
شناسایی ۴۸۲۴ بیمار جدید کرونا در کشور 
۶۷ تن دیگر جان باختند

بنابر اعالم وزارت بهداشت، در شــبانه روز گذشته ۴۸۲۴ بیمار 
کووید۱۹ در کشور شناسایی شدند و متاسفانه ۶۷ بیمار نیز جان 
خود را از دســت دادند.به گزارش ایســنا، تا دیروز ۲۶ مردادماه 
۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۴۸۲۴ بیمار جدید 
مبتال به کووید۱۹ در کشــور شناسایی و ۹۹۵ نفر از آنها بستری 
شــدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۴۹۳ 
هزار و ۳۱۷ نفر رسید.متاســفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۶۷ 
بیمار مبتال به کووید۱۹ در کشــور جان خود را از دســت دادند 
و مجمــوع جان باختگان این بیماری، بــه ۱۴۳ هزار و ۱۶۰ نفر 
رسید.خوشــبختانه تا کنون ۷ میلیون و ۲۰۱ هزار و ۷۵۰ نفر از 
بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.۱۴۲۸ 
نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه 
بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.تا کنون ۵۳ میلیون و ۵۷۶ 
هزار و ۷۲۵ آزمایش تشــخیص کووید۱۹ در کشــور انجام شده 
اســت.همچنین تا کنون ۶۴ میلیون و ۸۶۴ هزار و ۳۲۷ نفر ُدز 
اول، ۵۸ میلیــون و ۲۴۳ هزار و ۴۹۸ نفر ُدز دوم و ۳۰ میلیون و 
۳۳۰ هزار و ۱۱۲ نفر، ُدز ســوم و باالتر واکسن کرونا را در کشور 

تزریق کرده اند.
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ســخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: هنوز به توافق نرسیدیم اما در مســیر توافق هستیم و اگر اراده جدی وجود داشته باشد، خیلی سریع این اتفاق 
می افتد.به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل عمویی در جمع خبرنگاران با اشاره به جلسه غیرعلنی دیروز مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: بنده تأکید می کنم که 
ما در مسیر توافق هستیم اما هنوز به توافق نرسیدیم هرچند فاصله چندانی هم نداریم و اگر اراده جدی باشد خیلی سریع این اتفاق می افتد.وی در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اینکه طرف مقابل چه زمانی جواب می دهد؟ تصریح کرد: بنده در جریان نیستم و در باره این موضوع در جلسه غیرعلنی مجلس صحبتی نشد.سخنگوی 

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی تأکید کرد: دیروز جلسه مهمی به صورت غیرعلنی در مجلس برگزار شد....
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عمویی در جمع خبرنگاران:

هنوز به توافق نرسیدیم اما در مسیر توافق هستیم
info@sobh-eqtesad.ir

گزارش سازمان برنامه و بودجه از عملکرد بودجه ۱۴۰۱؛
تراز کل بودجه ۸۰ درصد بهبود یافت

تهران- ایرنا- ســازمان برنامه و بودجــه از افزایش ۴۸۱ درصد منابع 
حاصل از فروش نفــت و فرآورده های نفتی، پرداخت ۵۰ هزار میلیارد 
تومان بدهی دولت قبل و بهبود ۸۰ درصدی تراز بودجه ۱۴۰۱ خبر داد 
و اعالم کرد: با تمرکز دولت بر انضباط مالی، شاخص های کالن بودجه 
در ۴ ماهه نخست امســال روند رو به رشدی داشتند.به گزارش  ایرنا 
از مرکز اطالع رســانی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه، بررسی 
عملکرد چهار ماه بودجه از بهبود شــاخص های کالن حکایت دارد به 
طوری که دولت با اتکا به درآمدهای پایدار توانســته انسجام بیشتری 
به نحوه دخل وخرج کشور ببخشد که این مهم می تواند منجر به بهبود 

سایر شاخص های کالن اقتصادی شود.
در سال ۱۴۰۰ و زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم بودجه با کسری 
۴۸۰ هــزار میلیارد تومانی روبه رو بود و ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه 
بانک مرکزی در هزینه های جاری صرف شــده بود؛ همچنین ۶۰ هزار 
میلیــارد تومان در خزانه بدون اعتبار مانــده بود؛ به عبارت دیگر دولت 
قبل بر مبنای درآمدهای ناپایدار هزینه ها را افزایش داده بود و همین 
موضوع سبب تلنبار شــدن مطالبات اقشار مختلف ازجمله معلمان و 
بازنشستگان شده بود.باروی کار آمدن دولت سیزدهم تمرکز بر افزایش 
درآمدها پایدار، حذف هزینه های غیرضرور و ممنوعیت اســتقراض از 
بانــک مرکزی در دســتور کار قرار گرفت و در اثــر این رویکرد پایان 
سال ۱۴۰۰ عالوه بر بازپرداخت مطالبات و تسویه تنخواه بانک مرکزی 
اعتبارات طرح های عمرانی و اشــتغال هم بــه رقم تاریخی ۲۰۰ هزار 

میلیارد تومان رسید.

منابع درآمدی بودجه ۶3 درصد رشد داشت
همین رویکرد در ســال ۱۴۰۱ با تمرکز بیشتری دنبال شد و بررسی 
گزارش عملکرد بودجه در چهار ماه نخست امسال نشان می دهد منابع 
درآمدی نسبت به مدت مشــابه سال قبل ۶۳ درصد رشد پیدا کرد.با 
تالش مســئوالن بخش نفت در چهار ماه نخست سال منابع حاصل از 

فروش نفت و فرآورده های نفتی ۴۸۱ درصد افزایش پیدا کرده است.

سهم صندوق توسعه از منابع درآمدی صفر شد
در جهت چابک ســازی دولت و فروش اموال مازاد واگذاری دارایی های 
ســرمایه ای ۴۷۰ درصد و واگذاری اموال منقــول و غیرمنقول ۱۰۴ 
درصد در چهارماهه نخست امســال نسبت به مدت مشابه سال قبل 
رشد داشــته است.استفاده از تنخواه گردان خزانه و ظرفیت ماده ۱۲۵ 
بیش از ۳۶ درصد در این مدت کاهش پیدا کرده اســت، از سوی دیگر 
منابع درآمدی حاصل از اســتفاده از صندوق توسعه ملی در چهار ماه 
نخست سال گذشته شش هزار و ۳۳۷ میلیارد تومان بوده که این رقم 

در ۴ماهه نخست سال جاری به صفر رسیده است.

پیش بینی کاهش رشد نقدینگی و نرخ تورم در ماه های آینده
بررسی گزارش عملکرد چهارماهه بودجه کل کشور نشان می دهد تراز 
کل بودجه ۸۰ درصد بهبود پیدا کرده، به عبارت دیگر اگر رویکرد کنترل 
خلق پول توسط بانک ها ادامه پیدا کند با توجه به انضباط مالی دولت 
کاهش نقدینگــی و نرخ تورم در ماه های پیش رو را شــاهد خواهیم 
بود.در چهار ماه نخست امسال با تمرکز بر بهبود عملکرد شرکت های 
دولتی سود این شرکت ها ۱۲۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل 

افزایش یافته است.

دولت سیزدهم هر ماه 11 هزار میلیارد تومان بدهی دولت قبل 
را پرداخت می کند

۵۳۵ هزار میلیارد تومان رقم تعهدی است که دولت قبل با فروش اوراق 
ایجاد کرده و دولت سیزدهم هر ماه به طور میانگین ۱۱ هزار میلیارد 
تومان اصل و سود این اوراق را بازپرداخت می کند.با این وجود و با اتکا 
به درآمدهای پایدار منابع حاصل از انتشار اوراق خزانه اسالمی در این 
مدت ۸۳ درصد کاهش پیدا کرده است؛ به عبارت دیگر دولت در چهار 
ماه نخســت سال حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق قبل 
را تسویه کرده و کمتر از نصف این رقم اوراق جدید منتشرشده است.

منابع حاصل از انتشــار اوراق جدیــد هم به احداث و تکمیل فضاهای 
آموزشی، پرورشی و ورزشی، بازســازی و مقاوم سازی فضای فیزیکی 
فرسوده دانشگاه های وزارت علوم و جهاد دانشگاهی، احداث و تکمیل 
طرح های نیمه تمام، مهار و تأمین آب کشور و تأمین سرمایه در گردش 

واحدهای تولیدی اختصاص یافته است.

سرپرســت دفتر فناوری اطالعــات و ارتباطات 
وزارت آموزش و پرورش از آغاز به کار »ســامانه 
رتبه بندی« خبر داد و جزئیات و نحوه بارگذاری 

مدارک الزم از سوی فرهنگیان را تشریح کرد. 
ســجاد ســیاح در گفت و گو با ایســنا، در این 
باره اظهــار کرد: امروز ســایت را باز می کنیم، 
اما درباره ســاعت آغاز به کار سامانه باید گفت 
که ما از شــب گذشــته آماده بودیم و هر زمان 
وزیر آموزش و پرورش دســتور رســمی صادر 
کند، سامانه را در دســترس قرار می دهیم. وی 
افزود: آدرس سامانه rtb.medu.ir است و آدرسی 
که پیش از این اعالم شــده بود آی پی تســتی 
سامانه بود که برای برخی استان ها در دسترس 
قرار گرفته بود. سرپرست دفتر فناوری اطالعات 
و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه 
همکاران می توانند با نام کاربری و رمز عبوری که 
در سامانه پروفایل داشتند وارد شوند گفت: اگر 
کلمه عبور را فراموش کرده باشــند، دو قابلیت 
برای بازیابی رمز عبور پیش، بینی شــده است. 
ســیاح افزود: فرم هــا و موارد دیگر در ســامانه 
طرح ریزی شــده و سعی کردیم محیط کاربری 
ســاده ای داشته باشــد. به زودی فیلم آموزشی 

راهنمــا نیز بارگذاری و منتشــر می شــود. وی 
همچنین اعــالم کرد که به منظور حفظ عدالت 
در ورود اطالعــات و جلوگیری از افزایش بیش 
از حد بار ســامانه، اینگونه برنامه ریزی کرده ایم 
که هر رقم کدملی از ســمت راست )اولین رقم 
سمت راست کد ملی(  ۲.۵ روز کاری برای ثبت 
نام فرصت داشــته باشــد و امروز از صفر شروع 
می شــود تا به کد ۹ برســیم. جدول زمانبندی 
مشخص شده  است. با این حال پس از اتمام این 
زمــان نیز فرصت دوباره ای به همه همکاران که 
موفق به ثبت نام نشــده اند داده می شود و جای 
استرس و نگرانی نیست. سرپرست دفتر فناوری 
اطالعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش با 
بیان اینکه جامعه هدف بیش از ۸۰۰ هزار نفری 
داریم، تاکید کرد که این اقدام به منظور کنترل 
بار ورود به ســامانه انجــام و طی ۹ روز ثبت نام 
ها انجام می شود. تست های فنی نشان می دهد 
که نباید مشــکل خاصی در این زمینه داشــته 
باشیم. سرورها و پهنای باند ویژه اختصاص داده 
شده و اقدامات زیرساختی و سخت افزاری انجام 
شده و مسئله خاصی وجود نداشته است. با این 
حال همکاران ما رصد لحظه ای خواهند داشت. 

ســیاح در پاسخ به اینکه در صورت بروز مشکل، 
کدام بخش وزارتخانه پاسخگو است و فرهنگیان 
باید با چه شــماره ای تماس بگیرند؟ گفت: تمام 
مناطق آموزش و پرورش موظف شده اند میزکار 
رتبه بندی داشــته باشــند. امــروز اطالعیه ای 
از ســوی امور اداری یا مرکز ســنجش منتشر و 
شــماره تماس و نحوه پشتیبانی قید خواهد شد 
تا همکاران بتواننــد پیگیری کنند. الزم به ذکر 
است صادق ستاری فرد سخنگوی وزارت آموزش 
و پرورش نیز در این باره گفته، معلمان بر اساس 
برنامه زمان بندی شــده و مبتنی بر شماره ملی 
خود می توانند مدارک و مستندات خود را در این 
سامانه بارگذاری کنند تا بر اساس آن، نظام رتبه 
بندی و شایستگی و صالحیت آن ها مورد بررسی 
قرار گیرد و در بازه زمانی یک ماهه اقدامات الزم 
انجام شــود.به گفته وی و بر اســاس هماهنگی 
وزارتخانه با سازمان برنامه و بودجه، تالش بر این 
است که بخشی از مطالبات فرهنگیان درخصوص 
موضوع رتبه بندی شــهریور ماه به صورت علی 
الحساب در اختیار فرهنگیان قرار داده شود تا از 
ماه های آینده و با صدور احکام بتوان نســبت به 

اجرای تمام و کمال نظام رتبه بندی اقدام کرد.

آغاز به کار سامانه »رتبه بندی معلمان«

 آدرس جدید سامانه و نحوه بارگذاری مدارک

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور
تائید مرگ ۹۶ تن در سیل های اخیر 

رئیس ســازمان پزشکی قانونی کشور آخرین تعداد جانباختگان سیل 
در کشور را ۹۶ تن اعالم کرد.ایسنا - دکتر عباس مسجدی آرانیدرباره 
آخرین آمارها از شمار جانباختگان سیل های اخیر در کشور گفـــت: 
اطالع رسانی دقیق در بحران ها یکی از اصول مسلم در کل دنیا است، 
متاســفانه گاهی اظهارنظر افراد غیرمسئول و بیان آمارهای نادرست و 
متناقض از سوی آنان موجب تشویش اذهان مردم می شود و از این رو 
الزم است که یک متولی واحد نسبت به اعالم آمارها اقدام کند که در 
خصوص جانباختگان حوادث طبیعی این مسئولیت بر عهده پزشکی 
قانونی اســت.وی ادامه داد: گاهی همکاری از یک سازمان امدادی در 
خصوص آمارفوتی هــا اظهار نظر می کند در صورتــی که وظیفه این 
ســازمان اعالم آمار فوتی ها نیســت، این موارد باید از سوی پزشکی 
قانونی بررســی و پس از تعیین علت فوت اعالم شود. ما بعد از حادثه 
ســیل اخیر نامه ای را به وزیر محترم کشور ارائه کردیم، ایشان نیز به 
استانداران سراسر کشور اعالم کردند که مسئوالن دانشگاه ها، اورژانس، 
و... نمی تواننــد در خصوص فوتی ها اظهار نظــر کنند. موارد فوتی در 
حوادث طبیعی به دســتور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شده و در 
آنجا شناســایی می شود. فردی که شناسایی شده شرح جسد، کدملی 

و گواهی فوت دارد.

پلیس فتا هشدار داد؛
کالهبرداری و پولشویی از طریق سپرده 

گذاری رمز ارز
معاون اجتماعی فرهنگی پلیس فتا به تشریح کالهبرداری و پولشویی افراد 
سودجو با شگرد ســپرده گذاری رمز ارز و دریافت سود روزانه پرداخت و در 
این خصوص به شــهروندان هشدار داد.به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ 
رامین پاشایی اظهار داشت: اخیراً پرونده های کالهبرداری و پولشویی از طریق 
سایت دیوار با ترفند تبدیل وجه ســرقتی به رمز ارز رواج زیادی پیدا کرده 
است.این مقام مســئول ادامه داد: بدین طریق کالهبرداران با ترفند درآمد 
هفتگی در منزل با آموزش رمز ارز و به بهانه داشتن درآمد ۲ میلیون تومانی، 
دام خود را در اپلیکیشن دیوار و سایر شبکه های اجتماعی پهن کرده و افراد 
ناآشنا با برقراری ارتباط با این افراد نهایتاً به شبکه اجتماعی تلگرام هدایت 
می شوند.سرهنگ پاشایی افزود: کالهبرداران در ادامه شگرد فریبکارانه خود 
به افراد پیشنهاد می کنند با نصب برخی صرافی دیجیتال مرتبط با رمز ارزها 
و … به افتتاح یک حساب بانکی اقدام کنند و در نهایت عکس کارت بانکی 
و شــماره تماس خودشــان را از طریق تلگرام برای وی ارسال کنند.معاون 
اجتماعــی فرهنگی پلیس فتا فراجا همچنین عنوان کرد: افراد کالهبردار با 
سرقت موجودی حساب بانکی افراد غیر، وجه را مستقیماً به حساب قربانی 
واریز و بعد آن به فرد واسط قربانی اعالم می کنند تا بابت ارسال وجه مذکور 

اقدام به شارژ کیف پول دیجیتال خود کرده و با آن رمز ارز خریداری کند.

رشد ۳۴ درصدی تجارت ایران و اتحادیه اروپا 
امیدواری بازار جهانی برای 

بازگشت نفت ایران

شرط میرکاظمی برای افزایش حقوق 
شاغالن و بازنشستگان

تالش اخیر اروپا برای احیای توافق هســته ای ایران، این گمانه را ایجاد کرده اســت که میلیون ها بشکه نفت 
ممکن است به بازارهای جهانی ســرازیر  شوند.به گزارش ایسنا، آژانس بین المللی انرژی اعالم کرده است اگر 
توافق هسته ای حاصل شود، ایران می تواند در مدت چند ماه، فروش نفت را افزایش دهد و میزان تولید را پیش 
از پایان ســال، چند صد هزار بشــکه در روز افزایش دهد. چنین اتفاقی می تواند کمبود عرضه شدیدی که در 
بازار به دنبال حمله نظامی روسیه به اوکراین ایجاد شده است را برطرف کند.هنگامی که تحریمها پس از توافق 
هسته ای سال ۲۰۱۵ تسهیل شدند، تولید نفت ایران سریع تر از آنچه تحلیلگران پیش بینی کرده بودند، احیا 
شد. با توجه به این که شواهدی از آسیب دیدن میادین یا تاسیسات نفتی وجود ندارد، بهبود سریع تولید ایران 

ممکن است تکرار شود. برآورد می شود....

جزییات مسدودسازی وجوه حساب های 
بانکی صادرکننده چک برگشتی

عین اللهی در حاشیه دولت اعالم کرد؛

ابتالی یک شهروند اهوازی به آبله میمونی
وزیر بهداشــت گفت: ابتالی یک شهروند اهوازی به آبله میمونی مشخص شد.به گزارش خبرنگار مهر، 
بهرام عین الهی وزیر بهداشت و درمان پیش از ظهر دیروز )چهارشنبه( در حاشیه جلسه هیئت وزیران 
در رابطه با اقدامات وزارت بهداشت در حوزه آبله میمون در کشور، اظهار داشت: ما نگرانی هایی در این 
زمینه داشتیم و برای همین از افرادی که از نقاط آلوده به کشور وارد می شدند نمونه برداری می کردیم و 
تا به دیروز مورد مثبتی نداشتیم. دیروز یک خانم مثبت شد که از اهواز بود و همسرش به تازگی از کانادا 
بازگشته بود، مشغول رصد کردن این مورد هستیم.وی عنوان کرد: پایگاه های مرزی خود را هم تقویت 
کرده ایم چون متاسفانه در منطقه ای قرار گرفته ایم که در اطرافش شیوع بیماری ها نسبتاً زیاد است. ما 
رصد و کنترل خود را اعمال می کنیم و اگر موردی بود با آن مقابله خواهیم کرد.وزیر بهداشت و درمان 
در رابطه با احتمال پاندمی آبله میمون تصریح کرد: آبله میمون در هیچ جای دنیا به صورت پاندمی در 
نیامده اســت و مانند کرونا نگران کننده نیست، اما افرادی که بیماری مستعد کننده دارند باید در این 
زمینه مراقبت بیشتری به عمل آورند.وی با اشاره به وضعیت کنترل کرونا در کشور اظهار کرد: ما عمدتاً 
مردم را تشویق کردیم که امسال حتماً یک بار دوز یادآور را تزریق کنند. وارد فصل سرما می شویم و به 
دلیل اینکه تهویه و فضا کمتر است توصیه می کنیم مردم یک بار دوز یادآور را تزریق کنند مخصوصاً آنها 
که بیماری زمینه ای دارند.وزیر بهداشت همچنین اعالم کرد: ما برای تشویق پزشکان متخصص جهت 
مراجعت به مناطق محروم بســته های تشویقی در رابطه با دریافت کارانه ها در نظر گرفتیم و در زمینه 
جوانی جمعیت هم تصویب شد خانم های باردار از ابتدای بارداری تا دوران شیردهی - یعنی دو سال بعد 
تحت پوشش بیمه قرار بگیرند. بچه های آنها نیز تا پنج سال پس از تولد می توانند تحت پوشش بیمه قرار 
گیرند.وی اضافه کرد: در حوزه درمان ناباروری، قرار شد در مراکز دولتی تا ۹۰ درصد و مراکز خصوصی 

۷۰ درصد هزینه های درمانی و تعرفه دولتی به مردم پرداخت شود.

توصیه های وزارت بهداشت
رئیس اداره بیماری های قابل انتقال بین انســان و حیوان وزارت بهداشت، راهکارهایی را جهت در امان 
بودن از ابتال به آبله میمونی برشمرد و گفت: در بیشتر موارد، عالئم آبله میمونی به خودی خود در عرض 
چند هفته از بین می رود، اما در عین حال در برخی افراد می تواند منجر به عوارض جدی و حتی مرگ 
شود.دکتر بهزاد امیری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه آبله میمونی یک بیماری است که توسط 
ویروس آبله میمونی ایجاد می شود، گفت: این بیماری بین انسان و حیوان مشترک است، به این معنی 
که می تواند از حیوانات به انســان سرایت کند و همچنین از فردی به فرد دیگر منتقل شود.وی افزود: 
علت انتخاب نام آبله میمونی برای این بیماری این است که اولین بار در سال ۱۹۵۸ میالدی در میان 
میمون هایی که برای تحقیقات و پژوهش نگهداری می شــدند، شناسایی شد. سپس برای اولین بار در 
سال ۱۹۷۰ در انسان ها نیز شناسایی شد.او درباره عالئم آبله میمونی، توضیح داد:  عالئم معموال شامل 
تب، سردرد شدید، دردهای عضالنی، کمردرد، ضعف، تورم غدد لنفاوی و بثورات پوستی است. بثورات 
پوستی معموال در عرض یک تا سه روز پس از شروع تب آشکار می شوند. تاول ها ممکن است صاف یا 
کمی برجسته بوده و با مایع شفاف یا زرد پر شده و سپس پوسته، پوسته و خشک شده و بریزند. تعداد 
تاول ها در یک فرد می تواند از چند عدد تا چند هزار متغیر باشــد. بثورات روی صورت، کف دست ها و 
کف پا، دهان، اندام تناسلی و چشم بروز می کند.امیری تاکید کرد: بهبودی عالئم معموال بین دو تا چهار 
هفته طول می کشد و در اکثر موارد بدون درمان خود به خود از بین می روند. او در پاسخ به این سوال 
که آیا مبتالیان به آبله میمونی ممکن اســت بر اثر ابتال به بیماری جان خود را از دست بدهند؟، بیان 
کرد: در بیشتر موارد، عالئم آبله میمونی به خودی خود در عرض چند هفته از بین می رود، اما در برخی 
افراد می تواند منجر به عوارض جدی و حتی مرگ شــود. نوزادان، کودکان و افراد مبتال به نقص ایمنی 
زمینه ای ممکن است در معرض خطر عالئم جدی تر و مرگ ناشی از آبله میمونی باشند. در کشورهای 
بومی )آفریقای مرکزی و غربی( حدود ۳ تا ۶ درصد مرگ در مبتالیان گزارش شده است که اغلب در 
کودکان یا افرادی بوده اســت که دچار بیماری های زمینه ای دیگری بوده اند. عوارض موارد شدید آبله 
میمونی شــامل عفونت های پوستی، عفونت ریه، التهاب مغزی و عفونت های چشمی است که می تواند 
منجر به از دســت دادن بینایی شــود. او درباره راه های انتقال بیماری آبله میمونی به انسان، بیان کرد: 
یکی از راه ها انتقال از انسان به انسان از طریق تماس مستقیم با ضایعات پوستی عفونی یا مخاطی است.  
تماس نزدیک پوســتی بین افراد، از جمله در حین رابطه جنســی و... نیز جزو راه های انتقال است.وی 
افزود: انتقال از راه های دیگر شامل قطرات و ترشحات تنفسی و احتماالً آئروسل های کوتاه برد که نیاز به 
تماس نزدیک طوالنی مدت دارند، انتقال حین بارداری از طریق جفت از مادر به جنین یا حین زایمان و 
یا با تماس نزدیک پس از زایمان از مادر به نوزاد هم ممکن است اتفاق افتد.امیری درباره انتقال ویروس 
از محیط آلوده به انســان، اظهار کرد: تماس با مواد یا اشیایی که در تماس با ترشحات عفونی بیماران 
آلوده به ویروس شده است نظیر لباس یا مالفه های آلوده، بانداژ و پانسمان آلوده و ظروف آلوده شامل 

این انتقال از محیط آلوده می شود.

وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه دولت خبر داد

بخشودگی های مالیاتی در هفته دولت
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اعالم آمادگی ایران برای اجرای فوری توافق با آمریکا 
درباره »زندانیان«

ســخنگوی وزارت خارجه گفت: جمهوری اســامی ایران به صورت مستقل از برجام، بارها از کانال های 
مختلف آمادگی خود را برای پرداختن به مسأله زندانیان، به طرف آمریکایی اعام کرده است.به گزارش 
ایسنا، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص نظرات مطرح 
شده از سوی وزیر امور خارجه آمریکا و همچنین نماینده ویژه این کشور در امور ایران در ارتباط با مسئله 
زندانیان اظهار داشــت: جمهوری اســامی ایران به صورت مستقل از برجام، بارها از کانال های مختلف 
آمادگی خود را برای پرداختن به مسأله زندانیان، به طرف آمریکایی اعام کرده است.سخنگوی دستگاه 
دیپلماسی ضمن اعام آمادگی کشورمان برای اجرای فوری توافق موجود، اعام کرد: آماده ایم با اجرای 
این توافق ایرانیان بیگناه زندانی شده در آمریکا که به اتهام واهی نقض تحریم های ظالمانه و غیرقانونی 
آمریکا، قربانی بی عدالتی نظام قضایی آن کشور شده اند، امکان رهایی و بازگشت سریع بِه آغوش خانواده 

های خود را داشته باشند.

کاظمی قمی:
 با طالبان تعامل کردیم اما آن ها را به 

رسمیت نشناختیم
نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانســتان ابــراز کرد: جمهوری 
اســامی ایران بر پایه نگاه به حمایت از مردم افغانســتان سیاســت 
تعاملی با طالبان را دنبال کرد.به گزارش ایســنا، حسن کاظمی قمی 
در نشستی با موضوع یکسالگی خروج آمریکا از افغانستان اظهار داشت: 
در این فضا جمهوری اســامی ایران بر پایه نــگاه به حمایت از مردم 
افغانستان سیاست تعاملی با طالبان را دنبال کرد. اما این تعامل با چند 
ماحظه ملی توام شــد تا زمانی که دولت فراگیر شکل نگیرد دولتی 
را به رســمیت نمی شناســد. ما با طالبان تعامل کردیم اما آن ها را به 

رسمیت نشناختیم.

گزیده خبر

نایب رییس دوم کمیسیون امنیت ملی مجلس:
تصمیم سیاسی ایران برای تفاهم گرفته 

شده است
تهران - ایرنا- نایب رییس دوم کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس شورای اسامی تاکید کرد 
که تفاهم در حال انجام است و تصمیم سیاسی ایران 
هم برای انجام تفاهم گرفته شده و باید آمریکا موضع 
خود را مشــخص کند.به گــزارش خبرنگار پارلمانی  
ایرنا، عباس مقتدایی پس از جلســه غیرعلنی مجلس شورای اسامی درباره 
جزییات این نشســت که با حضور حســین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه، 
علی شمخانی دبیرشــورای عالی امنیت ملی، محمد اسامی رییس سازمان 
انرژی اتمی و علی باقری رییس تیم مذاکره کننده هســته ای کشــور برگزار 
شــد، گفت: در این جلســه دیدگاه هایی که نمایندگان داشتند، منتقل شد. 
عاوه بر این توضیحات الزم از ســوی مقامات دست اندرکار جریان مذاکرات 
ارائه شــد.نایب رییس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
افزود: باید به تفاهم یا هم فکری در باالترین ســطح برسیم که به نظر می رسد 
در جلسه امروز تا حدودی این موضوع انجام شد. البته جلسه دیگری هم دیروز 
بعد از ظهر در محل دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی تشکیل شده بود که 
در آن جلسه، اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به اتفاق همین 
دست اندرکاران که ذکر کردم حضور داشتند.مقتدایی تصریح کرد: در آن جلسه 
هم مفاد نامه هایی که رد و بدل شــده یا موضوعات مرتبطی که مدنظر ایران 
هست، مطرح شد اما نکته مهم در این جلسات که امروز و روز گذشته برگزار 
شد و متوقف نخواهد شد و  در روزهای آینده هم برخی از برنامه ریزی ها برای 
جلساتی در کمیسیون امنیت ملی وجود دارد، این است که منافع ملت ایران 
را در باالترین سطح تامین کنیم.وی ادامه داد: قانون اقدام راهبردی مجلس که 
تصویب شده، باید در باالترین سطح رعایت شود و بر آن تاکید کنیم. به عبارتی 
ایــن انطباق باید صورت بگیرد که روند تفاهم در حال انجام اســت و تصمیم 
سیاســی ایران گرفته شده اســت. اما باید طرف مقابل و آمریکایی ها تصمیم 
سیاسی خود را در این باره بگیرند. این نماینده مجلس تاکید کرد: آمریکا باید 
تصمیم بگیرد و موضع خود را مشخص کند که آیا بنا دارند، منافع ملت ایران 
را کامل بپذیرند یا اینکه مثل قبل میخواهند پیمان شــکنی و بدعهدی کند. 
االن پیام هایی که بین ما و اروپایی ها  و واسطه آمریکایی ها رد و بدل شده در 
همین فضا است و  اگر آنها تصمیم سیاسی بگیرند که منافع ملت ایران را به 
طور ویژه در نظر گرفته شود، توافق در دسترس است.مقتدایی در ادامه تاکید 
کرد: اگر قرار باشد طرف مقابل سخنی بیان کند اما آن را عملیاتی نکند، همه 
مسئولیت ها بر عهده طرف مقابل خواهد بود.نماینده مردم اصفهان با بیان اینکه 
در جلسه روز گذشته مفادی که نمایندگان باید به آن دسترسی می داشتند، در 
اختیار آنها قرار گرفت، تصریح کرد: کمیسیون امنیت ملی در جریان امور است 
و حتی مفاد متن هم امروز مورد نقد و پیشــنهاد قرار گرفت.وی درباره اینکه 
عاوه بر دو موضوع که به توافق شفاهی رسیده است، موضوع سوم هم به تفاهم 
طرفین رسیده است یا خیر، اظهار داشت: مجلس در این باره سختگیرانه عمل 
می کند به این معنا که ما باید یقین پیدا کنیم که منافع ملت ایران در باالترین 
ســطح مورد لحاظ قرار می گیرد. دلیلش هم این است که طرف مقابل ما قبًا 
همین روند را طی کرده و بدعهدی کرده اســت.نایب رییس دوم کمیســیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس تصریح کرد: موضوع راستی آزمایی و 
برداشتن تحریم ها و سایر موضوعات مرتبط دیگر در جلسه امروز مطرح شد و 
تا وقتی که یقین نکنیم که منافع ملت ایران تامین می شود، قاعدتاً نمایندگان 
پافشاری های الزم را خواهند داشت.مقتدایی یادآور شد: همکاران ما در مجلس 
بر این موضع هســتند دوستان ما در دولت هم به این موضوع تاکید دارند.وی 
درباره اینکه آیا زمان پاسخ آمریکا به متن پیشنهادی ایران مشخص شده است، 
گفت: جمهوری اسامی ایران در کوتاه ترین زمان پاسخ الزم را ارائه داد و در 
این زمان باید طرف مقابل جدیت خود را نشان دهد.این نماینده مجلس تاکید 
کرد: طرف مقابل باید یک موضوع اساسی و کلیدی را در نظر بگیرد و آن اینکه 
موضوعــات الزم را برای منافع ملت ایران بپذیرند. البته اگر اروپایی ها در این 
باره اقدامی انجام ندهند، خیلی زود فصل سرما فرا خواهد رسید و شاید طرف 

اروپایی بیشتر متضرر شود.

نیازی به تصویب توافق در مجلس نیست
به تیم مذاکره کننده اختیار تام داده شد

ایرنا-نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان 
اینکــه به تیم مذاکره کننده کشــورمان برای توافق 
اختیار تام داده شــده است،گفت: هرگونه توافق تیم 
مذاکره کننده کشــورمان با طــرف مقابل نیازی به 
تصویب مجلس نــدارد. ولی اســماعیلی در گفتگو 
با خبرنگار پارلمانی ایرنا در مورد جزییات جلســه غیرعلنی مجلس شــورای 
اســامی گفت: در این جلسه حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه و علی 
باقری رئیس تیم مذاکره کننده هســته ای کشورمان حضور داشتند.نماینده 
مردم گرمی در مجلس شورای اسامی افزود: در این جلسه وزیر امور خارجه 
و رئیــس تیم مذاکره کننده گزارشــی را از روند مذاکرات به نمایندگان ارائه 
کردند.نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: گزارش ارائه شده 
از مذاکره قوی، منطقی تیم مذاکره کننده فعلی نسبت به تیم مذاکره کننده 
دولت قبل حکایت دارد.اســماعیل خاطرنشــان کرد: در حال حاضر توپ در 
زمین آمریکا و غرب اســت و آنها باید با تصمیم درست خود پاسخ مناسب را 
به بسته پیشنهادی ایران درباره توافق بدهند.وی افزود: به تیم مذاکره کننده 
اختیار تام داده شــده و نیازی نیست که توافق آنها با طرف مقابل به تصویب 

مجلس شورای اسامی برسد.

سازمان اطالعات سپاه همکاری با 
»کلوزاپ« را برای مستندسازان 

ممنوع کرد
ســازمان اطاعات ســپاه در اطاعیه ای اعام کرد هر گونه 
همکاری با موسســه کلوزاپ )گرین هاوس(، ممنوع است.به 
گزارش ایســنا به نقل از  گرداب، متن ایــن اطاعیه به این 
شرح است: به اطاع عموم هنرمندان باألخص مستندسازان 
محترم می رساند که موسسه آموزشی کلوزآپ، فعال در حوزه 
مســتند، یک موسسه صهیونیســتی بوده که با حمایت های 
مادی و معنوی رژیم اشغالگر اسرائیل در حال فعالیت است.این 
مجموعه که پیش از این با عنوان گرین هاوس فعالیت داشته، 
به دلیل افشای ماهیت حامیان پشت پرده و برای جلوگیری 
از ایجاد حساسیت در کشورهای مسلمان، موقعیت ثبتی خود 
را از تل آویو به بروکســل منتقل کرده است.از این رو هرگونه 
ارتباط و همکاری اتباع ایرانی با این موسســه صهیونیســتی 
ممنوع و طبق قوانین جمهوری اســامی ایران قابل پیگیری 

از طریق مراجع قضائی خواهد بود.

معاون سیاسی دفتر رییس جمهور :
مذاکره کنندگان به خوبی از 

دستاوردهای قانون مجلس صیانت 
کردند

معاون سیاسی دفتر رییس جمهور در توییتی نوشت: سیاست 
›مقاومت فعال‹ در کنار ›قانون اقدام راهبردی مجلس‹ دست 
ایران را پر کرد.به گزارش ایسنا، متن توییت محمد جمشیدی 
به شــرح زیر اســت: آمریکا به اشــتباه فکر می کرد فشار بر 
ایران هم نتیجه می دهد و هــم هزینه ای ندارد، چون ایران 
پاســخ نمی دهد. اما سیاست ›مقاومت فعال‹ در کنار ›قانون 
اقدام راهبردی مجلس‹ دســت ایران را پــر کرد و مذاکره از 
موضع قوت شــکل گرفت. مذاکره کننــدگان نیز به خوبی از 

دستاوردهای قانون مجلس صیانت کردند.

عمویی در جمع خبرنگاران:

هنوز به توافق نرسیدیم اما در مسیر توافق هستیم
سخنگوی کمیســیون امنیت ملی مجلس گفت: هنوز به توافق 
نرســیدیم اما در مسیر توافق هســتیم و اگر اراده جدی وجود 
داشته باشد، خیلی سریع این اتفاق می افتد.به گزارش خبرنگار 
مهر، ابوالفضل عمویی در جمع خبرنگاران با اشــاره به جلســه 
غیرعلنی دیروز مجلس شورای اسامی اظهار داشت: بنده تأکید 
می کنم که ما در مسیر توافق هستیم اما هنوز به توافق نرسیدیم 
هرچند فاصله چندانی هم نداریم و اگر اراده جدی باشــد خیلی 
ســریع این اتفاق می افتد.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
طــرف مقابل چه زمانی جواب می دهد؟ تصریــح کرد: بنده در 
جریان نیســتم و در باره این موضوع در جلسه غیرعلنی مجلس 

صحبتی نشد.

الزم بود مجلس در جریان مذاکرات قرار گیرد
ســخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شــورای اســامی تأکید کرد: امروز جلســه مهمی به صورت 
غیرعلنی در مجلس برگزار شد. با توجه به اینکه در روند مذاکرات 
هسته ای پیشرفت هایی در هفته های اخیر اتفاق افتاده است، الزم 
است که نمایندگان مجلس در جریان تحوالت و موضوعات قرار 
گیرند.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسامی متذکر شد: 
هفته گذشــته در وین متنی در اختیار جمهوری اسامی ایران 
قرار دادند که پیشنهادات جدیدی در موضوعات باقیمانده بود که 
ایران این موارد را مرور کرده اســت و طبق گزارش ارائه شده به 
مجلس، پاسخ را ارسال کرده است و نیاز است نظرات جمهوری 

اسامی ایران مدنظر قرار گیرد.

شمخانی: تأثیر قانون اقدام راهبردی در پیشبرد برنامه 
هسته ای ایران

عمویــی تأکید کرد: مهمترین نکته ای که در جلســه مجلس با 
شمخانی، باقری، امیرعبداللهیان و اسامی مطرح شد، توجه به 
قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها بود. شمخانی هم اشاره 
کــرد که در قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها، گام مهمی 
برای پیشبرد برنامه هســته ای کشور و تقویت موضع مذاکراتی 
کشور برداشته شده است و این قانون یکی از سرمایه های اصلی 
ماســت.وی بیان کرد: نمایندگان هم تأکید داشتند که مسیر و 
نقشــه راه ما در ادامه مذاکرات باید همین مسیر باشد و انتظار 
می رود تیم مذاکره کننده کشورمان در مذاکرات به اهداف قانون 

راهبردی برای لغو تحریم ها توجه کند.

موانع تجارت خارجی ایران باید رفع شود
ســخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شــورای اســامی تصریح کرد: نکته کلیدی که درباره اهداف 
مذاکرات مطرح شد، این بود که مردم ایران باید انتفاع اقتصادی 
داشته باشــند. همچنین باید موانع تجارت خارجی ایران رفع و 
محدودیت های غیرقانونی فروش نفت کشــورمان برداشته شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسامی عنوان کرد: نهایتاً 
خروجی مذاکرات که گزارش رفع تحریم ها است و از جانب دولت 
به مجلس ارائه می شــود، ماک عمل مجلس شــورای اسامی 
درباره مذاکرات خواهد بود. بحث تضمین و راســتی آزمایی دو 

موضوع مهم در توافق است.

طرف مقابل باید تضمین دهد
وی ادامه داد: توافقی که در حال حاضر پیگیری می شود، تصمیم 
کمیســیون مشترک برای احیای توافق ســال ۲۰۱۵ است؛ به 
ایــن عنوان که آن توافق با خروج غیرقانونی آمریکا نقض شــد 
و نهایتاً جمهوری اســامی ایران بــه کاهش تعهدات روی آورد 
و اگر بخواهیم به شــرایط ســال ۲۰۱۵ برگردیم، باید تضمینی 
وجود داشــته باشــد که طرف هایی که می خواهنــد بتوانند با 
ایــران کار اقتصادی و تجاری انجام دهند و تحت تأثیر تحریم ها 
قرار نگیرند.عمویی تأکید کرد: این مســئله موضوع مهمی بوده 
کــه مورد پذیرش طرف مقابل قرار گرفته اســت. کل مذاکرات 

به صورت مکتوب دنبال می شــود و طبق گزارش ارائه شده در 
جلســه غیرعلنی مجلس، موضوع تضمیــن در جاهای مختلف 
متن به صورت مکتوب مورد اشــاره قرار گرفته است.وی اظهار 
داشــت: یکی از نواقص توافق قبلی، موضوع راستی آزمایی بود. 
درواقع تعهدات ایران ازســوی آژانس مورد راســتی آزمایی قرار 
می گرفت اما تعهدات طرف مقابل برای رفع تحریم ها، راهکاری 
برای راســتی آزمایی نداشت.سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اسامی تأکید کرد: این خواسته 
جمهوری اســامی ایران بوده که این بار راستی آزمایی مدنظر 
قرار گیرد و االن اصل موضوع پذیرفته شــده اســت که هم بازه 
زمانی برای راســتی آزمایی رفع تحریم ها در نظر گرفته شــود 
و هم اقدامات مختلفی از ســوی جمهوری اســامی ایران برای 
راستی آزمایی به صورت مستمر انجام شود و ما بتوانیم روند رفع 

تحریم ها را به خوبی راستی آزمایی و پیگیری کنیم.

اصل موضوع راســتی آزمایی مورد پذیرش قرار گرفته 
است

وی بیان کرد: موضوع راستی آزمایی و تضمین ها و رفع تحریم ها 
در پیش نویس مورد اشاره قرار گرفته است. در جلسه غیرعلنی 
امروز در مــورد موضوعات مختلف باقیمانــده در مذاکرات هم 
مباحثی مطرح شــد که بنده نمی توانم جزئیــات آن را بگویم.

نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسامی ادامه داد: ایران 

بیشترین همکاری را با آژانس برای نظارت داشته است و بیش از 
۲۳ درصد هزینه های بازرسی آژانس برای بازرسی از ایران است. 
در سفری که گروســی در اسفند سال گذشته به تهران داشت، 
توافق شد که در موضوعات باقیمانده ایران گزارش دهد و نهایتاً 
بررســی شود اما عمًا شاهد بودیم که این موضوع اجرا نشد و با 

صدور قطعنامه ای از سوی شورای حکام، به نتیجه نرسید.

موضوعات پادمانی باید بسته شود
ســخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شــورای اسامی گفت: اصرار تیم مذاکره کننده ما این است که 
برای پای بندی به توافق الزم است موضوعات پادمانی بسته شود 
و ما ماهیت این ســواالت جدید را سیاسی می دانیم و باید این 

موضوعات بسته شود.

رفع تحریم ها باید راستی آزمایی شود
عمویی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رفع تحریم ها به 
صــورت گام به گام خواهد بود یا یکباره گفت: از دید ما باید 
تحریم ها به نحوی برداشته شود که بتوان آن را راستی آزمایی 
کرد. از این جهت الزم اســت دولت گزارش رفع تحریم ها را 
به مجلس شورای اسامی ارائه دهد، تحریم ها باید به نحوی 
برداشته شــود که هم مؤثر و هم قابل راستی آزمایی باشد.
وی خاطرنشــان کرد: ما هنوز موضوعات باقیمانده در مورد 
مذاکرات داریم. در پیشنهاد آخری که دریافت کردیم درباره 
آن موضوعات نظراتی دادیم اما هنوز پاســخ آنان را دریافت 
نکردیم. اگر طرف مقابل با خواسته های ایران همراهی کند، 
حتماً می توانیم شاهد یک توافق باشیم.سخنگوی کمیسیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای اسامی در 
پاســخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا باید متن توافق در صحن 
مجلس به تصویب برســد یا خیر؟ گفت: طبق ماده ۷ قانون 
اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها، ما باید گزارش رفع تحریم ها 
را از دولت دریافت کنیم و این گزارش ماک تصمیم گیری 
مجلس اســت. به این معنا که زمانی که توافق انجام شــود، 
متن آن مشخص می شود و در اختیار همه قرار می گیرد و ما 
مسیر عادی نظارت بر دولت را پیگیری خواهیم کرد.نماینده 
مردم تهران در مجلس شــورای اسامی تأکید کرد: مجلس 
جلسات گزارش گیری خود را حتماً خواهد داشت اما در مورد 
این مسئله خاص آنچه در مجلس مورد بررسی قرار می گیرد، 

گزارش رفع تحریم هاست.

رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت پیش بینی همه تمهیدات 
و زیرســاخت های الزم برای تسهیل حضور زائران اربعین، از 
دســتگاه های ذیربط خواست با روحیه جهادی و استفاده از 
همه ظرفیت ســتادهای مردمی در این مسیر فعال باشند.

به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی در جلسه امروز هیات 
دولت با گرامیداشــت سالروز بازگشــت آزادگان سرافراز به 
میهن اسامی گفت: آزادگان نماد مقاومت، صبر، استقامت 
و ایســتادگی ملت ایران هســتند و برای کشور در سخت 
ترین روزها افتخار آفریدند.رئیس جمهور قدردانی و تبیین 
رشادت های آزادگان برای مردم و نسل جوان کشور را ضروری 
برشمرد و تاکید کرد: کسانی که در اوج غربت و سختی پیام 
امام و انقاب اســامی را حفظ کردند از آرمان های اسامی 
عدول نکردند، قهرمانان واقعی ملت هستند.رئیسی همچنین 
بر ضرورت استفاده از ظرفیت های مردمی در اجتماع  عظیم 
مردمی اربعین تاکید کرد و افزود: همه دستگاه های دولتی به 

وظایف خود در تسهیل گری حضور مردم با همه توان عمل 
کنند و ســتادهای مردمی را یاریگر خود بدانند.وی با تاکید 
بر ضرورت پیش بینی همه تمهیدات الزم برای برگزاری هر 
چه باشکوه تر آئین اربعین، افزود: الزم است همه دستگاه ها 
به صورت جهــادی چه در بُعد رایزنی هــای دیپلماتیک با 
کشــور عراق و چه در تامین زیرساخت های الزم، در زمینه 
تسهیل زیارت اربعین برای زائران فعال باشند.رئیس جمهور 

همچنیــن به اســتانداری ها ماموریت داد تا بــا حمایت از 
گروه های مردمی و جهادی در اســتان ها، از ظرفیت عظیم 
این گروه ها در برگزاری راهپیمایی اربعین بهره ببرند.پیگیری 
مصوبات سفرهای استانی، محور بعدِی سخنان رئیس  جمهور 
در جلســه هیات دولت بود.رئیسی با اشاره به پایان دور اول 
سفرهای اســتانی، پیگیری و اجرای مصوبات این سفرها را 
گام مکمل در تحقق اهداف سفرها دانست و از معاون اجرایی 
رئیس جمهور، رئیس ســازمان برنامه و بودجه و وزیر کشور 
خواست بر روند اجرایی کردن مصوبات سفرهای استانی به 
دقت نظارت کنند.رئیس جمهــور در بخش دیگری از این 
جلسه پس از استماع گزارشی درباره سرانه مصرف پروتئین 
در کشور، تنوع سبد مصرف پروتئین کشور را یک ضرورت 
دانست و با توجه به ظرفیت آبزی پروری در جنوب و شمال 
کشور از وزیر جهادکشــاورزی خواست موانع افزایش سرانه 

مصرف آبزیان را از سفره مردم برطرف کند.

رئیسی در جلسه هیات دولت:

همه دستگاه ها به صورت جهادی برای اربعین فعال باشند

تهران- ایرنا- رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
گفت: نیروی دریایی ســپاه که دارای سوابق 
درخشــانی در مقابله با متجاوزان آمریکایی 
در خلیج فارس است، طی دهه های گذشته 
به ویژه در چهار ســاله اخیر روندی رو به رشــد داشــته و توسعه چشمگیری در 
توان افزایی بخش های گوناگون شــناوری، موشکی و پهپادی خود رقم زده است.

