبردی صهیونیست ها نسبت آینده است.باقری با تاکید بر این که کودک کشی در هر معیار و ماک انسانی محکوم 
است، تصریح کرد: صهیونیستها به خوبی دریافته اند که تهدید راهبردی علیه اشغالگران در درون سرزمینهای اشغالی با محوریت نسل نوظهور است.وی با تاکید بر این 
که موضوع فلسطین تاریخ انقضا ندارد و فلسطین همواره اولویت نخست جهان اسام است، افزود: دولتهای اسامی باید بیش از پیش به حمایت و پشتیبانی از ملت 
فلسطین را در عرصه های مختلف بپردازند.معاون وزیر خارجه قطر نیز در این دیدار با اشاره به مشترکات دو کشور، بر روابط رو به رشد دولت قطر و جمهوری اسامی 

ایران در همه ابعاد تاکید کرد.

امیر ایرانی گفت: انجام یک مأموریت ویژه جدید در ســال جاری در دســتورکار نیروی دریایی ارتش قرار دارد؛ تاریخ دقیق این 
مأموریت بســتگی به تدبیر ستادی دارد ولی قطعا امســال خواهد بود.امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی راهبردی 
ارتش جمهوری اسامی ایران در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه ما ان شاءاهلل تمام اقیانوس ها را در 
می نوردیم، گفت: انجام یک مأموریت ویژه جدید در ســال جاری در دســتورکار نیروی دریایی ارتش قرار دارد؛ تاریخ دقیق این 

مأموریت بستگی به تدبیر ستادی دارد ولی قطعا امسال خواهد بود و جزئیات کامل آن در آینده منتشر می شود.امیر ایرانی در پاسخ به این سوال که وضعیت ساخت 
ناوبندر مشابه ناوبندر مکران در چه مرحله ای است؟، گفت: با توجه به ضرورت حضور نیروی دریایی راهبردی ارتش در عمق اقیانوس ها و تمامی اقیانوس های جهان، 
در دستور کار داریم در غالب ناوهای پشتیبانی رزمی که وظیفه شان به عنوان پایگاه دریایی شناور است، تعدادی شناور آماده کنیم.وی افزود: قطعا الزم است که ما از 
این پایگاه های شناور در اختیار داشته باشیم و نه تنها یک نسخه، بلکه ساخت نسخه های دیگری نیز در دستور کار است و مراحل ساخت آن انجام می شود؛ ان شاءاهلل 
هر موقع این شناورها وارد صحنه شوند، اطاع رسانی خواهد شد.فرمانده نیروی دریایی ارتش اظهار کرد: ما معموال در مناسبت ها مانند هفتم آذر روز نیروی دریایی و 
دهه مبارک فجر رونمایی داریم و کارهای خودمان را با این مناسبت ها تنظیم می کنیم و منظم جلو می رویم. صرفا یکی از شناورهایی که در آینده رونمایی می شود، 

ناوبندر است و شناورهای مختلف دیگری نیز در آینده رونمایی خواهد شد.

باقری در دیدار با معاون وزیر خارجه قطر؛

کودک کشی نشانگر هراس راهبردی صهیونیست ها 
نسبت آینده است

فرمانده نیروی دریایی ارتش: 

امسال یک مأموریت ویژه دریایی جدید خواهیم داشت

قالیباف در نطق پیش از دستور:
زوال رژیم صهیونیستی بسیار نزدیک شده است

رئیس مجلس شــورای اســامی گفت: در سایه اتحاد و همدلی همه جریان های مقاومت، با قاطعیت می گوئیم که زوال دشمن غاصب نزدیک تر از هر روزی است.به 
گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف در نطق پیش از دســتور جلســه علنی دیروز )یکشنبه ۲۳ مردادماه( مجلس شورای اسامی، گفت: فرارسیدن روز مقاومت 
اسامی که یادآور مقاومت جانانه حزب اهلل لبنان در جنگ ۳۳ روزه و آغاز فصل جدیدی از مبارزه با رژیم جنایت کار صهیونیستی بود را گرامی می دارم.وی بیان کرد: 
جنبش جهاد اسامی فلسطین در آخرین حلقه از مقاومت اسامی علیه جنایتکاران صهیونیست نوید بخش و در هم کوبنده ظاهر شد.رئیس مجلس شورای اسامی 
تاکید کرد: حرکت جهاد اســامی ثابت کرد که امروز هر بخش از مقاومت اســامی به تنهایی توانایی در هم کوبیدن عمیق ترین الیه های دفاعی رژیم صهیونیستی و 

خردکردن اراده آنها را داراست و امروز در سایه اتحاد و همدلی همه جریان های مقاومت، با قاطعیت می گوئیم که زوال دشمن غاصب نزدیک تر از هر روزی است.
قالیباف تصریح کرد: قریب به ۸ دهه تبهکاری و جنایات رژیم صهیونیستی بر هر بیننده منصفی آشکار ساخته است که موجودیت این رژیم درگرو ایجاد ناامنی، اختاف، 
ترور، اشغال و جنایت سازمان یافته در سراسر منطقه است.وی ادامه داد: هر روزی که جهان شاهد جنایت های بیشتری از سوی صهیونیست ها است و نقشه های شوم 

آنها با هم دستی رژیم های استکباری و ارتجاعی بیشتر برما می شود، نقش مدافعان سرافراز و پرافتخار حرم با امنیت ایران عزیزمان و ثبات منطقه آشکارتر می شود.

مدافعان حرم نگهبان امنیت و ناموس کشور هستند
رئیس مجلس شــورای اســامی افزود: در روزهای ابتدایی جنگ در سوریه و عراق عده ای دچار خطای محاسباتی شدند اما هنگامی که واقعیت صحنه با جنایت های 
دهشتناک داعش عیان شد، به گونه ای که حتی کشورهای اروپایی را نگران کرد. هر ایرانی منصفی با سلیقه های سیاسی مختلف به این باور رسید که مدافعان حرم 

فقط پاسداران حریم اهل بیت عصمت و طهارت نیستند بلکه نگهبان امنیت و ناموس کشور عزیزمان نیز هستند.

رسوایی و بی اعتباری تعرض کنندگان به مدافعان حرم
قالیباف گفت: به همین جهت تعرض به این قهرمانان ملی که پای جنایت کارانی همچون داعش را از سرزمین کوتاه کردند، خاک پاشیدن به آفتاب است که جز رسوایی 
و بی اعتباری برای تعرض کنندگان و حامیان آنها نتیجه ای ندارد. ما به این شهدای مظلوم که خود را فدای مردم ایران و حفظ حریم ایران کردند، افتخار می کنیم و 
زندگی در امنیت خود را مدیون آنها می دانیم.وی گفت: همچنین الزم است از برپایی باشکوه مجالس عزا و ذکر مصیبت سیدالشهدا )ع( در سراسر کشور تقدیر و تشکر 
کنم. ظهور جلوه های اسام سیاسی از قبیل ظلم ستیری، مقاومت در برابر دشمنان اسام و مبارزه علیه رژیم صهیونیستی و افشای خط نفاق در عزاداری های محرم 
امسال به طور ویژه دشمنان اسام و حامیان اسام آمریکایی را خشمگین کردرئیس مجلس شورای اسامی تأکید کرد: خشم دشمنان از آموزه های اسام ناب محمدی 
ثابت کرد هیئت بصیرت افزا و ظلم ستیز مایه عزت مسلمانان و خار چشم منافقان است. با توجه به پیش بینی استقبال گسترده مردم برای حضور در مراسم اربعین 
امســال در کشــور عراق تأکید می کنم ضروری است مسئوالن مربوطه در تمامی مراحل حضور مردم در این راهپیمایی باشکوه، همه امکانات را برای رفع دغدغه های 

مردم و تسهیل روندها به کار گیرند.
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گزیده خبر

افزایش مجدد حقوق کارکنان و بازنشستگان 
لشکری و کشوری در دستور کار دولت

افزایش مجدد حقوق کارکنان و بازنشســتگان لشکری و کشوری در دستور کار 
دولت قرار گرفت.به گزارش ایســنا، ســازمان های »امور اداری و استخدامی« و 
»برنامه و بودجه« در پیشنهادی مشترک، افزایش حقوق و مستمری کارمندان 
و بازنشستگان کشوری و لشکری را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به دولت ارایه 
کرده اند.این پیشنهاد با هدف بهبود و کمک به معیشت کارمندان و بازنشستگان 
کشوری و لشکری و ارتقای قدرت خرید آنها به دولت ارایه شده است و قرار است 

مجددا حقوق افراد مشمول، افزایش یابد.

بازنشستگانی که کمتر از ۱۰ سال حق بیمه 
دارند، حقوق دریافت می کنند

نمایندگان مجلس مقرر کردند، فرد بیمه شده بازنشسته بیشتر از ۵ سال و کمتر 
از ۱۰ ســال باشــد تواند با پرداخت کسری ماه ها و یا سنوات تا ۱۰ سال به نرخ 
روز از مزایای حقوق و یا مســتمری بازنشستگی استفاده نمایند.به گزارش ایرنا، 
نمایندگان در نشست علنی دیروز )یکشنبه ۲۳ مردادماه( مجلس شورای اسالمی 
با الحاق یک تبصره به ماده ۶ طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین 
صندوقهای بازنشســتگی، موافقت کردند که براساس آن در صورتی که سابقه 
پرداخت حق بیمه فرد بازنشسته بیشتر از ۵ سال و کمتر از ۱۰ سال باشد، بیمه 
شــده می تواند با پرداخت کسری ماه ها و یا ســنوات تا ۱۰ سال به نرخ روز از 

مزایای حقوق و یا مستمری بازنشستگی استفاده نمایند.

جاماندگان یارانه بخوانند؛
این افراد ماه بعد یک میلیون و ۲۰۰ تا یک 
میلیون و ۶۰۰هزار تومان یارانه می گیرند

افرادی که مرداد ماه برای اولین بار یارانه گرفتند، ماه بعد معوقات سه ماه گذشته 
به عالوه یارانه شــهریور ماه را دریافت خواهند کرد که این رقم براساس دهک 
فرد، رقمی بین یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۶۰۰هزار تومان خواهد بود.
به گزارش صبح اقتصاد - آرمان محمدی ، پنج شــنبه بود که چهارمین مرحله 
از یارانه های نقدی جدید پرداخت شــد؛ براین اساس دهک های یک تا ۳، نفری 
۴۰۰هزار تومان و دهک های چهار تا نهم، نفری ۳۰۰هزار تومان یارانه گرفتند؛ 
امــا از همان ماه  ابتدایی پرداخت یارانه جدیــد ۳۰۰ و ۴۰۰هزار تومانی برخی 
مشمول یارانه شناخته نشــده بودند و یارانه ای دریافت نکرده بودند.این افراد یا 
دهک دهمی بودند و یا پیش از آن یارانه ای دریافت نمی کردند. بنابراین شرایطی 
برای اعتراض این افراد فراهم شد و همچنان هم ادامه دارد؛ البته گفته می شد که 
یارانه نقدی تنها دو ماه برقرار است و پس از آن متوقف خواهد شد که تا به امروز 
این اتفاق نیفتاد.بنابراین جامانــدگان در این چهار ماه همواره پیگیر یارانه های 
نقدی خود بودنــد و با توجه به احتمال ادامه یافتن این یارانه، بســیاری مصر 
بودند که حتما یارانه نقدی را دریافت کنند. وزارت رفاه در مرحله ۱۳۷ پرداخت 
یارانه ها معترضینی که توسط وزارت کار و رفاه اجتماعی بعد از بازبینی ها دهک 
۱ تا ۹ شــناخته شدند معوقات اردیبهشت و خرداد ماه آن ها واریز شد و از پنج 
شنبه شب برایشان قابل برداشت بود.همچنین افرادی که این ماه برای اولین بار 
یارانه گرفتند، ماه بعد یارانه شهریور و نیز یارانه اردیبهشت، خرداد، تیر را دریافت 
خواهند کرد؛ یعنی اگر فردی دهک اول تا ســومی باشــد، ماه بعد یک میلیون 
و ۶۰۰هــزار تومان یارانه می گیرد که این رقــم برای یک خانواده ۴نفره، حدود 
۶میلیون و ۴۰۰هزار تومان خواهد بود. همچنین افراد دهک چهارم تا نهمی نیز 
یارانه ماه بعد نفری یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان یارانه دریافت خواهند کرد؛ در 
واقع یک خانواده ۴نفره که در دهک چهارم تا نهم باشــد، ۴میلیون و ۸۰۰هزار 

تومان یارانه دریافت خواهد کرد.

چگونه شماره اقتصادی جدید بگیریم؟
سازمان امور مالیاتی اعالم کرد که مؤدیان شماره اقتصادی جدید خود را دریافت 
کنند و باید از ابتدای مهرماه در صورتحســاب های فروش کاال و عرضه خدمات 
از آن اســتفاده کنند.به گزارش ایسنا، سازمان امور مالیاتی در اطالعیه ای اعالم 
کرد: در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و با عنایت به ماده 
)۶( آئین نامه اجرایی تبصره )۳( ماده )۱۶۹( قانون مالیات های مستقیم و ماده 
)۸( آیین نامه اجرایی ماده )۹۵( قانون مذکور، شــماره اقتصادی جدید از تاریخ 
۰۱/۰۵/۱۴۰۱ برای هر یک از پرونده های مالیاتی )اعم از پرونده های موجود و یا 
ثبت نام های جدید( توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و از طریق پیامک 
به مؤدیان محترم مالیاتی اطالع رسانی شده است. شماره های اقتصادی تخصیص 
my.tax. یافته به مؤدیان از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان به نشان

gov.ir نیز در دســترس است.مؤدیان مکلفند در صورتحساب های فروش کاال و 
عرضه خدمات )حســب مورد الکترونیکی یا فیزیکی(، قراردادها و ســایر اسناد 
مشابهی که از تاریخ ۰۱/۰۷/۱۴۰۱ )از فصل پاییز سال ۱۴۰۱ و پس از آن( صادر 
می کنند، شماره اقتصادی جدید خود و خریدار یا طرف معامله را درج کنند؛ در 

غیر اینصورت مشمول جرایم قانونی مربوط خواهند شد.

نقش حوزه رسانه شهرداری در امیدآفرینی و 
افزایش اعتماد شهروندان به مدیریت شهری

سرپرست شــهرداری کرج تاکید بر اینکه تصور توسعه شهرهای امروزی بدون 
حضور خبرنگاران غیرممکن است، افزود: اصحاب رسانه تاثیر به سزایی بر افکار 
عمومی، پرورش شهروندانی نقاد و مطالبه گر و جلب مشارکت آنها درفعالیت های 
اجتماعی، فرهنگی و ... دارند. منوچهر غفاری پیش از ظهر شنبه )۲۲ مردادماه( 
به مناســبت روز خبرنگار، با کارکنان حوزه رسانه اداره کل ارتباطات و امور بین 
الملل شــهرداری کرج دیدار و گفت وگو کرد وی در حاشــیه این دیدار با بیان 
اینکه امســال روز خبرنگار با روز عاشورای حســینی )ع( تقارن پیدا کرده بود، 
افزود: ضمن تسلیت شهادت امام حسین )ع( و یاران باوفایشان و ادای احترام به 
مقام شــهدای رسانه، روز خبرنگار را به همه اصحاب رسانه به ویژه همکارانم در 
مجموعه مدیریت شهری تبریک می گویمرسالت خبرنگاران روشنگری و آگاهی 
بخشی به جامعه است .وی با اشاره به رسالت مهم خبرنگاران ادامه داد: رسالت 
خبرنگاران روشنگری و آگاهی بخشی به جامعه است و امیدواریم همه اصحاب 
رســانه به ویژه خبرنگاران حوزه مدیریت شهری، بدون نگاه جانبدارانه و رعایت 
انصاف در مسیر تحقق این رسالت حرکت کنند.وی با تاکید بر اینکه تصور توسعه 
شهرهای امروزی بدون حضور خبرنگاران غیرممکن است، افزود: اصحاب رسانه 
تاثیر به ســزایی بر افکار عمومی، پرورش شــهروندانی نقاد و مطالبه گر و جلب 
مشارکت آنها در فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و ... دارند سرپرست شهرداری 
کرج با بیان اینکه روابط عمومی به ویژه حوزه رســانه نقش مهمی در تحوالت 

شهرداری دارد.

دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران

پایین بودن رتبه بورس ایران در رعایت حقوق سهام داران خرد
صبح  اقتصــاد -آرمان محمدی - دبیــر کل کانون نهادهای 
ســرمایه گذاری ایران با تاکید بر اینکه رتبه بــورس ایران در 
رعایت حقوق ســهام داران خرد بسیار پایین است، اظهار کرد: 
تشکیل کانون سهام داران حقیقی می تواند به حل مشکالت در 
این حوزه کمک کند، به گزار ش صبح  اقتصاد سعید اسالمی 
بیدگلی دیروز در نشســت خبری با بیــان اینکه تالش کانون 
نهادهای ســرمایه گذاری این است که فارغ از منافع یک گروه 
خاص به بازار سرمایه کمک کند، اظهار کرد: گره هایی که امروز 
در اقتصاد کشور وجود دارد، پیچیده و طوالنی است و احتماال 
بازیگــران زیادی هم از این گره ها نفع می برند. باز شــدن این 
گره ها نیازمند این اســت که همه بازارها کار خود را درســت 
انجام دهند.وی با تاکید بر اینکه کانون نهادهای سرمایه گذاری 
تالش کرده اســت نقش بیشــتری در ارکان بازار سرمایه ایفا 
کند، اظهار کرد: این تالش باعث شــده است این کانون و هم 
کانون کارگزاران بــورس و اوراق بهادار در بخش های مختلف 
بازار ســرمایه از جمله بورس ها نماینده قانونی داشــته باشند.

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران درمورد برنامه های 
این کانون توضیح داد: کانون با دانشگاه های مختلف قراردادهای 
پژوهشی امضا کرده است و سعی می کند بدنه کارشناسی خود 
را تقویت کند. باید به جایی برسیم که سازمان برنامه و بودجه، 
دولت و ســایر نهادها در تدوین و اجرای قوانین نظر کانون را 

جویا شده و اعمال کنند.

تنها دلیل قیمت گذاری دستوری فساد است
اسالمی در ادامه با اشــاره به قیمت گذاری دستوری گفت: به 
نظر من تنها دلیل قیمت گذاری دستوری فساد است. ما حتی 
نتوانســتیم از ظرفیت های قانونی استفاده کنیم؛ چراکه طبق 
قانون اگر دولت در امور شــرکت ها دخالت کند، باید زیانی که 
ایجاد می شــود را جبران کند، درحالی که این اتفاق اکنون رخ 
نمی دهــد.   در این مورد اجماع حقوقی می تواند کمک کند تا 
اگر تصمیمی می گیرند که به زیان ســهام داران است، آن زیان 

را جبران کنند.

برخی حقوقی بدیهی سهام داران خرد رعایت نمی شود
اســالمی در ادامه با بیان اینکه رتبه بــورس ایران در رعایت 
حقوق ســهام داران خرد بسیار پایین است، اظهار کرد: در بازار 
سرمایه برخی حقوق بدیهی سهام داران خرد رعایت نمی شود. 
تشکیل کانون سهام داران حقیقی می تواند کمک کننده باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه شرایط بازار سرمایه با افزایش تعداد 
سهامداران تغییر کرده، اظهار کرد: دولت دیگر نمی تواند نقش 
بازار سرمایه را انکار کند و باید درباره تمام تصمیمات، مردم را 
اقناع کند. شورای عالی بورس به عنوان یک رکن فراجناحی در 
اتخاذ تصمیمات نقش دارد و این تضاد تصمیمات نقاط ضعف 

محسوب می شود و البته تمام این موضوعات به شکل حاکمیت 
مربــوط که آباد این اجازه را می دهد ارکان خود التزام داشــته 

باشیم؟
اسالمی با اشاره به پیش نویس اصالحیه قانون بازار گفت: درباره 
بررســی پیش نویس اصالحیه بازار سرمایه جلسات متعددی 
برگزار شد و اشکاالت و ایرادات متعددی را به این پیش نویس 
متوجه دیدیم از جمله اینکه توجهی به روندهای جهانی نشده و 
از آنجایی که پس از ۱۵ سال فرصت تغییر قانون پیش آمده باید 
از این فرصت به درســتی استفاده کرد از این رو نامه ای مبنی 
بر شمردن ایرادات و اشکاالت محتوایی را به مرکز پژوهش های 
مجلس ارسال کردیم.دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری 
درباره شرایط اقتصادی کشــور برای سرمایه گذاری در بورس 

ادامه داد: اقتصاد ایران دچار ابهاماتی جدی اســت و می دانیم 
که برجام چه تاثیراتی می تواند بر بازار سرمایه داشته باشد. در 
حــال حاضر مجموعه اقتصاد ایران با عدم تعادل های متعددی 
مواجه است و این شرایط باعث شــده سرمایه داران نسبت به 
ســرمایه گذاری دربازار ها کوتاه نگر باشند.اسالمی افزود: وقتی 
سرمایه داری متوجه می شود، در مدت زمان ۶ ماهه ۲۵ درصد 
دارایی و ثروت خود را در بازار سرمایه از دست می دهد به طور 
قطع وارد بورس نمی شــود و همین شرایط باعث کوچ سرمایه 
بین انواع بازارها شده و سیاست  گذار باید در اولویت نسبت به 

برقرار ی ثبات در اقتصاد اقدام کند.

