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فرمانده نیروی هوافضای ســپاه  گفت: ما در حوزه نظامی این توانمندی هایی که االن داریم، در گذشــته نداشتیم. در گذشته سیم خاردار وارد می کردیم، اما 
حاال پهپاد صادر می کنیم.به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، سردار سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی زاده  در نشست بصیرتی دانش پژوهان بیست و 
هفتمین دوره طرح والیت در دانشگاه فردوسی مشهد با تاکید بر اینکه سال هاست شاهد جنگ ترکیبی از سوی دشمن هستیم، اظهار داشت: به لطف خداوند 
و با استقرار دولتی انقالبی و همت مسئوالن و همچنین کمک آحاد مردم امیدواریم که این موضوع را نیز حل کنیم.وی افزود: مشکل اقتصادی ما از دو عامل 

اصلی ناشی شد؛ یکی از آن ها عامل خارجی بود که با تحریم و فشار دشمن آغاز شد....

www.sobh-eqtesad.ir

فرمانده نیروی هوافضای سپاه:

 به صادرکننده پهپاد تبدیل شده ایم
info@sobh-eqtesad.ir

رییس سازمان برنامه :
قیمت  کاالها به شهریور ۱۴۰۰ 

برمی گردد؟
رییس ســازمان برنامه و بودجه گفت: رییس گفت: قانون می گوید که 
یارانه به صورت کاالبرگ باشد اما نظرسنجی های رسمی نشان می دهد 
که مردم یارانه را به کاالبرگ ترجیح می دهند.، مســعود میرکاظمی در 
نشست خبری اظهار داشت: زمانی که دولت سیزدهم، دولت را تحویل 
گرفت، شــرایط اقتصادی مطلوبی وجود نداشت. از ۸ میلیارد دالر ارز 
کشــور، ۶.۵میلیارد دالر خرید شده بود و کشور تنها یک ونیم میلیارد 
دالر برای خرید کاالی اساســی داشت.به گفته رییس سازمان برنامه و 
بودجه، عالوه بر کاهش درآمدهای دولت هزینه های جاری طی ۸ سال 
بیش از ۱۰ برابر شــده بود، زمان تحویــل دولت تنها ۶۰ هزار میلیارد 
تومــان تخصیص بدون اعتبار در خزانه مانــده بود؛ عالوه بر اینکه باید 
ماهانه ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق تسویه می شد.وی 
تصریح کرد: دولت از آغاز کار با این تصور روبه رو بود، اما درنهایت بدون 
استقراض و چاپ پول مشــکالت یکی پس از دیگری حل شد؛ نه تنها 
مطالبات معوق اقشــار پرداخت شد بلکه تخصیص اعتبارات عمرانی و 

اشتغال در پایان سال گذشته  به بیش ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسید.

تاثیر افزایش حقوق روی تورم
میرکاظمی در پاســخ به این سوال خبرآنالین که شما در سال گذشته 
در هنگام بررسی الیحه بودجه عنوان می کردید که افزایش حقوق باید 
با درنظرگیری تورم باشــد و حتی ایــن موضوع را مطرح می کردید ک 
نبایــد یک میلیون حقوق اضافه کنیم که بعد ۳ میلیون از جیب مردم 
برداریم. آیا با پیشــنهاد جدیدی که بــرای افزایش حقوق کارمندان و 
بازنشستگان شــده، به این موضوع فکر شده است؟ گفت:  در ۴۰ سال 
قبل چرخه معیوبی وجود داشــت که افزایش حقوق انجام می شــد اما 
از طرفی با کســری منابع مواجه می شــدند که مجبور به خلق پول و 
ایجاد تورم و کاهش ارزش پول می شــدند.وی گفت: در حال حاضر ۹۵ 
درصد صندوق های لشــکری و کشوری به جای اینکه خودشان حقوق 
مستمری بگیران را بدهند، از دولت حقوق می گیرند یعنی یک فردی که 
بازنشسته می شود هم پاداش خوبی از دولت می گیرد سپس به صندوق 
بازنشستگی معرفی می شود و در آنجا هم سر سفره دولت می نشیند و 
حقوق بازنشستگی او را هم دولت می دهد.رئیس سازمان برنامه  و بودجه 
با بیان اینکه باید منابع افزایش حقوق کارمندان مشخص شود و نباید به 
افزایش پایه پولی و تورم منجر شود گفت: این موضوع در حال بررسی 

است و احتماال در شهریور در مورد آن تصمیم گیری صورت بگیرد.