به گزارش حوزه دفاعی ایرنا، سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح  در بیست و دومین همایش دوساالنه فرماندهان و مسئولین نیروی 
دریایی سپاه در مشهد مقدس، گفت: خدای بزرگ  را شاکریم طی چهار سال اخیر 
شــاهد پیشرفت ها و ارتقای فوق العاده و افتخارآمیز توانمندی های نیروی دریایی 

قدرتمند سپاه بوده ایم، به گونه ای که قدرت بازدارندگی جمهوری اسامی را نسبت 
به قبل ارتقاء بخشیده است.وی افزود: بحمداهلل نیروی دریایی سپاه که دارای سابقه 
درخشــانی از دوران دفاع مقدس چه در نبرد با متجاوزان بعثی و چه در مقابله با 
متجاوزان آمریکایی در خلیج فارس است، طی دهه های گذشته به ویژه در چهار 
ساله اخیر روندی رو به رشد داشته و توسعه چشمگیری در توان افزایی بخش های 
گوناگون شناوری، موشکی و پهپادی خود رقم زده است.سرلشکر باقری با تاکید بر 
اهمیت و نقش محوری پژوهش های علمی و شرکت های دانش بنیان برای نقش 
آفرینی در حوزه بالندگی دفاعی کشور، افزود: سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی 
نیروی دریایی سپاه با جهاد علمی - پژوهشی و توسعه علمی تجهیزات، این نیرو 
را در زمره برترین های نیروهای مســلح قرار داده است و با تحقیقات پیشرفته در 

عرصه های مختلف و متنوع توانسته است با دستیابی به موشک های نقطه زن کروز 
دریایــی، پهپادهای کارآمد دریاپایه و بســیاری از زمینه های دیگر که بعضاً ملت 
شریف ایران اسامی از آن مطلع شده اند، به توانمندی های چشمگیری دسترسی 
پیدا کرده اســت.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به راهبردی بودن نقش 
و ماموریت های نیروی دریایی، خاطر نشان کرد: بحمداهلل انجام مسئولیت امنیت 
و صیانــت از منافع کشــورمان در خلیج فارس و تنگــه هرمز که بر عهده نیروی 
دریایی سپاه است به خوبی دفاع مستحکمی در این منطقه راهبردی برقرار کرده 
است و این نیرو همچنین در گشت های دریایی دوردست به نیروی دریایی ارتش 
جمهوری اسامی کمک های موثری داشته و به توفیق الهی این دو نیرو با وحدت، 
اخوت، برادری و هماهنگی در حال انجام مقتدرانه مأموریت های محوله هستند.

سرلشــکر باقری با تاکید بر اینکه با وجود تحریم و فشار حداکثری دشمن، توان 
نظامی جمهوری اسامی قدرتمند،فوق العاده و بازدارنده است، گفت: امنیتی که 
مــا امروز در خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان و حفاظت از منافع ملت ایران 
داریم از همه ادوار تاریخی گذشته بهتر است و خدا نعیم را به این جهت خاضعانه 
شاکر هستیم.وی برنامه محور بودن فعالیت ها در سازمان را امری مهم و با اهمیت 
قلمــداد و تصریح کــرد: برنامه های آینده و پیش روی نیروی دریایی ســپاه در 
برنامه هفتم کشور و نیروهای مسلح، توسعه تجهیزات و ارتقاء سطح آمادگی های 
معنوی و رزمی است که إن شاءاهلل به سمت ایده آل حرکت می کند.رئیس ستاد 
کل نیروهای مســلح در پایان با قدردانی از اهتمام و تاش های خستگی ناپذیر و 
جهادی فرماندهان و کارکنان غیور نیروی دریایی سپاه پاسداران انقاب اسامی 
بویژه سردار تنگسیری فرمانده نیرو در دستیابی به حوزه های جدید قدرت، ابراز 
داشت: امروز می توانیم بگوییم که نیروی دریایی سپاه به حد تراز انقاب اسامی 
رسیده و به فضل الهی روند تکاملی آن طی برنامه پنج ساله هفتم جدی تر دنبال 

خواهد شد.

در همایش فرماندهان نیروی دریایی سپاه؛

سرلشکر باقری: توسعه نیروی دریایی سپاه طی سال های اخیر چشمگیر است
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گزیده خبر

 شرط میرکاظمی برای افزایش حقوق شاغالن 
و بازنشستگان

رئیس ســازمان برنامه و بودجه گفت: افزایش حقوق شــاغالن و بازنشستگان 
کشــوری و لشــگری منوط به تامین منابع یا مدیریت مصارف است.مســعود 
میرکاظمی در گفت وگو با ایســنا، در مورد تصمیــم دولت برای افزایش حقوق 
کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری، اظهار کرد: رئیس جمهوری دستوری 
برای ترمیم حقوق شاغالن و بازنشستگان دادند. البته با این فرض که خلق پول 
یا استقراضی انجام نشود.وی ادامه داد: ما هم جلساتی گذاشته ایم تا این موضوع 
را دنبال کنیم که هنوز به نتیجه نهایی نرسیده ایم. امیدوارم در روزهای آینده به 
جمع بندی نهایی برسیم.او در پاسخ به این پرسش که این کار به مصوبه مجلس 
هم نیازمند است، تصریح کرد: بله، البته باید ببینیم توان پرداخت بیشتر داریم یا 
نه؟ چون نمی شــود پرداختی انجام شود ولی از آن طرف خلق پول کرده و تورم 
بیشتری به مردم تحمیل کنیم. بنابراین افزایش حقوق منوط به تامین منابع یا 
مدیریت مصارف است.میرکاظمی در پایان گفت: به محض اینکه کار کارشناسی 
در این زمینه انجام شد و دولت آن را تصویب کرد، مراحل قانونی طی خواهد شد.

در آمار تیرماه امسال بررسی شد
جزئیات درآمد ۲۳۰ هزار میلیاردی از مالیات

بررسی عملکرد درآمدهای مالیاتی کشور تا پایان تیرماه امسال نشان می دهد که 
۲۳۱.۴ هزار میلیارد تومان مالیات گرفته شده است.به گزارش ایسنا، در عملکرد 
درآمدهای مالیاتی کشور تا پایان تیر ماه سال جاری ۲۳۱.۴ هزار میلیارد تومان 
درآمد مالیاتی ثبت شده است.جزئیات این میزان درآمد مالیاتی نشان می دهد 
که از محل مالیات اشخاص حقوقی حدود ۵۷.۶ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل 
شده است.همچنین، سازمان امور مالیاتی از محل مالیات بر درآمدها و ثروت به 
ترتیــب تقریبا ۲۴.۵ هزار میلیارد تومان و ۵۳۴۶ میلیارد تومان درآمد داشــته 
اســت.عالوه بر این، حدود ۸۷.۶ هزار میلیارد تومان و ۵۶.۲ هزار میلیارد تومان 

درآمد از محل مالیات های مستقیم و کاال و خدمات حاصل شده است.

قطعی شدن نرخ پروازهای اربعین و ادامه 
رایزنی های ایرالین ها

در شرایطی که روز گذشته براساس آنچه معاون وزیر کشور اعالم کرد نرخ شش 
میلیون تومانی پروازهای اربعین قطعی شــد، شرکت های هواپیمایی به دنبال 
رایزنی برای گرفتن امتیازاتی از قبیل تخفیفات فرودگاهی و غیره در راســتای 
کاهش هزینه های خود هســتند.به گزارش ایســنا، از هفته های گذشته زمزمه 
تعیین قیمت بلیت پروازهای اربعین مطرح شد و نمایندگان ایرالین های مختلف 
نسبت به آن واکنش های مختلفی نشان دادند، چرا که برخی از آنها معتقد بودند 
در شرایط کنونی تعیین کردن نرخی مشــخص برای پروازهای اربعین درست 
نیست و دولت باید اجازه دهد که عرضه و تقاضا و بازار، قیمت بلیت این پروازها 
را مانند دیگر پروازهای خارجی معین کند.پس از مدتی رستم قاسمی وزیر راه 
و شهرســازی درباره قیمت بلیت پروازهای اربعین اعالم کرد: فعال نرخ مصوب 
برای پروازهای عتبات عالیات ۶ میلیون تومان است، اما برای قیمت گذاری نرخ 
بلیت اتوبوس جلســات با اصناف ادامه دارد و نتیجه آن به زودی اعالم می شود.

وی بــا تاکید بر این که اجازه افزایش قیمت بلیت در حوزه حمل و نقل زمینی، 
هوایی و ریلی ایام اربعین را نمی دهیم، اظهار کرد: حتی اگر شخصا در فرودگاه 
مستقر شوم اجازه تغییر قیمت ها را نخواهم داد تا آشفتگی های سال گذشته در 
فروش بلیت تکرار نشود. البته برای ایرالین هایی که همکاری کنند مشوق هایی 
برای جبران کاهش قیمت  آن ها در پروازهای نجف در نظر گرفته خواهد شد.این 
اظهارات در حالی مطرح شــد که ایرالین ها همچنان نســبت به این نرخ انتقاد 
داشتند. مقصود اسعدی سامانی – دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی – در این 
باره به ایســنا گفت: اعالم نرخ بلیت شش میلیون تومانی برای پروازهای اربعین 
بدون هماهنگی با ایرالین ها و فعاالن صنعت هوانوردی صورت گرفته است.وی 
اظهار کرد: تصمیمی که بابت تعیین قیمت بلیت هواپیما گرفته شد بدون توجه 
به ســوابق آن در سال های گذشته بود؛ چرا که سابق بر این براساس توافقی که 
با سازمان هواپیمایی کشوری داشتیم نرخ را تعیین می کردیم و امسال هم این 
آمادگی در ایرالین ها وجود داشت اما وزیر راه و شهرسازی بدون هماهنگی ما و 
مشورت با فعاالن این صنعت نرخ شش میلیون تومانی را بابت پروازهای اربعین 
اعالم کرد.با وجود مخالفت ضمنی شــرکت های هواپیمایی با این تصمیم، روز 
گذشته جلسه ستاد مرکزی اربعین با حضور نمایندگان و مسئوالن ایران و عراق 
برگزار شــد. مجید میراحمدی معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور در این جلسه 
اظهار کرد: قیمت بلیط برای سفر هوایی اربعین ۶ میلیون تومان در نظر گرفته 

شده است. وزیر راه بر این مساله نظارت دارد.

از ابتدای مردادماه
بازار مسکن مقداری از تب و تاب افتاد

مشاوران امالک شــهر تهران از کاهش هیجانات بازار مسکن در مردادماه خبر 
می دهنــد. پس از یــک دوره التهاب در چهار ماهه ابتدای ســال جاری به نظر 
می رســد بازار ملک به ثبات نسبی رســیده و اطالعات غیرسمی نشان می دهد 
سرعت رشــد قیمت نسبت به ماه گذشته نصف شده اســت.به گزارش ایسنا، 
انتظارات تورمی در بازار مسکن تا حدودی کاهش یافته و فعاالن بازار می گویند 
که اثر ریســکهای غیراقتصادی در بازار کمرنگ شده است. هردو گروه خریدار و 
فروشــنده تحت تاثیر فضای کنونی از انجام معامله خودداری می کنند. به نظر 
می رسد بازار مسکن عقب ماندگی یک سال گذشته را جبران کرده و به شرایط 
ایستایی نزدیک شده است.بازار ملک در سال گذشته با ثبات قیمت همراه بود؛ 
در حالــی که بازارهای خودرو، ارز و طال تا حدودی رونق داشــتند. با توجه به 
ماهیت دیرپذیری بازار مسکن، این بازار، بخشی از عقب ماندگی با بازارهای رقیب 
را در چهــار ماهه ابتدای ســال جاری جبران کرد و ظاهــرا از ابتدای مردادماه 
مقداری از تب و تاب افتاده است.بررســی های میدانی نشــان می دهد خرید و 
فروش خانه در شــهر تهران از ابتدای مردادماه و در ایام محرم  در مقایسه با ماه 
گذشته تقریبا نصف شده است. این مساله در افت انتظارات تورمی تاثیرگذار بوده 
اما به توقف کامل رشد منجر نشده و نرخهای پیشنهادی در مقایسه با تیرماه ۳ 
درصد افزایش نشان می دهد؛ در حالی که ماه گذشته این بازار با رشد ۶ درصدی 
قیمتهای قطعی مواجه بود.اگرچه آهنگ رشــد قیمت در بخش خرید و فروش 
مسکن ُکند شده، بازار اجاره تحت تاثیر پیک جابه جایی مستاجران در رونق به 
سر می برد و به گفته واسطه های ملکی، نرخهای پیشنهادی اجاره روند صعودی 
دارد. تیرماه امسال متوسط رشد سالیانه اجاره بها در شهر تهران ۴۷ درصد و در 
کل کشور ۵۲ درصد بود.طبق شاخص بانک مرکزی در تیرماه امسال قیمت هر 
متر خانه در تهران به طور میانگین ۴۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده اســت. 
هرچند مرکز آمار این عدد را ۴۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعالم کرد.ابوالحسن 
میرعمادی ـ کارشــناس بازار مسکن در تحلیل شرایط فعلی این بازار به ایسنا 

گفت: نوسانات بازار ملک در ماههای اخیر دالیل مختلفی دارد.

طرح بهسازی لرزه ای نسبی ساختمان های کرج 
اجرایی می شود

سرپرست شــهرداری کرج از سیستمی شدن فرایند تایید نقشه های معماری )قرمز 
نویسی( در فرایند صدور پروانه برای اولین بار در کشور خبر داد. در راستای افزایش 
تاب آوری شــهر در برابر زلزله احتمالی و مقاوم سازی ساختمان های ناایمن، اجرای 
طرح بهســازی لرزه ای نسبی ساختمان های سطح شــهر در دستور کار قرار گرفته 
اســت.وی با بیان اینکه این طرح پیش از این در تهران اجرایی شده، توضیح داد: با 
اجرای آن، فرایند صدور مجوز برای مالکان تســهیل و  مشوق هایی همچون طراحی 
رایگان، اعطای تســهیالت بانکی و ... در اختیار صاحبان ساختمان های ناایمن قرار 
می گیرد.این مسئول با بیان اینکه اجرای این طرح گام مهمی در راستای مقاوم سازی 
ســاختمان های نا ایمن و در معرض خطر فروریزش در زلزله های متوســط و شدید 
محســوب می شود، افزود: در طرح پیشنهادی از دستورالعمل ابالغی مرکز تحقیقات 
راه، مســکن و شهرسازی برای شهر تهران استفاده شــده و در فرآیند صدور مجوز 
بهســازی لرزه ای، پس از اخذ مجوز از ارگان های ذیصالح از جمله استانداری البرز، 
سازمان نظام مهندسی ســاختمان و اداره کل راه و شهرسازی استان البرز اقدامات 
الزم صورت می گیرد.سرپرست شهرداری کرج در بخش دیگری از صحبت های خود با 
اشاره به اجرایی شدن طرحی ویژه در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری گفت: با 
تالش  این معاونت و با همکاری سازمان فاوا، سیستمی شدن تایید نقشه های معماری 
)قرمز نویســی( در فرایند صدور پروانه برای اولین بار در کشور راه اندازی و اجرایی 
شــده اســت.غفاری اضافه کرد: این اتفاق، ضمن ایجاد بستری شفاف در مستندات 
پرونده های سیستمی، مزایایی همچون تسهیل و تسریع در فرایند مراجعین، صرفه 
جویی اقتصادی و حذف رفت و آمد شــهری و کاهش آلودگی های زیست محیطی 

را به همراه خواهد داشت 

بخش دوم اعتبارات سفر رییس جمهور به آذربایجان شرقی تخصیص می یابد 
فرشکاران: اتفاقات بهتری خواهد افتاد

آذربایجان شرقی - فالح: رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
آذربایجان شرقی گفت: مرحله بعدی تخصیص اعتبارات سفر 
هیات دولت به اســتان در راه است و ضرورت دارد مسووالن 
دستگاه ها نسبت به پیگیری تخصیص اعتبارات سفر ریاست 
جمهوری، ارائه گزارش عملکرد و پیشرفت کار اهتمام جدی 

به خرج دهند. محمد فرشــکاران در جلسه پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهوری 
در شهرستان میانه اظهار کرد: در خصوص جذب اعتبارات سفر تالش های وافری از 
سوی استاندار و سازمان مدیریت و برنامه ریزی صورت گرفته است.وی افزود: سازمان 
برنامه و بودجه کشور و نهاد ریاست جمهوری نیز با توجه به چارچوب ها و معیارهایی 
که دارند، نسبت به تخصیص اعتبارات اقدام می کنند. فرشکاران با اشاره به پرداخت 
مرحله اول اعتبارات ســفر ریاست جمهوری به استان، اظهار کرد: قرار بود تخصیص 
اعتبارات کامل به صورت نقدی باشــد که با توجه به شــرایط پیش آمده بخشی از 
اعتبارات به صورت اسناد خزانه اسالمی است.فرشکاران یادآور شد: نقش استان ها در 
اجرای پروژه های ملی حداقل بوده و الزم اســت پیگیری های درون استانی اعتبارات 
ملی از دســتگاه های مرکزی متبوع به صورت جدی صورت پذیرد که سهل انگاری 
موجب از دست رفتن زمان خواهد شد.وی اعالم کرد: با تخصیص بخشی از اعتبارات 
محرومیت زدایی موافقت نامه هایی برای طرح های آبرسانی به روستاها منعقد شده 
و با استانی شدن این اعتبارات به دستور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، اتفاقات 
بهتری خواهد افتاد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی، همچنین 
میانه را دومین شهر استان در اختصاص اعتبارات بعد از تبریز اعالم کرد.در سفر ۱۲ 
خرداد هیات دولت به آذربایجان شرقی در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان برای استان 

تخصیص یافت.

وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه دولت خبر داد

بخشودگی های مالیاتی در هفته دولت
وزیــر اقتصاد و دارایی گفت: کاســبان و تولیــد کنندگان و 
فعاالن اقتصادی که به دالیلی نتوانســتند بدهی مالیاتی خود 
را پرداخت کنند از ۲۹ مرداد تا ۱۰ شــهریور مشروط بر اینکه 
اصل بدهی مالیاتی را بپردازند تا ســقف ۲۰۰ میلیون تومان 
برای فعاالن حقیقی و ۳۰۰ میلیون تومان برای فعاالن حقوقی 
مشمول بخشــودگی صد در صدی می شوند.به گزارش ایسنا، 
سید احسان خاندوزی در جمع خبرنگاران در حاشیه نشست 
هیات دولت گفت: کاسبان و تولید کنندگان و فعاالن اقتصادی 
که به دالیلی نتوانســتند بدهی مالیاتی خود را پرداخت کنند 
از ۲۹ مــرداد تا ۱۰ شــهریور که مقارن با هفته دولت اســت 
مشروط بر اینکه اصل بدهی مالیاتی را بپردازند تا سقف ۲۰۰ 
میلیون تومان برای فعاالن حقیقی و ۳۰۰ میلیون تومان برای 
فعاالن حقوقی و شرکت ها بخشودگی به طور صد در صد انجام 
می شــود. به ادارات مالیاتی ابالغ شــده است که از روز شنبه 
هفته آینده این ضابطه را اجــرا کنند.وی درباره فروش اموال 
مازاد دولــت نیز اظهار کرد: با توجه بــه موانعی که در حوزه 
دســتگاه های اجرایی و استانی در واگذاری اموال دولت وجود 
داشــت در وزارت اقتصاد آسیب شناسی کردیم که چطور می 
توانیم ســرعت این کار را افزایش دهیم که موفق شدیم متن 
مصوبه ای را از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه 
دریافــت کنیم که مطابق این متن با اختیارات ویژه کمیته ای 
تحت عنوان »هیات مولد ســازی دارایی های دولت« تشکیل 

شود و اختیار داشته باشد دارایی های مازاد را به فروش برساند 
یا اجاره دهد و به طور کلی آن هیات دارایی های راکد را مولد 
کند. این پیش نویس آماده شده است و امیدواریم بعد از ارسال 
و تایید مقام معظم رهبــری یک اقدام جهش گونه را در نیمه 
دوم سال جاری داشته باشیم. یکی از بهترین روش های کسری 
منابع دولت که اثر تورمی ایجاد نمی کند همین فروش اموال 
مازاد و دارایی های راکد اســت. امیدواریم با گرفتن این مصوبه 

بتوانیم تکلیفی که قانون بر عهده ما گذاشته است برای تامین 
۲۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی از این طریق داشته باشیم 
را انجام دهیم.وی گفت اگر مجوز الزم را بگیریم تا پایان سال 
این مساله محقق می شــود.خاندوزی درباره اینکه گفته شده 
است دولت توانسته اســت درآمد فروش نفت خود را افزایش 
دهد و درآمدهای مالیاتی که با همکاری خوب فعاالن اقتصادی 
محقق شــده است، چرا در هزینه ها و مصارف و افزایش هایی 

که می تواند شامل کارکنان دولت شود هم چنان قاعده بودجه 
۱۴۰۱ انجام می شــود گفت: با وجود فــروش نفت و درامد 
مالیاتی به جهت رشد هزینه های دولت و مجموع کسری بودجه 
هم چنان وضعیت مدیریت و انظباط بخشی به هزینه های دولت 
در دســتور کار اولیه ستاد اقتصادی دولت است.وزیر اقتصاد و 
دارایی گفت: ما امســال ۴۰ درصد برای سهم صندوق توسعه 
ملــی از درآمدهای نفتی  کنار می گذاریم و آنچه برای دولت 
باقی می ماند به اضافه ۱۴ و نیم درصد سهم نفت، ۴۶ درصد از 
کل فروش نفت است. از طرفی ماهانه ۲۷ هزار میلیارد تومان 
پرداخت یارانه های جدید را داریم که سال قبل این را نداشتیم 
و و ۱۷ تا  ۱۸ هزار میلیارد تومان به صندوق های بازنشستگی 
لشکری و کشوری و فوالد پرداخت می شود و سیاست دولت 
این اســت که اگر درآمدی می ماند برای کسری بودجه صرف 
شود. تالش ما این است که صادقانه کمک کنیم کسری بودجه 
کم شــود و تورم کم شــود و قدرت خرید مردم افزایش یابد.
خاندوزی تصریح کرد: ما در چهارماه اول امســال شش برابر 
چهار ماه اول سال گذشته هزینه بازپرداخت اوراق مالی دولت 
را دادیم یعنی نه تنها دولت از میزان انتشــار اوراق اش به طور 
خالص منفعت بودجه ای نمی برد، بلکه به صورت منفی آن را 
به بازار ســرمایه برمی گرداند. این رقم در چهار ماهه نخست 
ســال گذشته ۷ هزار میلیارد تومان بوده است، اما امسال  ۴۲ 

هزار میلیارد تومان شده است.

رئیس ســازمان خصوصی ســازی اعالم کرد 
که مذاکرات برای کاهش ســهم دولت در دو 
باشگاه استقالل و پرسپولیس در پایان شهریور 
آغاز می شود.حســین قربانزاده در گفت وگو با 
ایسنا، با اشــاره به فراخوان عرضه بلوک های 
مدیریتی ســهام اســتقالل و پرسپولیس که 
اوایل فروردین ماه توســط ســازمان خصوصی سازی اعالم شــد، اظهار کرد: برای 
عرضه بلوکی استقالل و پرســپولیس در حال مذاکره هستیم و امیدواریم تا پایان 
شــهریورماه قادر باشیم بخشــی از آن را انجام دهیم، اما درحال حاضر در مرحله 
مذاکره پیش از مزایده قرار داریم.وی ادامه داد: تالش می شود مذاکرات نهایی برای 

کاهش ســهم دولت به کم تر از ۵۰ درصد در این دو باشگاه آخر شهریورماه صورت 
گیرد و پس از آن عرضه بلوکی انجام شود. در حال حاضر  اطالعات مذاکره پنهانی 
اســت و نمی توان جزئیات آن را مطرح کرد.بر اساس این گزارش، فرایند واگذاری 
سرخابی ها باالخره و پس از وعده های طول و دراز، زمستان سال گذشته انجام شد 
و بر این اســاس پذیره نویســی تعداد یک میلیارد و ۲۳۶ میلیون و ۹۹ هزار و ۶۵۶  
ســهم از سهام جدید شرکت فرهنگی ورزشی استقالل ایران )سهامی عام( در نماد 
معامالتی )استقاللح ۱( و تعداد یک میلیارد و ۳۴ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۵۶۷ سهم 
از سهام جدید شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس )سهامی عام( در نماد معامالتی 
)پرسپولیسح ۱( ناشی از سلب حق تقدم به روش ثبت سفارش در تابلو نارنجی بازار 
پایه فرابورس ایران، از ۱۵ اســفندماه آغاز شده بود سرانجام در ۲۸ اسفند به پایان 

رســید.طبق آمار در پذیره نویسی پرسپولیس ۳۲۰ هزار نفر مشارکت کردند. ۲۶۱ 
میلیارد تومان از سهام این باشگاه توسط حقوقی ها و بیش از ۸۸ میلیارد تومان نیز 
توسط حقیقی ها خریداری شد. همچنین ۲۸۶ هزار نفر در پذیره نویسی استقالل 
شــرکت کردند که ۲۸۰ میلیارد تومان از سهام این باشگاه توسط حقوقی ها و ۷۹ 
میلیارد تومان توسط حقیقی ها خریداری شد.بر این اساس و حدود یک هفته پس 
از اتمام پذیره نویسی، سازمان خصوصی سازی در فراخوانی از متقاضیان بالقوه برای 
خرید بلوک های مدیریتی استقالل و پرسپولیس دعوت و اعالم کرد در جهت تحقق 
گام بعدی فرآیند خصوصی ســازی این دو باشگاه و واگذاری سهام مدیریتی آنها؛ 
ســازمان خصوصی سازی در نظر دارد نسبت به عرضه رقابتی بلوک های مدیریتی 

سهام شرکت  های مذکور از طریق فرابورس اقدام کند.