 اگر بازار ســرمایه بزرگ شــود همه ذینفعان منتفع 
می شوند

در ادامــه این نشســت، محمدرضا دهقانی، دبیــرکل کانون 
کارگزاران بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه هدف این کانون 
کمک به توسعه بازار سرمایه است، اظهار کرد: اگر بازار سرمایه 
بزرگ شــود، همه ذینفعان منتفع می شوند.وی ادامه داد: برای 
تنظیم پیش نویس اصالحیه قانون بازار کمیته ای تشکیل داده و 
از فعالین و پیشکسوتان بازار سرمایه دعوت کردیم و ۲۰ جلسه 
برگزار شــد و نتیجه آن ارسال چند نامه به مرکز پژوهش ها و 
کمیسیون اقتصادی مجلس بود.دهقانی با انتقاد از اینکه در بازار 
سرمایه قطب نما وجود ندارد، توضیح داد: این قطب نما می تواند 

بازارهای توسعه یافته در دنیا باشد.

به  که  اســت  این  قیمت گــذاری دســتوری  معنای 
سازوکارهای بورس توجه نشده است

وی در ادامه با بیان اینکه ریشه قیمت گذاری دستوری این است 
که به سازوکارهای بورس توجه نشده است، اظهار کرد: ممکن 
اســت اهداف قیمت گذاری دستوری زیبا به نظر برسد و گفته 
شود برای حمایت از قشر ضعیف است اما متضرر اصلی از این 

موضوع مصرف کننده است.

رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشور تاکید کرد: طی یک ماه 
گذشــته در این ســازمان برای توســعه میدان مشترک نفتی 
آزادگان هفــت میلیــارد دالر قرارداد بســتیم.به گزارش ایلنا، 
سید مســعود میرکاظمی گفت: رویکرد دولت سیزدهم بهبود 
شاخص های کالن از جمله رشد اقتصادی است؛ انعقاد قرارداد 
۲۹ میلیارد دالر ســرمایه گذاری داخلــی در حوزه های نفت و 
گاز انجام شــده و ۱۰ میلیارد دالر دیگر نیز به زودی به نتیجه 
خواهد رســید.میرکاظمی با ارائه تحلیلی از شــرایط اقتصادی 
کشور گفت: ما در برنامه های ســال ۱۴۰۱ چند هدف گذاری 
داشــتیم، از جمله ثبات اقتصادی که بتوانیم منابع و مصارف 
کشــور را مدیریت کرده و نیاز به استقراض نداشته باشیم، پایه 
پولی باال نرود و باعث ایجاد تورم نشــود.رئیس سازمان برنامه و 
بودجه کشور افزود: بر این اساس، فشار تقاضا را کنترل کردیم؛ 
اما در فشــار هزینه ها عواملی از جمله افزایش حقوق کارگران 
و افزایش تعرفه هایی که طی ســال های گذشته رشد منطقی 
خود را انجام نداده بودند، باعث ایجاد آثار تورمی در بازار شدند 
و این فشــار هزینه ها، برنامه ریزی های انجام شده را تحت تأثیر 
قرار داد.معاون رئیس جمهــور از عزم دولت در اتمام پروژه های 
نیمه تمام خبر داد و گفت: در حال حاضر به نرخ ســال گذشته 
بیش از ۳ هزار هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام در کشــور 
داریم و هر روز هم تحت فشار برای تعریف پروژه جدید هستیم، 
این در حالی است که در بهترین حالت در سال گذشته حدود 
۱۸۰ هزار میلیارد تومان پول پرداخت کرده ایم که اگر با همین 
وضعیت جلو برویم، ســال ها طول خواهد کشید تا پروژه های 
نیمه تمام را ســاماندهی کنیم. در این شرایط اگر پروژه جدید 
تعریــف کنیم، وضع از این بدتر خواهد شــد.میرکاظمی ادامه 
داد: بعضاً در جاهایی پیشــنهاد کردیم بعضی پروژه ها به بخش 
خصوصی و مردم واگذار شوند که متولیان امر اظهار کردند این 
پروژه های اقتصادی نیســتند، حال آنکه جای این پرسش باقی 
اســت که اگر پروژه اقتصادی نیســت، چرا باید دولت به جای 
هزینه کردن در حوزه های اشــتغال و یا ایجاد زیرســاخت های 
تولید، در پروژه هایی که اقتصادی نیســتند، هزینه کند.رئیس 
سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: این نکته را همیشه متذکر 
می شوم که ما فقط مسئول بودجه نیستیم؛ چون که در بسیاری 
موارد به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان های مدیریت 
و برنامه ریزی اســتان ها، فقط به عنوان توزیع کننده بودجه نگاه 
می شود و به مرور این سازمان به یک سازمان بودجه ای تبدیل 
شــده اند. وظیفه ســازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان، 

تدوین برنامه های منطقی و فعال نگه داشتن شورای برنامه ریزی 
و توسعه استان و آمادگی کامل برای تخصیص منابع ابالغی به 
پروژه های اولویت دار اســت.وی سپس افزود: چیزی که االن در 
کشور دچار ضعف جدی اســت، برنامه است؛ منابع زیادی در 
کشور صرف می شود، اما خروجی قابل قبولی نداریم. مثاًل در ۷ 
سال گذشته، ۲,۷۰۰ هزار میلیارد تومان مصارف کشور بوده، اما 

خروجی مؤثری برای مردم نداشته است.
میرکاظمی در ادامه گفت: وقتی شاخص های کالن اقتصادی در 
چند سال گذشته را نگاه می کنیم، می بینم که حتی عقب رفت 
داشته ایم و اقتصاد کوچک تر شده و نرخ رشد سرمایه گذاری به 
منفی چهار و شش دهم درصد تنزل پیدا کرده و رشد اقتصادی 
چهار دهم درصد بوده است.معاون رئیس جمهور سپس با طرح 
این پرســش که بایــد دید با صرف منابــع ۲۷۰۰ همتی چه 
دستاوردی کسب شــده و چه نمودی در امور اقتصادی کشور 
و معیشــت مردم داشته است، گفت: ســازمان های مدیریت و 
برنامه ریزی در اســتان ها، باید مراقب انحراف ها باشند و نباید 
فقط خود را درگیر تأمین اعتبار کنند. مدیران اســتانی باید با 
مدیریت و برنامه ریزی بر اســاس ظرفیت های هر استان، باعث 
رونق کســب وکار شــوند و این هنر استان هاست که بتوانند با 
برنامه ریزی و راهبری درســت بودجه، منابع را در جایی هزینه 
کنند که بیشترین اثربخشی را داشته باشد.رئیس سازمان برنامه 
و بودجه کشور در ادامه افزود: امسال منابع خوبی در نظر گرفته 
بودیم و ســهم صندوق پیشرفت و عدالت ۲۰ درصد در الیحه 
بودجه در نظر گرفته شده بود و مقام معظم رهبری به دالیلی 
ســهم صندوق را به ۴۰ درصد افزایش دادند. اما مجلس هنگام 
کم کردن ۲۰ درصد منابع، باید ۲۰ درصد از مصارف را هم کم 
می کرد که این کار انجام نشد. نتیجه اینکه مقداری از اشتغال 
کم شد و مقداری هم درآمدهایی دیده شد که اتفاق نمی افتد.

میرکاظمی سپس گفت: به دنبال این هستیم از محل این منابع 
برای صندوق پیشــرفت و عدالت اســتفاده کنیم. برای اینکه 
پشتوانه ای باشــد تا فعالیت اقتصادی در استان شکل بگیرد و 
همچنین امور عمرانی که بتوانیم جهشــی به کارهای عمرانی 
بدهیم تا در کنار منابعی که داریم از آن هم استفاده کنیم.وی 
افزود: ما گاهی اوقات آن قدر درگیر مسائل حاشیه ای می شویم 
که متن اصلی از دست ما خارج می شود و متأسفانه خیلی جاها 
این اتفاق افتاده اســت. به عنوان مثال در قوانین برنامه توسعه 
کشور، اگر مالحظه کنید در صفحات اولیه آن، رشد اقتصادی، 
بهره وری، کاهش تورم و … تعریف و هدف گذاری شــده است؛ 

اما بــا مراجعه به صفحات بعد مالحظه خواهیم کرد که تقریباً 
این مفاهیم فراموش شــده، در آخر برنامه هم در کمال تعجب 
مالحظه خواهیم کرد که متأســفانه اصاًل رشدی اتفاق نیفتاده 
است؛ لذا باید از ابتدا برای تک تک اهداف، برنامه داشته باشیم و 
بر روی آن ها تمرکز کنیم.رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور 
در ادامــه گفت: ما فقط مرکز هزینه نیســتیم و باید تمرکز بر 
درآمد هم داشــته باشیم. در قانون بودجه ۱۴۰۱ چند صندوق 
تعریف شده که باید از آن فروش اموال فعال شوند. مثاًل در حوزه 
جهاد کشاورزی، ۳۰ هزار میلیارد تومان برای تنظیم بازار، خرید 
محصول، حمایت از تولید و… در این صندوق دیده شــده، لذا 
زمانی که عملکرد نداشته باشند، نمی توان به خزانه فشار آورد 
که چرا شاهد دیرکرد در پرداخت پول گندم کاران هستیم. چون 
یکی از مهم ترین عوامل تأخیر در پرداخت مطالبات، عدم تأمین 
منابع از همین صندوق است وگرنه اگر کل یارانه نان تبصره ۱۴ 
محقق شــود، ۷۰ هزار میلیارد تومان است که در طول ۱۲ ماه 
حاصل می شــود.وی افزود: هنر این است که منابع خلق شود و 
کار انجام شــود، اما در حال حاضر همه متکی به منابع خزانه 
هســتند. درحالی که آن قدر منابع در کشور هست که بتوانیم 
پروژه های بزرگ را خودمان انجام دهیم. طی یک ماه گذشــته 
در سازمان برنامه و بودجه کشور کارگروه ها و کنسرسیوم های 
مختلف تشکیل شــده و برای توســعه میدان مشترک نفتی 
آزادگان، ۷ میلیارد دالر قرارداد بستیم. همچنین برای احداث 
دو پروژه پتروپاالیشگاه، ۱۹ میلیارد دالر تفاهم نامه امضا کردیم 
و در حال آماده ســازی حــدود ۱۰ میلیــارد دالر دیگر پروژه 
هستیم. پس الزم است برای خلق منابع از روش های مختلف، 

خالقیت و ابتکار استفاده کرد، وگرنه با منابع فعلی دولتی، امکان 
حرکت جدید وجود ندارد.معــاون رئیس جمهور درباره واردات 
خودرو گفت: بانک مرکزی به شــدت مخالف این موضوع بود با 
این اســتدالل که تقاضای ارز در بازار زیاد می شود و قیمت آن 
بــاال می رود و وزارت صمت هم پافشــاری برای واردات خودرو 
داشــت که قیمت خودرو در بازار متعادل شــود. اما پیشنهاد 
ســازمان برنامه و بودجه این بود که با تخصیص واردات خودرو 
به شرکت هایی که منابع ارزی دارند، این کار انجام شود. چون 
نه تن ها در عرضه و تقاضای ارز داخلی تأثیری ندارد، بلکه ارزی 
هم که در خارج از کشور است به این وسیله وارد کشور خواهد 
شد.میرکاظمی در ادامه افزود: در کشور، دارایی های ارزشمندی 
از جمله مردم و بخش خصوصی داریم که باید از طریق تشکیل 
کنسرسیوم و مشارکت در تأمین منابع پروژه ها، رشد اقتصادی و 
ایجاد اشتغال را به صورت جدی موردتوجه قرار دهیم. پس الزم 
اســت برای هریک از این مؤلفه های مهم در تک تک استان ها 
برنامه وجود داشته باشد و بر اساس استعدادها و پتانسیل های 
منطقه، کار تعریف شــده و به صورت منظم و جدی رصد شود 
و در شــورای برنامه ریزی و توسعه استان و همچنین جلسات 
مختلف دیگــر، نتایج را از متولیان امــر پیگیری کنید.رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه کشور ســپس گفت: در زمان کنونی، 
متوســط عمر پروژه ها در کشور، ۱۷ سال است که پیش بینی 
می شــود با این روند تأمین منابع مالی به ۴۰ ســال برسد. ما 
در تالش هســتیم محوریت بیشتری به اســتان ها داده شود و 
مطمئن هســتیم که نظارت بر پروژه ها توســط استان ها بهتر 
انجام خواهد شد و معتقدیم هرچه استان ها فعال تر باشند کار 
بهتر انجام خواهد شــد.میرکاظمی افزود: الزم است به موضوع 
آمایش ســرزمین، دقت و توجه بیشتری شــود. همچنین در 
بحث صادرات به صورت خیلی جدی کار کنیم و موانع موجود 
را به صورت جدی رصد و حذف کنیم و برای توسعه زیرساخت 
صادرات، بیشتر بکوشیم. چرا که باید امسال حداقل ۴۰ درصد 
رشــد صادرات داشته باشیم تا نیازی به درآمدهای ارزی نفتی 
در تراز ارزی نداشته باشیم و درآمدهای صادرات کاال و خدمات 
فنی مهندســی، بتوانند درآمد پوشش دهند و این ظرفیت در 
کشــور وجود دارد.معاون رئیس جمهــور در پایان گفت: تأکید 
مرتب بر آمایش سرزمین به این علت است که نباید اجازه دهیم 
با ســرمایه گذاری بیش از نیاز و سپس تعطیل شدن واحدها، 
منابع کشــور به هدر رفته و بهره وری ملی و سرمایه ما کاهش 
یابد و به رشد اقتصادی هم نرسیم. شما باید تصمیم بگیرید در 
هر منطقه چه سرمایه گذاری ای انجام شود و همه استان ها باید 
با در نظر گرفتن اسناد آمایش، اولویت های خود را احصا و آماده 
کنند تا بتوانند راهبر ســرمایه گذاری بوده و منابع را در محلی 

هزینه کنند تا بیشترین ارزش و بازدهی ملی کسب شود

معاون رئیس جمهور:

قرارداد هفت میلیارد دالری توسعه میدان آزادگان امضا شد

با ساماندهی کارتخوان ها از سال گذشته، معادل ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار کارتخوان غیرفعال و حدود هشت میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه کارتخوان به صورت فعال از سوی صاحبان آن ها به پرونده مالیاتی متصل شد.به 
گزارش ایسنا، از سال گذشته در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بانک مرکزی با همکاری سازمان مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی یا درگاه های پرداخت 
الکترونیکی اقدام کرد.در این زمینه، کلیه اشخاص دارای ابزار پرداخت های بانکی باید با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir، فهرست تمامی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های 
پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده و نسبت به اتصال آنها به پرونده های مالیاتی قبلی و یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام می کردند که در سال قبل، بالغ بر ۷.۲ میلیون کارتخوان به پرونده مالیاتی متصل و حدود 
۳ میلیون کارتخوان نیز غیرفعال شد.اما در این بین، معادل یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه کارتخوان نه به پروند مالیاتی متصل و نه غیرفعال شدند که براساس اعالم رئیس کل سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی وعده داده تا در ماه جاری تکلیف این 
کارتخوان ها را مشخص کند. در این راستا، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی از اتصال تمامی کارتخوان ها و درگاه های پرداخت اینترنتی فعال در شبکه پرداخت کشور به پرونده مالیاتی خبر داد.اطالعات دریافتی ایسنا از سازمان امور مالیاتی حاکی از 
آن است که ۱۸ میلیون و ۷۷۹ هزار دستگاه ابزار پرداخت اعم از کارتخوان ساماندهی شد که از این تعداد، حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار ابزار پرداخت به صورت فعال و غیرفعال به پرونده مالیاتی متصل شدند.همچنین، حدود هشت میلیون و ۳۰۰ هزار 
دستگاه کارتخوان به صورت فعال به پرونده مالیاتی متصل شد و حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه کارتخوان نیز به صورت غیرفعال به پرونده مالیاتی متصل هستند. به عبارت دیگر، صاحبان این تعداد دستگاه کارتخوان )که دارای پرونده مالیاتی 

هستند( آن ها را غیرفعال کرده اند. بنابراین، در راستای ساماندهی کارتخوان ها به منظور اجرای قانون پایانه های فروشگاهی معادل ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار کارتخوان غیرفعال شد.

با اتمام ساماندهی کارتخوان ها

۹ میلیون و ۴۰۰ هزار کارتخوان غیرفعال شد
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گزیده خبر

در بازدید مدیرکل دفتر نظارت بر بهره برداری آبفای کشور از طرح تامین آب 
میناب مطرح شد؛

تحقق مهمترین مطالبه مردم میناب 
“علیرضــا طباطبائی" مدیرکل دفتر نظــارت بر بهره 
برداری آب شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور روند 
اجرای طرح آبرســانی از تصفیه خانه آب سد سرنی به 
شــهر میناب بازدید کرد. “احمد شاکری" معاون بهره 
بــرداری و توســعه آب آبفا هرمزگان در حاشــیه این 
بازدید، اظهار داشت: با تکمیل این طرح، نیاز آبی شهر میناب که پیش از این از 
طریق چاه ها تامین می شد، از تصفیه خانه سد سرنی تامین خواهد شد. وی با 
تصریح بر اینکه طرح تامین آب میناب از سد سرنی یکی از مهمترین مطالبات 
مردم این شــهر بوده که محقق شده است، گفت: ظرفیت آب تولیدی این طرح 
500 لیتر بر ثانیه است و جمعیتی حدود 120 هزار نفر را تحت پوشش آبرسانی 
قرار می دهد. معاون بهره برداری و توسعه آب آبفا استان، افزود: این پروژه شامل 
اجراي خط انتقال به طول 4 کیلومتر )از تصفیه خانه سد سرني تا سایت مخازن 
ذخیره آب میناب(، بازسازی یک باب ایستگاه پمپاژ و نصب کلکتور آن و احداث 

مخزن ده هزار مترمکعبی شهر میناب است.   

مرحله دوم رزمایش علی ابن موسی الرضا)ع( 
برگزار شد

مرحلــه دوم رزمایــش مشــترک پایــش مصــرف 
ســاختمان های رده های سپاه و بسیج با نام »رزمایش 
حضرت علی بن موســی الرضا)ع(« همزمان با سراسر 
کشــور به صــورت ویدئو کنفرانس در محل شــرکت 
توزیع نیروی برق اســتان زنجان برگزار شد.به گزارش 
روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، پیام جوادی، مدیرعامل 
این شــرکت با اعالم این که هدف از برگزاری ایــن رزمایش پایش مصرف برق 
در ســاختمان های رده های ســپاه و بســیج اســت گفت: خوشــبختانه سپاه 
انصارالمهدی)عج( همکاری ویژه ای با مجموعه توزیع برق استان زنجان داشته و 
با اجرای اقدامات مؤثر در کاهش مصرف، کمک شــایانی به پایداری شبکه برق 
اســتان داشته است.پیام جوادی، سپاه را به عنوان نهادی پیشگام در عرصه های 
مختلف جامعه دانســت و افزود: این نهاد در اصالح الگوی مصرف نیز پیشــگام 
بوده و با کاهش چشــمگیر مصرف برق در روزهای اوج بار یاری گر صنعت برق 

بوده است.

رکورد ۳ ساله تولید در نفت پاسارگاد 
شکسته شد

مدیر عامل نفت پاسارگاد با اعالم این خبر گفت: تولید 
تیرماه این شــرکت به بیش از 1۳۹ هزار تن رسیده که 
در ۳ ســال اخیر بی سابقه بوده است.مسعود اسفندیار 
بیان کرد: کســب این رکورد امید بخش از میزان تولید 
توسط نفت پاسارگاد با تالش و همدلی تمامی کارکنان 
این شرکت در کارخانجات میسر شده که می تواند موجب تثبیت رونق تولید در 
ماه های آتی سال شود.وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقالب و 
با توجه به تاکید ویژه سهامداران، این شرکت در ماه گذشته موفق به تولید بیش 
از 1۳۹ هزار تن قیر شد.اسفندیار ادامه داد: شایان ذکر است از تیر ماه ۹۸ که نفت 
پاسارگاد رقم تولید 1۶۸ هزار تن را به ثبت رسانده بود، در سه سال اخیر موفق به 
ثبت چنین رقمی نشده اما ارائه آمارهای تولید محصول در تیر ماه 1401 افزایش 

کم سابقه میزان تولید در کارخانجات نفت پاسارگاد را نشان می دهد.

طالعیه شرکت توزیع نیروی برق استان 
کرمانشاه در خصوص افزایش دما و لزوم 

مدیریت بهینه مصرف برق
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه با توجه به افزایش دمای 
هوا در خصوص مدیریت بهینه مصرف برق اطالعیه ای به شــرح زیر صادر کرد.
هم اســتانی های گرامی به اطالع می رســاند، پیرو پیش بینی های  اداره کل 
هواشناسی در خصوص افزایش دمای هوا طی هفته پیش رو  در اکثر شهرهای 
استان کرمانشاه، خواهشــمند است ضمن رعایت مدیریت بهینه مصرف برق و 
عدم اســتفاده از لوازم غیر ضروری و پر مصرف برقی در ساعات اوج بار )11 الی 
1۸ و 20 الی 2۳( درخواســت می شــود حتی االمکان در شهرهای کوهستانی 
اســتان ازکولرهای آبی با تنظیم بر روی دور کند استفاده نمایند و درشهرهای 
گرمسیری استان هم که از  کولرهای گازی استفاده می نمایید حتما تنطیم دمای 
کولر خود را بر روی درجه 24 الی 2۶ قرار دهید .تا خادمان خود را  در انجام این 
خدمت خطیر و مهم که همانا تامین برق مطمئن و پایدار می باشد یاری فرمایید.