سهمدولتازسرخابیهاچهزمانیبهکمتراز۵۰درصدمیرسد؟
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گزیده خبر

بهره مندی 18  روستاي استان اردبيل از 
نعمت گاز طبيعی همزمان با هفته دولت

مدیر عامل شــرکت گاز استان اردبیل گفت: در هفته 
دولت امســال شاهد بهره مندی 18 روستای استان از 
نعمت گاز طبیعی خواهیم بود.به گزارش روابط عمومی 
شرکت گاز استان اردبیل ، میر سعید سید متین مدیر 
عامل این شــرکت در گفتگو با خبرنگاران از افتتاح 5 
پروژه گازرســانی در هفته دولت خبر داد و  اظهار داشت: تاکنون افتتاح پروژه 
های گازرسانی به 18 روستای استان به دبیرخانه بزرگداشت هفته دولت اعالم 
شده است که انتظار می رود به واسطه بهره برداری از این پروژه ها بیش از 380 
خانوار روستایی از نعمت گاز طبیعی بهره مند شوند.سید متین ، با اشاره به اینکه 
هفته دولت بهترین فرصت است تا دولتمردان گزارش کار خود را با شفافیت در 
اختیار مردم و افکار عمومی قرار دهند،گفت : شــرکت گاز استان اردبیل از بدو 
تاسیس در راستای محرومیت زدایی از چهره استان تالش کرده و بحمداهلل هم 
اکنون تمامی شهرها و بالغ بر 97 درصد از خانوار روستایی از نعمت گاز طبیعی 
بهره مند هستند. وی در ادامه به تشریح برنامه هاي شرکت گاز استان در هفته 
دولت پرداخت و اظهار داشــت: در هفته پیش رو، 18 روســتاي شهرستانهای 
خلخال ، مشگین شهر و بیله سوار با اعتبار بالغ بر 131  میلیارد ریال از نعمت 

الهي گاز طبیعي برخوردار خواهند شد.

 فروغ شعله گاز در 220 روستای 
کوهستانی گيالن

محمدپور-  گیالن؛ شرکت گاز استان گیالن برنامه دارد تا 220 روستای صعب 
العبور و کوهستانی باالی 20 خانوار را برخوردار از گاز نماید.

عیســی جمال نیکویی مدیرعامل شــرکت گاز اســتان گیالن با بیان این خبر 
اظهار داشــت: این آمار بر اســاس تعداد خانوارهای دارای اشتراک برق با تایید 
فرمانداری ها تهیه شــده است و در تالش هســتیم تا مجوز گازرسانی به همه 
این روســتاها را کســب نماییم.جمال نیکویی با بیان اینکه از این تعداد، 119 
روستا در برنامه گازرسانی تا پایان سال آینده می باشند، گفت: این روستاها در 
مناطق کوهستانی اشکورات رودسر، پارودبار رودبار، کمنی سیاهکل، کوهستان 
تالش و آســتارا قرار دارند.وی با اشــاره به اینکه طراحــی و تنظیم پکیج این 
پروژه ها انجام شــده اســت گفت: با تالش های انجام شده مجوز گازرسانی به 
81 روســتای اشکورات رودسر اخذ شده اســت و مابقی مناطق در انتظار اخذ 
مجوز قرار دارند.مدیرعامل شــرکت گاز اســتان گیالن جمعیت این روستاها را 
در حــدود 7 هــزار خانوار عنوان کرد و افزود: هزینه گازرســانی به این مناطق 
 کوهســتانی و صعب العبور در مجموع بالغ بر 375 میلیارد تومان می باشــد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان:
حد نصاب تاریخی مصرف برق در مازندران 

شکسته شد
مهندس حســینی کارنامی مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق مازندران گفت: حد نصاب تاریخی مصرف 
بــرق در مازندران ، 25 مرداد برای اولین بار در ســال 
جاری شکســته شد و از مرز 2252 مگاوات عبور کرد.

حســینی کارنامی گفت: برای اولین بار در سال 1401 
رکورد تاریخی مصرف برق در حوزه جغرافیایی شــرکت توزیع برق مازندران از 
گلوگاه تا فریدونکنار شکســته شد و این شاخص به 2252 مگاوات رسید.وی با 
بیان اینکه رشد مصرف قبلی ثبت شده 2163 مگاوات بوده، افزود: از هم استانی 
های عزیز تقاضا داریم با رعایت نکات مدیریت مصرف برق، زمینه تامین پایدار 

انرژی برق مطمئن را فراهم کنند.

توانمند سازی کارکنان توزیع برق اصفهان با 
برگزاری مسابقات ورزشی 

به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع برق اصفهان 
مجید جوانمرد دبیر ورزش شرکت توزیع برق اصفهان 
در تشریح برگزاری مســابقات  فوتسال گفت : مراسم 
اختتامیه مسابقات فوتسال با  حضور سرپرست شرکت 
توزیع برق اصفهان ؛  معاونین و مدیران بلند پایه شرکت 
در سالن باران آبفا استان اصفهان    برگزار شد و در این مسابقات  تیم های برق 
 مناطق 2؛ 5 و 4 در پایان رقابت ها به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند .

وی ابــراز داشــت ؛ برگــزاری ایــن مســابقات عــالوه بــر افزایــش روحیه 
نشــاط و ســالمتی ،همدلــی و تعلــق ســازمانی را افزایــش مــی دهــد 
شــود  مــی  ســازمان  در  تیمــی  کار  فعالیت هــای  افزایــش  موجــب   و 
وی اظهار داشت : ورزش به لحاظ نقشی که در سالمتی و بهداشت روانی انسان 

نیز  دارد، از جمله نیازهای اساسی می باشد.

 کسب مقام قهرمانی فوتبال ۶ نفره مسابقات 
بين المللی کارگری روسيه توسط فوالد 

هرمزگان
در پی کسب مقام قهرمانی فوتبال 6 نفره مسابقات بین 
المللی کارگری روســیه توسط فوالد هرمزگان، هیئت 
مدیره این شــرکت با صدور پیامی کســب این افتخار 
بزرگ را ســتود و  به مردم هرمزگان ،کارکنان شرکت 
فوالدهرمزگان ،بازیکنان، کادر مدیریتی و مربیان این 

تیم، و خانواده های آنان تبریک گفت. 
در این پیام آمده است:

کســب مقام قهرمانی تیم فوتبال فوالدهرمزگان دراولین دوره مســابقات بین 
المللی جام شــرکت ها)مسکو2022( ،موجب شادمانی و خوشحالی مردم عزیز 
و غیوراســتان هرمزگان وکارکنان شرکت فوالدهرمزگان شد. این توفیق که در 
مسیر پیروزی  های پیشــین ورزش صنعت فوالداست نشان داد که ورزش این 
صنعت ملی غــرور آفرین با همدلی در میان تمامــی ارکان مجموعه می تواند 
همچون سایر حوزه های تولید خوش بدرخشــد و شادابی و نشاط اجتماعی را 
برای مردمان کشــور عزیزمان ایران به ارمغان بیاورد.ایــن قهرمانی را به مردم 
عزیز اســتان هرمزگان به ویژه مردم محترم شــهربندرعباس،کارکنان شرکت 
فوالدهرمــزگان ،بازیکنان، کادر مدیریتی و مربیان پرتالش و با غیرت این تیم، 
و خانواده های شریف شــان تبریک گفته و برای تک تک آنان آرزوی سالمتی و 

شادی روز افزون دارد. 

با کاهش خرید گاز از روسیه؛
آلمان تعطيلی سه نيروگاه  هسته ای خود را به 

تعویق می اندازد
آلمان که احتماال با زمستانی سرد و تاریک روبروست و منابع انرژی کافی برای 
خانه ها و کســب وکارهایش ندارد، در حال بررســی به تعویق انداختن تعطیلی 
آخرین نیروگاه های هســته ای خود اســت که از مدت ها قبل قصد انجام آن را 
داشت.به گزارش ایسنا، روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از چند منبع ناشناس 
دولتی آلمان نوشــت، دولت اوالف شــولتس، صدراعظم آلمان هنوز به صورت 
رســمی این تصمیم را نگرفته و احتماال این اقدام به موافقت پارلمان این کشور 
هم نیاز خواهد داشــت.برلین تا زمانی کــه ارزیابی اش از نیازهای خود در حوزه 
انرژی در هفته های آتی تمام نشــده، درباره تعطیلی این سه نیروگاه اتمی - که 
آخرین نیروگاه های هسته ای فعال آلمان هستند - تصمیم نخواهد گرفت، اما با 
توجه به اینکه در حال حاضر خط لوله انتقال گاز »نورداســتریم 1« تنها با 20 
درصد ظرفیتش در حال انتقال گاز از روســیه به آلمان است، مقامات ناشناس 
آلمانی معتقدند تامین انرژی مورد نیــاز آلمان بدون بهره گیری از نیروگاه های 
هســته ای غیرممکن است.رابرت هابک، معاون وزیر اقتصاد آلمان هفته گذشته 
اعالم کرد که دمای ترموستات ها در ساختمان های دولتی این کشور نباید بیشتر 
از 19 درجه ســانتی گراد تنظیم شود.در پی فاجعه سال 2011 در نیروگاه اتمی 
فوکوشــیما در ژاپن، آنگال مرکل، صدراعظم ســابق آلمان وعده داده بود که تا 
پایان 2022، تمامی نیروگاه های هسته ای آلمان را غیرفعال کند. در حال حاضر 
تنها ســه مورد از 17 رآکتور هسته ای آلمان فعال است و حدود 6 درصد از برق 
مورد نیاز آلمان را تامین می کند. بعضی از مقامات دولت این کشــور باور دارند 
که ادامه کار نیروگاه های هســته ای در وضعیت فعلی ضروری و امن است.با این 
حال، دولت آلمان قصد ندارد که نیروگاه هایی که از قبل آن ها را غیرفعال کرده، 
مجدد به چرخه تولید انرژی این کشور بازگرداند. همچنین به رغم بحران انرژی 
کنونی، فعاالن محیط زیست هشــدار داده اند که در صورت غیرفعال نشدن سه 
نیروگاه اتمی باقی مانده طبق برنامه، دولت آلمان با پیگیری قانونی این گروه های 
محیط زیستی مواجه خواهد شــد.آلمان و دیگر کشورهای اروپا با بحران انرژی 
ناشــی از افزایش قیمت سوخت مواجه هستند. یکی از عوامل تشدیدکننده این 
بحران، قطعی نبودن صادرات گاز روســیه است. این در حالیست که والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهوری روسیه این اتهام را که مسکو جریان گاز را قطع می کند، 
تکذیب کرده و گفته است که شرکت بزرگ انرژی گازپروم آماده است تا هر چقدر 

گاز الزم است به اروپا بفرستد اما اروپایی ها »خودشان همه چیز را بسته اند«.

ممنوعيت استفاده از شيلنگ آب در لندن
شرکت تایمز واتر که بزرگترین شرکت آب و فاضالب انگلیس است، استفاده 
از شیلنگ آب در لندن و حومه آن را به دلیل ادامه هوای خشک، از 24 اوت 
ممنوع اعالم کرد.به گزارش ایسنا، انگلیس پس از این که خشک ترین ژوییه 
را در 90 ســال گذشته پشت سر گذاشــت، روز جمعه رسما خشکسالی در 
مناطقی از این کشور را اعالم کرد.شرکت تایمز واتر در بیانیه ای در وب سایت 
خود اعالم کرد با پیش بینی بارندگی اندک در ماه های آینده، ما باید اقدامات 
بعدی را در برنامه خشکسالی، دنبال کنیم. اقداماتی که اکنون انجام می دهیم، 
به حفظ تامین آب در تابستان آینده و به محیط زیست کمک خواهد کرد.بر 
اساس گزارش رویترز، شرکت تایمز واتر جدیدترین شرکتی در انگلیس است 
که چنین ممنوعیتی را اعالم می کند. تحت این ممنوعیت، مشــتریان حق 
ندارند از شیلنگ برای آبیاری باغچه خود یا شست و شوی خودرو یا پر کردن 
استخر اســتفاده کنند. این ممنوعیت، پس از انتشار گزارش هایی از خشک 
شدن سرچشمه رودخانه تایمز در جریان خشکسالی، اعالم شد و شامل 15 

میلیون مشتری می شود.

امیدواری بازار جهانی برای بازگشت نفت ایران
تالش اخیر اروپا برای احیای توافق هســته ای ایران، این گمانه 
را ایجاد کرده اســت که میلیون ها بشــکه نفت ممکن است به 
بازارهای جهانی سرازیر  شوند.به گزارش ایسنا، آژانس بین المللی 
انرژی اعالم کرده اســت اگر توافق هسته ای حاصل شود، ایران 
می تواند در مدت چند ماه، فروش نفت را افزایش دهد و میزان 
تولید را پیش از پایان سال، چند صد هزار بشکه در روز افزایش 
دهد. چنین اتفاقی می تواند کمبود عرضه شدیدی که در بازار به 
دنبال حمله نظامی روسیه به اوکراین ایجاد شده است را برطرف 
کند.هنگامی که تحریمها پس از توافق هســته ای سال 2015 
تسهیل شدند، تولید نفت ایران سریع تر از آنچه تحلیلگران پیش 
بینی کرده بودند، احیا شد. با توجه به این که شواهدی از آسیب 
دیدن میادین یا تاسیسات نفتی وجود ندارد، بهبود سریع تولید 
ایران ممکن است تکرار شود. برآورد می شود ایران 100 میلیون 
بشــکه نفت و میعانات در مخازنش دارد که می تواند تقریبا به 
شــکل فوری به بازار عرضه شود.ایران هفته جاری به پیشنهاد 
نهایی برای احیای توافق 2015 پاسخ داد و اتحادیه اروپا اکنون 
سرگرم مشورت با آمریکا درباره مسیر پیش رو است.چشم انداز 
بازگشت نفت ایران، در ســقوط نفت برنت به پایین 100 دالر 
در هر بشــکه در ماه میالدی جاری، موثر بود. نفت برنت از آغاز 
جنــگ اوکراین در اواخر فوریه، باالی 100 دالر در هر بشــکه 

معامله شده بود.به گفته ایمان ناصری، مدیرکل شرکت مشاوره 
انرژی FGE در دوبی، از 100 میلیون بشــکه نفتی که در ذخایر 

ایران وجود دارد، حدود 40 تا 45 میلیون بشــکه، نفت خام و 
باقی آن میعانات است.بمحض این که نفت ذخیره شده، به بازار 

عرضه شود، چالش بزرگتر، احیای تولید میادین نفتی و انعقاد 
قرارداد و فراهم کردن کشــتی و بیمه برای حمل نفت خواهد 
بود. ایران در ســالهای غیبت در بازار جهانی، فعالیت بســیاری 
از میادین نفتی و همچنین مشــتریان مهم خود را حفظ کرده 
اســت.ناصری در این باره گفت: ایران می تواند در مدت سه ماه 
پس از تســهیل تحریم ها، حداکثر 900 هزار بشــکه در روز به 
تولیدش اضافه کند و در مدت شش ماه، احتماال نزدیک ظرفیت 
کامل حدود 3.7 میلیون بشــکه در روز، نفت تولید کند.طبق 
آمار گردآوری شده توسط بلومبرگ، ایران در حال حاضر حدود 
2.5 میلیون بشکه در روز نفت تولید می کند. پس از توافق سال 
2015، سه ماه طول کشید تا 700 هزار بشکه در روز به تولید 
ایران اضافه شود و یک سال طول کشید تا تولید ایران به ظرفیت 
کامل احیا شود. سپس دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت آمریکا 
در سال 2018 به صورت یکجانبه از توافق هسته ای خارج شد و 
تحریمها علیه صادرات نفت ایران را مجددا اعمال کرد.بر اساس 
گزارش بلومبــرگ، همزمان با احیای تقاضا برای ســوخت به 
سطح پیش از شیوع پاندمی کووید، بایکوت نفت روسیه توسط 
خریداران متعدد و مشکل تولیدکنندگان متعدد در اوپک پالس 
برای باال بردن ظرفیت تولید، روند بازگشــت نفت ایران به بازار 

جهانی به دقت دنبال می شود.

قیمــت نفت پس از ریزش حدود ســه 
درصدی در شب گذشــته، تحت تاثیر 
کاهــش بیش از حــد انتظــار ذخایر 
نفت و بنزین آمریــکا، در معامالت روز 
چهارشــنبه اندکی بهبود پیــدا کرد و 
افزایــش یافت.به گزارش ایســنا، بهای 
معامالت نفت برنت با 13 سنت معادل 
0.1 درصد افزایش، بــه 92 دالر و 47 
سنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت 
وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا با 27 
سنت معادل 0.3 درصد کاهش، به 86 
دالر و 80 سنت در هر بشکه رسید.هر 
دو شاخص روز سه شنبه تحت تاثیر آمار 
اقتصادی نه چندان مطلوب آمریکا که 
نگرانی ها نسبت به احتمال رکود جهانی 
را تجدید کرد، حدود سه درصد ریزش 
ارشد  تحلیلگر  سایتو،  کردند.کازوهیکو 
شــرکت فوجیتومی سکیوریتیز در این 

باره گفــت: کاهش ذخایر بنزین آمریکا 
برای دومیــن هفته متوالی، ســرمایه 
گذاران را نسبت به تاب آور ماندن تقاضا 
مطمئن کرد و باعث تشــویق به خرید 
شد. با این حال، انتظار می رود فشارهای 
کاهشی در بازار نفت ادامه پیدا کند و به 
دلیل احتمال رکود جهانی، نوسان نسبتا 

باالیی وجود داشته باشد.به گفته منابع 
مطلع، آمار موسســه امریکن پترولیوم 
نشــان داد ذخایر نفت و سوخت آمریکا 
هفته گذشــته، کاهش پیدا کرده است. 
ذخایر نفــت آمریکا در هفته منتهی به 
12 اوت، حدود 448 هزار بشکه و ذخایر 
بنزین حدود 4.5 میلیون بشکه کاهش 

پیدا کرده و ذخایر سوختهای دیگر هم 
حدود 759 هزار بشــکه کاهش یافته 
اســت.تحلیلگران در نظرسنجی رویترز 
پیش بینی کرده اند ذخایر نفت احتماال 
هفته گذشته حدود 300 هزار بشکه و 
ذخایر بنزین 1.1 میلیون بشکه کاهش 
داشته است.ســرمایه گذاران همچنین 
منتظر نتیجه مذاکرات هسته ای هستند. 
تحلیلگران می گویند اگر توافق حاصل 
شــود، تحریمهــا علیه صــادرات نفت 
ایران حذف خواهد شد و نفت بیشتری 
ممکن اســت وارد بازار شــود.بر اساس 
گزارش رویتــرز، بانک بارکلیز با برآورد 
مــازاد عرضه بزرگتر از حــد انتظار در 
کوتاه مــدت، پیش بینی خود از قیمت 
نفت برنت در ســال 2022 و 2023 را 
به میزان هشت دالر در هر بشکه کمتر 

کرد.

ریزش قیمت نفت متوقف شد

تهــران- ایرنا- اولویت نخســت ایران پس از تامین نیازهــای داخلی، برای حضور در 
بازارهای گاز، صادرات به کشورهای همسایه و مقاصد نزدیک است تا آنجا که زمستان 
ســرد ســال گذشــته بدون قطع گاز عبور کردیم و صادرات نفت و درآمدهای نفتی 
کشــور افزایش یافت.به گزارش ایرنا، ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین دارنده ذخایر 
گاز جهان، توسعه میدان های گازی را با تمرکز بر توسعه پارس جنوبی از سال 1377 
آغاز کرده و ســال گذشته موفق به برداشت روزانه بیش از یک میلیارد مترمکعب گاز 
از ذخایر خود شــده است و به همین دلیل در عین توسعه روزافزون گازرسانی شهری 
و روســتایی و تامین گاز مصرف کنندگان داخلی، به تمامی تعهدات بین المللی خود 
در قبــال صادرات گاز عمل نمود که درآمدهای آن طبــق قراردادهای جاری، وصول 
شد.تجارت گاز صرفاً شامل صادرات گاز تولیدی کشور نیست، بلکه ترانزیت مستقیم و 
یا سوآپ گاز سایر عرضه کنندگان با استفاده از تاسیسات موجود، از جمله پتانسیل های 
قابل توجه برای نقش آفرینی در بازار گاز اســت. از همین رو در دولت سیزدهم، این 
راهبرد نه به زعم نویسنده گزارش »رقیب تراشی«، بلکه به منظور تقویت جایگاه ایران 

در بازار گاز منطقه ای مورد توجه قرار گرفته و بر همین اســاس تاکنون قراردادهایی 
برای ترانزیت و ســوآپ منعقد شــده است و از این ظرفیت برای توسعه نقش آفرینی 
در تجارت گاز اســتفاده شده است،موضوعی که در دولت قبل متروک و متوقف شده 
و دســت ایران را از این حیث بسته بود. وزارت نفت در دولت سیزدهم با اعمال دهک 
بندی مصرف و تعیین مشــوق برای مصرف کنندگانی که مطابق الگوی بهینه مصرف 
می کنند و همچنین اعمال جرایم برای مصرف کنندگان مســرف، تالش می کند تا به 
تدریــج فرهنگ مصرف داخلی را مطابق الگوهای بهینه، تعدیل کند. از ســوی دیگر 
نیز با بســیج تمامی امکانات و بهره مندی از تــوان داخلی و بدون معطل ماندن برای 
»رفع تحریم« فعالیت های توســعه ای به منظور افزایش تولید گاز را کلید زده اســت.

در همین راســتا، با پایان لوله گذاری زیردریایی فاز 11 پارس جنوبی ظرف روزهای 
گذشــته، تولید از این میدان تا پایان سال برنامه ریزی شده است و برای توسعه سایر 
میادیــن نیز تفاهم نامه های امضا و مذاکرات قراردادی را مطابق رویه بین المللی پیش 
می برد.بر اســاس منطق اقتصادی و بدیهی بازاریابی گاز اولویت نخست ایران پس از 

تامین نیازهای داخلی، برای حضور در بازارهای 
گاز، صادرات به کشــورهای همسایه و مقاصد 
نزدیک است.در حال حاضر قرارداد صادرات گاز 
به ترکیه و عراق و همچنین قرارداد سوآپ گاز 
ترکمنستان و آذربایجان عملیاتی است. با توجه 
به گران بودن و در دســترس نبودن تکنولوژی 
ال ان جــی به منظور صــادرات گاز به مقاصد 
دوردســت، حضور در بازارهای دوردست فعاًل 

اولویت صادرات اصلی گاز محســوب نمی شــود و صادرات با خط لوله به کشورهای 
منطقه در اولویت اســت.بنابراین اطالق »دست خالی ایران از بازارهای جهانی گاز« یا 
ناشی از عدم اشراف به سازوکارهای بازار جهانی گاز و ندیدن واقعیت است و یا اینکه 
به هر جهت باید به دولت ســیزدهم بتازند که چرا ظرف کمتر از یک ســال نتوانسته 
ایران را جزو 10 صادرکننده بزرگ گاز جهان کند.وزارت نفت در دولت ســیزدهم به 
فکر »حماســه سرایی« و دستاوردسازی نیست، تمام تالش مدیران و کارکنان خدوم 
صنعت نفت، تامین نیازهای کشــور به انرژی و کسب درآمد و قدرت بین المللی برای 

جمهوری اسالمی است.