دیدار مدیرعامل گاز گلستان با تعدادی از 
مدیران و خبرنگاران استان

  علی طالبی مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان به همراه سید جالل ابوالقاسمی 
رئیس روابط عمومی  به مناسبت گرامیداشت 17 مرداد بزرگداشت روز خبرنگار با 
حضور در دفاتر خبرگزاری ها ،پایگاه های خبری و مطبوعات  با مدیر و خبرنگاران 
آنها دیدار و گفتگو کردند.در این برنامه مدیرعامل شــرکت گاز اســتان بصورت 
جداگانه با حضور در دفتر خبرگزاری ایرنا ،تســنیم ،گلستان ما ، البرزگلستان و 
نشریات اعتدال ،تجارت و... با مدیر و خبرنگاران آن مجموعه دیدار نموده و ضمن 
گرامیداشت روز خبرنگار و عرض قبولی طاعات و عبادات در ایام سوگواری سرور 
و ســاالر شهیدان ابا عبدا…. الحسین )ع( پیرامون  پاسداشت ارزش های واالی 
این ایام معنوی ، و جایگاه ارزنده حرفه خبرنگاری در جامعه  مطالبی ارایه نمود .

صعود تیم کوهنوردی نفت ستاره خلیج فارس 
به قله آرارات ترکیه

اعضای تیم کوهنوردی و صعودهای ورزشی شرکت نفت ستاره 
خلیج فارس قله 51۳7 متری آرارات در کشــور ترکیه را فتح 
کنند.به گزارش روابط عمومی و بین الملل شرکت نفت ستاره 
خلیج فارس، تیم کوهنوردی و صعودهای ورزشی شرکت نفت 
ستاره خلیج فارس در نخسین صعود بین المللی خود موفق به 
فتح قله 51۳7 متری آرارات شــد.اعضای تیم کوهنوردی و صعودهای ورزشــی 
شــرکت نفت ســتاره خلیج فارس در این صعود را محمد صدیقی، سید محمود 

موسوی و غالمرضا رحیمی تشکیل می دادند.

غول های زغال سنگ در بحران انرژی پول 
پارو کردند

در حالی که جهان با افزایش دما و خشــک شدن رودخانه ها، در آستانه بحران 
اقلیمی قرار دارد، درآمدزایی از تولید زغال سنگ هرگز تا این حد سودآور نبوده 
است.به گزارش ایسنا، شوک هایی که پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین به 
بازارهای انرژی وارد شد، به معنای آن است که جهان، وابستگی بیشتر و بیشتری 
به زغال ســنگ که به عنوان کثیف ترین سوخت فسیلی شناخته می شود، پیدا 
کرده اســت. و با افزایش تقاضا و قیمتها به باالترین رکورد همه زمان ها، ســود 
بزرگترین تولیدکنندگان زغال ســنگ، فربه تر شده است.شرکت گلنکور اعالم 
کرد درآمد واحد زغال سنگ این شرکت در نیمه اول امسال، تقریبا ۹00 درصد 
افزایش پیدا کرده و به ۸.۹ میلیارد دالر رســیده که بیش از درآمد کل ســال 
شرکتی مانند استارباکس یا نایک  بوده است. سود شرکت کول ایندیا سه برابر 
شــده است و شــرکتهای چینی که بیش از نیمی از زغال سنگ جهان را تولید 
می کنند، شاهد رشد بیش از دو برابری درآمدشان در نیمه اول سال 2022 بودند 
که مجموعا به ۸0 میلیارد دالر رسید.این سودهای هنگفت، پرداخت سودهای 
بزرگ به ســرمایه گذاران را به دنبال خواهد داشت. اما خالصی از سوزاندن زغال 
سنگ را برای جهان دشوارتر خواهد کرد زیرا تولیدکنندگان برای تولید بیشتر، 
تالش کرده و سرمایه گذاری در معادن جدید را افزایش می دهند. اگر زغال سنگ 
بیشتری استخراج و سوزانده شود، احتمال محدود نگه داشتن افزایش گرمایش 
جهانی به کمتر از یک و نیم درجه، را بیش از پیش کمتر می کند.این یک تحول 
قابل مالحظه برای صنعتی است که سالها گرفتار بحران اگزیستانسیالیستی شده 
بود زیرا جهان تالش می کرد برای کند کردن روند گرمایش جهانی، به ســوی 

استفاده از سوختهای پاک تر حرکت کند.

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل گفت: 
سنجش میزان آمادگی نیروهای عملیاتی مهم 

 ترین دستاورد حادثه اخیر
 در شهرستان خلخال

مدیر عامل شــرکت گاز اســتان اردبیل برآورد میزان 
آمادگی و شناســایی نقــاط قوت و ضعــف تیم های 
عملیاتی و مدیریتی را مهم ترین دستاورد حادثه اخیر در 
شهرستان خلخال عنوان نمود و از برنامه ریزی براساس 
بازخوردهای حادثه برای سالهای آتی خبر داد.به گزارش 

روابط عمومی شرکت گاز اســتان اردبیل، میر سعید سید متین در توضیح این 
خبر ادامه داد: در پی برخورد ماشین آالت راهسازی با خط تغذیه گاز طبیعی در 
خروجی ایستگاه CGS شهرستان خلخال ، بالفاصله اکیپ های امدادی و عملیاتی 
و گازبان های ادارات گاز شهرستان محل حادثه و شهرستان های معین از جمله 
کوثر و اردبیل وارد عمل شــده و با شناسایی محل و میزان آسیب دیدگی شبکه 
های گازرسانی به منظور جلوگیری از بروز حوادث احتمالی، مطابق دستورالعمل 
های فنی و ایمنی مربوط به شــرایط بحران، اقدام گردیده و سریعاً کمیته های 
بحران در شهرستان و ستاد استان فعال شده و نسبت به مدیریت شرایط در این 
شهرســتان تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.وی اظهار داشت: با توجه به برآورد 
اولیه از میزان خسارات وارده و احتمال قطعی گاز در شهرستان خلخال بالفاصله 
جریان گاز مشترکین عمده و کلیه جایگاههای سوخت  CNG قطع شده و نسبت 

به مدیریت مصرف در سطح شهرستان اقدام گردید.

درآمد ۵۰ میلیارد دالری آرامکو از افزایش قیمت نفت
آرامکوی سعودی تحت تاثیر رشد تولید و قیمت نفت، بزرگترین 
ســود خالص ســه ماهه از زمان عرضه اولیه عمومی سهام این 
شرکت را به ثبت رســاند.به گزارش ایسنا، آرامکو مانند رقیبان 
نفتی بزرگ خود، افزایش سود را گزارش کرد. درآمد خالص این 
شرکت در ســه ماهه دوم، به 4۸.4 میلیارد دالر رسید که باالتر 
از 25.5 میلیارد دالر در مدت مشــابه ســال گذشته بود. جریان 
نقدینگی آزاد آرامکو در همین مدت، 5۳ درصد رشــد کرد و به 
۳4.۶ میلیارد دالر رســید.این شرکت از این درآمد برای کاهش 
بدهی و ســرمایه گذاری در توســعه عظیم ظرفیت تولید خود 
اســتفاده می کند. آرامکو انتظار دارد حتی با وجود گذار جهان از 
سوخت های فسیلی، تقاضا برای نفت و مواد شیمیایی این شرکت، 
باال می ماند.امین ناصر، مدیرعامل آرامکوی سعودی گفت: با وجود 
فشــارهای اقتصادی نزولی که روی پیش بینی های جهانی کوتاه 
مدت وجــود دارد، آرامکو انتظار دارد تقاضــا برای نفت تا پایان 
دهه جاری، همچنان رشد کند.شرکتهای انرژی در نیمه اول سال 
میالدی جاری درآمد هنگفتی کسب کردند. حمله نظامی روسیه 
بــه اوکراین، بازارهای انرژی را ملتهب کرد و قیمتهای نفت را به 
بیش از 100 دالر در هر بشــکه رســید و باعث افزایش حاشیه 
سود پاالیش نفت شد. آرامکو از قیمت فروش و تولید باالتر سود 
برد. شرکتهایی مانند اکسون موبیل و شل هم در سه ماهه دوم، 
درآمد باالی کم سابقه ای را گزارش کردند.همزمان با درآمدهای 
هنگفت شــرکتهای انرژی، پیامدهای تغییرات اقلیمی که باعث 
موج خشکســالی، آتش سوزی های گســترده و سیل در نیمکره 
شــمالی در تابستان امسال شده اســت، خشم جهانی را تشدید 
شــده است.با وجود نگرانی هایی که نســبت به تغییرات اقلیمی 

وجود دارد، افزایش قیمت نفت باعث شــده اســت بســیاری از 
سران کشورهای غربی از عربستان سعودی درخواست کنند برای 
مقابله با تورم جهانی، نفت بیشتری تولید کند. جو بایدن، رئیس 
جمهور آمریکا، ماه گذشته برای درخواست افزایش تولید نفت، به 
جده ســفر کرد. با این حال اوپک پالس که ریاست آن مشترکا 

در دست عربستان سعودی و روســیه است، تنها افزایش مالیم 
تولید به میزان 100 هزار بشــکه در روز را برای سپتامبر تصویب 
کرد.مدیرعامل آرامکو گفت: تقاضای جهانی برای نفت همچنان 
مطلوب اســت. اگر تقاضا برای سوخت هواپیمایی به سطح پیش 
از شیوع پاندمی کووید بهبود پیدا کند، بازار دچار کمبود عرضه 

زیادی خواهد شد.آرامکو در راستای هدف خود برای صفر کردن 
آالیندگی کربن فعالیتهایش تا سال 2050، به دنبال همکاری با 
شرکا برای ســرمایه گذاری در جذب کربن، انرژی تجدیدپذیر و 
تولید هیدروژن است. با وجود این برنامه، آرامکو همچنان افزایش 
ظرفیت تولید به 1۳ میلیون بشکه در روز و افزایش 50 درصدی 
تولید گاز را دنبال می کند.آرامکوی ســعودی که عمده سهام آن 
در اختیار دولت اســت، سود نقدی ســه ماهه خود را که منبع 
درآمد مهم عربستان ســعودی است، تغییر نداد و 1۸.۸ میلیارد 
دالر حفظ کرد در حالی که غولهای نفتی غربی، سود پرداختی به 
سهامداران را افزایش داده اند.میانگین قیمت هر بشکه نفت برنت 
در ســه ماهه دوم )آوریل تا ژوئــن(، 112 دالر بود اما اکنون که 
اقتصادهای آمریکا و اروپا دچار کندی رشد شده و چین قرنطینه 
های کووید را اعمال کرده اســت، به پایین ۹5 دالر سقوط کرده 
است.به گفته ناصر، آرامکو در صورت درخواست دولت عربستان 
سعودی، مشکلی برای تولید 12 میلیون بشکه در روز ندارد. این 
شرکت همچنین روی افزایش حداکثر ظرفیت تولید پایدار از 12 
میلیون بشکه در روز، به 1۳ میلیون بشکه در روز تا سال 2027 
کار می کند. همچنین می تواند یک میلیون بشکه در روز دیگر به 
صادرات نفت تا ســال 20۳0 اضافه کند زیرا به دنبال جایگزین 
کردن گاز به جای نفت در نیروگاه هاست.ســهام آرامکو در سال 
201۹ در بازار ریاض عرضه شــد اما همچنان ۹4 درصد آن در 
اختیار دولت است. سهام این شرکت امسال 25 درصد رشد کرده 
و ارزش بازار آرامکو را به 2.4 تریلیون دالر رسانده است.بر اساس 
گزارش بلومبرگ، منابع آگاه در مه اظهار کردند: این شــرکت در 

حال بررسی طرحی برای عرضه سهام واحد بازرگانی خود است.

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی مدیریت 
ساخت و تهیه کاالی آب و برق )ساتکاب( 
از ایجاد زنجیره هوشمندسازی در صنعت 
برق خبر داد و گفت: ایجاد زنجیره کامل 
هوشمندســازی و اینترنت اشیاء برای 
اولین بار در وزارت نیــرو با بهره مندی 
از حداکثــر ظرفیت بومی و دانش بنیان 
کشور در دســتورکار قرار گرفته است.
مجتبی اکبری در گفت وگو با ایسنا، در 
مورد امضــای تفاهمنامه همکاری میان 
توانیر و ساتکاب به منظور ایجاد زنجیره 
هوشمندسازی برق، اظهار کرد: در قالب 
این تفاهمنامه، ساتکاب موظف به توسعه 
و ایجاد زنجیره هوشمندسازی در صنعت 
تامین کنتورهای هوشمند،  برق شامل 
مــودم، ایجاد زیرســاخت ICT الزم و... 
شده است.وی ادامه داد: توانیر نیز متعهد 
شده است در زمینه همکاری های فنی 
و اقتصادی با شرکت ساتکاب به منظور 
تحقق اهداف تفاهمنامه و واگذاری مجوز 
بهره برداری از بســتر فیزیکی شــبکه 

برق به منظور احداث شبکه زیرساخت 
مخابراتی فیبر نوری و اســتفاده تجار از 
این شــبکه با ســاتکاب همکاری کند.

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی مدیریت 
ســاخت و تهیه کاالی آب و برق با بیان 
اینکه ایجاد زنجیره کامل هوشمندسازی 
و اینترنت اشیاء برای اولین بار در وزارت 
نیرو با بهره منــدی از حداکثر ظرفیت 
بومی و دانش بنیــان فعاالن این بخش 
در کشــور در دســتور کار قرار گرفته 
اســت، گفت: زنجیره هوشمندســازی 
شــامل ایجاد ســامانه یکپارچه تجاری 

BSS و اپراتور ملی اسکادا و بهره برداری 
از زیرساخت های ارتباطی و مخابراتی با 
استفاده از بسترهای موجود وزارت نیرو 
و نیز تامین الیه فیزیکی هوشمندسازی 
تامین کنتور هوشمند ساخت داخل از 
دیگر اهدافی اســت که دنبال می شود.

اکبری افزود: با توجه به اینکه شــرکت 
ســاتکاب در اواخر سال گذشته با تایید 
هیــات وزیران، به عنوان یک شــرکت 
توسعه ای مدنظر قرار گرفت،  برنامه هایی 
در حــوزه ســرمایه گــذاری در بخش 
هوشمندسازی و صنایع مادر تخصصی 

در حوزه اینترنت اشــیاء به ویژه شبکه 
برق و آب تعریف شد و تمامی این موارد 
با توجه به ماموریت محوله از سوی دولت 
در دســتور کار قرار گرفت.وی با اشاره 
به اینکه امکان بهره بــرداری از تمامی 
ظرفیت های شبکه زیرساختی حوزه برق 
در بخــش ICT و ارتباطات، امکان بهره 
برداری از شبکه فیبر نوری و در اختیار 
قراردادن این شــبکه در حوزه ارتباطات 
کشور تحت عنوان شــبکه ملی انتقال 
داده بــه وجود آمده اســت، اظهار کرد: 
عالوه بر این امــکان بهره مندی وزارت 
نیرو از زیرساخت های ارتباطی در جهت 
ایجاد زنجیره هوشــمند در حوزه برق و 
توانیــر و نیز امکان بهره برداری توانیر از 
شــرکت های دانش بنیان و تولیدی در 
حوزه تامین کاالی آب و برق فراهم شده 
است.مدیرعامل شــرکت مادرتخصصی 
مدیریت ساخت و تهیه کاالی آب و برق 
ادامه داد: همچنین تفاهمنامه  با شرکت 
های بزرگ و ســرمایه گــذار در بخش 
اینترنت اشیاء و هوشمندسازی که شامل 
شرکت های دانش بنیان بزرگ ارتباطی 

در کشور هستند،.

ایجاد زنجیره هوشمندسازی در صنعت برق

روسیه به شــکل روزافزون برای فروش نفت خام خود به چین 
و هند، وابســتگی پیدا کرده است و این دو کشور اکنون مقصد 
بیش از 40 درصد از صادرات مســکو هستند.به گزارش ایسنا، 
آمار تحلیلگران کاالی شرکت کپلر نشان می دهد چین و هند که 
بزرگترین و سومین واردکننده بزرگ جهان به شمار می روند، در 
ژوئیه 1.۸5 میلیون بشکه در روز از کل 4.47 میلیون بشکه در 
روز صادرات روسیه را دریافت کردند. به این ترتیب، این دو کشور 
41.4 درصــد از کل صادرات نفت روســیه را در ژوئیه دریافت 
کردند که در مقایسه با 21.7 درصد در ژوئیه سال گذشته، تقریبا 
دو برابر شــده است.با این  همه، سهم هند و چین از کل واردات 
نفت روســیه که در ماه مه به رکورد 45.4 درصد رســیده بود، 
در ماه های اخیر کاهش پیدا کرده اســت. این غول های آسیایی 
مقصد 45.2 درصد از کل صادرات نفت روسیه در ژوئن بودند و 

کاهشی که در ژوئیه مشاهده شد، بیشتر ناشی از مسائل مربوط 
به چین بود.طبق آمار کپلر، چین مقصد ۸4۳ هزار بشکه در روز 
نفت روســیه در ژوئیه بود که در مقایسه با 1.۳۳ میلیون بشکه 
در روز در هر دو ماه ژوئن و مه کاهش داشــت. بررســی تک به 
تک آمار واردات نشــان می دهد چیــن در ژوئیه، 1.1۶ میلیون 
بشکه در روز از طریق دریابرد، نفت از روسیه وارد کرده است. در 
حالی که رفینیتیو اویل سرچ، مجموع واردات نفت دریابرد و خط 
لوله ای از روســیه به چین را 1.۶7 میلیون بشکه در روز برآورد 
کرده است.آمار موسسه رفینیتیو حاکی از آن است که مجموع 
واردات نفت چین از روسیه به پایین ترین حد در سه ماه گذشته 
کاهش پیدا کرده و میزان واردات ژوئن 1.7۸ میلیون بشکه در 
روز و آمار مه، 1.۹۹ میلیون بشــکه در روز بوده اســت.این آمار 
احتماال نشــان می دهد تقاضای چین برای نفت روسیه به اوج 

خود رسیده است؛ هر چند که نفت روسیه نسبت به گریدهای 
نفتی خاورمیانه ای مانند نفت عربستان سعودی همچنان حداقل 
10 الر در هر بشکه ارزان تر است.همچنین سیگنال هایی وجود 
دارد که تقاضای هند برای نفت روسیه به اوج خود رسیده است. 
کپلر برآورد کرده اســت که واردات نفت از روسیه در ژوئیه، به 
1.05 میلیون بشــکه در روز در مقایسه با 1.12 میلیون بشکه 
در روز ژوئن رسید. واردات هند از روسیه که در تمامی ماه های 
سال گذشته به باالی 200 هزار بشکه در روز افزایش پیدا نکرده 
بود، همچنان نسبت به زمان پیش از جنگ در اوکراین باال مانده 
اســت.همچنین جالب است توجه کنیم هند حجم باالیی نفت 
اورال روســیه را خریداری می کند که از بنادر اروپایی صادر می 
شود و مسافت طوالنی تری را طی می کند. طبق آمار کپلر، هند 
در ژوئیه ۶۶۶ هزار بشکه در روز نفت اورال وارد کرد که بیشتر از 
145 هزار بشکه در روز نفت اسپو بود که در بنادر اقیانوس آرام 
روسیه بارگیری  شد و گرید اصلی صادراتی به چین است.در نقاط 
دیگر آسیا، نفت روسیه برای یافتن خریدار چالش دارد. صادرات 

بــه ژاپن در مقایســه با 
رکود 112 هزار و 200 
در روز در مارس 2022، 
در ژوئن و ژوئیه به صفر 
رســید. صادرات روسیه 
به کره جنوبــی نیز در 
مقایســه بــا 1۳1 هزار 
بشکه در روز در ژوئن و 

۳07 هزار بشــکه در روز در مارس، به 115 هزار و 400 بشکه 
در روز در ژوییــه کاهش پیدا کرده اســت.در حالی که بعضی 
سیگنال ها حاکی از آن است که تقاضای آسیا بر روی نفت خام 
روسیه ممکن اســت به اوج خود رسیده باشد این ریسک برای 
مســکو وجود دارد که خریداران اروپایــی طرح های خود برای 
محدود کردن یا حتی توقف واردات نفت از این کشــور را جامه 
عمل بپوشانند.مطمئنا صادرات روسیه به اروپا کاهش پیدا کرده 

اما این کاهش چشمگیر نبوده است.

نفت روسیه به چین و هند وابسته تر شد

اقتصاد آبی پایدار بــا تمرکز بر جوامع بومی و محلی، 
بازگشت ســرمایه ســودآور و آینده ای امیدوارکننده 
را ارائه می دهد و با سیاســت های هوشمند و رویکرد 
چندجانبه، می توانیم پتانسیل عظیم اقتصاد آبی پایدار 
را ارائه کنیم.به گزارش ایسنا، وقتی صحبت از اقیانوس 
به میان می آید، فلسفه قرن بیستم »استخراج و کسب 
درآمد« به پایان رســیده اســت. آلودگی پالستیکی 
گســترده، کاهش منابع، اسیدی شدن آب ها و مناطق 
مرده گســترده به این معنی اســت که ما باید مسیر 
جدیدی را ایجاد کنیم.تنها راه پیش رو دایره ای و پایدار 
است اما پایدار ماندن به معنای سود قبلی یا بازگشت 
ســرمایه نیســت. اقتصاد آبی پایدار دارای پتانســیل 
اقتصادی دست نخورده عظیمی است و در حال حاضر، 
جهان شروع به توجه کرده است.از جمله پیش نیازهای 
کلیدی برای تأمین مالی موفق اقتصاد اقیانوسی، اراده 
سیاســی اســت. دولت ها باید برای حاکمیت نوآورانه 
در زمینه ســرمایه گذاری تالش کنند و برخی از آنها 
قبال شــروع کرده اند. کنیا یک صنــدوق بانک اقتصاد 
آبی را برنامه ریزی کرده اســت و چین متعهد شــده 
اســت که ۳1 پروژه حفاظت و احیای محیط زیســت 
دریایی را در پنج ســال آینده راه اندازی کند.از سوی 

دیگر پرتغال قصد دارد تا سال 20۳0 به 10 گیگاوات 
ظرفیت تجدیدپذیر دریایی برســد و هند متعهد شده 
است که پالســتیک های یکبار مصرف را ممنوع کند. 
فهرست کشــورهایی که اقدامات انجام می دهند ادامه 
دارد اما هنوز تعهدات بیشتری الزم است.بانک توسعه 
آمریــکای التین تعهد داوطلبانه 1.2 میلیارد دالری را 
برای حمایت از پروژه هایی که به نفع اقیانوس منطقه 
است، اعالم کرده است و بانک سرمایه گذاری اروپا نیز 
150 میلیون یورو اضافی را به عنوان بخشــی از ابتکار 
اقیانوس های پاک در سراسر منطقه کارائیب اختصاص 
خواهد داد. این پول برای بهبود انعطاف پذیری آب وهوا، 

مدیریت آب و مدیریت زباله های جامد مصرف خواهد 
شــد.بر اســاس گزارش ویفروم، بخش خصوصی نیز 
می تواند در توسعه ســاختار مالی مورد نیاز برای یک 
اقتصاد آبی پر رونق نقش داشــته باشــد. راه حل های 
نوظهور اقیانوسی، بازگشت سرمایه را ارائه می کنند و 
همچنین تقاضای رو به رشد مصرف کنندگان را برای 
محصوالت پایدار و رویکردی مثبت برای کســب وکار 
برآورده می کنند.چالش حفاظت از سیاره ما متعهد به 
سرمایه گذاری حداقل یک میلیارد دالری برای حمایت 
از ایجاد، گســترش و مدیریت مناطق حفاظت شــده 
دریایــی و مناطق بومی و محلی دریایی و ســاحلی تا 
سال 20۳0 اســت.اقتصاد آبی پایدار یکی از بازارهای 
ســرمایه گذاری بزرگ بعدی است که مسلما خطراتی 
هــم دارد. در حال حاضر، دولت ها، بانک های توســعه 
چندجانبه و بخش های بشردوســتانه در حال افزایش 
فعالیت هــای خود در زمینه تامیــن مالی اقتصاد آبی 
هستند.در حالی که هنوز باید کارهای بیشتری انجام 
شــود، آنها زمینه را برای یک محیط ســرمایه گذاری 
فراهم می کنند کــه نه تنها اقیانوس را حفظ می کند، 
بلکه اقتصاد آبی را به یک شــرکت پر رونق و سودآور 

تبدیل می کند.

اقتصاد آبی؛ فرصتی تاریخی
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گزیده خبر

در نمایشگاه صنعت ساختمان مطرح شد
نقش محوری ذوب آهن اصفهان در نهضت 

شتاب دهنده ساخت مسکن
رئیس اتاق تعاون ایران جهت هر گونه همکاری با شرکت 
های داخلی و خارجی حاضر در بیست و دومین نمایشگاه 
بین المللی صنعت ســاختمان تهران در امور تولید و 
 صادرات خدمات فنی، مهندســی اعالم آمادگی نمود. 
مهنــدس بهمن عبدالهــی رئیس اتاق تعــاون ایران 

و از دســت اندر کاران ســازمان بورس کاالی کشــور در بازدیــد از غرفه ذوب 
آهن اصفهان در بیســت و دومین نمایشــگاه بین المللی ســاختمان تهران در 
 جریــان تحوالت جــاری ، برنامه ها و تولیدات متنوع این شــرکت قرار گرفت. 
وی با اشاره به اهمیت تولیدات ذوب آهن اصفهان در امر ساخت و ساز مسکن در 
کشور گفت : اتاق مذکور با کمک وزارت مسکن و شهرسازی در حال ساخت ۳۰۰ 
هزار واحد مسکونی در کشور بوده و همزمان در حال فراهم نمودن مصالح ساختمانی 
 با کیفیت و با قیمت مناسب برای ۳۰۰ هزار واحد مسکونی دیگر در کشور است.

عبدالهی اظهار داشــت: این فرصت وجود دارد که از امکانات و تولیدات متنوع 
ذوب آهن اصفهان جهت تامین مقاطع فوالدی این پروژه ها اســتفاده شود وی 
تاکید کرد: باهمکاری متقابل بخش صنعت و شرکت های دانش بنیان، نهضت 
شــتاب دهنده ساخت مســکن ارزان با مصالح مقاوم وســبک می تواند ایجاد، 

گسترش و ادامه یابد.

از اول خرداد تا اول مرداد ۱۴۰۱:
حمل ۳ هزار تُن کاال و TEU ۱۱۴ بار ترانزیتی 

از طریق کریدور شمال- جنوب توسط 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

بــا برنامــه ریزی های صــورت گرفته از ســوی گروه 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در راستای عملیاتی 
شدن کریدور شمال- جنوب مطابق با برنامه های دولت 
سیزدهم، کاالی ترانزیتی از طریق این کریدور در یک 
سوم زمان معمول، در مقصد تحویل داده می شوند که 

بر این اســاس، از اول خرداد ماه تا اول مرداد ماه سال جاری بیش از ۳ هزار تن 
کاال و TEU ۱۱۴ کانتینر از ســوی ناوگان ملی کشــتیرانی جمهوری اسالمی 
ایران در مسیر کریدور شمال-جنوب جابه جا شده است.به گزارش مانا به نقل از 
روابط عمومی گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران؛ گروه کشتیرانی جمهوری 
اســالمی ایران از ۱۵ فروردین ماه سال جاری کارگروه عملیاتی توسعه کریدور 
شمال –جنوب را تشکیل داده است که بر این اساس، با برنامه ریزی های صورت 
گرفته، کاال های ترانزیتی از این مســیر، در یک ســوم زمان معمول، در مقصد 
تحویل داده می شوند.مناقشــات میان روســیه و اوکراین در کنار موقعیت ویژه 
ژئوپلتیک ایران در منطقه، زمینه را برای احیای کریدور شــمال-جنوب فراهم 
کرده که این امر، فرصت تجاری بســیار خوبی را پیش روی جمهوری اسالمی 
ایران قرار داده است؛ این در حالی است که کشور روسیه نیز با توجه به شرایط 
کنونی خود، به اهمیت این مسیر پی بُرده و برای استفاده از آن، ابراز عالقه کرده 
اســت.در این میان، مدیریت ارشد گروه کشــتیرانی جمهوری اسالمی ایران بر 
حساســیت این پروژه ملی و آثار مثبتی که اجرای آن می تواند در اقتصاد ایران 
داشته باشد، واقف است و تمام بخش ها و شرکت هایی که در حوزه فعالیت های 
کشــتیرانی در این کریدور دخیل بوده و می توانســتند نقــش آفرینی نمایند، 

بالفاصله در این حوزه فعال و وارد عمل شده اند.

آمادگی برای مشارکت در طرح های توسعه ای 
فوالد مبارکه

مدیرعامل بانک رفاه کارگران، ضمن ابراز خرســندی 
از حضــور در فوالد مبارکه گفت: در ســالی که بنا به 
فرمایش مقام معظم رهبری به سال تولید، دانش بنیان؛ 
اشتغال آفرین نامگذاری شده است، مجموعه بانک رفاه 
کارگران، حمایت از همه واحدهای تولیدی را رسالت 

خود می داند و این جای خوشــبختی اســت که فوالد مبارکه در حوزه صنعت 
فوالد و توســعه اقتصادی کشور نقش پیشــران و در توسعه صنایع باالدست و 
پایین دست خود نقش محوری دارد.وی خاطرنشــان کرد: بانک رفاه کارگران 
عالوه بر این که ســهامدار فوالد مبارکه اســت، به عنوان بانکی که نقش قابل 
توجهی در توســعه اقتصادی کشــور برعهده دارد، تمامی ظرفیت های خود را 
بســیج کرده تا در همه حوزه های تامین منابع داخلــی و ارزی و بین المللی و 
همچنین در حوزه حمایت از مشــتریان فوالد مبارکه، یاری رســان بزرگترین 
فوالدساز کشور و خاورمیانه باشد.      مدیرعامل بانک رفاه کارگران افزود: این 
مجموعه آشنایی کاملی با روند تولید و طرح های توسعه در دست اجرای فوالد 
مبارکه دارد؛ فوالد مبارکه نیاز بیش از ۳ هزار کارخانه و کارگاه صنعتی کشور را 
تامین می کند که این امر نشانه پویایی و اثربخشی این مجموعه است، بنابراین 
بــاور ما هم بر این اســت که گــروه فوالد مبارکه باید بیــش از قبل تقویت و 
حمایت شود تا بتواند همچنان در اشتغال زایی و توسعه زیرساخت های صنعتی 
و اقتصادی کشور نقش آفرینی نماید.للـه گانی نتیجه جلسه خود و همراهان را 
بــا مدیرعامل و معاونین و مدیران فــوالد مبارکه مثبت ارزیابی کرد و با تاکید 
بر این که بانک رفاه کارگــران آماده گی تامین ۱۰۰ درصدی بودجه مورد نیاز 
توســعه های فوالد مبارکه را دارد، اذعان داشــت: همــکاری اقتصادی با فوالد 

مبارکه، توسعه اقتصادی و صنعتی کشور را به همراه دارد .

بالتکلیفی ۱۶۰ دستگاه ماشین آالت راه سازی 
قاچاق

معاون وزیر اقتصاد، از بالتکلیفی وضعیت ماشین آالت راه سازی متروکه و حدود 
۱۶۰ دســتگاه قاچاق در ســازمان اموال تملیکی خبرداد که منتظر صدور رای 
و اعالم نظر وزارت صمت اســت.عبدالمجید اجتهادی -رئیس ســازمان اموال 
تملکی- در گفت و گو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت ماشین آالت سنگینی که 
برای تعیین تکلیف در اختیار ســازمان اموال تملیکی قرار دارد، با اشاره به اینکه 
این ماشــین آالت در مکان های مختلف از بندر بوشهر تا گمرک شهید رجایی و 
گمرک خرمشهر دپو شده است، توضیح داد: طبق مقررات، عمر این ماشین آالت 
در زمان ورود نباید بیش از پنج سال باشد، اما تعدادی از آنها به این دلیل که تا 
واردکنندگان مسیر دریافت مجوزها را طی کنند، پنج سال را گذرانده است و یا 
برخی دیگر هنگام ورود، عمرشــان به پنج سال رسیده بود دیگر امکان ترخیص 
پیــدا نکردند.وی با بیان اینکه برای تعیین تکلیف و ورود این ماشــین آالت باید 
کمیسیون ماده ۱ آئین نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات تشکیل شده تا برای 
ورودشان تصمیم گیری شود، افزود: مساله اینجاست که این اقالم عمدتا متروکه 
هســتند و  حدود ۱۶۰ دستگاه نیز قاچاق اســت که از زمان کشف در اختیار 
سازمان اموال تملیکی اســت ولی برای تعیین تکلیف نیاز به صدور رای قطعی 
دارد.اجتهادی با اشــاره به اینکه مانع پیش روی ســازمان اموال تملیکی جهت 
تعیین تکلیف ماشین آالت اعم از قاچاق یا متروکه، صدور نظر مثبت کمیسیون 
ماده ۱ است، گفت: در این سالها، وزارت صنعت، معدن و تجارت)صمت( به دلیل 
اینکه، این ماشــین آالت تولید داخل دارند و یا عمرشــان از پنج سال گذشته، 
مجوز ورود را صادر نکرده اســت. در مورد آنهایی که قاچاق هســتند نیز وقتی 
رای قطعی صادر می شود اموال تملیکی باید تعیین تکلیف و بفروشد ولی اینجا 
هم ما با مشــکل مجوز کمیسیون مواجه هستیم که نتوانتستیم اقدام کنیم.وی 
یادآور شد: متاسفانه در تعیین تکلیف کاالهای متروکه و یا قاچاق، رفتار یکسانی 
با واردکننده و ســازمان اموال تملیکی می شــود؛ به طوری که همان قوانین و 
مجوزهایی که باید تاجر رعایت کند برای ســازمان تملیکی هم الزم االجراست 
در حالی که برای تعیین تکلیف کاالها باید اختیارات و تسهیالت تسریع کننده 
برای این ســازمان به عنوان نماینده دولت قائل شــد و از بخشی از این مجوزها 
معاف باشد، ولی این مسایل دیده نشده و این فرایند طوالنی موجب رسوب کاال 
شده است.معاون وزیر اقتصاد در مورد اینکه آیا از کامیون های وارداتی دپو شده 
در گمرک که طبق مصوبه دولت جهت نوســازی وارد شده نیز موردی مشمول 
مقررات متروکه شده است یادآورشد: تعدادی از این کشنده ها در گمرک تهران 

مانده و ترخیص نشده است.

 در بندر چابهار

درآمد٩٩درصدیهندیهادرمقابلدرآمدیکدرصدایرانیها
آمارهای رســمی سازمان بنادر نشــان می دهد که اساسا از ۱۹ 
ماه گذشته، بندر شهید بهشتی چابهار ۸۰ درصد از فعالیت های 
کانتینــری و ترانزیتی خود را از دســت داده به طوریکه مجموع 
عملیات کانتینری بندر شهید بهشــتی بین سال های ٢۰۱۹ تا 
٢۰٢۰ که هنوز پیمانکار کیهان شــیران زرین وارد بندر نشــده 
بود از ۴۸۴۶ تی ئی یو به ۸۳۰۶ تی ئی یو رســیده یعنی رشــد 
حدود ٧۰ درصد داشته اما در سال های ٢۰٢۰ تا ٢۰٢۱ علمیات 
کانتینری با افت ۸۰ درصد به ۱۴۵۰ تی ئی یو کاهش پیدا کرده 
است.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا،  دو هفته پیش همایش 
»روز چابهار« در شــهر بمبئی هند برگزار شــد و در این مراسم 
وزیر بنادر، کشتیرانی و آبراهه های هند که به زودی برای بازدید 
از بندر چابهار عازم ایران می شــود، اعالم کرد که هند می خواهد 
بنــدر چابهار را به عنوان یک قطب ترانزیتی با توجه به موقعیت 
استراتژیک آن توسعه دهد و بندر چابهار یک نقطه کلیدی برای 
تجــارت جهانی و تجارت دریایی خواهد بــود. همچنین در این 
مراســم جلیل اسالمی، معاون ســازمان بنادر و دریانوردی  که 
بــه نمایندگی از دولت ایران حضور داشــت، تاکید کرد که بندر 
چابهار نقش مهمی در توسعه اقتصادی هند و ایران دارد و ایران 
مشــوق های ویژه ای برای افزایش همکاری های تجاری بین هند 
و ایــران از طریق بندر چابهار داده اســت.همه این صحبت ها و 
اظهارات در شرایطی مطرح می شود که بیش از ۴۳ ماه از واگذاری 
راهبری بندر شهید بهشتی چابهار به شرکت هندی ایندیا پورتز 
گلوبال لیمیتد یا همان IPGL می گذرد و در حال حاضر این بندر 
براســاس اهدافی که تعیین شده، به جای آنکه تبدیل به قطبی 
جدید برای ترانزیت کاال و کانتینر بین هند، افغانستان و آسیای 
میانه و روسیه شــود، به محلی برای کسب درآمد هند از تخلیه 
کاالهای اساسی و بارگیری مواد معدنی و ساختمانی تبدیل شده 
بدون آنکه تالش نتیجه بخشی برای بازاریابی و بازارسازی از سوی 
طرف هندی انجام شده باشــد.الزم به یادآوری است، حدود ۱۹ 
ماه پیش، خبرگزاری ایلنا با انتشــار اســنادی، از تخلف سازمان 
بنادر و دریانوردی در تایید پیمانکار ایرانی منتخب شرکت هندی 
ایندیا پورتز گلوبال لیمیتد در بندر چابهار خبر داد.  این پیمانکار، 
شرکتی وابسته به بنیاد مســتضعفان بود که با ورود به مناقصه 
شــرکت هندی به عنوان برنده معرفی شــد و شرکت سینا این 
بُرد در این مناقصه را رســما در بازار بورس و سرمایه اعالم کرد 
اما از آنجایی که شرکت توســعه خدمات بندری و دریایی سینا 
در فهرست شرکت های تحریمی قرار داشت، اپراتور هندی برای 

پرهیز از بروز چالش با خطوط و شرکتهای کشتیرانی بین المللی، 
ناچار شد تا نتیجه مناقصه را به نحوی تنظیم کند تا شرکتی به 
نام »کیهان شــیران زرین« که چنــد روز قبل از اعالم برنده و با 
ســرمایه ۳۰۰ هزار تومانی تاسیس شــده  بود به عنوان پیمانکار 
منتخب اعالم شــود. البته هنوز هم معلوم  نیســت که شــرکت 
مذکور چگونه ظرف چنین مدت کوتاهی توانسته گواهینامه های 
صالحیت فعالیت در چنین نقطه استراتژیکی را از سازمان بنادر و 
دریانــوردی دریافت کند و در این باره ابهامات زیادی وجود دارد.
با آغاز همکاری شرکت کیهان شــیران زرین به عنوان پیمانکار 
ایرانی طرف قرارداد هندی ها، آمار عملکردی بندر شهید بهشتی 
در چرخه مبــادالت تجاری بین المللی و ترانزیت کاال و کانتینر 
تا ۸۰ درصد ســقوط کرد و حتی محموالت گندم اهدایی دولت 
هند به مردم افغانســتان که پیشتر از بندر شهید بهشتی منتقل 

می شدند، از طریق خاک پاکستان به افغانستان می رسند.

وارداتی چابهار
با گذشــت ۱۸ ماه از حضور این شــرکت در بندر چابهار، طرف 
هندی )IPGL( در ماه گذشته مناقصه دیگری را در ایران برگزار 
کرد تا در مورد ادامه فعالیت شــرکت کیهان شــیران زرین یا 
جایگزینی آن با سایر شرکت کنندگان در مناقصه  تصمیم گرفته 
شــود که متعاقب آن شرکت توســعه خدمات بندری و دریایی 

ســینا با انتشار اخباری در رســانه های اجتماعی اعالم کرد که 
برنده رقابت با شرکت های فن آوران )وابسته به گروه کشتیرانی 
جمهوری اســالمی ایران( و شــرکت بتا )زیــر مجموعه گروه 
شــرکتهای تایدواتر خاورمیانه( در یکی از بنادر استان سیستان 
و بلوچستان شده که البته منظور همان بندر شهید بهشتی بود 
و این حضور در امتداد فعالیت شــرکت کیهان شیران زرین در 
چابهار محقق شده که می تواند تا سه سال آینده تداوم پیدا کند.

اطالعات خبرگزاری ایلنا نشان می دهد که شرکت کیهان شیران 
زرین در پیشنهاد خود به طرف هندی قائل به سهم ۹۹ درصدی 
شــرکت IPGL از درآمد عملیات تخلیه و بارگیری بندر شــهید 
بهشتی شده یعنی  شرکت کیهان شیران زرین فقط با سهم یک 
درصدی وارد این مناقصه شد و حاضر شده ۹۹ درصد درآمدهای 
بندر شــهید بهشتی را تا ۳ سال  آینده در اختیار اپراتور هندی 
قرار دهد. در حالیکه دو شرکت کننده دیگر  در مناقصه از جمله 
شرکت فن آوران وابسته به شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی 
ایران و شــرکت بتا متعلق به تایدواتر به ترتیب سهم ۱۵ و ۴۴ 
درصدی را پیشــنهاد داده بودند و همین موضوع باعث شــد تا 
طرف هندی مجددا شرکت کیهان شیران زرین را برای ادامه کار 

در بندر شهید انتخاب کند.

صادراتی چابهار

حاال ســئوالی که در رابطه با نتایج این مناقصه پیش می آید، به 
درآمد طرف هندی بر می گردد چراکه آنان بدون آنکه وعده های 
خود در چابهار را محقق کرده باشــند صاحب ۹۹ درصد درآمد 
تخلیه و بارگیری کاال و کانتینرها در بندر شهید بهشتی شده اند.

آمارهای رسمی سازمان بنادر نشان می دهد که اساسا از ۱۹ ماه 
گذشــته، بندر شهید بهشــتی چابهار ۸۰ درصد از فعالیت های 
کانتینــری و ترانزیتی خود را از دســت داده به طوریکه مجموع 
عملیات کانتینری بندر شهید بهشــتی بین سال های ٢۰۱۹ تا 
٢۰٢۰ که هنوز پیمانکار کیهان شــیران زرین وارد بندر نشــده 
بود از ۴۸۴۶ تی ئی یو به ۸۳۰۶ تی ئی یو رســیده یعنی رشــد 
حدود ٧۰ درصد داشته اما در سال های ٢۰٢۰ تا ٢۰٢۱ علمیات 
کانتینــری با افــت ۸۰ درصد به ۱۴۵۰ تی ئــی یو کاهش پیدا 
کرده است. البته همین میزان عملیات مربوط می شود به تخلیه 
کاالهای اساســی وارداتی و بارگیری مواد معدنی و ســاختمانی 
صادراتی محدود شــده که عمال ارتباطی با بازاریابی و بازارسازی 
طرف هندی ندارد و ترافیک فعلی کشــتی و کاال در بندر شهید 
بهشــتی صرفا مرهون تصمیــم دولت ایران در راســتای ایفای 
مســئولیت اجتماعی در خصوص توســعه محور شرق است. در 
حال حاضر درآمدهایی که از تخلیه کاالهای اساســی و بارگیری 
مواد معدنی و مصالح ســاختمانی در چابهار حاصل می شود، چه 
هندی ها در چابهار باشــند و چه نباشند، عمال متکی به نیاز بازار 
مصرف و تولید ایران اســت و این فعالیت ها نباید محملی برای 
کسب درآمد طرف هندی در ایران شود و آنها را از انجام تعهدات 
اصلی غافل کند.باید توجه داشــته باشیم که هندی ها در همین 
مــدت و به ویژه در پی بحران اوکراین از مســیرهای دیگری جز 
ایران برای انتقال محموالت خود اســتفاده کرده اند که نمونه آن 
انتقال محموله های برنج، قهوه و ماکوالت دریایی و ســایر انواع 
کاالها از مســیر چین و گرجســتان به روسیه بود.  این در حالی 
اســت که بندر چابهار در مقطع دو ســاله پیش از ۱۹ ماه اخیر، 
عالوه بر عبور کاالهای ترانزیتی بین هند و افغانستان، شاهد تردد 
محموالت صادراتی و ترانزیتی از بنــدر چابهار به مالزی )پورت 
کالنــگ(، تایلند )بانکوک، الم چابانــگ و الت کرابانگ(، ویتنام 
)هوشه مینه( و چین )تیان جین و زیامن، کینگدائو( و هندوستان 
)ناواشیوا-بمبئی و موندرا( بود اما امروز هر چند رفت و آمد هیات 
های دولتی و تجاری کشــورهایی مانند ازبکستان، قرقیزستان و 
قزاقستان و ... در چابهار افزایش یافته اما خبری از افزایش ترافیک 

بین المللی کاال در بندر شهید بهشتی نیست.