ایران، صادرکننده اصلی گاز به همسایگان خود است

 باید تعامل منطقه ای را آغاز کنيم
یک کارشــناس حوزه انرژی اظهار داشــت: در همان دوران که ما از خشکسالی 
غافل بودیم و مرتب آب های زیرزمینی را تخلیه می کردیم، دولت ترکیه برنامه های 
سدســازی را با دو منظور تولید برق و کاهش وابســتگی به واردات گاز از ایران و 
حتی روسیه دنبال می کرد، دیگر اینکه بزودی اهمیت آب بیش از نفت خواهد بود 
و ترکیه با این ابزار خواهد توانست در ایران، عراق، سوریه و قفقاز نقش جدی تری 
را ایفا کند.محمود خاقانی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره همکاری 
ایــران و آذربایجان در مواجهه با پروژه داپ و سدســازی ترکیه روی ارس اظهار 
داشت: ترکیه یک سیاست بلندمدت تعریف کرده که بتواند به لحاظ انرژی محور 
اروپا، خاورمیانه، دریای خزر و خلیج فارس باشــد، این برنامه از 25 ســال پیش 
طراحی شده و ترکیه در این رابطه حمایت امریکا و روسیه را دارد و یکی از هدف ها 
این است که ایران محوریت منطقه را پیدا نکند.وی افزود: در همان دوران که ما از 
خشکسالی غافل بودیم و مرتب آب های زیرزمینی را تخلیه می کردیم، دولت ترکیه 
برنامه های سدســازی را با دو منظور تولید برق و کاهش وابستگی به واردات گاز 
از ایران و حتی روسیه دنبال می کرد، دیگر اینکه بزودی اهمیت آب بیش از نفت 
خواهد بود و ترکیه با این ابزار خواهد توانست در ایران، عراق، سوریه و قفقاز نقش 
جدی تری را ایفا کند.این کارشناس حوزه بین الملل انرژی تصریح کرد: بر اساس 
آنچه گفته شــد ترکیه سرمایه گذاری های بزرگی را حتی در همکاری با سرمایه 
گذاران صهیونیست روسی، امریکایی و اروپایی آغاز کرده است.وی در ادامه درباره 
امکان همکاری ایران و آذربایجان تاکید کرد: متاسفانه دو کشور امکان همکاری و 
اجرای پروژه مشــترک ندارند زیرا اکنون روابط ترکیه و جمهوری آذربایجان ویژه 
اســت، و این را در جنگ قره باغ شاهد بودیم. از سوی دیگر اردوغان سیاست نه 
شرقی، نه غربی، منافع ملی را دنبال می کند که در همین حال  هم با روسیه در 
قضیه اوکراین، هم با اروپا و امریکا و هم با کشــورهای منطقه همکاری می کند.

خاقانی خاطرنشان کرد: اکنون سیاست هایی که در ایران در حال اجرا است، هیچ 
دولتی را تشویق نمی کند که روی سیاست خارجی ما حساب کنند، چراکه ریسک 
سرمایه گذاری و مشارکت در ایران باالست حتی مذاکره و همکاری با ایران بدون 
ریسک نیست و تا این مسایل حل نشود کشورهای همسایه و حتی فراهمسایگان 
حاضر نیســتند رفقایشان را در ازای همکاری با ایران رها کنند و روی دوستی با 

ایران سرمایه گذاری کنند.

درآمد نفتی دولت عربستان دو برابر شد
درآمد نفتی عربستان سعودی در سه ماهه دوم سال میالدی جاری، با وجود 
عدم تغییر میزان ســود نقدی که آرامکو به دولت پرداخت می کند، تقریبا دو 
برابر شد.به گزارش ایســنا، اظهارنامه های مالی که هفته جاری منتشر شد، 
نشــان داد آرامکوی ســعودی به دولت که 94 درصد سهم این شرکت را در 
اختیار دارد، بیش از 65 میلیــارد دالر پرداخت کرد که باالتر از 35 میلیارد 
دالر در مدت مشــابه سال گذشته بود. این پرداخت شامل سود نقدی سهام، 
مالیــات بر درآمد و حق امتیاز تولید نفــت بود.با وجود تالش ها برای متنوع 
سازی اقتصاد عربستان ســعودی، نفت خام همچنان بزرگترین منبع درآمد 
این کشور مانده است. افزایش قیمت نفت کمک کرد عربستان سعودی برای 
نخستین بار در حدود یک دهه گذشــته بدون افزایش میزان پرداخت سود 
نقدی از سوی آرامکو، به مازاد بودجه دست پیدا کند.تحت سیستمی که در 
ژانویه ســال 2020 معرفی شد، آرامکو در قیمت نفت برنت که باالتر از 100 
دالر در هر بشــکه است، حق امتیاز 80 درصدی و در قیمت نفت بین 70 تا 
100 دالر، 45 درصد حق امتیاز پرداخت می کند. بهای معامالت نفت برنت، 
اواخر فوریه پس از حمله نظامی روســیه به اوکراین، به بیش از 100 دالر در 
هر بشــکه صعود کرد و تا اواخر ژوییه، در همین حدود ماند.برخالف بعضی 
از بزرگترین شرکتهای نفتی جهان که در زمان ریزش قیمت، پرداخت سود 
نقدی ســهام را کاهش دادند، آرامکو به پرداخت 75 میلیارد دالر سود نقدی 
در سال در زمان سقوط قیمت نفت در سال 2020 و متعاقبا بهبود آن، پایبند 
ماند.امیــن ناصر، مدیرعامل آرامکو، احتمال افزایش پرداخت ســود نقدی تا 
پایان ســال را رد نکرد با این حال بر ضرورت حفظ برنامه های هزینه، تاکید 
کرد و گفت: ما نمی خواهیم ارزش بلندمدت را برای سود کوتاه مدت، به خطر 
بیاندازیم.  هدف ما اجرای یک سیاست سود نقدی مستمر و رو به رشد است 
و هیچ تغییری در این طرح صورت نگرفته است. این شرکت بر اساس نتایج 
مالی کل سال در مارس 2023، سود نقدی را مورد بازبینی قرار می دهد و بر 
اساس نتایج سال 2022، شرایط سود نقدی را بررسی می کند.آرامکو از سود 
هنگفت کم سابقه ای که داشته است، برای بزرگترین برنامه سرمایه در تاریخ 
خود استفاده می کند. این شرکت در تالش برای افزایش ظرفیت تولید به 13 
میلیون بشکه در روز تا سال 2027 از 12 میلیون بشکه در روز فعلی است و 

انتظار دارد تقاضا برای نفت تا پایان دهه جاری، همچنان رشد کند.
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گزیده خبر

تفاهم امدادخودرو ایران و بانک آینده برای 
تلفیق خدمات خودرویی و بانکی

تفاهم نامــه همکاری بین شــرکت امدادخودروایران و 
بانک آینده با هدف »ارایه تســهیالت اشتراک طالیی 
اعتباری به دارنــدگان کارت طالیــی« و با محوریت 
همکاری مالــی و خدمات خودرویی میان دو مجموعه 
فصل جدیدی در ارایه خدمات خودرویی و بانکی کشور 

محســوب می شود.ایکوپرس- در نشست مدیران عامل امدادخودروایران و بانک 
آینده، تفاهم نامه همکاری با موضوع توســعه همکاری های مشــترک در حوزه 
ارایــه خدمات خودرویی و بانک داری نوین میان دو مجموعه امضا شــد و برای 
نخســتین بار مشــتریان یک بانک امکان دریافت خدمات خودرویی مورد نیاز 
خود را تنها از طریق گشــایش یک حســاب پیدا می کنند.به گزارش ارتباطات 
امدادخودروایران، سیدعباس میرحسینی مدیرعامل امدادخودروایران در مراسم 
امضای این تفاهــم نامه، با معرفی خدمات متنوع اشــتراک طالیی و خدمات 
عمومی امدادی به تمامی دارندگان خودرو در سراســر کشــور، از خدمات ویژه 
قابــل ارایه به دارندگان کارت آینده به صورت تســهیالت اعتباری و تخفیفات 
خاص خبر داد.میرحسینی با اشاره به امکان ارایه خدمات اختصاصی به اعضای 
باشگاه مشتریان و ارایه خدمات خودرویی با استفاده از زیرساخت های ایجاد شده 
و امکان استفاده مشتریان امدادخودروایران از پایانه فروش بانک آینده در سراسر 
کشور، بر همکاری مشترک این دو مجموعه در راستای ارایه خدمات مطلوب و 

ویژه به مشتریان تاکید کرد.

با مشارکت و سرمایه گذاری ایمیدرو و سه سازمان دولتی دیگر صورت گرفت؛
امضای تفاهم نامه 4 جانبه احداث خط و پست 

400 کیلو ولت
تفاهم نامه چهار جانبه احداث خط و پست 400 کیلو 
ولت به ظرفیت 200*1 مگا ولت آمپر به منظور تامین 
برق صنایع و معادن مستقر در شهرستان نهبندان امضا 
شــد. این تفاهمنامه بین ایمیدرو، استانداری خراسان 
جنوبــی، شــرکت توانیر و ســازمان صنایع کوچک و 

شهرک های صنعتی ایران اجرایی می شود.به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، در 
آیین امضای این تفاهمنامه که پیش از ظهر امروز امضا شد؛ جواد قناعت استاندار 
خراســان جنوبی، وجیه اهلل جعفری معاون وزیر و رئیس هیات عامل ایمیدرو، 
آرش کردی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شــرکت توانیر و علی رســولیان 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایران حضور داشتند.این طرح در راستای توسعه زیرساخت های منطقه خراسان 
جنوبی و ایجاد بستر استقرار صنایع معدنی همجوار معادن و ذخایر اکتشاف شده 
که بسیار امیدبخش است؛ اجرا می شود.ایمیدرو طی سنوات گذشته در راستای 
شناسایی و تعیین ذخایر قطعی، فعالیت های گسترده ای را در استان خراسان 
جنوبی دنبال کرده است.نهبندان از شهرستان های استان خراسان جنوبی و در 
شرق کشور واقع شده است که در شمار شهرستان های کم برخوردار قرار دارد.

با تکیه بر دانش فنی و تجربه متخصصان سایپاپرس محقق شد:
راه اندازی و اتوماسیون پروژه رولر همینگ 

درب پنجم اطلس و کوییک
با همت و تالش بی وقفه متخصصان توانمند و مجرب داخلی در راستای افزایش 
بهره وری تولید و بهره مندی از دانش فنی و تجارب همکاران سایپاپرس، پروژه 
دو منظوره ســازی سلول رولر همینگ درب پنچم خودروهای اطلس و کوییک 
در سایپا به مرحله بهره برداری رسید .به گزارش سایپانیوز، سعید حسنی، مدیر 
پروژه اطلس شــرکت ســایپاپرس ضمن اعالم این خبر،گفت: با توجه به تاکید 
و حمایت مدیریت ارشد سایپاپرس نســبت به اتکا و بهره مندی از دانش فنی 
نیروهــای متخصص و توانمند داخلی و جهت دســتیابی به اهداف کالن گروه 
خودروســازی ســایپا به منظور افزایش بهره وری و تیــراژ تولید، صرفه جویی 
در هزینــه ها، کاهش زمان اجرای پروژه تولید قطعــات بدنه خودرو و افزایش 
ظرفیت ها و تنوع در گروه محصوالت خودرویی جدید، پروژه دو منظوره سازی 
سلول رولرهمینگ مجموعه درب پنجم اطلس با ظرفیت تولیدی 2۷ دستگاه در 

ساعت به مرحله بهره برداری رسید.

مدیر عامل چادرملو: در مراسم معارفه مدیر باشگاه ورزشی چادرملو
با تمام توان در جهت بستر سازی و توسعه 

ورزش تالش می کنیم
به گزارش روابط عمومی شــرکت معدنی و صنعتی 
چادرملو در مراسم معارفه علی عطایی مدیر باشگاه 
ورزشی  شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو که در 
ســالن اجتماعات این شــرکت با حضور معاونان و 
مدیران برگزار شد . مهندس طاهر زاده مدیر عامل 

شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو با اشــاره به نو پا بودن باشگاه ورزشی 
چادرملو گفت : برآنیم تا با اراده ای قوی گامی مســتحکم در جهت ارتقای 
سطح ورزش باالخص در استان یزد برداریم .وی تاکید کرد  : یکی از اهداف 
اصلی این باشــگاه باید تالش در جهت  ایجاد کانون پرورش استعداد ها و 
تجلی و شــکوفایی ظرفیت های نهفته جوانان  و نوجوانان استان همراه با 
تعمیم فرهنگ ورزش باشد .  مدیر عامل چادرملو تصریح کرد : الزمه نیل به 
این اهداف، ایجاد بستر های مناسب در حد باالترین  استاندارد ها  برای رشد 
و توسعه پایدار  و ایجاد زیر ساختاهای مناسب است تا بتوان زمینه رشد و 
تعالی استعداد ها در تمامی رشته های ورزش منطقه را ارتقاء بخشیم .وی 
با بیان اینکه : حمایت از ورزش به نوعی ســرمایه گذاری برای تربیت نسلی 
پویا و جامعه ای با نشاط  است که آنرا تکلیف خود می دانیم و برای تحقق 
آن در حد تــوان و ظرفیت خود تالش خواهیم نمود تصریح کرد : در حال 
حاضر کاستی هایی در زیر ساخت های ورزش حرفه ای  شهرستان  اردکان 
و استان یزد وجود دارد که در صدد بهسازی  و ساخت اماکن مناسب هستیم  
اما تا به ثمر رسیدن این اقدامات از ظرفیت های موجود کشور برای آمادگی 
الزم در جهت حضور قدرتمند و در شــأن مردم شریف و عالقمندان ورزش 
شهرستان اردکان و استان یزد و نام چادرملو ، در رقابت های ورزشی کشور 
و بین المللی بهره خواهیم برد .بر اساس همین گزارش در ادامه این مراسم 
علی عطایی مدیر باشگاه ورزشی چادرملو ضمن تشکر از اعتماد هیات مدیره 
و مدیر عامل چادرملو به ایشان برای هدایت این باشگاه گفت : با همه تجربه 
و توان تالش خواهیم کرد عالوه بر گســترش و احیای ورزش شهرســتان 
اردکان و استان یزد با حرکت در مسیر استعداد یابی و توسعه زیر ساختها ، 

زمینه های تقویت ورزش کارگری را نیز ارتقا بخشیم .

سخنگوی وزارت صمت:
ورود پژو ۲0۶ و پژو پارس به بورس کاال

به دنبال بحث های مطرح شده پیرامون عرضه 
دو محصول ایران خودرو )پژو 20۶ و پژو پارس( 
در بورس کاال، سخنگوی وزارت صمت، ضمن 
تاکید براینکه موضــوع عرضه این دو محصول 
پیشــنهاد گروه صنعتی ایران خودرو برای گام 
بعدی است و هنوز وزارت صمت موافقت خود با 
آن را اعالم نکرده است، در رابطه با موضوع تمدید مهلت شناسه دار کردن و 
دریافت کد رهگیری در حوزه قطعات و لوازم یدکی خودرو نیز شفاف سازی 
کرد.برخی سایت ها و شبکه های اجتماعی موضوع عرضه دو محصول گروه 
صنعتی ایران خودرو )پژو 20۶ تیپ2 و پژو پارس( را بگونه ای اعالم کرده اند 
که گویی قطعی شده است؛ در این رابطه امید قالیباف در گفت وگو با ایسنا، 
شفاف سازی کرد و گفت: گروه صنعتی ایران خودرو پیشنهاد کرده است که 
در گام بعــدی، دو محصول پژو 20۶ تیپ 2 و پــژو پارس وارد بورس کاال 
شــوند؛ این موضوع بایستی مورد بررســی و موافقت وزارت صنعت، معدن 
و تجارت قرار گیرد. بنابراین این موضوع فعال تنها پیشــنهاد گروه صنعتی 
ایران خودرو مطرح است.مهلت اخذ شناسه برای قطعات یدکی پایان یافته؛ 
اما قطعات یدکی بدون منشاء بایستی تا 1۵ مهر تعیین تکلیف و تا 1۵ آذر 
از چرخه توزیع خارج شوند.شایان ذکر است که روز گذشته )سه شنبه(، در 
راستای بررسی اجرای درست و حسن انجام کار طرح وزارت صمت در حوزه 
قطعات یدکی خــودرو، محمدمهدی برادران- معاون صنایع عمومی وزارت 
صمت- از شرکت ایســاکو )شرکت فروش قطعات و خدمات پس از فروش 
محصوالت ایران خودرو(، بازدید و کدهای شناســه قطعات که در راســتای 
اصالت ســنجی بر روی آن ها درج می شــود را مورد بررسی قرار داد.وی در 
جریان این بازدید ضمن اشــاره به اینکه از نیمه مرداد ماه، ۵۵ گروه قطعه 
بایســتی با کد رهگیری به بازار عرضه شوند و تولیدکنندگان موظفند این 
گروه تولیدهای خود را با کد رهگیری تولید و به بازار عرضه کنند، اظهار کرد: 
برای قطعاتی که در بازار بدون کد موجود هســتند، فرصت داده شده تا کد 
رهگیری دریافت کنند. در این رابطه شــایان ذکر است تا پیش از 1۵ مرداد 
ماه، فرصت شناســه دار کردن کاالها و دریافت کد رهگیری به پایان رسید 
و براین اســاس از تاریخ مذکور، عرضه قطعات بدون شناسه و کد رهیگری 
ممنوع اعالم شــد؛ بدین ترتیب موضوع تمدیــد مجدد فرصت دریافت کد 
رهیگیری از سوی وزارت صمت مورد پیگیری قرار گرفت.سخنگوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در ایــن رابطه ضمن تایکد براینکه هیچ تمدیدی 
صورت نگرفته اســت، اظهار کرد: در رابطه با قطعات یدکی خودروها، تا 1۵ 
مرداد ماه فرصت بوده اســت که شناسه کاال اخذ شود اما در مورد قطعات 
یدکی که در زنجیره توزیع و اصناف وجود دارد اما منشــاء آن ها مشــخص 
نیست، برای این دست لوازم یدکی ها تا 1۵ مهر ماه، اصناف فرصت در نظر 
گرفته شــده تا درخواست شناسه کرده و شناسه را اخذ کنند. ضمن اینکه 
تنها مجاز هستند آن قطعه یدکی را به مصرف کننده نهایی عرضه کنند.وی 
افزود: پس از 1۵ مهرماه، دیگر شناســه ای برای قطعات یدکی بدون منشاء 
معلوم صادر نخواهد شد و کد رهیگری این قطعات تنها تا 1۵ آذر ماه اعتبار 
خواهد داشــت؛ بنابراین برای قطعات یدکی تولید داخل و واردات قانونی، تا 
1۵ مرداد ماه فرصت بوده اســت و بایســتی تا این زمان اقدام می کردند و 
شناسه صادر می شده است؛ اما برای آن قبیل لوازم یدکی با منشاء نامعلوم 
که در اصطالح کف بازار و فروشــگاه مانده اند، به جهت جلوگیری از آسیب 
این قطعات، تا 1۵ مهر ماه  شناســه الزم صادر می شــود و بعد از این تاریخ 
دیگر شناســه اس صادر نخواهد شد و از 1۵ آذر ماه هم این کاالها نبایست 

در چرخه توزیع باشند.

جزییات طرح مجلس در مورد عرضه خودرو در بورس

 عرضه خودروهای گران را قبول نداریم
عضو کمیسیون صنایع مجلس اظهار داشت: قرار براین است که 
خودروهای یک شرکت خصوصی در بورس عرضه شود که این 
اقدام نه طرح دولت است و نه مجلس و اساسا این شیوه که یک 
خودروی نسبتا گران قیمت در بورس عرضه شود که قیمت آن 
می تواند بر روی بازار اثر بگذارد را قبول نداریم.روح اهلل ایزدخواه 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره آغاز عرضه خودرو 
در بورس اظهارداشت: آنچه که امروز در بورس از عرضه خودرو 
به اجرا می رســد، طرح مجلس نیست و طرح مجلس هنوز به 
مرحله اجرایی نرســیده  اســت. قرار براین است که خودروهای 
یک شرکت خصوصی )بهمن خودرو ( در بورس عرضه شود که 
این اقدام نه طرح دولت اســت و نه مجلس و اساســا این شیوه 
که یک خودروی نســبتا گران قیمت در بورس عرضه شود که 
قیمت آن می تواند بر روی بازار اثر بگذارد را قبول نداریم.وی با 
بیان اینکه مجلس این روش عرضه خودرو در بازار ســرمایه را 
تایید نمی کند، گفت: شــیوه عرضه امروز در بورس متفاوت از 
طرح مجلس اســت، مجلس در طرحی که آماده کرده به دنبال 
عرضه مدیریت شــده و هدفمند است اما عرضه ای که از امروز 
شروع می شود می تواند منجر به بازارسازی و بازار گرمی شود و 
قیمت ها در بازار خودرو را افزایش دهد.رییس کمیته خودرو در 
مجلس گفت: طرح مجلس درباره عرضه خودرو در بورس شامل 
یکسری ضوابط و قواعدی است  که در عرضه امروز قرار نیست 
این ضوابط به اجرا برســد و عرضه با این سازوکار تصمیم دولت 
و مجلس نبــوده و مجلس از هر نوع عرضــه خودرو در بورس 

حمایت نمی کند.ایزدخواه تاکید کرد: اگر عرضه خودرو در بورس 
مدیریت شده و منضبط نباشــد، می تواند نتیجه عکس داشته 
باشــد و قیمت ها را در بازار افزایش دهد و سیگنال اشتباهی را 
به بازار خودرو ارسال کند.وی با اشاره به موانع عدم اجرای طرح 
مجلس برای عرضه خودرو در بورس، گفت: مجلس در مقطعی 
درگیر تغییر دولت بود  و اساسا الزم بود که دولت در اجرای این 
طرح همراهی کند چراکه اگر قانونی در کاغذ نوشــته می شــد 

اما دولت همراهی نمی کرد، این طرح  عمال به اجرا نمی رســید 
بنابراین وقتی را به همراهی و آمادگی دولت اختصاص دادیم و 
معتقدم االن شــرایط عرضه خودرو در بورس فراهم شده و هم 
مجلس هم دولت آماده اجرای این طرح هستند.رییس کمیته 
خودرو در مجلس در پاســخ به این ســوال که در طرح مجلس 
عرضه بورســی شامل چه خودروهایی می شــود، اظهار داشت: 
با دولت باید بر ســر همین ضوابط و قواعد به توافق برســیم و 

یکسری از ضوابط به همین مربوط می شود که چه خودروهایی 
و با چه ساز و کاری وارد بورس شوند. ما در مجلس معتقدیم از 
یک مدل خودروی تعیین شده باید تمام تولیدات آن در بورس 
عرضه شــود و اگر قرار باشد که 20 درصد کاال وارد بورس شود 
و مابقی آن در بازار آزاد به فروش برســد؛ نتیجه عکس خواهد 
داشــت و با همین مشکل در صنعت فوالد مواجه هستیم و این 
نوع ساز و کار منجر به بازار گرمی می شود و در نتیجه سیگنال 
اشتباه به بازار می دهد.وی ادامه داد: ضوابط مورد نظر این است 
که تعیین شود چه خودروهایی در بورس عرضه شوند و در طرح 
مجلس آمده؛ خودروهایی که مشمول عرضه می شوند باید کل 
تولیدات آن وارد بورس شود و اگر خارج از بورس به فروش برسد 
مشمول قاچاق کاال خواهند شد. آنچه که مجلس در نظر گرفته 
این اســت که خودروهایی که فاصلــه قیمت قابل توجهی بین 
کارخانه و بازار دارند که یک شــاخص مشخص برای آن تعریف 
شده باید در بورس عرضه شــوند. ایزدخواه درباره سقف خرید 
خودرویی هر فرد در بورس گفت: تعیین سقف خرید را برعهده 
دستگاه اجرایی گذاشته ایم اما شاخص های مورد نظر تعیین شده 
به طوریکه اگر صف خرید تشکیل شود و در شرایطی که عرضه 
از تقاضا کمتر بود باید ســهمیه بندی صورت بگیرد و برای هر 
خریداری ســقفی در نظر گرفته می شود. بنابراین ممکن است 
در این شرایط به این نتیجه برسیم که هر متقاضی فقط امکان 
خرید یک خودرو در بورس را داشــته باشــد البته اولویت های 

خریدار مشخص می شود.