مدیــرکل صنایع حمل و نقــل وزارت 
صنعت، معدن و تجارت گفت: از تیرماه 
امســال تا تیرماه ۱۴۰۳ در راســتای 
طراحی محصوالت جدید و محصوالت 
خاص کشورمان گام بر خواهیم داشت 
که توانمندی خوبــی نیز در این زمینه 
وجود دارد.به گزارش خبرگزاری تسنیم، 
منوچهر منطقی در آییــن رونمایی از 
پوستر نمایشــگاه برنامه تحولی صنعت 
خودرو با حضور سخنگوی دولت افزود: 
صنعــت خودرو یک صنعت ۵۰ ســاله 
است که هر چند با کره جنوبی مقایسه 
می شــود، اما در حقیقت در ٢۶ ســال 
اخیر توسعه یافته است.وی یادآور شد: 
این صنعت تا پیش از انقالب مونتاژکار 
پیکان بود و در دهه ۶۰ به دلیل جنگ 
تحمیلی بــا توقف همراه شــده بود تا 
اینکه در ســال ٧۴ »نژادحســینیان« 
وزیر وقت صنایع  ســند ۱۰ ساله این 
صنعــت را با هــدف خودکفایی کامل 
بیان داشــت:  رونمایی کرد.وی  پیکان 
برای بلوغ اقتصــادی و فناوری صنعت 
خودرو سه فاز و مرحله شامل تسلط بر 
فرآیندهای تولید و قطعه سازی، نوآوری 
در اجزا و قطعات و نوآوری در محصول 
و طراحی محصول نیاز اســت. منطقی 
گفت: از ســال ٧۴ تاکنون این سه فاز 
و مرحله به طور نســبی طی شده، اما 
رفت و برگشت ها و نوسان هایی داشته 
اســت. این مقام مسوول وزارت صنعت 
تاکید کرد: امروز به دنبال تثبیت آنچه 

در این صنعت داریــم و ایجاد آنچه که 
نداریم هستیم و در این راستا سند تحول 
صنعت خودرو منتشر شده و در معرض 
نقــد قرار خواهد گرفــت. منطقی ادامه 
داد: ظرفیت تولیدی سالیانه سه میلیون 
دستگاه خودرو در کشور وجود دارد که 
با رســیدن به حداکثــر ظرفیت تولید، 
هزینه های ســربار  و در نتیجه قیمت 
تمام شده خودرو را کاهش خواهد داد؛ 
زمان بندی این مرحله از مهر ۱۴۰۰ تا 
تیرماه امســال بوده که به طور نسبی به 
این هدف دست یافتیم. وی اضافه کرد: از 
تیرماه امسال تا تیرماه ۱۴۰۳ در راستای 
طراحــی محصوالت جدید و محصوالت 
خاص کشورمان گام بر خواهیم داشت تا 
صادرات و نوآوری داشته باشیم و در این 
راســتا توانمندی بسیار خوبی نیز وجود 
دارد. منطقی خاطرنشــان کــرد: امروز 
عالوه بر شرکت های بزرگ خودروسازی، 
شــرکت های خصوصی نیــز تمایل به 
تحقق سند تحول خودرو دارند، به طوری 
که در نمایشگاه یاد شده به موازات چهار 
پلتفرمی که از سوی ایران خودرو و سایپا 
عرضه خواهد شــد، سه پلتفرم از سوی 
بخش خصوصی در معرض دید قرار می 
گیرد.این مقام مسوول، صنعت خودرو را 
باالترین صنعت کشور از نظر خلق ارزش 
افزوده و اشتغال برشمرد. وی همچنین 
با اشاره به اتفاقاتی که در عرصه جهانی 
در بخش خودرو در حال حادث شــدن 
است، گفت: این تحوالت بر چهار محور 

برقی ســازی، اتصال پذیری، خودروهای 
خودران و خودروهای اشتراکی است تا 
بهره وری را افزایش داده و حداکثر رفاه را 
برای سرنشینان خودرو به ارمغان بیاورد 
و اینها دستاوردهایی که در این دوره از 

نمایشگاه به آنها پرداخته می شود.
وی همچنین به تحوالت جدی در بخش 
های ریلی، هوایی و دریایی اشــاره کرد 
که در نمایشگاه یاد شده به آنها پرداخته 
تولید  درخصوص  شــد.منطقی  خواهد 
خودرو های جایگزین سمند و تیبا، گفت: 
دو خودروســاز بزرگ کشور در حال کار 
روی خودرو های اقتصادی هستند و نیمه 
دوم ســال آینده محصول آن ها به بازار 
عرضه می شــود، این نیاز در حال حاضر 
مقرر است با واردات تامین شود.وی در 
ادامه درباره ساز و کار وزارت صمت برای 
واردات خودرو های اقتصادی، گفت: مقرر 
اســت با واردات خودرو از یک سو بازار 
تنظیم و از سوی دیگر بستر رقابتی شدن 
با محصول  قیمت خودرو های داخلــی 
خارجــی فراهــم شــود.منطقی درباره 

آئین نامــه واردات خودرو افزود: پیش از 
این فقط خودرو هایی وارد کشور می شد 
که افراد متمول می توانســتند از آن ها 
استفاده کنند، اما وزارت صمت با برنامه 
ریزی و بررسی بازار، خال های موجود در 
این حوزه را احصا کرده است.وی اضافه 
کرد: مقرر است با واردات خودرو از یک 
ســو بازار تنظیم و از سوی دیگر بستر 
رقابتی شدن قیمت خودرو های داخلی 
فراهم شود.منطقی  با محصول خارجی 
افزود: برای تحقق این اهداف، در مرحله 
نخست واردات خودرو هایی در دستورکار 
قرار خواهد گرفت کــه نیاز های مذکور 
را تامین کند، البتــه خودرو های گران 
قیمت تر نیــز وارد می شــوند، اما برای 
شــروع، کار را از جایی آغاز می کنیم که 
به بخشی که بیشترین مســاله را دارد 
رســیدگی کنیم.وی در خصوص اینکه 
برای موضــوع کاهش  آیا ســازوکاری 
اقتصادی  واردات خودرو هــای  تعرفــه 
پیش بینی شده است، گفت: زمانی که 
قرار اســت خودرو با قیمت مشخص و 
برای طیف خاصی وارد شود، مهندسی 
معکوس انجام می شــود؛ به این معنی 
که هزینــه حمل و نقل، تعرفه گمرکی، 
اسقاط )برای واردات هر خودرو ٢ خودرو 
باید اسقاط شــود( و ... محاسبه خواهد 
شــد، سپس مشــوق هایی برای کاهش 
مولفه های مذکور پیش بینی می شود تا 
قیمت هدف برای خودرو های اقتصادی 

به دست آید.

طراحی خودروهای جدید در دستور کار است

 ورود جایگزین های سمند و تیبا به بازار از نیمه دوم 1402

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می گوید، هر چند فعال اســتفاده از رمزارزها در تجارت به شــکل محدود کلید خورده اما در آینده می تواند اثرات 
مثبت خود را بر تجارت ایران نشان دهد.محمد الهوتی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: بر اساس آنچه که از سوی رئیس سازمان توسعه تجارت اعالم شده 
موضوع استفاده از رمزارزها در تجارت ایران فعال به شکل محدود برای واردات مجاز شده و یک ثبت سفارش نیز به این وسیله انجام شده است. البته باید در 
نظر داشت که بانک مرکزی شرایط خاصی را در این حوزه در نظر گرفته است. یعنی تنها امکان تجارت با رمزارزهایی وجود دارد که مجوز استخراج آنها صادر 
شده و منشا ارز از سوی ارائه کننده اعالم و قابل تایید باشد.وی با بیان اینکه فعال در رابطه با صادرات با استفاده از رمزارزها برنامه ای نهایی نشده، بیان کرد: 
می توان انتظار داشت که در صورت موفقیت آمیز بودن گام های ابتدایی که از سوی سازمان توسعه تجارت برداشته شده، در آینده امکان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان با استفاده از رمزارزها نیز 
فراهم شود.رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به شرایط خاص اقتصاد کشور تحت تاثیر تحریم ها، گفت: در چنین شرایطی، قطعا استفاده از هر ابزار و فرصتی که بتواند به گسترش تجارت 
خارجی، افزایش ارزآوری و تامین نیازهای وارداتی کشور کمک کند، باید مورد استقبال قرار بگیرد و اگر بتوان برای رمزارزها نیز بستر اجرایی و قانونی الزم را در نظر گرفت تا به تجارت کشور 
کمک کند اتفاق مثبتی خواهد بود.الهوتی با بیان اینکه تاکنون کمتر دولتی حاضر شده به شکل رسمی به استفاده از رمزارز در تجارت مجوز بدهد، تاکید کرد: اینکه دولت ما در این حوزه پیش 
قدم شده و استفاده از این ابزار را نیز در دستور کار قرار داده، قطعا می تواند آینده تجاری کشور کمک کند. با توجه به اینکه ما در استفاده از روش های بانکی در فضای تجاری محدودیت هایی 
داریم، هر شــیوه ای که این محدودیت ها را دور بزند، مفید خواهد بود.وی خاطر نشــان کرد: با وجود آنکه هنوز جزئیات دقیقی از ســوی سازمان توسعه تجارت درباره این ثبت سفارش منتشر 

نشده، اما با روشن شدن شرایط و تعیین یک مسیر مشخص می توان انتظار داشت که رمزارزها در آینده تجاری ایران نقش آفرینی بیشتری داشته باشند و اثرات مثبت خود را نمایان کنند.

تولید برنج در هند ممکن اســت امسال آسیب ببیند، زیرا باران های ضعیف در مناطق کلیدی رشد کاشت 
را کاهش می دهد و این نگرانی را ایجاد می کند که صادرکننده بزرگ می تواند پس از محدود کردن فروش 
گندم و شکر برای حفظ امنیت غذایی، صادرات را محدود کند.به گزارش ایسنا، به گفته مقامات کشاورزی، 
کل سطح زیرکشت برنج در این کشور آسیای جنوبی، دومین تولیدکننده بزرگ جهان، تاکنون در این فصل 
۱٢ درصد کاهش یافته است.این محصول در زمانی که تورم افسارگسیخته مواد غذایی به اقتصادهای سراسر 
جهان آسیب می زند و قرار است میلیاردها نفر را که به غذای اصلی وابسته هستند، تحت تأثیر قرار دهد، در 

حال تزلزل است. هند حدود ۴۰ درصد از تجارت جهانی برنج را به خود اختصاص داده است.تاجران نگران هستند که احتمال کاهش تولید برنج 
ممکن اســت دولت را به محدود کردن صادرات وادار کند. هند در ماه مه حمل ونقل گندم را ممنوع کرد و گفت که امنیت غذایی این کشــور در 
خطر است زیرا موج گرمای بی سابقه به عملکرد گندم در چندین ایالت آسیب رساند. هند همچنین صادرات شکر را برای محافظت از منابع غذایی 
خود محدود کرده اســت.بر اساس گزارش بلومبرگ، وزارت کشاورزی این کشور اعالم کرد که سطح برنج تا ۱٢ اگوست به ۳۰.۹۸ میلیون هکتار 
)٧۶.۵۵ میلیون هکتار( کاهش یافته است، در حالی که سال گذشته ۳۵.۳۶ میلیون هکتار بود. با این حال، مساحت اختصاص یافته به نیشکر از 
۵.۴۵ میلیون هکتار به ۵.۵٢ میلیون هکتار افزایش یافته است.اگرچه باران های موسمی در هند تاکنون ۸ درصد باالتر از حد متوسط بوده است، 

سومین غافلگیری هند برای جهانواردات با کدام رمزارزها مجاز است؟
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گزیده خبر

مدیرعامل بانک صادرات ایران در بازدید از برخی شعب استان مازندران:
مانع زدایی از تولید در دستور کار بانک 

صادرات ایران است
 مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: بانک صادرات ایران یکی از بانک های پیشرو 
در اعطای تســهیالت، اعتبارات و تأمین ارز واحد های تولیدی است، به همین 
دلیل همزمان با تســریع ارائه خدمات بانکــی، مانع زدایی از تولید با جدیت در 
دستور کار است.به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، سید ضیاء ایمانی، 
مدیرعامل بانک صادرات ایران ضمن بازدید از برخی شــعب اســتان مازندران، 
در نشســتی با مدیران و کارکنان بانک در این اســتان دیدار و بر آمادگی این 
بانک برای حمایت از شــرکت های دانش بنیان تاکید کرد.ایمانی ضمن قدردانی 
از تمامی همکاران، مشــتریان و سهامداران بانک اظهار داشت: تمام تالش خود 
را به کار خواهیم بست تا در سال جاری با توان و شتابی بیشتر از سال های قبل 
به تأمین مالی و توسعه تولید دانش بنیان اهتمام ورزیم و برای افزایش سهم این 
حوزه راهبردی از تولید ناخالص ملی، همچنین پرداخت تســهیالت به صنایع 
اشــتغال آفرین کشور، گام های اساســی برداریم.مدیرعامل بانک صادرات ایران 
خاطرنشــان کرد: این بانک با توجه به نام گذاری سالجاری از سوی رهبر معظم 
انقالب اسالمی به نام ســال »تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین« آمادگی دارد 

تا برای اجرای شعار سال از تولیدات دانش بنیان و اشتغال آفرین حمایت  کند.

بیانیه بانک پاسارگاد در ارتباط با نحوه ی 
اعمال نرخ تسعیر ارز در صورت های مالی 

سالیانه مّصوب مجمع عمومی
بیانیه بانک پاســارگاد در ارتباط با نحوه ی اعمال نرخ تسعیر ارز در صورت های 
مالی ســالیانه مّصوب مجمع عمومی:بانک پاسارگاد با نام و یاری خداوند متعال 
در آذر مــاه 1384 فعالیت بانکی خود را پس از کســب مجوز از بانک مرکزی 
ج.ا.ا آغاز و طی 17 ســال فعالیت خود ســعی کرده ضمن رعایت مقررات پولی 
کشور تا حد توان نســبت به تامین مالی بخش های مختلف اقتصادی با تاکید 
بر بخش های تولیدی و اشــتغال زا همت و با انتشار صورت های مالی حسابرسی 
شــده مجامع عمومی ساالنه خود را با کســب مجوز از بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران و سازمان بورس به موقع برگزار نماید.روند صعودی عملکرد بانک 
پاسارگاد بر اســاس معیارهای مختلف از جمله رشد منابع سپرده گذاران، بازده 
ســرمایه، فناوری اطالعات، کیفیت ارائه خدمات، سرمایه پرداخت شده، کفایت 
سرمایه و بســیاری از شاخص های دیگر توانسته است بانک را به عنوان الگویی 
مناسب در نظام بانکی کشور معرفی نماید.متاسفانه اخیراً یکی از رسانه ها و توابع 
مجازی آن بدون دانش تخصصی و آشنائی کامل با مقررات پولی و استانداردهای 
بین المللی حسابداری و با تمســک به برخی صاحبان عناوین مانند کارشناس 
بانکی، اقتصاددان و یا پژوهشــگر نسبت به انتشار مطالب ناصواب تحت عنوان 
سود موهوم، تسعیر نادرســت ارز و... اقدام نموده است. از جمله انتشار مطالبی 
تحت عنوان »مسیر انحرافی پاسارگاد« و ادعای اینکه بانک پاسارگاد »وضعیت 
ارزی خود را با نرخ های باالتر از نرخ های مصوب بانک مرکزی تسعیر کرده است. 
» و به زعم رسانه مذکور این امر باعث شناسایی سودهای موهومی شده و به تبع 
آن کیفیت عملکرد نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به عنوان ناظر 
پولی را مورد ابهام و سؤال قرار داده است.متأسفانه محتوای گزارش نشان می دهد 
تهیه کنندگان آن نه تنها با مفاد بخشــنامه های ابالغی بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران و نحوه نظارت بازرسان محترم آن بانک بر عملکرد بانک ها آشنائی 
ندارنــد بلکه حّتی از دانش و مهارت الزم برای برداشــت صحیح از گزارش های 
تخصصی حسابرسان نیز بهره ای نبرده اند. چنانچه حسن نیتی در تهیه مطالب به 
منظور آگاهی دادن به جامعه بطور عام و ذینفعان بطور خاص وجود می داشــت 
منطق حکم می کرد قبل از انتشار گزارش محتوای آن مورد تأئید بازرس قانونی 
و یا بازرسان محترم بانک مرکزی ج.ا.ا قرار می گرفت و یا حداقل با بانک پاسارگاد 
سؤال ها و ابهام های خود را مطرح و پاسخ الزم را دریافت و سپس به همراه پاسخ 
آن را منتشر می کردند تا اســتفاده کنندگان بتوانند بدون دغدغه و با اطمینان 

خاطر به مفاد آن استناد نمایند.

مدیر امور توسعه سرمایه انسانی:
اعتماد به نیروهای جوان، اولویت بانک ایران 

زمین درحوزه منابع انسانی است
به منظور هماهنگی و ایجاد وحدت رویه در فرآیندهای ســرمایه انسانی، دانش 
افزایی کارشناســان، اولین گردهمایی سراسری ســه روزه کارشناسان سرمایه 
انســانی مناطق با حضور مدیر امور توسعه سرمایه انسانی، مدیریت امور شعب 
اســتان ها، روسای ادارات و کارشناسان تحت نظارت و نمایندگان مناطق بانک 
ایران زمین برگزار شــد.به گــزارش روابط عمومی بانک ایــران زمین؛ در این 
گردهمایی علی فتاحی مدیر امور توســعه سرمایه انسانی ضمن تشریح مراحل 
رشــد سازمانی، گفت: ذات سرمایه انسانی تغییر و اصالح فرآیندها و روش ها با 
رعایت موقعیت حاکم بر سازمان است و هر تصمیم باید در زمان و مکان مناسب 
اتخاذ شود.فتاحی در تعریف برنامه ریزی نیروی انسانی افزود: برنامه ریزی نیروی 
انســانی فرآیندی است که به وسیله آن سازمان اطالع می یابد که نوع و میزان 
نیروی انســانی مورد نیاز در حال و آینده را در اختیار دارد و این نیروی انسانی 
در زمان و جای مناسب سازمان قرار می گیرند و می توانند وظایف و مسئولیت 
های خویش را برای نیل به اهداف ســازمانی انجام دهند.وی خاطرنشــان کرد: 
فرآیند تحلیل نیازهای ســرمایه انسانی سازمان، متناسب با تغییرات محیطی و 
توسعه نیازهای عملیاتی سازمان ها است. بنابراین اگر رویکرد بانک تغییر کند، 
ما هم باید برنامه هایمان را متناسب با آن تغییر بدهیم.مدیر امور توسعه سرمایه 
انســانی اعتماد به نیروهای جوان، دانش افزایی، توسعه مهارت های حرفه ای و 
توجه به اصل جانشــین پروری را از اولویت های این مدیریت بیان کرد و گفت: 
در چند ســال گذشته ما به همکاران جوان اعتماد کردیم و باور داشتیم که می 
توانند شعب را به اهداف تعیین شده برسانند که این تصور به واقعیت تبدیل شد.

بانک کارآفرین با بیمارستان پارسیان 
تفاهم نامه همکاری امضا کرد

با هــدف تکریم و قدردانــی از کادر درمان و به منظور پاسداشــت تالش های 
جامعه پزشــکی، تفاهم نامه همکاری بین بانک کارآفرین و بیمارستان پارسیان 
امضا شــد.به گزارش روابط عمومی بانک کارآفریــن،  بانک کارآفرین به عنوان 
بانک حامی بخش ســالمت و درمان، در ادامه تفاهم نامه های همکاری با سایر 
بیمارستان ها و مراکز درمانی، تفاهم نامه همکاری جدیدی با بیمارستان پارسیان 
امضا کرد، تا بتواند با ارائه خدمات مالی و بانکی از جمله اعطای تســهیالت به 
مجموعه پزشکان، پرسنل و مدیران این بیمارستان گامی موثر در راستای پاسخ 
گویی به نیازهای جامعه پزشــکی و کادر درمان، و نیز گســترش بیش از پیش 

تعامالت و همکاری های متقابل با مراکز درمانی کشور بردارد. 