اتــاق بازرگانــی ایــران در جدیدترین 
گــزارش خــود بــه بررســی وضعیت 
محیط کســب و کار در اقتصاد ایران و 
استان های مختلف کشور پرداخته است.

به گزارش ایســنا، بر اساس نتایجی که 
مرکز آمــار و اطالعــات اقتصادی اتاق 
ایران از پایش ملی محیط کســب وکار 
ایران در بهار 1401 منتشــر کرده، رقم 
شــاخص ملی در این فصل ۶.0۷ )نمره 
بدترین ارزیابی 10 است( محاسبه شده 
که به مراتب از وضعیت این شاخص در 
ارزیابی فصل قبل از آن )زمستان 1400 
با میانگین ۵.۸۳( نامســاعدتر اســت.

طبق گزارش مرکــز پژوهش های اتاق 
ایــران، در بهار 1401، فعاالن اقتصادی 
مشارکت کننده در این پایش، به ترتیب 
سه مؤلفه »غیرقابل پیش بینی بودن و 
تغییرات قیمت مواد اولیه و محصوالت«، 
»بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات 
و رویه های اجرایی ناظر بر کسب وکار« 
و »دشــواری تأمین مالــی از بانک ها« 
مؤلفه هــای محیط  نامناســب ترین  را 
کســب وکار کشــور نســبت به سایر 
بر  ارزیابــی کرده اند.همچنین  مؤلفه ها 
اساس یافته های طرح، میانگین ظرفیت 
اقتصادی  بنگاه هــای  )واقعی(  تولیدی 
بهــار 1401  شــرکت کننده در فصل 
معادل ۳۹.۵1 درصد بوده است.فعاالن 
اقتصادی به طور متوســط، میزان تأثیر 

کرونا بــر کســب وکار را ۵.11 ارزیابی 
کرده اند. الزم به ذکر اســت که شاخص 
کل کشور، شــاخص اســتانی و سایر 
شــاخص ها نیز در این فصل با در نظر 
گرفتــن این عامل محاســبه و گزارش 
شده اند.بر اساس یافته های طرح پایش 
ملی محیط کســب وکار در بهار 1401، 
اســتان های قــم، کرمان و بوشــهر به 
ترتیــب دارای بدترین وضعیت محیط 
آذربایجان  اســتان های  و  کســب وکار 
غربی، مرکزی و آذربایجان شــرقی به 
ترتیــب دارای بهترین وضعیت محیط 
کسب وکار نســبت به ســایر استان ها 
ارزیابی شــده اند.بر اســاس نتایج این 
پایش در بهــار 1401، وضعیت محیط 

کسب وکار در بخش خدمات )۶.12( در 
مقایسه با بخش های کشاورزی )۵.۹4( 
ارزیابی  نامناســب تر  و صنعت )۵.۹1( 
شده است.در بین رشــته فعالیت های 
اقتصادی برحسب طبقه بندی استاندارد 
»سایر  فعالیت های  رشــته   ،ISIC.rev4
فعالیت هــای خدماتــی«، »امــالک و 
مســتغالت« و »آب رســانی، مدیریت 
فعالیت هــای  و  فاضــالب  پســماند، 
تصفیه« دارای بدترین وضعیت محیط 
کسب وکار و رشــته فعالیت های »مالی 
و بیمــه«، »اطالعــات و ارتباطات« و 
»سالمت انسان و مددکاری اجتماعی« 
بهترین وضعیت محیط کســب وکار را 
در مقایسه با ســایر رشته فعالیت های 

اقتصادی در کشــور داشته اند.وضعیت 
محیط کسب وکار کشور برحسب تعداد 
کارکنان شــاغل در بنگاه های بر اساس 
نتایج به دست آمده به صورت بنگاه های 
کمتر از ۵ کارکن )۶.1۸( دارای بدترین 
وضعیــت و بنگاه های بیشــتر از 200 
کارکــن )۵.۸۶( دارای بهترین وضعیت 
محیط کسب وکار نسبت به سایر بنگاه ها 
ارزیابی شده اند.همچنین وضعیت محیط 
کسب وکار کشور برحسب سال تأسیس 
بنگاه اقتصادی نشان می دهد کارگاه های 
11 تا 1۵ سال با شاخص ۶.1۳ بدترین 
وضعیت و کارگاه های کمتر از 2 ســال، 
با شاخص ۵.۳۷ دارای بهترین وضعیت 
بوده اند.بررســی های مرکز پژوهش های 
اتاق ایــران نشــان می دهــد در بین 
اقتصادی برحسب  رشــته فعالیت های 
طبقه بنــدی اســتاندارد ISIC.rev4 در 
فصل بهار 1401، فعالیت های »امالک و 
مستغالت )۸,24(«، »سایر فعالیت های 
خدماتــی )۸.02(« و »اداری و خدمات 
پشتیبانی )۷.22(« بیشترین آسیب را از 
شیوع ویروس کرونا متحمل شده و در 
مقابل رشته فعالیت های »مالی و بیمه 
)۳.۵1(«، »استخراج معدن )۳.۶2(« و 
فاضالب  پسماند،  مدیریت  »آب رسانی، 
و فعالیت های تصفیه )4.۳2(« کمترین 
آسیب را از شیوع ویروس کرونا نسبت به 

سایر فعالیت ها متحمل شده اند.

کدام استان ها بهترین شرایط 
کسب و کار را دارند؟

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می گوید که 
با توجه به شــرایطی که در ســال های گذشته در بازار 
خودرو به وجود آمده یک حباب قیمتی بزرگ شــکل 
گرفته برای بعضی خودروها به بیش از ۵0 درصد قیمت 
نهایی می رســد.محمدرضا نجفی منش در گفت وگو با 
ایســنا، اظهار کرد: ما در تمام این ســال ها بارها اعالم 
کرده ایم که مدیریت بازار خودرو به این شکل نه منطقی 
اســت و نه اصولی و همینطور کــه در نتیجه به وجود 
آمــده می بینیم، از شــرایط نه مردم راضی هســتند و 
نه خودروســازان. صرفا این فضا منجر به شکل گیری 
داللی هایی شــده که حبابی بزرگ را در بازار خودرو به 
وجود آورده اســت.وی با بیان اینکه در روزهای گذشته 
دو اتفاق باعث شده حباب خودرو تا حدی تخلیه شود، 
توضیح داد: امروز عرضــه خودرو گروه بهمن در بورس 
باعث شــد، قیمت ایــن خودرو در بازار کاهشــی قابل 
توجه را ثبت کند و این به معنای آن است که با شفاف 
شدن فرایند توزیع و حضور در عرصه هایی مانند بورس 

می توان انتظار داشت که قیمت خودرو معقول شود.عضو 
اتــاق بازرگانی تهران ادامه داد: از طرف دیگر با توجه به 
افزایش امیدواری ها به احیای برجام، در روزهای گذشته 
روند کاهشی قیمت خودرو در بازار آغاز شده که می توان 
انتظار داشت با نهایی شدن مذاکرات با سرعت بیشتری 
نیز ادامه پیدا کند.نجفی منش با انتقاد از نحوه مدیریت 
بازار و صنعت خودرو از سوی دولت، بیان کرد: در تمام 

ســال های گذشته ما اعالم کرده ایم که دولت ها باید دو 
کار را در دســتور کار قرار بدهند. نخست توقف قیمت 
گذاری خودرو و دیگر خروج از مدیریت خودروســازان 
بزرگ. تــا زمانی که این دو اتفاق در دســتور کار قرار 
نگیرد، نمی توان انتظار داشــت که شرایط در این بازار 
آرام شــود.وی با بیان اینکه آنچه در بازار خودرو ایران 
رخ داده در جهــان نظیر ندارد، تصریح کرد: ما با بازاری 
رو به رو هســتیم که حباب بســیار بزرگی برای قیمت 
خودروها به وجود آمده و نرخ ها را غیر واقعی کرده است 
و از ســوی دیگر با خودروسازانی رو به رو هستیم که با 
توجه به قیمت گذاری دستوری، خودرو تولیدی خود را 
با زیان به فروش می رســانند. این فضا جز برای دالالن 
برای چه گروهی سود داشته است؟ اگر این رویه تغییر 
کند و دولت اصالحات اساسی را در بازار و صنعت خودرو 
در دستور کار قرار دهد، می توان انتظار داشت که از این 
شرایط عبور کنیم اما در غیر این صورت روند زیان دهی 

خودروسازان ادامه خواهد داشت.

عضو اتاق بازرگانی تهران پاسخ داد

احیایبرجامباقیمتخودروچهمیکند؟

تهــران- ایرنا- مبــادالت تجــاری ایران و 
اتحادیه اروپا در نیمه نخســت سال جاری 
میالدی ۳4 درصد رشد کرد و به 2 میلیارد 
و ۵۵0 میلیون یورو رســید.به گزارش ایرنا، 
جدیدترین آمار منتشر شده از ســوی پایگاه خبری یورو استات نشان می دهد 
تجارت ایران و 2۷ عضو اتحادیه اروپا در نیمه نخست سال جاری میالدی با رشد 
۳4 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به 2 میلیارد و ۵۵0 
میلیون یورو رسیده است.مبادالت تجاری ایران و اتحادیه اروپا در ماه های ژانویه 

تا  ژوئن ســال 2021 بالغ بر یک میلیارد و ۹00 میلیون یورو اعالم شــده بود.
واردات اتحادیه اروپا از ایران در نیمه نخست 2022 با رشد ۳۷ درصدی نسبت 
به مدت مشابه سال قبل مواجه شــده و به ۵۵0 میلیون یورو رسیده است. در 
ماه های ژانویه تا ژوئن سال قبل 400 میلیون یورو کاال از ایران توسط کشورهای 
اروپایی وارد شــده بود.صادرات اتحادیه اروپا به ایران در نیمه نخست امسال نیز 
۳۳ درصد نســبت به مدت مشابه ســال قبل افزایش یافته و به 2 میلیارد یورو 
رســیده است. اتحادیه اروپا در نیمه نخست سال قبل 1 میلیارد و ۵00 میلیون 

یورو کاال به ایران صادر کرده بود.

تجارت ۶ماهه ایران و آلمان به مرز 1 میلیارد یورو رسید
بر اســاس آمارهای یورواستات آلمان بزرگ ترین شریک تجاری ایران در میان 
کشورهای اروپایی در نیمه نخست سال جاری میالدی بوده و بیش از یک سوم 
تجارت ایران با اروپا مربوط به این کشــور بوده اســت.مبادالت تجاری ایران و 
آلمان در نیمه نخست ســال جاری میالدی ۶ درصد افزایش یافته و به ۹۵0 
میلیون یورو رســیده است. در مدت مشابه ســال قبل تجارت ایران با آلمان 
۸۹2 میلیون یورو اعالم شده بود.واردات آلمان از ایران در نیمه نخست امسال 
۸ درصد افزایش یافته و به 1۵1 میلیون یورو رســیده اســت. آلمان در نیمه 
نخست سال قبل 140 میلیون یورو کاال از ایران وارد کرده بود.صادرات آلمان 
به ایران در نیمه نخست امســال نیز با رشد ۶ درصدی مواجه شده و از ۷۵2 
میلیون یورو در نیمه نخســت سال قبل به ۷۹۹ میلیون یورو در مدت مشابه 

امسال رسیده است.

از 2.۵ میلیارد یورو گذشت

رشد۳۴درصدیتجارتایرانواتحادیهاروپا
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مسیر قیمت طالی جهانی به کدام سو خواهد رفت؟
طال امروز چهارشنبه برای رشد با مشکل مواجه شد زیرا که سرمایه گذاران منتظر آخرین جلسه سیاست گذاری فدرال رزرو ایاالت متحده بودند که می تواند سرنخ هایی را در 
مورد افزایش بیشتر نرخ بهره در میان نشانه هایی از کاهش تورم ارائه دهد.به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال تا ساعت ۷ و ۵۰ دقیقه صبح به وقت شرقی با ۰.۶ درصد افزایش 
به ۱۷۷۶ دالر و ۲۰ سنت رسید. پس از اینکه در روز سه شنبه به کمترین میزان خود از ۸ آگوست و به ۱۷۷۰ دالر و ۸۶ سنت رسید. قیمت طالی آمریکا نیز با ۰.۰۳ درصد 
افزایش به ۱۷۷۷ دالر و ۲۰ سنت رسید.تمرکز بر روی دقایقی از جلسه کمیته بازار آزاد فدرال جوالی و سمپوزیوم جکسون هول در ۲۵ تا ۲۷ اگوست است. ایلیا اسپیواک، 
استراتژیست ارزی در DailyFX گفت: هر دو این رویدادها زمینه را برای نشست فدرال رزرو در ماه سپتامبر فراهم می کنند.اگر بخواهیم دیدگاه تندروانه تری از فدرال رزرو در 
مورد افزایش نرخ بهره بگیریم، از نظر جذابیت اصلی طال برای ســرمایه گذاران، تا حدودی منفی خواهد بود.بانک مرکزی ایاالت متحده نرخ بهره یک شــبه خود را از ماه مارس 
۲۲۵ واحد پایه افزایش داده است تا تورم باال را مهار کند. معامله گران با احتمال ۴۲.۵ درصدی برای افزایش ۷۵ واحدی نرخ بهره و ۵۷.۵ درصد احتمال افزایش ۵۰ واحدی 
در جلسه بعدی فدرال رزرو در ۲۰ تا ۲۱ سپتامبر قیمت گذاری کردند.اگرچه طال به عنوان پوششی در برابر تورم تلقی می شود اما افزایش نرخ بهره در ایاالت متحده جذابیت 
شمش های غیر بازده را کاهش می دهد.بر اساس گزارش رویترز، علیرغم نشانه هایی از کاهش تورم در بزرگ ترین اقتصاد جهان، مقامات فدرال رزرو در مورد افزایش نرخ بهره 
در آینده که منجر به کاهش قیمت طال از سطح کلیدی ۱۸۰۰ دالر شده است، لحن مخالف خود را حفظ کرده اند.دارایی های اس پی دی آر گلد تراست، بزرگ ترین صندوق 
سرمایه گذاری تحت پشتوانه طال در جهان، روز سه شنبه ۰.۱۸ درصد کاهش یافت و به ۹۹۲.۲۰ تن رسید که پایین ترین میزان از ژانویه است.دالر که یک پناهگاه امن رقیب 

است و همبستگی قوی با شمش دارد، پیش از داده های خرده فروشی ایاالت متحده و فدرال رزرو ثابت ماند.

گزیده خبر

با رعایت کامل مقررات بانک مرکزی:
درصد تخطی بانک گردشگری در بخش رشد 
ترازنامه طی یک سال اخیر صفر بوده است

میانگین رشد ترازنامه بانک گردشگری در فصل بهار امسال برابر با ۱.۶۵ درصد 
بوده که حاکی از رعایت کامل مقررات بانک مرکزی درخصوص دســتورالعمل 
رشد دارایی ها اســت.به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، میانگین رشد 
ماهانه دارایی یا همان رشد ترازنامه بانک در سه ماه نخست امسال در حالی به 
۱.۶۵ درصد رسیده که به طور میانگین در دوره مذکور ۲ درصد فضا برای رشد 
داشته است.بانک گردشگری بیش از یک سال است که مطابق محاسبات بانک 
مرکزی در این زمینه از حد مجاز خود تخطی نکرده و نمودارها نیز نشــان می 
دهد که طی این مدت، درصد تخطی همواره صفر بوده است. بر همین اساس بود 
که بانک گردشگری توانست با دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران نسبت به برگزاری به موقع مجمع عمومی ساالنه اقدام کند.بانک مرکزی 
رشــد ترازنامه بانک ها را به منزله رشــد خلق پول توسط آنها می داند و معتقد 
است برای مهار نقدینگی باید رشد آن مطابق دستورالعمل اعالمی کنترل شود.

مدیر عامل صندوق تامین خسارت های بدنی در نشست با مدیران سراسر 
کشور تشریح کرد: 

وصول مطالبات و ارتقاء بسترهای الکترونیک 
در دستورکار صندوق تأمین

نشست هم اندیشی مشــاورین، معاونین و مدیران ستادی با حضور مدیر عامل 
صندوق تامین خسارتهای بدنی برگزار شــد.به گزارش روابط عمومی صندوق 
تامین خســارتهای بدنی، در ابتدای جلسه که مسئوالن شعب استانی صندوق 
نیز به صورت ویدیو کنفرانس در آن حضور داشتند، مهدی قمصریان با اشاره به 
تالش مداوم کارکنان خدوم صندوق برای رســیدگی و ارائه خدمت به موقع به 
زیاندیدگان حوادث رانندگی گفت : افرادی که دچار این حوادث ناگوار می شوند 
غالباً از اقشار ضعیف جامعه هستند لذا تسریع در ارائه خدمت با رعایت کرامت 
زیاندیدگان باید همواره مورد توجه مدیران صندوق بوده و همکاران شعب نیز به 
این مهم اهتمام ویژه داشــته باشند .مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی 
افزود: در همین راستا توسعه اقدامات به منظور توجه ویژه به موضوع تکریم ارباب 
رجوع ، از جمله اقدام سریع صندوق جهت تحصیل مدارک، بررسی و چگونگی 
بروز حادثه به منظور احراز و ایفای تعهدات قانونی صندوق توســط کارشناسان 
خبــره باعث ایفای تعهدات صندوق در مدت زمــان های کوتاه تر از زمان های 

مشابه در گذشته شده است. 

پیام مدیرعامل بانک مسکن به مناسبت 
بازگشت غرورآفرین آزادگان به میهن

به گزارش پایگاه خبری بانک مســکن- هیبنا ، دکتر محمود شایان مدیرعامل 
بانک مسکن طی پیامی سالروز بازگشــت غرورآفرین آزادگان به ایران اسالمی 

را گرامی داشت.
پیام دکتر شایان به شرح زیر است:

۲۶ مردادماه، سالروز بازگشــت غرورآفرین اسطوره های صبر و مقاومت و ایثار، 
آزادگان جان برکف به میهن عزیز اســالمی مان است.بازگشــت حماسه آفرین و 
به یادماندنی این عزیزان، موجی از شــعور و شعف را در کشورمان طنین انداز و 
چشــم خانواده هایی که در انتظار بازآمدن عزیزانشان بود را روشن کرد.آزادگان 
غیوری که به تاســی از اهل بیت )ع( به ویژه اســرای کاروان عاشورا که در حال 
سپری کردن این ایام غم انگیز هستیم، سرافرازانه رنج اسارت را متحمل شدند تا 
ایران اسالمی، سربلند و آزاد بماند.به طور حتم اقتدار و آسایش امروز کشورمان 
مرهون ایثار و اســتقامت بلندهمتانی چون مرحوم حجت االسالم ابوترابی، سید 
آزادگان اســت که معنای آزادگی را در سطر سطر زندگی پر از فداکاری چنین 
بزرگمردانی می توان یافت که با صبر و استقامت به درجات عالی رسیدند.اینجانب 
ضمن گرامی داشت سالروز بازگشت پرافتخار آزادگان غیور به میهن اسالمی مان، 
برای این قهرمانان میدان ایثار و شــهادت از خداوند متعال سالمتی، بهروزی و 

اجری اعلی مسالت می کنم.

بانک توسعه تعاون گواهینامه استاندارد 
10002 و 10004 را دریافت کرد 

بانک توسعه تعاون گواهینامه استاندارد ۱۰۰۰۲ و ۱۰۰۰۴ را دریافت کردبانک 
توسعه موفق به دریافت گواهینامه بین المللی استاندارد ISO ۱۰۰۰۲ )سیستم 
مدیریت رســیدگی به شــکایت مشــتری( و ISO ۱۰۰۰۴ )سیستم مدیریت 
 TUV رضایتمندی مشــتری( از سوی شــرکت آرین توف پاســارگاد نماینده
INTERCERT آلمان شد.معادی معاون مدیر عامل در امور استان ها و بازاریابی 
در مراسم دریافت گواهینامه گفت:بانک توسعه تعاون به عنوان یک سازمان بالغ 
به این باور رسیده است که برای دستیابی به تعالی سازمانی باید از ظرفیت های 
برون ســازمانی همچون موسسات ارزیابی استاندارد استفاده کند.وی افزود: اگر 
می خواهیم بقا داشته باشیم باید به ذینفعان درون و بیرون سازمان توجه داشته 
باشیم.وی افزود:تمرکز اصلی ما در بانک بر این است تا صدای مشتری به عنوان 

مهم ترین ذینفع شنیده شود.

شبنم شجاعی:
رضایت مشتریان چالش همیشگی بانک 

کارآفرین است
توســعه کاربردهای فناوری اطالعات در صنعت بانکــداری و ارائه خدمات 
باکیفیت در کوتاه ترین زمان ممکن به مشــتریان بر کسی پوشیده نیست. 
امــروزه دیگر فناوری اطالعات به عنوان یک ابزار و یا تســهیل کننده ســایر 
عملیات و فرآیندهای ســازمان تلقی نمی شــود، بلکــه موتور محرکه همه 
بخش های سازمان است و نقش استراتژیک و عملیاتی در پیشبرد برنامه های 
بانــک دارد. نظر به اهمیت موضوع در خصــوص اقدامات صورت گرفته در 
بخش فناوری اطالعات، با خانم شــبنم شجاعی مشــاور معاون مدیرعامل 
و مدیر پیشــین فناوری اطالعات بانک گفتگویی انجــام دادیم که در ادامه 
می خوانید.اهمیت حوزه فناوری بر هیچ کس پوشــیده نیست و همه ناگزیر 
به قدم برداشــتن در مسیر ارتقاء سیستم ها و تصمیم گیری بر اساس تحلیل 
داده ها هستند. در دنیایی که تکنولوژی با سرعت بسیار زیادی درحال توسعه و 
پیشرفت است در بانکها هم می بایست تصمیم ها بر پایه اطالعات و داده های 
منتج شــده از عملکرد واحدها و رفتار مشتریان اخذ شود که ناگزیر سرمایه 
گذاری در این حوزه را طلب می نماید.خوشــبختانه نگاه مدیران ارشد بانک 
کارآفرین هم به سمت این حوزه معطوف شده و با جدیت ارتقای زیرساختها 

و اصالح سامانه ها در دستور کار قرار گرفته است.

از وب سایت بانک توسعه صادرات ایران:
نسخه اندروید سامانه ریما )رمز دوم پویا( به 

روز رسانی شد
به گزارش روابط عمومی بانک توســعه صادرات ایران بــه نقل از مدیریت امور 
فناوری اطالعات و ارتباطات، نسخه جدید اندروید سامانه ریما از روز ۲۵ مردادماه 
به روز رسانی شده و قابل استفاده است.کاربران می توانند برای استفاده از نسخه 
جدید اندروید سامانه ریما با مراجعه به بخش خدمات الکترونیک وب سایت بانک 

توسعه صادرات و فعال سازی رمز دوم پویا مراجعه کنند.

مراسم معارفه مدیر جدید شعبه خراسان 
رضوی بیمه تعاون برگزار شد

بــا حضور مدیرعامل و جمعی از مدیران ســتادی بیمه تعاون، مراســم معارفه 
مدیر شــعبه خراسان رضوی این شرکت برگزار شــد.به گزارش روابط عمومی 
بیمه تعاون، با حکم مدیرعامل، رضا امان آبادی، به عنوان مدیر شــعبه خراسان 
رضوی بیمه تعاون منصوب شــد.امان آبادی، دانش آموخته کارشناسی اقتصاد، 
کارشناســی ارشد مدیریت اجرایی و کارشناســی ارشد مدیریت بیمه بوده و از 
ســال ۱۳۷۹ با حضور در شرکت بیمه فردا )نماینده رسمی شرکت بیمه آسیا و 
وابسته به شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو( به این صنعت ورود پیدا 
کرده است؛ وی سپس در شرکت های بیمه پاسارگاد و رازی فعالیت کرده است.
مدیر شــعبه خراسان رضوی مطرح می کند که تمرکز بر خرده فروشی، توسعه 
شبکه فروش، توسعه فروش سازمانی برای اکانت های متوسط به پایین، فروش 
از طریق شبکه کارگزاران و توسعه بیمه های زندگی از جمله اولویت های او در 
شــرکت بیمه تعاون خواهد بود.وی در ادامــه تأکید کرد که بنا دارد آموزش به 

روش منتورینگ را در شعبه خراسان رضوی پیاده سازی کند.