توسعه همکاری های گسترده بانک ملی ایران 
با صنایع کشور

معاون شعب و بازاریابی منطقه دو بانک ملی ایران به منظور اطالع از روند فعالیت 
و بررسی زمینه های مشارکت بانک در طرح های توسعه ای از دو واحد تولیدی 
و صنعتی در اســتان فارس بازدید کرد.گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، 
محمد نجف زاده در بازدید از دو کارخانه تولیدی رامک و ارس  در استان فارس 
خاطرنشان کرد: بانک  ملی ایران در شرایط تحریم و فشارهای بین المللی بیش 
از پیش خود را مکلف به ارائه خدمات برای توســعه فعالیت واحد های تولیدی 
می داند .وی افزود: تعامل و همکاری های دو جانبه بین بانک و شــرکت های 
معتبر تولیدی همانند رامــک )تولید کننده فرآورده های لبنی(  و ارس )تولید 
کننده مواد معدنی( منجر به رونق تولید و اشتغالزایی خواهد شد .معاون شعب 
و بازاریابی منطقه دو بانک ملی ایران افزود: یکی از افتخارات این بانک مشارکت 
در ایجاد و توسعه طرح های زیربنایی کشور است .وی افزود: از اولویت های مهم 
بانک ملی ایران کمک به بهبود چرخه  ارزی کشــور اســت که با تکیه بر دانش 
بومی و قطع زنجیره خروج ارز از کشــور محقق می شود .نجف زاده با تاکید بر 
حمایت حداکثری از شــرکت های دانش بنیان و آمادگی این بانک نســبت به 
رفع نیازها و خواسته های واحدهای تولیدی استان گفت : خدمات الکترونیکی 
و اینترنتی بانک ملی ایران منطبق با ســالیق و نیازهای شرکت ها طراحی شده 
اســت.وی افزود : واحد هــای تولیدی با تجهیز و بهره برداری از ســامانه های 
بانک ملی ایران می توانند بسیاری از امور عملیات بانکی خود را تسهیل بخشند.

بانک تجارت و وزارت صمت تفاهم نامه 
همکاری امضا کردند 

بانک تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای همکاری های مشترک 
و ارائــه خدمات بانکی به اتاق های اصناف، اتحادیه هــای زیرمجموعه و اصناف 
تحت پوشــش، تفاهم نامه همکاری امضا کردند.به گزارش روابط عمومی بانک 
تجارت، علیرضا شــاه میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و 
تجــارت، در جلســه ای با هادی اخالقی فیض آثار مدیــر عامل بانک تجارت از 
برنامه های وزارتخانه متبوع خود برای توســعه همکاری با این بانک خبر داد و 
گفت: موضوعات متنوعی در خصوص ساماندهی فروشگاه ها و اصناف وجود دارد 
که بانک تجــارت در این زمینه می تواند کمک بزرگی بــه این وزارتخانه کند.

شــاه میرزایی با اشاره به تغییر رویکرد دولت در زمینه پرداخت یارانه ها و امکان 
خرید اقالم و کاالهای اساســی با اســتفاده از کارت یارانه، افزود: عالوه بر نیاز 
به تامین درگاه پرداخت، پایانه فروشــگاهی و صدور کارت های اصناف، توسعه 
سامانه ای به منظور مدیریت توزیع و فروش کاالهای اساسی ویژه اصناف مدنظر 
است که با همکاری بانک تجارت اجرایی خواهد شد.اخالقی هم در این جلسه با 
اشاره به پیشتاز بودن بانک تجارت در زمینه تامین مالی زنجیره ای گفت: در حال 
حاضر بســتر مناسبی فراهم است که بر اساس اعتبارسنجی اصناف و مشتریان 
خرد، این بخش از مشتریان را نیز وارد زنجیره تامین مالی کنیم.مدیرعامل بانک 
تجارت، به لزوم حمایت از اصناف تاکید و خاطر نشــان کرد: بانک تجارت برای 
حمایت از اصناف به میدان عمل آمده و امیدواریم این همکاری ها در چارچوب 

تفاهم نامه، بیش از پیش گسترش یابد.

طرحمجلسبانکمرکزیرامستقلمیکند؟
دبیر کمیسیون حقوقی بانک های خصوصی و موسسات اعتباری 
بــا بیان اینکه طرح بانکداری مجلــس دارای نقایص و ایرادهای 
ســاختاری اساســی اســت که در صورت عدم اصالح و تصویب 
آن، بــه احتمال زیاد نظام بانکی کشــور و بانک مرکزی را دچار 
چالش های بســیاری می کند، گفت: با تغییراتی که در ســاختار 
بانک مرکزی از نظر اجرایی در این طرح ایجاد شــده، نمی توان 
انتظار استقالل بانک مرکزی را داشت.علی نظافتیان در گفت وگو 
با ایسنا، درباره آخرین اصالحات در طرح بانکداری مجلس اظهار 
کرد: تغییر ارکان چهارگانه بانک مرکزی، بازگشت مجمع عمومی 
به عنوان یکی از  ارکان بانک مرکزی، تقلیل ترکیب هیات نظارت 
و پــر رنگ کردن نقش و جایگاه شــورای فقهی به عنوان یکی از 
ارکان بانک مرکزی به منظور حاکمیت شرعی و نظارت بر بانک 
مرکزی و اشــخاص تحت نظارت از جمله موارد اعمال شــده در 
این طرح اســت.وی افزود: حذف رئیس کل بانک مرکزی بعنوان 
یکی از ارکان بانک، انتصاب رئیس کل نیز براساس مصوبه مجمع 
تشخیص مصلحت با تصویب هیات دولت و حکم رئیس جمهوری 
انجام می گیرد. ابداع ترکیب جدید و ساختار سازمانی هیات های 
انتظامی بدوی و تجدید نظر بانک مرکزی با اختیارات ویژه شبه 
قضایی، تغییر بازرس قانونی بانک مرکزی از ســازمان حسابرسی 
بــه هیات نظار به همراه حذف دیوان محاســبات از عضویت در 
هیــات نظار، تعیین مســئولیت ها، اهداف، وظایــف و اختیارات 
قانونی بانک مرکزی، گسترش اشراف اطالعاتی و توسعه وظائف 
و اختیارات نظارتی بانک مرکزی، پیش بینی مسئولیت تضامنی 
اعضای هیات مدیره و مدیران ذیربط بانک ها و موسسات اعتباری 
در برخی مــوارد، مقررات مربوط به تحکیم اقتدار بانک مرکزی، 
طرح مباحث جدید در عرصه بانکداری نظیر اقدامات اکتشــافی، 
اقدامات پیشــگیرانه، اقدامات احتیاطی، یــا اقداماتی که در این 
طرح« گزیر موسســه اعتباری« نام گرفته، از دیگر موارد مطرح 
شــده در طرح بانک مرکزی است.دبیر کمیسیون حقوقی کانون 
بانک های خصوصی و موسسات اعتباری در پاسخ به اینکه می توان 
در نسخه جدید طرح بانکداری، به بانک مرکزی مستقل از دولت 
امیــدوار بود؟ گفت: در این زمینه، ابتــدا باید به این نکته توجه 
شود که بانک، بانکداری و همچنین سیستم فعلی بانک مرکزی و 
ساختارهای آن در واقع از جمله نهادهای بومی کشور ما نیستند 
بلکه مجموعه این نهادها، عملیات و فرایندهای بانکی  برگرفته از 
فرهنگ بانکی غرب هستند و قوانین مربوط به سیستم بانکی ما 
نیز برگرفته از کشورهای خارجی است که بومی سازی شده اند تا 
مغایر با موازین شرعی نباشند. با توجه به این مطلب باید طراحان 
»طرح بانک مرکزی« پاسخ دهند که طرح جدید آنان برای بانک 
مرکزی اقتباسی از ساختار بانک مرکزی سایر کشورهاست یا آنکه 
این طرح کامال محصول ابتــکار طراحان محترم طرح بانکداری 
است؟طرح جدید مجلس برای بانک مرکزی اقتباسی از ساختار 
بانک مرکزی سایر کشورهاست یا آنکه این طرح کامال محصول 
ابتکار طراحان محترم طرح بانکداری اســت؟وی ضمن انتقاد از 
طوالنی بودن طرح بانک مرکــزی، یکی از مهمترین ویژگی هر 
قانون را در مختصر بودن و برداشت مطالب کلیدی و اساسی مورد 

نظر قانونگذار توسط خواننده است. در زمینه قانون نویسی بطور 
کلی ورود به مباحث جزئی و نگارش طوالنی مطالب جزئی شان 
قانون مجلس نیســت. بنابراین قانون نویســی نیاز به تخصص و 
دانــش باال و ادبیات حقوقی دارد. براین اســاس بنظر می رســد 
پیرایــش ادبی و حقوقی این طــرح  و کوتاه و مختصر کردن آن 
از جمله ضروریات قانون نویسی است.نظافتیان افزود: همچنین، 
در این طرح مشخص نیست که بانک چیست و مدل کسب وکار 
انواع بانک های تجاری یا بانک های توسعه ای یا بانک های تخصصی 
چگونه است و دقیقا بانک برای کسب سود از چه موازین اقتصادی 
باید تبعیت کند. بنابراین پیشنهاد در این زمینه آن است که در 
کنار طراحی ساختار و شرح وظایف و اهداف بانک مرکزی، اصول 
و ضوابط مربوط به مدل کســب وکار بانک ها و موسسات اعتباری 
و همچنین اصول و مقررات حاکم بر عملیات بانکی نیز مشخص 
شــود. دبیر کمیســیون حقوقی کانون بانک هــای خصوصی و 
موسسات اعتباری با تاکید بر اینکه در شمول مقررات این قانون و 
مصوبات بانک مرکزی هیچ تفاوتی بین بانک های دولتی، خصولتی 
و خصوصی نیست، گفت: براساس آنچه که از ترکیب ارکان بانک 
مرکزی که در این طرح تعیین شده، ارکان بانک مرکزی مستقیم 
یا غیرمســتقیم منصوب دولت هستند و به طور معمول منصوب 
دولت نیز باید از سیاســت ها و نظریات دولت حاکم تبعیت کند، 
وگرنه درصورت ناسازگاری با تصمیمات یا دستورات دولت، دعوت 
به استعفا یا تهدید به عزل، نتیجه مخالفت با سیاست های دولت 
خواهد بود. در نتیجه، انتظار اســتقالل از بانک مرکزی با چنین 
ســاختاری از نظر اجرایی چندان واقع بینانه به نظر نمی رسد.وی 
ادامــه داد: عالوه بر این، تصور طراحــان این طرح آن بوده که با 
منحل کردن شورای پول و اعتبار، حذف بخش خصوصی و تعاونی 

و دادن کلیه اختیارات بانک مرکزی و سیســتم بانکی کشور به 
یک نهاد بانکی جدید بنام »هیات عامل« استقالل بانک مرکزی 
حفظ خواهد شد؛ بلکه این سوال پیش می آید که هیات منتخب 
دولتیان که هر لحظه قابل عزل یا دعوت به استعفاســت و هیچ 
نماینــده ای از بخش خصوصی و بخش تعاونی در آن جای ندارد، 
چگونه می تواند اســتقالل بانک مرکزی را حفظ کند؟نظافتیان 
همچنین گفت که نمود اصلی فعالیت شورای فقهی بانک مرکزی 
در »احراز عدم مغایرت فرایندهای بانکی با عملیات بانکی بدون 
ربا« متجلی می شــود. درحالیکه طرح فعلــی مجلس در مورد 
عملیات بانکی و ضوابط حاکم بر آن مسکوت گذاشته شده است.
انتظار استقالل از بانک مرکزی با چنین ساختاری از نظر اجرایی 
چندان واقع بینانه به نظر نمی رسد.دبیر کمیسیون حقوقی کانون 
بانک های خصوصی و موسســات اعتباری از جمله شگفتی های 
طرح جدید بانکداری را طراحی ساختاری جدید برای »هیات های 
انتظامــی بانک مرکزی« دانســت و گفت: این ســاختار با اصل 
تفکیک قوا و صالحیت عام مراجع قضایی برای رسیدگی و صدور 
حکــم در امور مجرمانه و حل و فصــل اختالفات حقوقی مردم 
تعارض اساسی دارد. از نظر موازین حقوقی در این زمینه پرسش 
اساسی آن است که آیا هیات انتظامی بانک مرکزی یک محکمه 
قضایی اختصاصی برای رســیدگی به تخلفات بانکی است یا یک 
دادگاه اداری که قاعدتآ آرای آن باید قابل شکایت در دیوان عدالت 
اداری باشد؟وی افزود: اگر از دید طراحان محترم، هیات انتظامی 
بانک مرکزی یک محکمه قضایی اختصاصی محســوب می شود، 
در ایــن صورت چگونه یک محکمه قضایی خارج از قوه قضائیه و 
ساختارهای تشکیالتی آن و در دل بانک مرکزی فعالیت می کند 
و اینکه رئیس قوه قضاییه ناچار باشــد برای انتصاب قضات یک 

محکمه مستقل اما ویژه قضایی از مشورت و نظر رئیس کل بانک 
مرکزی تبعیت کند، با اصل تفکیک قوا و اســتقالل قوه قضاییه 
در تعارض اساســی نیست؟ نکته آخر در این زمینه آن است که 
بانک مرکزی نقش مهمی در سیاســتگذاری امور بانکی، هدایت 
و کنترل نقدینگــی و نرخ تورم دارد اما وظیفه ســاختاری قوه 
قضائیه، حل و فصل اختالفــات حقوقی مردم و پیگرد مجرمین 
و مجازات قانونی آنهاســت که بدون شــک مشغول کردن بانک 
مرکزی در امور قضایی یا امور شبه قضایی که رسیدگی به آن در 
صالحیت مراجع قضایی اســت، بانک مرکزی را از وظایف قانونی 
آن دور خواهــد کرد.نظافتیان ادامه داد: پرســش بعدی درباره 
طرح بانکداری این است که آیا ساختار جدید طراحی شده برای 
بانک مرکزی، اقتدار نظارتــی بانک مرکزی را افزایش می دهد و 
در عمــل قادر خواهد بود تا هم از تخلفات موسســات مالی غیر 
مجاز جلوگیری کند و هم بر عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری 
مجاز نظارت داشــته باشــد و از تخلفات آنها پیشگیری کند که 
در زمینــه کافی بودن مقررات بــرای تقویت نقش نظارتی بانک 
مرکزی نگرانی نیســت اما در این زمینه باید بدین نکته اساسی 
توجه داشت که اقتدار نظارتی بانک مرکزی در پرتو استقالل بانک 
مرکزی بدست می آید؛ بنابراین، اگر قرار باشد تمامی ارکان قانونی 
بانک مرکزی در اختیار قوه مجریه باشــد، در این صورت ابهامات 
در مورد کارایی و موثر بودن جایگاه نظارتی بانک مرکزی افزایش 
خواهد یافت.اگر قرار باشــد تمامی ارکان قانونی بانک مرکزی در 
اختیار قوه مجریه باشــد در این صورت ابهامات در مورد کارایی 
و موثر بــودن جایگاه نظارتی بانک مرکزی افزایش خواهد یافت.

دبیر کمیســیون حقوقی کانون بانک های خصوصی و موسسات 
اعتباری بیان کرد: با توجه اهمیت وظایف بانک مرکزی در اقتصاد 
کشــور، طراحی ســاختار بانک مرکزی در ایران باید به گونه ای 
باشــد که بانک مرکزی بتواند اهــداف و وظایف قانونی خود را با 
همکاری قوه مجریه و دســتگاه های اجرایی به خوبی انجام دهد 
و بتوانــد با روش های علمی در مورد نظام پولی و فعالیت بانک ها 
سیاستگذاری کرده و بر نحوه اجرای آن نظارت موثر داشته باشد. 
بنابراین، این واقعیت را نمی توان انکار کرد که نسخه جدید طرح 
بانکداری جمهوری اســالمی حاصل چند سال تالش کمیسون 
اقتصادی مجلس شوراســت اما متاسفانه این طرح دارای نقایص 
و ایرادهای ساختاری اساسی اســت که درصورت عدم اصالح و 
حل نشــدن ایرادهای مورد بحــث و تصویب نهایی آن به همین 
وضعیت فعلی، به احتمال زیاد نظام بانکی کشور و بانک مرکزی 
را دچار چالش های بســیاری خواهد کرد.وی افزود: بنابراین الزم 
است این طرح به دولت ارجاع شود تا دولت بتواند با نظرخواهی 
از کارشناســان خبره و مدیران برجسته بانکی که سال ها تجربه 
بانکداری دارند، آن را ظرف مدت مشخص با انجام اصالحات الزم 
به صــورت الیحه قانونی به مجلــس ارائه و تقدیم  کند که بدون 
شک در این زمینه استفاده دولت از ظرفیت های کارشناسی بانک 
مرکزی و شــورای هماهنگی بانک های دولتی و کانون بانک ها و 
موسسات اعتباری خصوصی می تواند در اصالح طرح بانکداری و 

رفع موانع اجرایی آن بسیار موثر باشد.

ایســنا- رئیس بانک مرکــزی برزیل 
معتقد است به  دلیل رشد سیستم مالی 
باز که به مشتریان اجازه اشتراک گذاری 
داده های مالی با موسســات مختلف را 
می دهد، کارت های اعتباری به  زودی از 
بین خواهد رفت.به نقل از یاهو، روبرتو 
کامپوس نتو طــی رویدادی که در آن 
در مــورد رمزارزها صحبــت می کرد، 
پیش بینــی کرد بــه زودی کاربران به  
جــای داشــتن برنامه هــای متعدد از 
بانک هــای مختلف در گوشــی تلفن 
همــراه خود، تمــام جنبه های زندگی 
مالی خــود را در یک نرم افزار در تلفن 
همــراه خود ادغام و کنتــرل خواهند 

کرد.وی افزود: این کار امکان توســعه 
مدیریت پول نقد را برای افراد و کاربران 
فراهم می کند تــا آنان بین پرداخت با 
سیســتم پرداخت فوری Pix به  صورت 
نقدی یا اعتباری یکی را انتخاب کنند.

کامپوس نتو با اشــاره به اینکه بانک ها 
پیــش از ایــن اســتفاده از Pix)نوعی 
سیســتم پرداخت در برزیــل( را برای 
ارائه اعتبار آغاز کرده اند، خاطرنشــان 
کرد: این سیستم نیاز به داشتن کارت 
اعتبــاری را برطرف می کند؛ به همین 
دلیل تصــور می کنم کــه کارت های 
 Pix.اعتباری به  زودی محو خواهد شد
که توسط سیاســت گذاران برزیلی در 

سال ۲۰۲۰ راه اندازی شد، امکان انتقال 
و پرداخت فوری را فراهم می کند و به  
طور گسترده توسط برزیلی ها پذیرفته 
شده اســت. در حال حاضر استفاده از 
این سیســتم از حجــم تراکنش های 

کارت اعتباری و نقدی در کشور برزیل 
پیشی گرفته است.طبق گفته کامپوس 
نتــو Pix می تواند حداقــل تا آمریکای 
التین گســترش یابد.وی گفت: کانادا 
نیز به این سیســتم عالقه نشان داده 
اســت.رئیس بانک مرکــزی برزیل با 
اعمال مقررات سنگین روی دارایی های 
رمزارزی مخالفت دارد اما بر نگرانی ها 
برای حفاظت از ایــن دارایی ها تاکید 
کرد زیرا در حال حاضر چهار شــرکت 
برزیلی 8۰ درصــد دارایی های خود را 
بــه صورت رمــزارزی در اختیار دارند.
به گفته وی تنظیم کننده های بازار در 
برزیل می خواهند از شفافیت رمزارزها 
در نحوه داد و ســتد ایجاد و تراکنش 
اطمینان حاصــل کنند.تامین مالی باز 
عنوان یکی از پروژه های بانک مرکزی 
برزیل است که از سال ۲۰۲1 به  صورت 

مرحله ای اجرا شده است.

رئیس بانک مرکزی برزیل:

پایان عمر کارت های اعتباری نزدیک است

صنعت ساختمان یکی از صنایعی است که بسیار دیگری 
از صنایــع را به خود وصل کرده و بــا آنها ارتباط برقرار 
می کند که از جمله آن صنعت بیمه اســت که ارتباط 
تنگاتنگی با صنعت ســاختمان که البته صنعت احداث 
اســت را دارد.به گزارش روابط عمومــی بیمه تعاون به 
نقــل از اخبار پولی مالی، یونــس مظلومی، مدیر عامل 
بیمه تعاون در حاشیه بیســت و دومین نمایشگاه بین 
المللی صنعت ســاختمان که با حضــور محمد مخبر، 
معــاون اول رییس جمهــور، رئیس اتاق تعــاون ایران 
ونمایندگان مجلس افتتاح شد گفت: صنعت ساختمان 
یکی از صنایعی است که بســیار دیگری از صنایع را به 

خــود وصل کرده و با آنها ارتبــاط برقرار می کند که از 
جمله آن صنعت بیمه اســت که ارتبــاط تنگاتنگی با 
صنعت ســاختمان کــه البته صنعت احداث اســت را 
دارد.بیمه تعاون برای تمام ریســک ها درحوزه صنعت 
ســاختمان بیمه نامه ای با کیفیت طراحی کرده است 
که باقیمت مناســب و خدمات عالی هم در زمان صدور 
و هم در زمان پرداخت خســارت به بیمــه گذاران این 
صنعت ارائه می کند.شایان ذکر است که این نمایشگاه 
با حضور مخبر معاون اول رئیس جمهور، مهدی برادران 
معاون صنایع عمومی وزیر صمــت، محمودزاده معاون 
وزیر راه و شهرســازی، جمعی از مدیران و معاونان این 

وزارتخانه، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی، 
هومن رازدار مدیرعامل شــرکت سهامی نمایشگاه های 
بین المللی ایران و جمعــی از فعاالن و متخصصان این 
حوزه در محل دایمی نمایشــگاه های بین المللی تهران 
افتتاح شد.گفتنی است؛ ۹۰۰ شرکت داخلی و خارجی از 
جمله کشورهایی چون فرانسه، ایتالیا، آلمان، ترکیه و... 
در بیست دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان 
در فضایی بالغ بــر 3878۰ متر فضای داخلی و 7۲3۰ 
متر فضای بــاز داخلی و 14۰ متر فضای خارجی از ۲1 
تا ۲4 امرداد ماه 14۰1 در حال برگزاری است حضوری 

فعال دارند.

آمادگی بیمه تعاون جهت پوشش تمام ریسک های صنعت ساختمان

بسته ابتکاری ۴۳۰ میلیارد دالری آمریکا چیست؟
کنگره آمریکا بسته ابتکاری 43۰ میلیارد دالری را برای کاهش تورم تصویب کرد.به گزارش ایسنا به نقل از بیزنس، بر اساس پخش زنده وب سایت مجلس نمایندگان آمریکا، 
این مجلس بسته ابتکاری با هدف کاهش تورم به ارزش 43۰ میلیارد دالر را تصویب کرد.سنا هفته گذشته این بسته را تصویب کرده است و اکنون به جو بایدن، رئیس جمهور 
ایاالت متحده که قبال قصد خود را برای امضای آن ابراز کرده بود، تحویل داده می شود.این الیحه 7۵۵ صفحه ای اقدامات مختلفی ازجمله کاهش کسری بودجه فدرال، کاهش 
هزینه های مراقبت های بهداشتی برای شهروندان و مبارزه با تغییرات آب و هوایی را پیشنهاد می کند.عالوه بر این، افزایش مالیات شرکت های بزرگ را فراهم آورده است که باید 
تا حدی جریان وجوه الزم برای برنامه های پیشنهادی را تضمین کند.دولت ایاالت متحده انتظار دارد که همه این اقدامات در دراز مدت تورم این کشور را کاهش دهد. حزب 
حاکم دمکرات از این اقدامات حمایت می کند.جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در توییتر خود نوشت: »امروز مردم آمریکا پیروز شدند با تصویب نهایی قانون کاهش تورم، مردم 
آمریکا شاهد کاهش قیمت داروهای تجویزی، کاهش هزینه های مراقبت های بهداشتی و کاهش قیمت ها خواهند بود. با اجرای آن هزینه های انرژی کمتر است و من مشتاقانه 

منتظر امضای آن هستم«.وی افزود که در روز ۶ سپتامبر در کاخ سفید مراسمی به مناسبت تصویب این الیحه برگزار خواهد شد.
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گزیده خبر

اولیانوف: 
تحریم های ایران ممکن است به زودی 

برداشته شوند
نماینده روسیه در مذاکرات وین گفت: تحریم ها علیه 
ایران ممکن است به زودی برداشته شوند، اما در مورد 
تحریم ها علیه روسیه نمی شود چنین گفت.به گزارش 
ایســنا، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات 
وین در توییتی نوشت: تحریم ها علیه ایران ممکن است 

به زودی برداشته شوند. اما در مورد تحریم ها علیه روسیه نمی شود چنین گفت. 
تنها بخشــی از آنها مربوط به اوکراین است. غرب، خط مشی مستقل روسیه را 
یک چالش راهبردی می داند و به ســختی اعمال تحریم هــا را کنار می گذارد.

نماینده روســیه در ســازمان های بین المللی واقع در ویــن، پیش از این نیز در 
توئیتر نوشت: وزارت خارجه روسیه گفته است که طبق گفته سخنگوی اتحادیه 
اروپا مشــارکت کنندگان در مذاکرات وین با یک حق انتخاب مواجهند. آن ها یا 
باید متن فعلی را بپذیرند یا باید بپذیرند که مذاکرات شکســت خورده اســت. 
کمیسیون مشترک برجام به هماهنگ کننده اتحادیه اروپا اجازه نداده که چنین 
اظهاراتی را مطرح کند.وی در توئیت دیگری هم نوشته بود: روسیه معتقد است 
که احیای برجام تنها راه موثر و منطقِی پیش رو اســت. احیای برجام منجر به 
رفع تحریم های غیرقانونی علیه ایران، تقویت نظام عدم اشاعه هسته ای و ایجاد 

شرایط بهتر برای پیشرفت گفت وگوهای امنیتی منطقه ای خواهد شد.

اردوغان: 
مصمم به پیروزی در انتخابات ترکیه هستیم

رئیس جمهور ترکیه با بیان اینکه حزب عدالت و توسعه 
مصمم به پیــروزی در انتخابات پارلمانی و ریاســت 
جمهوری هســتند که قرار است ســال آینده برگزار 
شود، تاکید کرد همانطور که اجازه نمی دهیم گروه های 
تروریستی در داخل مرزهایمان نفس بکشند، در خارج 

از مرزهای خود نیز با آنها مبارزه می کنیم تا باتالق تروریســم را بخشــکانیم.به 
گزارش ایســنا، به نقل از عربی ۲۱، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه با 
بیان اینکه حزب عدالت و توسعه از زمان تأسیس تاکنون ۱۵ بار مقام اول را در 
انتخابات کسب کرده اســت، تاکید کرد که آنها مصمم به پیروزی در انتخابات 
پارلمانی و ریاست جمهوری هستند که قرار است سال آینده برگزار شود.وی در 
پیام تبریکی به اعضای موسس حزب عدالت و توسعه به مناسبت بیست و یکمین 
ســالگرد تأسیس این حزب از دستاوردهای دولت های حزب عدالت و توسعه در 
ســال های گذشته و پیشرفت هایی که در زیرساخت ها، از آموزش تا سالمت، از 
امنیت تا عدالت، از حمل ونقل تا انرژی و از صنعت تا ورزش ایجاد کرده اند، تقدیر 
کرد.او افزود: »وقتی امروز به گذشته نگاه می کنیم، با خوشحالی متوجه می شویم 
که یک کارزار دموکراتیک و توســعه ای یک قرنی را در ۲۰ سال انجام داده ایم. 
به گزارش آناتولی، اردوغان همچنین طی ســخنانی در شهر چوروم با تاکید بر 
تداوم مبارزه با گروههای تروریستی گفت: همانطور که اجازه نمی دهیم گروه های 
تروریســتی در داخل مرزهایمان نفس بکشــند، در خارج از مرزهای خود نیز 

قاطعانه با آنها مبارزه می کنیم تا باتالق تروریسم را بخشکانیم.

زلنسکی: 
تحریم های جدید باید صنعت هسته ای 

روسیه را هدف بگیرد
رئیس جمهور اوکراین اعالم کرد، کی یف و شــرکایش 
تاکیــد دارند که تحریم های جدید علیه روســیه باید 
صنعت هسته  این این کشور را هدف بگیرد.به گزارش 
ایسنا، به نقل از اوکراینسکا پراودا، ولودیمیر زلنسکی، 
رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی گفت:« اشغالگران 

از نیروگاه اتمی زاپروژیا به شــیوه بسیار بدی استفاده می کنند تا باعث وحشت 
مردم شــوند. آنها در واقع پشــت این نیروگاه پنهان شده اند تا بتوانند شهرهای 
نیکوپــل و مارهانتس را به توپ ببندند. آنهــا در اقدامات تحریک آمیز بی امانی 
از جملــه گلوله باران منطقه اطراف نیروگاه اتمی زاپروژیا دســت دارند و تالش 
می کنند تا نیروهای بیشتری در این منطقه مستقر کنند تا بیش از پیش باعث 
ارعاب کشــور ما و کل جهان آزاد شــوند.«وی افزود: »اگر کسی در روسیه فکر 
می کند که آنها قادر خواهند بود با این اقدامات به چیزی برسند، سخت در اشتباه 
است. تنها دستاورد تهدیدات و باج گیری روسیه افزایش بسیج تالش های جهانی 
برای رویارویی با ترور است. هر روزی که نیروهای روسیه در منطقه نیروگاه اتمی 
زاپروژیا و در مناطق اطرافش بمانند، تهدید پرتوافشانی در اروپا به سطحی بسیار 
باالتر از اوج رویارویی ها در دوران جنگ سرد می رسد.«زلنسکی در ادامه گفت: 
بدون شک، باید پاسخ قاطعی به این مساله داده شود. دیپلمات های اوکراینی و 
نمایندگان شرکای اوکراین هر کار بتوانند برای تضمین اینکه تحریم های جدید 

علیه روسیه صنعت هسته ای این کشور را هدف گیرد، انجام خواهند داد.

ترامپ:
  اوباما هم اسناد محرمانه اتمی

 را نگه می داشت
رئیس جمهور سابق آمریکا ســلف خود را به انجام 
همــان کاری متهم کــرد که ظاهــراً دلیل یورش 
مامــوران اف بــی آی بــه اقامتگاهش بوده اســت.

به گــزارش فارس، »دونالــد ترامپ« رئیس جمهور 
سابق آمریکا پس از یورش اف بی آی به خانه اش در 

فلوریدا در هفته گذشــته که ظاهراً به دنبال اسناد طبقه بندی شده مربوط 
به تسلیحات اتمی بودند، استانداردهای دوگانه در کشورش را محکوم کرد.

ترامپ اســتدالل کرد که ســلف او، باراک اوباما هنگام خروج از کاخ سفید، 
»حدود ۳۳ میلیون صفحه اسناد که بســیاری از آن  طبقه بندی شده بود، 
از جملــه برخی مرتبط با اتمی را بدون حتی زمزمه اعتراض پلیس فدرال« 
با خود خارج کرد.به گزارش »راشــا تودی«، ترامــپ در بیانیه ای که برای 
پیروانش منتشــر کرد، گفت: رئیس جمهور باراک اوباما ۳۳ میلیون صفحه 
از اســناد را نگهداری می کرد که بســیاری از آن  طبقه بندی شده بود. چه 
تعداد از آن  مربوط به هســته ای بود؟ بســیاری از آن ها!«.اف بی آی دوشنبه 
بــه ملک ترامپ در فلوریدا یــورش برد، تجربه ای کــه او آن را »حمله« و 
»سالح سازی سیســتم قضایی« توصیف کرد. ترامپ خواستار انتشار تمام 
اســنادی شده که اجازه تفتیش منزلش را می دهد و شخصاً توسط »مریک 
گارلند« دادستان کل ایاالت متحده تایید شده است.به گزارش راشا تودی، 
در خصوص ادعای تصاحب اسناد طبقه بندی شده توسط اوباما، اداره بایگانی 
و سوابق ملی آمریکا جمعه مسئولیت »حفاظت انحصاری قانونی و فیزیکی 

سوابق ریاست جمهوری اوباما« را بر عهده گرفت.

یک پای پسر نانسی پلوسی در چین است
براساس گزارش دیلی میل، پسر نانسی پلوسی که بی سر و صدا مادرش را در سفر به تایوان همراهی کرده بود، دارای سهمی در شرکت 
تکنولوژی چین است.به گزارش ایسنا، »پل پلوسی جونیور« ۵۳ ساله، پسر نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، ۷۰۰ هزار سهم 
از شرکت تلکام چین Borqs Technologies را به عنوان فعالیت و خدماتش دریافت کرد و بدین ترتیب براساس داده های کمیسیون بورس 
و اوراق بهادار ایاالت متحده، وی دومین سرمایه گذار بزرگ پس از مدیرعامل این شرکت شد.تا مارس ۲۰۲۲، پلوسی جونیور حدود ۱۴۷ هزار سهم را از آن خود کرد. 
براساس این گزارش، پسر پلوسی نیز برای این شرکت که ارزشی حدود ۲۲ میلیون دالر دارد، به عنوان مشاور کار کرده است.پس از آنکه مشخص شد پلوسی جونیور 
با هیئت مادرش راهی تایوان شده بود، چندین تن از سیاستمداران تایوانی از جمله تسانگ مینگ-چونگ، رئیس سابق کمیسیون نظارت مالی این جزیره خواستار آن 
شد که بداند آیا حزب حاکم دموکراتیک تایوان رابطه ای مالی با سفر خانواده پلوسی دارد و اینکه آیا دیدار پلوسی شامل منافع تجاری می شود یا خیر. نام پسر پلوسی به 
عنوان عضوی از این هیئت ثبت نشده بود و هیچ منصب دولتی هم نداشت.براساس داده های کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایاالت متحده که توسط دیلی میل منتشر 
شد، پسر پلوسی نه تنها سرمایه گذار اصلی در این شرکت چینی است بلکه به عنوان مشاور نیز برای آن فعالیت می کند. براساس این گزارش، پسر او به دلیل فعالیت هایش 
۷۰۰ هزار سهم در این شرکت به عنوان پاداش دریافت کرد؛ اقدامی که باعث افزایش سهام او در این شرکت شد.علی رغم اینکه نام او در فهرست اعضای این هیئت نبود، 
پل پلوســی در کنار تســای اینگ ون، رئیس جمهوری تایوان و سایر مقامات این جزیره خودگردان عکس گرفت. »گرگوری میکس«، رئیس کمیته امور خارجه مجلس 
نمایندگان آمریکا، »سوزان دلبن«، نایب رئیس کمیته امکانات مالی مجلس نمایندگان ایاالت متحده، » راجا کریشامورتی«، نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا و 
»اندی کیم«، عضو کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا، از افراد این هئیت بودند که به همراه پلوسی راهی تایوان شده بودند.پس از اینکه رسانه ها، سواالتی 
را از  نانسی پلوسی پرسیدند، وی در بیانیه ای اذعان داشت که پسرش در غیاب همسرش، او را در سفر به تایوان همراهی کرده بود. برخالف اینکه پلوسی به دنبال مقابله 
با »قاطعیت روزافزون چین« است، اما فعالیت های تجاری پسرش با دولت چین، می تواند نانسی پلوسی را در »موقعیت سختی« قرار دهد.دولت چین، در پاسخ به سفر 
نانسی پلوسی به تایوان، که آن را »تحریکی آشکار« خواند، خود شخص پلوسی و خانواده او را تحریم کرد و بسیاری از افراد در چین معتقدند که این سفر جهت »افزایش 

عمدی تنش ها« میان این دو قدرت جهانی )چین و آمریکا( انجام شد.

طالبان افغانستان به دنبال نفت و غالت روسیه 
است

ســفیر روسیه در افغانستان گفت، سرپرست وزارت صنایع و تجارت دولت طالبان 
فردا دوشــنبه ۱۵ اوت ســال جاری میالدی به مســکو می رود تا درباره تحویل 
محموله های غذایی و نفتی روسیه به افغانستان گفت وگو کند.به گزارش ایسنا، به 
نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دیمیتری ژیرنوف، سفیر روسیه در افغانستان گفت: 
نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنایع و تجارت طالبان افغانستان روز دوشنبه 
وارد مسکو می شــود تا با مقام های روسی درباره تحویل محموله های مواد غذایی 
و نفتی به افغانســتان گفت وگو کند.این دیپلمات روســی افزود: همچنین هیاتی 
از اقتصاددان ها و مســئوالن دارایی نیز وی را همــراه می کنند. افغان ها به دنبال 
خرید نفت، سایر منابع انرژی، گندم، آرد و روغن آفتابگردان از روسیه هستند.وی 
همچنین اعالم کرد: این هیات افغان همچنین قرار است از شهر کازان روسیه نیز 
بازدید کند. چنین تماس هایی برای توسعه روابط بین دو کشور مهم است.»محمد 
یونس محمد«، معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و ســرمایه گذاری افغانستان 
در ۱۵ ژوئن ســال جاری میالدی در حاشیه نشســت بین المللی اقتصادی سن 
پترزبورگ به اســپوتنیک گفته بود، افغانســتان قصد دارد دو میلیون تن گندم و 
۵۰۰۰ تن نفت از روســیه خریداری کند.وی همچنین گفته بود، مذاکرات بر سر 
تامین شیشــه، الوار و تجارت دوجانبه معاف از گمرک نیز بین مســکو و کابل در 

جریان است.

آمریکا ۱۵۰ میلیون دالر برای حمایت از 
افغان ها اختصاص می دهد

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعالم کرد، واشنگتن ۱۵۰ میلیون دالر دیگر 
بــرای حمایت از زنان و کودکان افغان اختصــاص داده و به ناامنی غذایی ذر این 
کشور نیز رسیدگی خواهد کرد.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، 
ند پرایس، ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در توییتی نوشــت: واشنگتن با 
تخصیص ۸۰ میلیون دالر برای رســیدگی به ناامنی غذایی و تغذیه در افغانستان، 
۴۰ میلیون دالر بــرای تقویت حق کودکان افغان در امر آموزش و تحصیل و ۳۰ 
میلیون دالر برای افزایش مشارکت زنان و دختران در جامعه مقیاس حمایت آژانس 
توسعه بین المللی آمریکا برای افغانستان را افزایش می دهد.طالبان در سپتامبر سال 
۲۰۲۱ میالدی در افغانســتان به قدرت رسید.در بحبوحه ناآرامی ها و آشوب های 
سیاسی که منجر به افزایش مهاجرت افغان ها شده، تعدادی از دولت ها و سازمان ها 
برای مردم افغان که از شدت بحران  اقتصادی، انسانی و امنیتی در افغانستان آسیب 

دیده اند، کمک های مختلفی را فراهم کرده اند.

آخرین وضعیت سلمان رشدی در بیمارستان
براســاس گزارش ها سلمان رشدی، نویسنده مرتد آیات شیطانی که دو روز پیش 
و در جریــان یک برنامه فرهنگی در نیویورک با چاقو مورد حمله قرار گرفت، پس 
از حمل جراحی، اکنون از زیر دســتگاه اکســیژن مصنوعی خارج شده و می تواند 
صحبت  کند.به گزارش ایسنا، تا پیش از اعالم این خبر جدید، اعالم شده شده بود 
که وضعیت جسمی رشدی ۷۵ ساله وخیم است.اندرو ویلی، از نزدیکان رشدی این 
خبر را تایید کرده است، او پیش از این گفته بود که این نویسنده ممکن است یک 
چشم خود را از دست بدهد.»هادی مطر« ۲۴ ساله، متهم است که به روی صحنه 
دویده و حداقل ۱۰ ضربه چاقو به صورت، گردن و شــکم رشدی زده است.پس از 
این حمله، اندرو ویلی گفته بود که رشدی اعصاب یک دستش قطع شده، کبدش 

آسیب دیده و احتماالً یک چشمش را از دست خواهد داد.

ماجرای بازداشت ۵ خدمه  ایرانی هواپیمای ونزوئال در آرژانتین چیست؟
اخیرا برخی رســانه های غربی و رسانه های فارسی زبان معاند از 
توقیف یک فروند هواپیمــای ونزوئالیی به همراه تعدادی خدمه 
ونزوئالیــی و ایرانــی در آرژانتین خبر دادنــد، اتفاقی که برخی 
معتقدند با هماهنگی آمریکا، اســرائیل و انگلیس صورت گرفته 
اســت.به گزارش فارس، خرداد ماه ســال جاری برخی رســانه 
های غربی به همراه رســانه های فارســی زبــان معاند از توقیف 
یک فروند هواپیمای ونزوئالیــی به همراه ۱۴خدمه ونزوئالیی و 
پنــج خدمه ایرانی در یکی از فرودگاه هــای بین المللی آرژانتین 
خبر دادند. اتفاقی که بســیاری از کارشناسان این حوزه معتقد 
بودند با هماهنگی آمریکا، اسرائیل و انگلیس صورت گرفته است.
درباره این موضوع اخبار مختلفی منتشر شد و رسانه های معاند 
تالش کردند تا با تحریف واقعیت همچون گذشته افکار عمومی 
را منحرف کنند. در همین راســتا با پیگیری موضوع و گفت وگو 
با چند منبع مطلــع به بیان واقعیت آنچــه رخ داده پرداختیم.
حدودا یکســال پیش بود که کشور ونزوئال یک فروند هواپیمای 
بوئینگ ۷۴۷ از جمهوری اســالمی ایران خریداری کرد و از آنجا 
که ونزوئالیی ها اســتادخلبان و تیم فنی برای استفاده از هواپیما 
نداشــتند قرار شد براســاس یک قرارداد خلبانان ایرانی آموزش 
نیروی انسانی و تربیت خلبان و تیم فنی را برعهده گیرند.برهمین 
اساس استاد خلبان غالمرضا قاسمی به همراه فرد دیگری که به 
گفته برخی منابع آگاه تنها اســتاد خلبان های ایرانی هستند که 
مجوز و دانش آموزش هواپیمایی که به ونزوئال فروخته شده بود 
را از سازمان هواپیمایی کشوری داشتند حدود ۷ ماه پیش برای 
انتقال دانش و ارائه آموزش های الزم به ونزوئال اعزام می شــوند.
استادخلبان ایرانی و تیم همراهش در ۷ ماه گذشته برای آموزش 
بیش از ۱۰۰ بار در مقاصد مختلف امریکای التین پرواز داشتند، 
اما حدود ۷۰روز پیش و فقط دو روز مانده به سفر رئیس جمهور 
ونزوئال به ایران  در زمانیکه هواپیما  قرار بود در یکی از کشورها 
که به آن پرواز داشت فرود آید به صورت عجیبی به این هواپیما 

اجازه فرود داده نمی شــود و به نظر می رســد در اقدامی برنامه 
ریزی شــده و هماهنگ این هواپیما به سمت فرودگاه جایگزین 
یعنی در یکی از فرودگاه هــای بین المللی اطراف بوئنوس آیرس 
کشور آرژانتین هدایت می شود.شرکتهای هواپیمایی باید قبل از 
پرواز سوخت وتمام امکانات هواپیمارا به فرودگاه مقصد و فرودگاه 
جایگزین  اعالم کند تا در صورتی که فرودگاه مقصد به هر دلیلی 
امکان فرود نداشتند به سمت فرودگاه جایگزین حرکت کنند که 
برای پرواز مذکور آرژانتین به عنوان مکان فرود جایگزین در نظر 
گرفته می شود.بر همین اساس برخی از افرادی که پیگیر موضوع 

هستند معتقدند که عدم اجازه فرود به هواپیما در مقصد اول به 
صورت برنامه ریزی شده و با هماهنگی صورت گرفته است بعد از 
هدایت هواپیما به سمت کشور آرژانتین در اقدامی عجیب رسانه 
های فارس زبان معاند ) بی بی ســی فارسی، ایران اینتر نشنال 
و.....( از همان لحظات اولیه شــروع به انتشار اخبارکذب و  برنامه 
هایی در این باره می کنند و سعی می کنند اینگونه القا کنند که 
خلبان و خدمه ایرانی تروریست هســتند!اما نکته قابل تامل تر 
اینجاست که کشور آرژانتین در لحظه نخست پاسپورتهای خدمه 
ایرانــی هواپیما را اخذ می کند، اتفاقی کــه تا کنون در صنعت 

هوانوردی سابقه نداشته اســت.یکی از منابع آگاه در این باره به 
فــارس گفت: یک هفته بعد از اینکه پاســپورتهای خدمه ایرانی 
گرفته می شــود نیروهای امنیتی آرژانتین به صورت عجیبی به 
محل اقامت خدمه ایرانی حمله می کنند و تمام وسایل الکتریکی 
آنهــا را توقیف کرده و به آنها می گویند حق خروج از کشــور را 
ندارنــد و به نوعی این تبعه های ایرانی را در اتاقهای محل اقامت 
خــود زندانی می کنند!این اتفاق در حالی رخ می دهد که دولت 
آرژانتین و رئیس جمهور این کشــور اعالم می کنند اشــتباهی 
صورت گرفته ولی چون قوه قضاییه مســتقل از دولت است نمی 
تواند دخالت کند!ادعای دولت و رئیس جمهور آرژانتین درحالی 
مطرح می شود که شنیده شده DAIA و دیگر نهادهای اسرائیلی 
در آرژانتین بارها به دادســتان دستور داده اند باید صبر کنند تا 
تالویو، لندن و FBI گزارش دهند و حتی وزارت امنیت اروگوئه و 
پاراگوئه نیز باید نظر دهند! و این یعنی بایســتی نظر آنها را بیان 
کند.یکی از افــراد نزدیک به یکی از خدمه هــای ایرانی که در 
آرژانتین به نوعی بازداشــت شده اند به فارس گفت که براساس 
مفاد حقوق بشــر تا امروز آرژانتین ۴ و ۵ ماده از ۳۰ ماده حقوق 
بشــر را نقض کرده است.رئیس جمهور ونزوئال نیز در واکنش به 
این اتفاق تاکید کرده که کشــور آمریــکا در ارژانتین آدم ربایی 
کرده و خلبان ایرانی را ربوده اســت و براساس قوانین هوانوردی 
تمام آنچه در قوانین ICAO بوده را نقض کرده اســت. آمریکا در 
ادامه فشارها به کشــور و مردم ونزوئال تالش دارد به بهانه های 
واهــی اموال ونزوئال  را مصادره کند و در این مورد نیز با توجه به 
ادعاهای مقامات ونزوئالیی، ردپای آمریکا در ربودن هواپیمایی که 
ونزوئال از ایران خریده است را هم نیز می توان دید.گفتنی است 
هم اکنون نزدیکان ایرانیان بازداشت شده در آرژانتین درخواست 
دارند مسئوالن و دستگاه دیپلماسی و دیگر مدیران دولت با قدرت 
تمام موضوع را پیگیری کرده و شرایط آزادی افراد بازداشت شده 

را فراهم کنند.