همکاری بانک قرض الحسنه مهر ایران و 
سازمان منطقه آزاد انزلی گسترش می یابد

پیرو دیدار مدیر شعب استان گیالن با مدیر امور فرهنگی و گردشگری سازمان 
منطقــه آزاد تجاری صنعتی انزلی، همکاری دو مجموعه گســترش می یابد.به 
گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، »محمدرضا نجفی شعاع« 
مدیر شــعب استان گیالن با »احسان علیزاده« مدیر امور فرهنگی و گردشگری 
ســازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی دیدار و گفت وگو کرد.در این جلسه 
نجفی شــعاع ضمن تشریح شــرایط همکاری با ســازمان منطقه آزاد تجاری 
صنعتی انزلــی در قالب طرح های کاالکارت، مهریار، حمایتی و بیمه عمر مانده 
بستانکار، انتقال حســاب حقوق و دستمزد پرسنل و انعقاد تفاهم نامه همکاری 
برای گســترش تعامالت و افزایش رفاهیات پرسنل سازمان منطقه آزاد انزلی را 
خواستار شد و جهت برگزاری جلسات بازاریابی با دهیاران محدوده منطقه آزاد 

انزلی و مدیرعامل سازمان اعالم آمادگی کرد.

طرحقانونجدیدبانکمرکزی؛بسترسازنظارتدقیقبرعملکردبانکها
کارشناسان بر این باورند که اعمال اصالحات پیش بینی شده در 
قانون بانک مرکزی می تواند بخش مهمی از ضعف ســاختاری و 
قانونی بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی را برطرف کند؛ نهادی 
که یکی از حیاتی ترین نهادهای اقتصادی در هر کشــور است و 
سیاست های آن اثر مستقیم بر تورم به عنوان یکی از اساسی ترین 
شــاخص های اقتصاد کالن دارد.به گزارش ایســنا، طرح اصالح 
قانون بانک مرکزی با  ۶۷ ماده قرار اســت در صورت کسب رای 
نمایندگان خانه ملت جایگزین مواد یک تا ۲۹ و بندهای الف و 
ب ماده ۳۰ و مواد ۳۹ و ۴۰ قانون پولی و بانکی کشــور مصوب 
۱۳۵۱ و اصالحات بعدی آن شود.یکی از تفاوت های طرح قانون 
بانــک مرکزی که در مجلس در حال بررســی اســت تغییر در 
نظامات تصمیم گیری اســت؛ به طوری که براساس قانون بانک 
مرکزی دیگر شــاکله اصلی مهم ترین نهــاد تصمیم گیر، وزرای 
دولت نیســتند.در طرح پیشنهادی مجمع عمومی، هیأت عالی، 
هیأت عامل، هیأت نظار و شــورای فقهی ارکان بانک مرکزی را 
تشــکیل خواهد داد. در حال حاضر مجمع عمومی، شورای پول 
و اعتبار، هیئت عامل، هیئت نظارت اندوخته اسکناس و هیئت 

نظار ارکان بانک مرکزی را تشکیل می دهند.

ارکان بانک مرکزی در طرح جدید
بر این اساس، ترکیب مجمع بانک مرکزی که هم اکنون مشتمل 
بر رئیس جمهوری ، وزیر امور اقتصادی و دارایی،  رئیس سازمان 
برنامه و بودجه و دو نفر از وزرا به انتخاب وزیران است، به رئیس 
جمهور، وزیر اقتصاد، رئیس ســازمان برنامه و بودجه و دو نفر 
اقتصاد دان تغییر می کند. مجمع عمومی، بررســی و تصویب 
صورتهــای مالی بانک مرکزی و تصویب بودجه و تفریغ بودجه 
این بانک را برعهده دارد.از دیگر تغییرات ساختاری بانک مرکزی 
تغییر در شورای پول و اعتبار است. براساس طرح پیشنهادی این 
شــورا جای خود را به هیات عالی می دهد که مرکب  از رئیس 
کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه وبودجه،  دو 
نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی و 
دو نفــر متخصص در حوزه بانکداری که انتصاب چهار نفر اخیر 
با پیشــنهاد رئیس کل بانک مرکزی و با حکم رئیس جمهوری 
خواهد بود. رویکردی که نشــان می دهد اعضای هیات عالی از 

دانش و تخصص باالی پولی و بانکی برای تصمیم  گیری در این 
نهاد مهم سیاستگذاری برخوردارند.هیات عالی رکنی است که 
سیاســت های پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی و برنامه های 
اجرایی را تصویب می کند. این هیأت می تواند بخشی از وظایف 
و اختیارات خود، از جمله تصویب دستورالعمل های موردنیاز را 
حسب مورد به کمیته سیاســت گذاری پولی و ارزی یا کمیته 
تنظیم گری و نظارت بانکی تفویض کند و این کمیته ها در واقع 

کمیته های تخصصی هیات عالی محسوب می شوند.
در طرح پیشــنهادی هیات نظار همچون گذشته از ارکان بانک 
مرکزی تلقی شــده است و  اعضای آن نیز همانند قانون فعلی  
به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع بانک 
مرکزی انتخاب می شــوند.هیات عامل بانک مرکزی در طرح 
پیشــنهادی مشتمل بر رئیس کل بانک مرکزی و معاونین  وی 
هســتند. همچنین در طرح جدید شورای فقهی بانک مرکزی 
بــه عنوان عالی ترین نهاد در زمینه نظارت شــرعی و انطباق با 
شریعت در نظام بانکی کشور، یکی از ارکان بانک مرکزی در نظر 
گرفته شــده و وظیفه پایش اسالمی بودن فعالیت های بانک ها 
و موسســات اعتباری غیربانکی را برعهــده دارد و مصوبات آن 
الزم الرعایه است.یکی از گزاره های جنجالی این طرح که بستر 

گفت و شنود بسیاری شد نحوه انتخاب و عزل رئیس کل بانک 
مرکزی بود که در نهایت مقرر شد همچون گذشته بدون تغییر 
بوده و انتخاب رئیس کل به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی 
و تصویــب دولت و حکم رئیس جمهور برای مدت پنج ســال 
انتخاب شود عزل رئیس کل نیز با تصمیم رئیس جمهور خواهد 
بود.از جمله امتیازات طرح پیشنهادی، مشخص کردن چارچوب 
سیاست های رســانه ای و اطالع رســانی بانک مرکزی است به 
صورتی که سیاست های رسانه ای و اطالع  رسانی بانک مرکزی 
به پیشنهاد رئیس کل به تصویب هیأت عالی می رسد.همچنین 
در این زمینه و براساس قواعد افشاء و محرمانگی موجود در این 
طــرح، اصل در مذاکرات و مصوبات هیأت عالی و ســایر ارکان 
بانک مرکزی، غیرمحرمانه بودن و انتشار عمومی آنهاست و بانک 
مرکزی موظف است خالصه مذاکرات و مصوبات هیأت عالی را از 

طریق پایگاه اطالع رسانی بانک مرکزی منتشر کند.
از دیگر مــواردی که در ایــن طرح بر لزوم اطالع رســانی آن 
تاکید شــده انتشار آمارهای اقتصادی و اطالعات نظام بانکی به 
صورت ماهانه، انتشار صورتهای مالی و شاخص های عملکردی 
»اشخاص تحت نظارت« در بازه های زمانی مشخصص و انتشار 
صورت های مالی بانک مرکزی پس از ارائه گزارش حسابرســی 

هیأت نظار و تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی حداقل یکبار 
در سال با رعایت قواعد محرمانگی است.طرح اصالح قانون بانک 
مرکــزی به دنبال رفع نقاط ضعف قانــون فعلی بانک مرکزی، 
امکان نقش آفرینی در حوزه تصمیمات با رویکرد اســتقالل از 
سیاســت های دولت، تقویت اقتدار بانک مرکزی در موضوعات 
و فعالیت های اجرایی و به روزرســانی قانون مهم کشــور است 
.همچنین ارتقای فرایندهای تصمیم گیری و بهبود پاسخگویی 
و شفافیت در بانک مرکزی؛ تمهید قواعد ناظر به کنترل تعارض 
منافع و افزایش اقتدار نظارتی و همچنین بهبود استقالل بانک 
مرکزی از شبکه بانکی است.تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی 
از دیگر ویژگی های طرح پیشنهادی اصالح قانون بانک مرکزی 
است که از جمله می توان به پیش بینی امکان برخورد با اخالل 
گران اقتصادی و پولــی و بانکی و پیش بینی امکان برخورد با 
بد حســابان بانکی  اشــاره کرد.در این راستا تدابیری همچون 
تقویت پیگیری، اصالح و« گزیر« موسســات و بانکهای ناسالم  
، تقویــت ابزارهای نظارتی بانک مرکزی ، تشــکیل هیات های 
بدوی و تجدید نظر برای  رســیدگی بــه تخلفات و اختالفات، 
پیگیری جرایم بازار پول وایجاد شعب ویژه رسیدگی به جرایم 
و پیش بینی مجازات های متناســب شامل صالحیت مدیران / 
سهامداران و جرایم نقدی پیش شده است.عالوه براین برطرف 
کردن مواردی که خــالء مقرارتی وجود دارد مانند رمز ارزها و 
امکان تعریف ابزارهای پولی جدید و توسعه بازار متشکل ارزی 
در کشــور از دیگر تدابیر پیش بینی شــده درپیشنهادی برای 
اصــالح قانون بانک مرکزی اســت.یکی از عوامل تاثیر گذار بر 
عملکرد بانک مرکزی، قوانین و قواعد ناظر بر اداره بانک مرکزی 
است؛  در شرایط کنونی دو چالش موجود در زمینه رابطه میان 
دولت با بانک مرکزی و بانک مرکزی با بانک ها، سیاســتگذاری 
صحیح پولی را به گروگان گرفته اســت که پیش بینی می شود 
با اصالحات پیش بینی شــده در قانــون بانک مرکزی این نهاد 
با اقتدار بیشــتری بر اجرایی شدن سیاستگذاری های در شبکه 
بانکی بپردازد. همچنیــن این طرح موجب اصالحات جدی در 
ساختار بانک مرکزی و درجه قدرت و اقتدار این بانک در حوزه 
نظارت بر بانک ها، سیاست گذاری و تصمیم گیری و رابطه بانک 

مرکزی و دولت خواهد شد.

تهران- ایرنا- براســاس قانون جدید 
چــک تمــام حســاب های بانکــی 
صادرکننده چک برگشــتی به اندازه 
مبلغ چک برگشــتی مسدود خواهد 
شد و فرد ذی نفع می تواند با مراجعه 
بــه مراجع قضایی نســبت به وصول 
مبلغ چک برگشت خورده اقدام کند.
به گزارش ایرنا از پژوهشــکده پولی و 
بانکی بانــک مرکزی، در قانون جدید 
چک، همه حساب های فردی که چک 
برگشتی را صادر کرده، مسدود خواهد 
شــد که این فرآیند در قالب سامانه 

»محچک« اجرایی می شود.
مسدود سازی وجوه حساب های بانکی 
صادرکننده چک برگشــتی به اندازه 
مبلغ باقی مانده از چک برگشتی است؛ 
به نحوی که در این فرآیند از برگشت 
خــوردن چک جلوگیری نمی شــود 
بلکه وجوهی که فرد در تمام بانک ها 
دارد به اندازه مبلغ آن چک برگشــتی 
مسدود خواهد شد. یعنی فرض کنید 

که شخصی بخشی از مبلغ چک را در 
حساب خود دارد، آن میزان مبلغ در 
نظر گرفته و پرداخت می شود و بقیه 
مبلغ، یعنی آن مانده و کســری چک 
برگشتی در کلیه بانک ها، به میزان آن 
مبلغ مسدود خواهد شد.در همین باره 
مهران محرمیــان معاون فناوری های 
نوین بانک مرکــزی، این اقدام را گام 
مهمی در کاهش چک های برگشتی 
دانست و گفت: با مسدود سازی وجوه 
حســاب های بانکی صادرکننده چک 
برگشــتی، تبعات مربوط به برگشت 

خوردن چک هــا افزایش پیدا خواهد 
کــرد و درنتیجه، افــراد نهایت دقت 
را خواهند داشــت تــا چک ها کمتر 
برگشت بخورند. ضمن اینکه در حال 
حاضر چند ده هزار چک برگشــتی 
روزانــه در کشــور داریم کــه عدد 
باالیی اســت. فکر می کنیم با اجرایی 
شــدن این بخش از قانــون، طبیعتاً 
این آمــار کاهش قابــل مالحظه ای 
خواهد داشــت.پس از مسدود شدن 
حســاب های بانکی مربوط به فردی 
که چک برگشتی را صادر کرده، فرد 

ذی نفــع می تواند با مراجعــه به قوه 
قضائیه ادامــه روند را پیگیری کند و 
مبالغ طبق دستور قوه قضائیه صادر و 
برداشت می شود و بعد از رضایت فرد 
ذی نفع چک، وجوه مسدود شده هم 
آزاد خواهد شد.این اقدام در راستای 
کاهش تعداد چک های برگشــتی، با 
هدف احقاق حق ذی نفعان چک های 
برگشتی، افزایش اعتبار چک در بین 
مشتریان و همچنین تمایل و اعتماد 
بیش تر مشتریان بانکی به استفاده از 
چک در معامالت صورت گرفته است. 
تا پیــش از این اگر چکی برگشــت 
می خورد با صادرکننده چک برگشتی 
از طرف بانک تماس گرفته می شد و 
مهلتی کوتاهــی به صادرکننده چک 
داده می شــد تا چک برگشت نخورد 
و حتــی در صورتی کــه صادرکننده 
چک برگشــتی در بانک هــای دیگر 
ســپرده داشــت بانک اجازه مسدود 
کردن ســپرده ها را نداشــت؛ اما در 
حال حاضــر مراحل مسدودســازی 
حساب های بانکی فرد از زمان برگشت 
خــوردن چک با ارســال اطالعات به 
بانک مرکزی به صورت خودکار انجام 

خواهد شد.

جزییات مسدودسازی وجوه حساب های بانکی 
صادرکننده چک برگشتی

در شــرایطی که صاحبان خانه های خالــی تا پایان مردادماه 
برای پرداخت مالیات فرصت دارند، بررسی عملکرد درآمدهای 
مالیاتی کشــور تا پایان تیرماه امسال حاکی از آن است که از 
این واحدهای مســکونی فقط ۲۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان 
مالیات گرفته شده است.به گزارش ایسنا، سازمان امور مالیاتی 
اوایل ماه جاری در اطالعیه ای از محاســبه مالیات واحدهای 
مســکونی خالی از ســکنه برای ســال ۱۴۰۰ و اعالم آن به 
صاحبــان این خانه ها خبر داد.این ســازمان همچنین اعالم 
کرد که صاحبــان خانه های خالی حداکثر تا پایان مرداد ماه 

برای پرداخت مالیات فرصت دارند.پیش از این نیز، ســازمان 
امور مالیاتی در دی ماه ســال گذشــته فهرستی از اطالعات 
خانه های خالی و مالیات آن ها منتشــر کرده بود که براساس 
آن معادل ۵۶۸ هزار خانه خالی شناسایی شد.البته این تعداد 
واحد مسکونی خالی از سکنه شناسایی شده فقط مربوط به 
۹ ماهه سال گذشته بود اما فهرست جدید سازمان مالیاتی به 
کل ســال ۱۴۰۰ مربوط می شود.در این بین، از زمان اجرای 
قانون مالیات خانه های خالی در سال گذشته انتقاداتی به روند 
اخذ مالیات از خانه های خالی از نحوه شناسایی و اخذ مالیات 

از این خانه ها مطرح می شــود.بدین منظور، بررسی عملکرد 
درآمدهای مالیاتی کل کشــور تا پایان تیرماه امســال نشان 
می دهد که در این مدت ۲۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مالیات 
از واحدهای مســکونی خالی از سکنه اخذ شده است. در سه 
ماهه ابتدایی امسال نیز ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مالیات 
از واحدهای مسکونی خالی از سکنه دریافت شده است.  طبق 
این گزارش، بر اســاس قانون مالیات خانه های خالی مصوب 
آذرماه سال گذشــته، اگر واحد مسکونی در شهرهای باالی 
۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد،  مشمول 
مالیات می شود و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور،  ماهانه 
مشــمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شــرح 
ضرایب سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم 
معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و ســال ســوم به بعد معادل 

۱۸ برابر مالیات متعلقه 
خواهــد شــد.  در این 
شناسایی  وظیفه  بین، 
خانه های خالی بر عهده 
وزارت راه و شهرسازی 
از طریق سامانه امالک 
شده  گذاشته  اسکان  و 
است که این وزارتخانه 

با راه اندازی ســامانه امالک و اسکان نسبت به ثبت اطالعات 
ســکونتی افراد اقدام کرد و کسانی که در مهلت تعیین شده 
نتوانســتند این اطالعات را ثبت کنند، خانه آن ها به عنوان 
خالــه خالی به ســازمان امور مالیاتی از ســوی وزارت راه و 

شهرسازی معرفی شد.

آخرین وضعیت مالیات خانه های خالی

 فقط ۲۲ میلیون وصولی در ۴ ماه!
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گزیده خبر

 بلینکن خواستار آزادی زندانیان
 دوتابعیتی شد

وزیر خارجه آمریکا و نماینده ویژه آمریکا در امور ایران 
در توییت هایــی خواســتار آزادی زندانیان دوتابیعتی 
در ایران شــدند.به گزارش ایسنا، آنتونی بلینکن،  وزیر 
خارجه آمریکا روز سه شنبه در توییتی نوشت: سیامک 
نمــازی تاکنون 2500 روز را به طــور ناحق در ایران 

زندانی بوده است. ما مصمم هستیم که برای آزادی وی تالش کنیم و اطمینان 
حاصل کنیم که دیگر آمریکایی ها که به طور ناحق توسط ایران زندانی شده اند 
- ازجمله باقر نمازی، پدر وی - بتوانند به وطن بازگردند.همچنین رابرت مالی، 
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران نیز در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: 
امروز دو هزار و پانصدمین روز بازداشــت ناحق ســیامک نمازی اســت. حبس 
ناعادالنه شهروندان آمریکایی توسط ایران برای استفاده به عنوان اهرم سیاسی 
اســت. ایران باید به سیامک و همچنین باقر نمازی، عماد شرقی و مراد طاهباز 
اجازه دهد تا به کشور خود و پیش عزیزان شان بازگردند.افراد نام برده به دالیل 
امنیتی و با حکم دادگاه در حال ســپری کردن دوران محکومیت خود در ایران 

هستند.

بلومبرگ: اتحادیه اروپا پیشنهادات ایران در 
مذاکرات وین را سازنده می داند

وبگاه شبکه خبری بلومبرگ به نقل از یک منبع آگاه 
مدعی شده اتحادیه اروپا پیشنهادات ارائه شده از سوی 
ایران در مذاکرات رفع تحریم های وین را »ســازنده« 
می داند.به گزارش فارس، وبگاه شبکه خبری بلومبرگ 
به نقل از یک مقام آگاه به تالش های دیپلماتیک برای 

رفع تحریم های ایران مدعی شده اتحادیه اروپا پاسخ ایران به نقشه راه پیشنهادی 
این اتحادیه برای از ســرگیری اجرای کامل برجام را »سازنده« میداند.بلومبرگ 
نوشته این نخستین نشانه مثبتی است که نشان می دهد مواضع ارائه شده از سوی 
ایران که دوشــنبه شــب تقدیم اتحادیه اروپا شد باعث ایجاد بن بست در مسیر 
مذاکرات نخواهد شد.مقام مورد استناد بلومبرگ که خواسته به دلیل حساسیت 
موضوع هویتش پنهان بماند گفت که البته پاسخ ایران هنوز نیاز به بررسی دارد 
و ســایر طرف های توافق هسته ای- شامل آمریکا، چین و روسیه- هنوز در حال 
ارزیابی آن هســتند.بعد از اتمام دور جدید مذاکرات، مقام های آمریکا و اتحادیه 
اروپا مدعی شــدند که یک »متن نهایی« به همه طرف ها ارائه شــده که قابل 
تغییر نخواهد بود و بایســتی یا پذیرفته شود و یا شکست مذاکرات اعالم شود. 
این ادعا از سوی یک مقام وزارت خارجه ایران رد و اعالم شد: »با توجه به ادامه 
بحث ها درباره چند موضوع مهم باقی مانده، هنوز در مرحله ای قرار نداریم که از 
نهایی شدن متن توافق در وین سخن بگوییم«.ساعاتی قبل تر، »نابیال ماسرالی«، 
ســخنگوی اتحادیه اروپا در مسائل سیاست خارجی و امنیتی گفت: »ما دیشب 
پاسخ ایران را دریافت کرده ایم. داریم آن را مطالعه می کنیم و در حال مشورت با 
سایر طرف های برجام و آمریکا در خصوص ادامه مسیر هستیم.«این سخنگوی 
اتحادیه اروپا در ادامه گفت: »می خواهم تأکید کنم که تازه همین دیشــب این 
پاســخ دریافت شد. در ادامه مسیر باید همه طرف ها آن را برسی کنند و آمریکا 
هم باید آن را بررســی کند.«یک ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم ساعاتی 
قبل تر گفت پاســخ ایران به پیشنهاد اتحادیه اروپا را از طریق بروکسل دریافت 
کرده و در حال بررســی آن است. این ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته 

واشنگتن در حال انتقال دیدگاه هایش به اتحادیه اروپا است.

تالش ها برای قانع کردن صدر جهت 
مشارکت در مذاکرات ملی عراق

منابع سیاسی آگاه از تالش ها برای قانع کردن جریان 
صدر به مشــارکت در مذاکرات ملی که قرار است 
طی امروز چهارشنبه به دعوت الکاظمی برگزار شود، 
خبر دادند.به گزارش ایســنا، به نقل از پایگاه شفق 
نیوز، منابع آگاه سیاسی اعالم کردند: تالش هایی از 

سوی مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق و طرف های سیاسی دیگر برای 
قانع کردن جریان مقتدی صدر، به مشــارکت در مذاکرات ملی یا مشارکت 
نماینده ای از ســوی وی در این مذاکرات وجود دارد.این منابع اعالم کردند: 
تــا به این لحظه مقتــدی صدر با هرگونه مذاکرات بــا گروه های چارچوب 
هماهنگی شیعیان مخالف بوده است. او خواهان برگزاری این مذاکرات بعد 
از انحالل پارلمان اســت.به گفته این منابع، عدم مشارکت جریان صدر در 
مذاکرات ملی به معنای شکست این مذاکرات و عدم تحقق هرگونه نتیجه ای 
اســت.منابعی در چارچوب هماهنگی شــیعیان عراق اعالم کردند که تمام 
رهبران این چارچوب در مذاکرات ملی روز)چهارشنبه( شرکت خواهند کرد.

این منابع به نامزدی دو شخصیت برای نخست وزیری به جای محمد شیاع 
السودانی اشاره کردند.این منابع ابراز امیدواری کردند که مذاکرات سیاسی 
به خروج از بن بســت و توافق گروه ها برای حل اختالفات و مذاکرات واقعی 
منجر شــود و اگر الزم شد نامزد پست نخست وزیری تغییر یابد. نامزدهای 
زیادی وجود دارد که مهم ترین آن ها حیدرالعبادی و عبدالحســین عبطان 

هستند.