ضارب سلمان رشدی در دادگاه اعالم بی گناهی 
کرد. این در حالی است که پلیس همچنان در 
پی یافتن انگیزه های پشــت این حمله است.به 
گزارش ایســنا، به نقل از رویترز، ناتانیل بارونه، 
وکیل تســخیری »هادی مطر«، ضارب سلمان 
رشــدی در دادگاه منطقه ای نیویورک اعالم کرد که موکلش دادخواست بی گناهی را 
در دادگاه پر کرده است.جیسون اشــمیت، دادستان بخش شاتاکوآ، روز شنبه گفت: 

»ضارب حملــه دیروز، هادی مطر، اکنون به اقدام به قتــل درجه و تعرض درجه دو 
متهم است.«اشمیت گفت: »این اتهام ها دیشب به او تفهیم شدند و بدون امکان وثیقه، 
زندانی شد.«اما اگر دادگاه مطر را مجرم تشخیص دهد، او چند سال زندانی خواهد شد؟ 
مطابق قوانین ایالت نیویورک، »اقدام به قتل درجه دو« معموال بین ۵ تا ۱۵ سال زندان 
در پی دارد. برخی منابع امکان افزایش این حکم به ۲۵ سال را نیز مطرح کرده اند. این 
در حالی است که اگر او با اتهام »اقدام به قتل درجه یک« مواجه بود، این محکومیت 
احتمــاال به حبس ابد افزایش می یافت. اتهام مجزای »تعرض درجه دو« نیز در ایالت 

نیویورک با حداقل ۲ و حداکثر ۷ ســال زندان همراه است.در همین حال جو بایدن، 
رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به این حمله با ادعای اینکه »سلمان رشدی و کارش 
نماد حقیقت، شجاعت و پایداری است«، حمله به رشدی را محکوم کرد.بایدن گفت: 
توانایی اشتراک عقاید بدون ترس و هراس، پایه های ایجاد جامعه ای آزاد و باز هستند.
هم زمان پلیس اعالم کرد همچنــان نمی تواند انگیزه ای را برای این حمله تایید کند.

مطر جوان ۲۴ ســاله لبنانی-آمریکایی است که پدر و مادرش هر دو اهل روستایی در 
جنوب لبنان اند. او چند سال پیش از ایالت کالیفرنیا به ایالت نیوجرسی نقل مکان کرد 
و تا پیش از حمله روز جمعه، در شهر فیرویوی نیوجرسی زندگی می کرد.مطر با خرید 
بلیت، به محل سخنرانی سلمان رشدی آمده بود و سپس، خود را به جایگاه رساند و با 

چاقو به شکم و گردن رشدی ضربه زد.

ضارب سلمان رشدی اعالم بی گناهی کرد
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آیا قرار گرفتن در زیر نور خورشــید می تواند به مبارزه با افسردگی 
کمک کند؟ نتایج یک مطالعه جدید که توسط محققان بین المللی 
صورت گرفته، نشــان می دهد که ویتامین دی ممکن است عالئم 
افسردگی در بزرگساالن را کاهش دهد.به گزارش ایسنا و به نقل از 
اس اف، محققان با بررسی ده ها مطالعه از سراسر جهان، یک مطالعه 
فراتحلیلی در مورد ارتبــاط بین مصرف مکمل های ویتامین دی و 
افسردگی انجام دادند. محققان همچنین ۴۱ مطالعه درباره کارآیی 
ویتامین دی در مبارزه با افسردگی در بزرگساالن طی کارآزمایی های 
تصادفی  انجام شده با دارونما در جمعیت های مختلف بررسی کردند. 
این مطالعات شــامل بیماران مبتال به افســردگی، افراد از جمعیت 
عمومی و کسانی که دارای شرایط فیزیکی مختلف بودند، بود.نتایج 
مطالعه فراتحلیلی نشان می دهد که مکمل ویتامین دی برای کاهش 
عالئم افســردگی موثرتر از مصرف دارونما است. محققان می گویند 
مکمل روزانه معمولی حاوی ۵۰ تــا ۱۰۰ میکروگرم ویتامین دی 
اســت.محققان می گویند ویتامین دی اختالالت سیســتم عصبی 
مرکزی مرتبط با افسردگی را تنظیم می کند. مطالعات مقطعی قبلی 
کمبود ویتامین دی و عالئم افســردگی را مرتبط دانسته اند. با این 
حال، مطالعات فراتحلیلی قبلی در مورد اثرات مکمل ویتامین دی بر 
 Tuomas( »افسردگی تا کنون بی نتیجه بوده است.»توماس میکوال
Mikola( محقق دکترا و نویسنده ارشد این مطالعه گفت: این یافته ها 

انجام آزمایش های بالینی جدید و ســطح باال را در بیماران مبتال به 
افسردگی تشویق می کند.

پژوهشــگران کانادایی موفق شــده اند روش جدیدی را بــرای درمان 
عفونت های باکتریایی پوست و ترمیم زخم کشف کنند.به گزارش ایسنا 
و به نقل از وب سایت رسمی »دانشگاه کلگری«)UCalgary(، پژوهشگران 
کانادایی، روش جدیدی را برای درمان عفونت های باکتریایی پوست ابداع 
کرده اند.دکتر »راشــل کراتوفیل«)Rachel Kratofil(، پژوهشگر ارشد این 
پروژه گفت: اگرچه انتقال دادن پژوهش ما از آزمایشگاه به مرحله بالینی 
نیازمند آزمایش های بیشــتر روی مدل هایی است که به بیماری انسان 
نزدیک تر هستند اما جالب است که ما به یک کشف اساسی دست یافته ایم 
که می تواند درمان عفونت ها و ترمیم بافت ها را در انسان بهبود ببخشد؛ 
به ویژه عفونت هایی که درمان آنها دشوار است.تصور سنتی پژوهشگران 
این بود که هم نوتروفیل ها و هم مونوسیت ها برای پاک کردن باکتری ها 
از یک محل آلوده روی پوست به کار گرفته می شوند. وقتی این سلول ها 
به همکاری با یکدیگر می پردازند، به عنوان نخستین خط دفاعی سیستم 
ایمنی در بدن ما عمل می کنند.این پژوهش جدید نشــان می دهد که 
مونوســیت ها به تنهایی می توانند به بهبود سریع تر زخم ها کمک کنند. 
مونوسیت ها با تنظیم ســطح لپتین و تنظیم رشد رگ های خونی طی 
روند ترمیم زخم، به روند بهبودی کمک می کنند. همچنین، آنها به تولید 
هورمون گرلین می پردازند کــه به بهبود موثرتر زخم ها کمک می کند.

گرلین هنگام گرسنگی توسط معده تولید می شود و لپتین پس از خوردن 
غذا و احساس سیری توسط سلول های چربی تولید می شود. تاثیر تعادل 
بین گرلین و لپتین مدت هاســت که در متابولیسم و رژیم غذایی، امری 
حیاتی شناخته شده اما دلیل ارتباط آن با مکانیسم های ایمنی و ترمیم 

بافت تاکنون شناخته نشده است.

نقش ویتامین د در درمان 
افسردگی

روش جدیدی برای درمان 
عفونت های پوست و ترمیم زخم

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

جشنواره بالن در بریستول انگلیس/ رویترز

دسته  دنده کریستال اسفیر GV60 از جنسیس!
جنســیس GV6۰ خالقیت های زیادی را به همراه دارد که دســته  دنده کریستال اسفیر یکی از آن ها خواهد بود. GV6۰ نه تنها اولین 
خودروی الکتریکی این برند کره ای اســت که از صفر توســعه یافته بلکه نوآوری های مختلفی را نیز به نمایش می گذارد. همان طور که 
گفتیم دسته  دنده کریستال اسفیر این خودرو یکی از بارزترین نکات خواهد بود. کریستال اسفیر اولین بار در کانسپت X جنسیس پدیدار 
شد و در کنسول مرکزی شناور آن خودروی مفهومی قرار داشت. زمانی که خودرو خاموش می شد شاهد یک گوی شناور با نورپردازی 
پیچیده بودید.به گزارش carscoops، زمانی که دکمه اســتارت فشــار داده می شد دسته  دنده کریستال اسفیر ۱۸۰ درجه می چرخید تا 
کنترلر فلزی را نشان دهد. این کنترلر در زمان درگیر شدن دنده بازخورد هاپتیک داشته و لرزشی مالیم را در زمان نیاز به تعویض دنده 
ایجاد می کند. برای مثال زمانی که راننده بخواهد دنده عقب را انتخاب کند این لرزش مالیم را حس خواهد کرد.جنسیس می گوید دسته 
دنده کریستال اسفیر همچنین یک ویژگی مهم است تا در صورت خاموش یا روشن بودن خودرو به راننده هشدار دهد. یکی از مدیران 
ارشــد این خودروســاز می گوید:از آنجایی که GV6۰ خودرویی الکتریکی به شمار می رود بنابراین قوای محرکه ساکتی خواهد داشت و 
این برای راننده یک چالش خواهد بود تا بتواند آماده راندن خودرو شود. تیم های مهندسی و طراحی ما همکاری نزدیکی باهم داشتند.

CAS اعالم رای نهایی استراماچونی در

محکومیت 1.3 میلیون یورویی استقالل تایید شد
محکومیت باشــگاه استقالل در پرونده شکایت آندره آ استراماچونی، از سوی CAS تایید شد.به گزارش ایسنا، نتیجه رای پرونده 
محکومیت اســتراماچونی در دادگاه حکمیت ورزش )CAS( مشــخص شــد و طبق پیگیری های صورت گرفته، تغییری در رقم 
محکومیت باشگاه استقالل صورت نگرفت و ضمن پرداختی های دیرکرد، باشگاه استقالل باید مبلغی حدود یک میلیون و ۳۵۰ 
هزار یورو به آندره آ استراماچونی بپردازد.آبان سال ۹۹ بود که فدراسیون جهانی فوتبال با ارسال ایمیلی به باشگاه استقالل، حکم 
نهایی پرونده آندره آ اســتراماچونی را صادر کرد و این باشــگاه به پرداخت یک میلیون و ۳۵۰ هزار یورو جهت پرداخت مطالبات 
این مربی ایتالیایی محکوم شــد. مدیران اســتقالل پس از اعالم این حکم قصد داشتند این پرونده را به دادگاه CAS ببرند و در 
تالش بودند تا مبلغ این مطالبات را به کمترین حد ممکن برسانند. باشگاه استقالل در ماه اردیبهشت سال ۱۴۰۰ پس از دریافت 
مشروح پرونده مطالبات این مربی ایتالیایی، الیحه مربوط به دفاعیات خود را نسبت به این پرونده ارسال کرد تا بررسی های الزم 
در خصوص این پرونده صورت بگیرد.در ادامه پرونده این مربی ایتالیایی به داداگاه حکمیت ورزش )CAS( رفت و پس از چندین بار 
تعویق در اعالم رای نهایی، در نهایت باشگاه استقالل موظف است طبق چارچوب های تعیین شده، مطالبات این مربی را بپردازد.

ات دل ما با تو رکد روی ارادت
چیه نیاید ز ما مخالف عادت

رگ هچ کم ما رگفته ای تو ز شوخی
عشق تو ازفون شدست و مهر زیادت

رنگ سالمت ندیدم و رخ شادی
از ربمن ات ربفته ای هب سعادت

آنکه ز ردد جدایی تو بمیرد
زنده نداند شدن هب حشر و اعادت

داروی رنج خود از طبیب نپرسم
رگ تو قدم رنجه می کنی هب عیادت

همچو شهیدان تنش هب خاک نپوسد
ره هک هب تیغ غم تو یافت شهادت

داهی هب مهرت ربید انف دل من
پس هب کنارم رگفت روز والدت

پیشنهاد

چهره روز

رنج های ورتر جوان
رمان عاشــقانه رنج های ورتر جوان که در ســال ۱۷۷۴ 
منتشــر شــد اثر یوهــان ولفگانگ فون گوته، شــاعر، 
نمایش نامه نویــس، رمان نویس، طبیعت پــژوه آلمانی و 
نویسنده تراژدی فاوســت و دیوان غربی – شرقی است. 
گوتــه زبان گویای روزگار پرتالطم خــود بود، پایه گذار 
ادبیات نوین جهانی شــد و بیش تر آثارش هم به ادبیات 
جهانی راه یافته اســت.مترجم کتاب – محمود حدادی 
– دربــاره جنبه ای از کتاب رنج هــای ورتر جوان که در 
سطح جهانی پیشگام و راه گشا بوده است، در مقدمه خود 
چنین می نویسد:بازنمایی دنیای درون انسانی که خلق و 
خویی سوای رفتار رایج روز دارد و خوش تر دارد زندگی را 
در حاشیه ی اجتماع بگذراند، بیش از دویست سال است 
که در ادبیات آلمانی و اروپایی – و اگر که به بوف کور بیندیشیم، در این میان در داستان سرایی فارسی 
هم – گاه و بی گاه تکرار می شود و به ویژه در دوران های بحرانی رواجی بیش تر می یابد، خواهی مقصود 
از آن ارائه تعریفی تازه از انســان باشد، یا کوشش در راهِ گشودن روزنه هایی نو بر درک درون انسان، یا 
پیچیدگی های زندگی اجتماعی اش. پشت جلد این رمان عاشقانه نیز آمده است:رنج های ورتر جوان – در 
تاریخ ادبیات آلمانی – نخستین داستان تراژدیک از نوع مدرن است. این تراژدی، که از عملکرد گناه و 
عامل شر خالی است، اثری پیشگام در مبارزه با کهنه اندیشی قرون وسطایی و به سهم خود راهگشای 
فکری انقالب بزرگ فرانســه شمرده می شود. این رمان بزرگ ترین موفقیت ادبی گوته به شمار می رود 
و در میان آثار این ادیب بزرگ آلمانی بیش ترین ترجمه را به خود دیده است. متن فرانسوی این اثر را 
ناپلئون بیش از هفت بار خوانده است.شاید جالب باشد بدانید که گوته، رنج های ورتر جوان را – یعنی 
رمانی که گفته می شود بزرگ ترین موفقیت ادبی اوست – در ۲۴ سالگی نوشته است. گوته در پیری خود 

گفته است: »کسی که در بیست و چهار سالگی ورتر را نوشته باشد، برگ چغندر نیست.«

یوهان ولفگانگ فون گوته
 Johann Wolfgang :یوهان ولفگانگ فون گوته )به آلمانی
von Goethe( )زادهٔ ۲۸ اوت ۱۷۴۹ در فرانکفــورت – 
درگذشــتهٔ ۲۲ مارس ۱۸۳۲ در وایمار( شــاعر، ادیب، 
نویســنده، نقاش، محقق، انسان شــناس، فیلســوف و 
سیاست مدار آلمانی بود. او یکی از کلیدهای اصلی ادبیات 
آلمانی و جنبش وایمار کالسیک و همچنین رمانتیسیسم 
به شمار می رود. وی یکی از مردان بزرگ فرهنگی قرون 
۱۸ و ۱۹ اروپــا و یکی از افراد برجســتهٔ ادبیات جهان 
محسوب می شــود. خانه یوهان ولفگانگ فون گوته در 
مجموعه ســنت گرایی وایمار قرار دارد. پدر گوته، یوهان 
کاســپار گوته )۱۷۱۰-۱۷۸۲( همراه با خانواده اش در 
یک خانهٔ بزرگ در فرانکفــورت زندگی می کرد، که آن 
زمان قســمتی از امپراتوری مقدس روم بود. مادر گوته نیز »کاترینا الیزابت گوته« )تِکســتور سابق( از 
خانواده های سرشــناس فرانکفورتی بود.یوهان ولفگانگ در کنار پدر و معلم خصوصی اش بســیاری از 
معلومات را، از جمله زبان های التین، یونانی، فرانســوی، انگلیســی و عبری فرا گرفت.او بین سال های 
۱۷6۵-۱۷6۸ در الیپزیگ به تحصیل حقوق پرداخت و در آنجا به اشــعار کریستیان فورشتگت گلرت 
عالقه پیدا کرد. پس از سال ۱۷6۸، گوته به زادگاهش بازگشت و مدتی نیز در دارمشتات بود.گوته پس 
از این که تعدادی از آثار بزرگش را به پایان رساند، سال ۱۷۷۵ به وایمار رفت و در آن جا بین سال های 
۱۷۷6-۱۷۸6 )حدود ۱۰ ســال( وزیر حکومت شد. سپس او تا سال ۱۷۸۸ به ایتالیا رفت و در آنجا به 
تحصیل هنر و مجسمه سازی باستانی پرداخت. او خود را با کارهای میکل آنژ و رافائل مشغول کرد.سال 
۱۷۸۸، گوته به وایمار بازگشت و تقریباً باقی عمرش را در آن جا گذرانید، هرچند که زندگی او در آن جا 

با جنگ های ناپلئونی روبه رو شد. گوته در وایمار شیفتهٔ اشعار حافظ شد. 

سینما

فیلم »قانون ۳۴« ســاخته »جولیا مــورات« جایزه 
یوزپلنــگ طالیی هفتاد و پنجمین جشــنواره فیلم 
لوکارنو را از آن خود کرد.به گزارش ایســنا به نقل از 
اسکرین، مراسم اختتامیه هفتاد و پنجمین جشنواره 
فیلم لوکارنو در کشــور ســوئیس برگزار شد و فیلم 
»قانــون ۳۴« به کارگردانی »جولیــا مورات« جایزه 
یوزپلنگ طالیی بهترین فیلم جشنواره را به انتخاب 
هیات داوران دریافت کرد. »قانون ۳۴« داســتان یک 
دانشــجوی جوان حقوق اســت که بــه دنیایی پر از 
خشونت روی می آورد. این فیلم بخشی از بازار تولید 
مشــترک برلیناله ۲۰۱۹ بود و ســال گذشته جایزه 
۳۵6۰۰ یورویی را از صندوق فیلم گوتبورگ دریافت 
کرد.طی مراسم اهدای جوایز که برای دومین سال متوالی در سینما گرند رکس برگزار شد، هیات 
داوران بخش رقابتی اصلی به ریاســت  »میشل مرکت« جایزه ویژه هیات داوران را به  »آلساندرو 
کومودین« ایتالیایی برای فیلم  »ماجراهای جیجی« و یوزپلنگ بهترین کارگردانی را به »والنتینا 
مورلر« فیلمساز کاستاریکایی برای فیلم »رویاهای الکتریکی« اعطا کرد و این فیلم جایزه یوزپلنگ 
بهترین بازیگر زن و مرد جشــنواره را نیز به ترتیب برای »دانیال مارین ناوارور« و »رینالدو آمین 
گوتیرز« به ارمغان آورد.هفتاد و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم لوکارنو از ۳ تا ۱۳ آگوست )۱۲ 

تا ۲۲ مرداد( برگزار شد.

یوزپلنگ طالیی جشنواره لوکارنو به 
برزیل رسید
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