با اشاره به مذاکرات وین؛

ند پرایس: بیشتر موانع بزرگ بر سر راه احیای برجام رفع شده اند
ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا در اظهاراتــی عنوان کرد که 
واشنگتن درحال بررسی پاسخ ایران به متن نهایی توافق احیای 
برجام است.به گزارش ایسنا،  ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا روز سه شــنبه در کنفرانسی خبری در رابطه با مذاکرات 
وین گفت: بر سر هر آنچه که می شد مذاکره شود، مذاکره انجام 
گرفته اســت.وی ادامه داد: ما پاسخ ایران در رابطه با متن نهایی 
پیشــنهادی اتحادیه اروپا )در رابطه با احیای برجام( را دریافت 
کرده ایم و درحال بررسی آن هستیم. ما در عین حال به رایزنی 
بــا اتحادیه اروپا و متحدان اروپایی در مســیر پیــش رو ادامه 
خواهیم داد.ند پرایس افزود: ما از مسائل بزرگ بر سر ازسرگیری 
پایبندی ها به برجام توســط ایران و رفع تحریم ها توسط آمریکا 
عبور کرده ایم. ما باور داریم که مشکالت بزرگ عمدتا حل وفصل 
شده اند.این مقام ارشد آمریکایی در ادامه گفت: ما نظرات خود ) 
در رابطه با اظهارات ایران درخصصوص متن پیشنهادی اتحادیه 
اروپا( را بــه طور خصوصی به اتحادیه اروپا ابــراز کرده ایم و به 
ایــن کار ادامه خواهیم داد. ما جزئیات بازخوردهای مان را بازگو 
نخواهیم کرد.وی در پاسخ به سوالی در رابطه با جدیت ایران در 

احیای برجام گفــت: من نمی خواهم در این زمینه پیش داوری 
کنــم و قصد نــدارم در این زمان که در حال بررســی های مان 
هســتیم، جوابی قطعی ارائه دهم. تحلیــل این موضوع به زمان 
نیاز دارد.سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت: مهم برای ما 
و دیگران از جمله اتحادیه اروپا و اســرائیل این است که ایران به 
سالح هسته ای دست نیابد. اگر ایران دارای یک سالح هسته ای 
باشــد این یک خطر برای ما و تمــام جامعه جهانی خواهد بود.

او افزود: ما مواضع مان را به اطالع شــرکایمان از جمله اسرائیل 
رســانده ایم و همانطور که گفتم آنچه که برای ما مهم است این 
اســت که ایران به سالح هسته ای دســت نیابد.او در عین حال 
تاکید کرد: موضع ما در قبال مذاکرات کامال مشــخص است و 
آن اینکه مذاکرات کنونی تنها مربوط به برنامه هســته ای ایران 
است و چیز بیشتری را شامل نمی شود. بحث گنجاندن نام سپاه 
پاسداران در فهرست تروریستی آمریکا بخشی از مذاکرات وین 
نیست.ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت: اگر احساس 
کنیم که توافق هســته ای در راستای منافع ملی ما نیست یقیناً 

این توافق مرده خواهد بود.

تحلیلگران می گویند، اگر مقام های فدرال آمریکا نتوانند دونالد ترامپ را به اتهامات کیفری پیش از انتخابات ریاســت جمهوری بعدی 
محکوم کنند، حمله اف.بی.آی به خانه او در فلوریدا در هفته گذشته تنها موقعیت او را برای نامزدی جمهوری خواهان در سال 202۴ 
تقویت می کند.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک،  هشتم اوت ســال جاری میالدی، اف.بی.آی مجوز تفتیش در محل 
سکونت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا در فلوریدا را اجرایی کرد و برای ۹ ساعت این مکان را مورد جستجو قرار داد که در جریان آن ۱۱ مجموعه از اسناد و سایر 
مدارک که بر روی برخی از آنها برچسب »فوق محرمانه« زده شده بود، یافت شد؛ ترامپ این حمله را محکوم کرد.چارلز اورلت، مفسر سابق سیاسی در این باره گفت: ترامپ 
اکنون رقیب بسیار قوی تری نسبت به پیش از حمله به عمارت مارآالگو است مگر اینکه پیش از نوامبر 202۴ به یک یا چند فقره جرم محکوم شود. این حمله و این حقیقت 
که مریک گارلند، دادستان کل آمریکا آن را به شخصه تایید کرده، قسمت هایی شرم آور در حمله به قانون اساسی آمریکاست.وی ادامه داد: اینکه شما ترامپ را دوست داشته 
باشــید یا از او متنفر باشــید یک بخش قضیه است اما باید بدانید که عملکرد اف.بی.آی مانند گشتاپو یا اشتازی )سازمان اطالعات آلمان شرقی( اصال قابل قبول نیست.این 
کارشناس همچنین گفت: از آنجایی که آمریکایی ها در انتخابات سرنوشت ساز قریب الوقوع میان دوره ای رای می دهند، بسیاری مساله حمله به ماراالگو را پای صندوق های 
رای می کشند.همچنین دونالد ترامپ در بیانیه ای اعالم کرد که وزارت دادگستری و پلیس فدرال این کشور که هفته گذشته با حکم تفتیش در دست، مانند »جنایتکاران« به 
عمارت او در فلوریدا یورش بردند، گذرنامه اش را به او پس داده اند.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا گفت: وزارت 
دادگستری و پلیس اف بی آی گذرنامه ام را به من برگرداندند. ممنونم، اما متاسفانه وقتی ۸ روز قبل )هشتم ماه اوت( به خانه من )ماراالگو( حمله کردند، هرچه به چشمشان 
خورد را زیر بغل زدند و رفتند. چنین اتفاقی نباید در آمریکا رخ دهد.در هشتم ماه اوت، پلیس فدرال آمریکا با مجوز تفتیش منزل ترامپ، به ماراالگو، عمارت وی در ایالت 
فلوریدا رفت تا اسنادی محرمانه که ترامپ با خود از کاخ سفید خارج کرده بود را ضبط کند. در این بازرسی، مقامات اف بی آی اسنادی با عنوان »فوق محرمانه« هم پیدا کردند. 

ترامپ به نقض قانون جاسوسی آمریکا متهم شده است.

روزنامه »واشــنگتن پست« در گزارشی ادعا کرد، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در ماه فوریه با »جزئیاتی فوق العاده« از نیت 
روسیه برای حمله به اوکراین با دریافت »تصاویر ماهواره ای و اطالعات مربوط به منابع انسانی و ارتباطات ردیابی شده« اطالع 

پیدا کرده بود.به گزارش ایسنا، این گزارش واشنگتن پست در عین حال حاوی اطالعات جدیدی از سوی ۳۶ مقام ناتو، اروپا و آمریکاست که سابقا گزارش نشده بود.
به نوشــته نشــریه نیوزویک، آوریل هاینس، مدیر اطالعات ملی آمریکا اظهار کرد: رهبران دیپلماتیک، اطالعاتی و نظامی ارشد آمریکا شامل آنتونی بلینکن، وزیر امور 
خارجه آمریکا،  لوید آســتین وزیر دفاع و مارک میلی، رئیس ســتاد مشترک ارتش این کشور بر اساس گزارش ها به جو بایدن و کاماال هریس، رئیس جمهور آمریکا و 
معاونش اطالعات بسیار محرمانه ای را درباره آرایش و مواضع، تسلیحات و استراتژی ارتش رویه ارائه کردند.همچنین بر اساس این گزارش این مقامات نسبت به »افزایش 
غیرمعمول و شــدید بودجه روســیه برای عملیات های اضطراری نظامی و تقویت نیروهای ذخیره« به نحوی که در مقایسه با اقدامات مسکو در قبال الحاق کریمه به 
خاکش در سال 20۱۴ ناچیز جلوه می کرد هشدار دادند.به نوشته واشنگتن پست مارک میلی این طرح نظامی روسیه را یک نسخه روسی از تاکتیک نظامی »شوک و 
بهت« خوانده و در آن زمان پیش بینی کرد که روسیه »به طور همزمان از چند جهت« به اوکراین حمله خواهد کرد.در ادامه این گزارش آمده است، بایدن، که پس از 
خارج ساختن نیروهای کشورش از افغانستان متعهد به عدم دخیل ساختن آمریکا در یک درگیری نظامی دیگر شده بود، بعد از دریافت این اطالعات از مقامات سوال 
کرد که آیا پوتین واقعاً به اوکراین حمله خواهد کرد یا بلوف می زند؟ گزارش شد کسانی که در دفتر بیضی شکل ریاست جمهوری آمریکا در آن جلسه حضور داشتند، 
پاسخ دادند که تنها مساله مهم این است که چه زمان پوتین عمال به این حمله چراغ سبز نشان می دهد در حالی که یکی از مقامات اظهار کرد این حمله »کاری نیست 

که یک کشور منطقی انجام دهد.«

حمله اف.بی.آی به عمارت ترامپ احتماال باعث تقویت 
موقعیت او می شود

واشنگتن پست: 

بایدن قبل از حمله روسیه به اوکراین، از تصمیم 
پوتین اطالع داشت



روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی، صبح ایران

پنج شنبه 27 مرداد 1401  20 محرم 1444  18 آگوست 2022

8 صفحه    سال هفد              هم    شماره  4977

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

تحریریه :44253450    روابط عمومی :44253448    فکس : 44253395   بازرگانی : 9-44253335    توزیع : 44253450   فکس : 44253234    توزیع: موسسه سخن گستر    چاپ: هنر سرزمین سبز  

 تهران، بلوار مرزداران ، انتهای خیابان گلستان ، کوی پژوهش پالک 13   کد شبا :2008-654     کد پستی :1463777746صاحب امتیاز : موسسه سخن گستر  مدیر مسئول : فاطمه لشکری

پژوهشگران ســوئدی در پروژه جدیدی، از پروتئین تار عنکبوت برای 
ابــداع نوعی ژل دارویی اســتفاده کرده اند.به گزارش ایســنا و به نقل 
 Karolinska(»از ســاینس دیلی، پژوهشــگران »موسسه کارولینســکا
Institutet( و »دانشگاه علوم کشاورزی سوئد«)SLU( کشف کرده اند که 
پروتئین های به دســت آمده از تار عنکبوت را می توان با پروتئین های 
فعال بیولوژیکی ترکیب کرد و ســپس، آنها را در دمای بدن به صورت 
ژل درآورد.یکی از اهداف این پژوهش، توســعه یک محلول پروتئینی 
تزریقی است که نوعی ژل را در بدن تشکیل می دهد. از این ژل نه تنها 
می توان در مهندســی بافت و انتشار دارو اســتفاده کرد، بلکه براساس 
آن می تــوان ژل هایی را ارائه داد که فرآیندهای شــیمیایی را در جایی 
 ،)Anna Rising(»که آنزیم ها استفاده می شوند، ساده کنند.»آنا رایزینگ
اســتاد بخش آناتومی، فیزیولوژی و بیوشیمی دانشگاه علوم کشاورزی 
سوئد و سرپرســت این گروه پژوهشی گفت: ما روش کامال جدیدی را 
برای ابداع یک ژل سه بعدی از تار عنکبوت ابداع کرده ایم که می توان آن 
را برای ارائه پروتئین های مختلفی طراحی کرد. پروتئین های ژل، بسیار 
نزدیک به هم هستند و این روش آن قدر مالیم است که حتی می تواند 
برای پروتئین های حساس نیز قابل استفاده باشد.پژوهشگران امیدوارند 
که در آینده، یک محلول پروتئینی تزریقی بسازند که ژل را درون بدن 
تشکیل دهد. توانایی طراحی یک هیدروژل با عملکردهای خاص، راه را 
برای طیف گسترده ای از کاربردهای احتمالی هموار می کند. برای مثال، 
از چنین ژلی می توان برای انتشــار کنترل شده داروها در بدن استفاده 

کرد. در صنایع شیمیایی، می توان آن را با آنزیم ها ترکیب کرد.

یک حســگر جدید عرق بدن، از سوراخ هایی به شکل مولکول برای 
شناسایی متابولیت های بیشتر استفاده می کند تا اطالعات بیشتری 
فراهم کند.به گزارش ایســنا و به نقل از نیو اطلس، اگرچه در حال 
حاضر تعدادی از حسگرهای پوشیدنی روی پوست وجود دارند که 
متابولیت هــای موجود در عرق را شناســایی می کنند، اما فناوری 
تشــخیص آنها محدود اســت، به عالوه اینکه این حسگرها اغلب 
قابل استفاده مجدد نیستند.اکنون یک نمونه جدید از یک »پلیمر 
حک شده مولکولی« استفاده می کند تا بسیار مفیدتر از حسگرهای 
دیگر باشــد. این دستگاه آزمایشی توسط تیمی در موسسه فناوری 
کالیفرنیا )Caltech( به رهبری پروفســور »وی گائو« ســاخته شده 
اســت.گائو و تیمش پیش از این، حســگرهایی با آنزیم ها یا آنتی 
بادی های تعبیه شده ایجاد کرده بودند که با مواد شیمیایی متابولیت 
خاصی در عرق کاربر واکنش نشان می دادند. سطوح غیرعادی و باال 
یا پایین برخی از این مواد شــیمیایی به عالوه چندین مورد دیگر، 
می تواند نشان دهنده اختالالت خاصی باشد که نیاز به درمان دارند. 
با این حال، متأســفانه آنزیم ها فقط می توانند تعداد نسبتا کمی از 
متابولیت ها را شناسایی کنند و آنتی بادی ها با اینکه کمی متنوع تر 
هستند، اما فقط یک بار می توان از آنها استفاده کرد.پژوهشگران در 
جســتجوی جایگزینی با عملکرد بهتر بودند و حسگری را طراحی 
کردند که دارای یک الیه پلیمری اســت که در تماس با عرق بدن، 
جریان الکتریکی تولید می کند. نکته مهم آن، تشکیل یک الیه بین 
آن نوار و پوســت، حاوی دومین پلیمر است که به صورت مولکولی 

نقش بسته است.

 تولید ژل دارویی از پروتئین
 تار عنکبوت

حسگر جدید شناسایی 
متابولیت ها از عرق بدن

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری
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آتش سوزی جنگلی در فرانسه/ خبرگزاری فرانسه

معرفی اسمارت نامبر وان الکتریکی 
اسمارت نامبر وان نشان دهنده جهت گیری جدید این شرکت است. از طرف دیگر اسمارت و برابوس ارتباطی تاریخی با یکدیگر دارند 
چراکه این تیونر آلمانی در ۲۰ سال گذشته برخی از محصوالت اسمارت را ارتقا داده و در آینده نیز همین روش را دنبال خواهد کرد. 
این روزها اسمارت ارتباطات زیادی با جیلی چین و مرسدس بنز دارد اما این امر باعث نمی شود برابوس نسخه ارتقا یافته از کراس اوور 
الکتریکی و کوچک اسمارت با نام نامبر وان را معرفی نکند.ابوس دارای ظاهری تیز و اسپرت بوده و درعین حال طراحی تمیز و یک دست 
نســخه اســتاندارد را حفظ کرده است. این خودروی ارتقا یافته از نظر بصری به خاطر عناصر قرمز رنگ روی درب ها و سپرها و اسپویلر 
ســقف قرمز متمایز می شــود. سپرها نیز تغییر شکل یافته اند و از ورودی های هوای جدیدی سود می برند. رینگ های ۱۹ اینچی جدید 
برابوس نیز خودنمایی می کنند. در داخل کابین طرح قرمز رنگ بیشتری دیده می شود و همین رنگ را می توان روی صندلی ها، داشبورد 
و پشت سری ها تشخیص داد. از آنجایی که با محصولی از برابوس روبرو هستیم بنابراین کمبودی از نظر چرم، میکروفیبر و آلکانترا در 
کابین وجود ندارد. به این موارد باید پدال های آلومینیومی را نیز اضافه کرد.motor۱ می گوید خبر مهم درباره اسمارت نامبر وان می تواند 

به چیزی مربوط شود که هنوز تائید نشده اما شایعاتی درباره آن وجود دارد. 

انتقاد تند رونالدو از رسانه ها:

 از هر 100 خبر 5 خبر درست است
فوق ســتاره پرتغالی منچستر یونایتد به شایعات اخیری که درباره جدایی او به گوش می رسد واکنش نشان داد و اعالم کرد که 
به زودی حقیقت روشــن خواهد شد.به گزارش ایسنا و به نقل از اسپورت، کریستیانو رونالدو به انتقاد از گمانه زنی های که اخیرا 
درباره او مطرح شد پرداخت.رسانه های اسپانیایی و انگلیسی اخیرا اعالم کردند که رونالدو خودش را به اتلتیکو مادرید پیشنهاد 
داده است و از این تیم خواسته است که او را جذب کند.این فوق ستاره پرتغالی با پستی که در توییتر منتشر کرد به این موضوع 
واکنش نشان داد. رونالدو تصویری از خود را در کنار ادو اگیره، خبرنگار سرشناس برنامه الچرینگیتو که رابطه بسیار صمیمی با 
او دارد منتشر کرد و نوشت: حقیقت به زودی در مصاحبه ای که با تو خواهم داشت روشن خواهد شد. رسانه ها دروغ می گویند. 
من ۱۰۰ خبر جلوی دستم دارم که تنها ۵ خبر آنها درست است.کریستیانو رونالدو تابستان سال قبل بعد از جدایی از یوونتوس 
تصمیم گرفت که به لیگ جزیره برگردد تا بار دیگر پیراهن منچســتر یونایتد را برتن کند. رونالدو در فصل نخســت حضورش 
عملکرد بسیار خوبی از خود نشان داد و بهترین بازیکن و گلزن تیمش انتخاب شد اما از بخت بد او شیاطین سرخ نتایج ناامید 
کننده ای در لیگ جزیره کسب کردند و نتوانستند سهمیه لیگ قهرمانان اروپا را به دست آورند و همین باعث شده است تا رونالدو 

خواستار جدایی از این تیم باشد.

الهل افیون رد رشاب انداختست
رنگس و گل را رخاب انداختست

از ریاحین رچخ رد انف زمین
انفهای مشک انب انداختست

نغمٔه شیرین رمغان سحر
شور رد مستان خواب انداختست

عندلیب از عشق گل رد بوستان
انهٔل چنگ و رباب انداختست

رشم بادا الهل را! ات از هچ روی
پیش رتک من نقاب انداختست؟

رب رس خوان غمش رد ره رطف
از دل ربیان کباب انداختست

پیشنهاد

چهره روز

مغازه خودکشی
مغازه خودکشــی یک فانتــزی ســیاهِ تکان دهنده 
اســت. این رمان اثری از ژان تولی، نویســنده، طراح 
و کارگردان فرانســوی اســت که در سال ۱۹۵۳ به 
دنیا آمد. این رمان معروف ترین اثر ژان تولی اســت 
که در سال ۲۰۰۷ منتشــر شد و تاکنون به بیش از 
بیست زبان ترجمه شده است.رمان مغازه خودکشی 
از درخشــان ترین آثار فانتزی سیاهی است که در دو 
دهه گذشــته در جهان نوشته شده است. در سراسر 
کتــاب حضور متراکم مرگ وجــود دارد و در مقابل 
تالش برای ســاختن امید به زندگی، نبردی نمادین 
و مملو از شــوخی های ظریف را به وجود آورده است 
که در نهایت قرار است خواننده را میخ کوب کند. این 
رمان درباره خانواده تواچ و کســب وکار منحصربه فرد آن هاست. خانواده تواچ مغازه ای با این شعار 
دارند: »آیا در زندگی شکســت خورده اید؟ الاقل در مرگ تان موفق باشید.« مغازه آن ها که مغازه 
خودکشــی نام دارد، به افرادی که قصد خودکشی دارند خدمات ارائه می دهد. خانواده تواچ حتی 
به مشــتریان خود مشاوره خودکشــی هم می دهند و انواع و اقسام روش های مختلف برای پایان 
دادن به زندگی فالکت بارشان را به آن ها پیشنهاد می کنند.رمان در زمان و مکان نامشخصی اتفاق 
می افتد. اما چیزی که مشخص است، این است که ناامیدی فراگیر شده و بیشتر مردم دلیلی برای 
زنده بودن ندارند. شــاد بودن و خندیدن از عجیب ترین چیزها به شمار می رود و آمار خودکشی 
بسیار باال است. در این میان، مغازه خودکشی به خود افتخار می کند که به آدم ها کمک می کند 
تا از شــر زندگی راحت شوند.وقتی به اتاق خوابش برگشت، زنش به بالشت تکیه داده بود و مجله 

می خواند. زن پرسید »کی بود؟«...

ژان توله
فوریــه ۱۹۵۳،  متولــد ۲۶   ،)Jean Teulé( تولــه  ژان 
کاریکاتوریســت، فیلم نامه نویس و رمان نویس فرانسوی 
اســت. او عالوه بر فعالیت در تصویرســازی و ســاخت 
فیلم، تاکنــون ۱۰ کتاب موفق و پرفروش هم نوشــته 
و از جوایز ادبی نیز ســهمی داشته است. توله در زمینهٔ 
زندگی نامه نویســی هم فعالیت دارد. شریک زندگی ژان 
 Miou-Miou توله از سال ۱۹۹۸ بازیگری فرانسوی به نام
بوده اســت.این نویســنده برای اولین بار با ترجمۀ رمان 
مغازه خودکشی به فارسی زبانان شناسانده شد. اثرهای 

توله در قالب رمان و داستان به شکل زیر است:
مغازه خودکشی: یک فانتزی ســیاهِ تکان دهنده است 
که بعد از چاپ شدن در ســال ۲۰۰۷، توجه فراوانی را 
برانگیخت. رمان عجیب ژان توله )۱۹۵۳(, نویسنده و فیلمنامه نویس فرانسوی، هجوی است تمام عیار 
درباره مرگ و امید، رمان دربارهٔ یک دکان فروِش ابزار و ادواِت خودکشی است. همه جور خنزرپنزری در 
آن یافت می شود. از انواع سم تا طناب های دار، از انواع سالح کمری مناسب برای انتحار تا ویروس های 
کشــنده. یک فروشگاه منحصر به فرد در زمان و مکانی نامعلوم. رمان گره خورده است به نام برخی از 
مهمترین چهره های ادبی و هنری که خود را کشته اند؛ میشیما، مرلین مونرو، ونسان ونگوگ و ... تقاضا 
زیاد اســت، تا اینکه روزی پسری وارد این مغازه می شود و با خودش تحولی به همراه می آورد... رمان 
مغازه خودکشــی از درخشان ترین آثار فانتزی سیاه است که در دو دهه گذشته در جهان نوشته شده 
اســت. حضور متراکم مرگ، تالش برای ساختن امید به زندگی، نبردی نمادین و مملو از شوخی های 
ظریف که در نهایت قرار است خواننده را میخ کوب کند.رمان )به فرانسوی: Le magasin des suicides( در 

سال ۲۰۰۶ نوشته و در سال ۲۰۱۲ تبدیل به فیلم شد.

فرهنگ

بابــک برزویه، هنرمنــد عکاس در حوزه عکاســی 
مطبوعاتی و سینما امروزـ  سه شنبهـ  ۲۵ مرداد ماهـ  
از دنیا رفت.به گزارش ایسنا، بابک برزویه از عکاسانی 
است که نه تنها در حوزه سینما بلکه در حوزه عکاسی 
مطبوعاتی و همکاری با رســانه های مختلف از جمله 
خبرگزاری ها کارنامه پُر باری دارد. خبر به کما رفتن 
این هنرمند در تاریخ هشــتم دی ماه ۱۴۰۰ منتشر 
شد.کمال الدین شــاهرخ، عضو هیات مدیره انجمن 
صنفی سراســری عکاســان ایران در متنی پیش تر 
جزییاتی از آخرین وضعیت جســمی این هنرمند را 
چنین بیان کرده بــود: »خونریزی در ناحیه مرکزی 
مغز بخش هیپوتاالموس باعث شــده هوشــیاری در 
ایشــان از بین برود و امکان جراحی با ریسک فراوانی همراه باشد و موجب بروز صدمات بیشتری 
شــود.«امروز اما مهدی نورعلیشاهی، روابط عمومی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با انتشار متنی 
در اینســتاگرام از درگذشت این هنرمند خبر داد.همچنین حیدر رضایی که عکاس و از دوستان 
این هنرمند محسوب می شود، خبر درگذشت او را تأیید کرده است. این هنرمند در گفت وگویی 

با ایسنا می گوید: »بابک برزویه امروز ظهر از دنیا رفتند و خانواده شان هنوز در شوک هستند.«
در نهایت خانواده برزویه هم با تایید این خبر نوشــتند:»با کمال تاســف به عرض می رساند بابک 
برزویه ی عزیزمان پس از چندین ماه مبارزه تســلیم تقدیر الهی شد.متعاقبا زمان و مکان مراسم 
خاکســپاری از طرف خانواده اطالع رسانی خواهد شــد.بابک برزویه که پدرش فرزین برزویهـ  از 
جراحان برجسته مغز در کشور است، پیش از اینکه در زمستان سال گذشته به کما برود، در پاییز 

۹۶ هم دچار عارضه مغزی شده بود.

بابک برزویه درگذشت
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