بازگشت قیمت ها به شهریور 1400؟
میرکاظمی همچنین در پاســخ به این  ســوال خبرآنالیــن که درباره 
چگونگی اجرای طرح کاالبرگ با توجه به فشار مجلس برای بازگرداندن 
قیمت ها به شــهریور ۱۴۰۰ و این که به کسری بودجه فکر شده است؟ 
گفت:: بودجه در اسفند ماه ابالغ شد. ۱۵ آذر ماه آخرین فرصت دولت 
برای ارائه بودجه بود. زمانی که بودجه بررســی می شد افزایش قیمت 
ســوم که مربوط به جنگ روسیه بود رخ نداده بود. این اتفاق سبب شد 
تا برخی هزینه های ما تــا ۳۰۰ درصد افزایش پیدا کند و این موضوع 
مشکالتی را برای همه کشور ها ایجاد کرد.وی افزود: دولت به دلیل این 
افزایش قیمت ها درخواســت تجدید نظر را کرد. ضمن اینکه نمی توان 
قیمت ها را به صورت دســتوری به شــهریور سال قبل بازگردد.معاون 
رییس جمهور عنوان کــرد: ایراد ارز ترجیحی این بــود که به ابتدای 
زنجیره داده می شــد و تا به مصرف کننده نهایی برســد یارانه دولت از 
بین می رفت و یا اینکه به کشورهای دیگر می رسید. دولت پس از ابالغ 
بودجه باید تصمیم می گرفت و در نتیجه تولیدکنندگان به نرخ ای تی 
اس مواد اولیه را خریداری می کردند.میرکاظمی متذکر شــد: در حال 
حاضر آن چیزی که به مردم پرداخت می شــود بیش از چیزی اســت 
کــه در جداول بودجه در نظر گرفته شــده بــود. دولت از محل حذف 
ارز ترجیحی درآمدی کسب نکرده است.وی گفت: ما حدود ۲۸ همت 
یارانــه به صــورت ماهانه پرداخت می کنیم و این به غیــر از یارانه نان 
و دارو اســت. در مجموع ۴۵۰ همت یارانه پرداخت می شــود. اگر رقم 
حذف شــده ارز ترجیحی را در نظــر بگیریم به حدود ۲۴ میلیارد دالر 
می رسد. در حالی که طی سال های گذشته یارانه ای که پرداخت می شد 
حداکثر ۱7 میلیارد دالر بوده اســت.میرکاظمی یادآور شد: در حقیقت 
به دلیل افزایش قیمت های جهانی دولت یارانه بیشتری در نظر گرفت 
و ما باید الیحه اصالحی به مجلس ارائه کنیم. در بودجه ســال ۱۴۰۰ 
صرفــا ۸ میلیارد دالر برای ارز ترجیحی قــرار گرفته بود و در عمل به 
۱7 میلیارد دالر رســید اما امروز شــاهد پرداخت ۲۴ میلیارد دالر به 
مردم هســتیم.با اقدام دولت دیگر رانت و امتیــاز ویژه ای برای افراد در 
نظر گرفته نمی شــود. ضمن اینکه هیچ تولیدکننده ای نمی تواند با ارز 
ترجیحی رقابت کند. در سال جاری نیز حدود 7.۵ تن گندم خریداری 
شده که با وجود خشکسالی نسبت به رقم سال قبل که برابر ۴.۵ میلیون 
تن بود افزایش یافته اســت.رییس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به 
این  ســوال خبرآنالین که نظرات مردمی حاکی از آن است که بیشتر 
ترجیح گی دهند یارانه دریافت کنند تا کاالبرگ، افزد: قانون می گوید که 
یارانه به صورت کاالبرگ باشد اما نظرسنجی های رسمی نشان می دهد 
که مردم می خواهند در استفاده از آن آزاد باشند و یارانه را به کاالبرگ 

ترجیح می دهند.

زمان و نحوه اجرای طرح کاالبرگ
رئیس سازمان برنامه در پاسخ به این سوال درباره زمان اجرای کاالبرگ 
و محل تامین منابع آن اظهار داشــت: باید توجه داشت که کاال برگ، 
کوپن نیست. قرار بر این است که با راه اندازی کاالبرگ، یارانه برای خرید 
چند قلم کاال برای خانوار محدود شــود و باید ســاز و کار دقیقی برای 
اجرای آن تعرف شود و بانک ها در اجرای این ساز وکار مشارکت داشته 
باشند.وی ادامه داد: آنچه تعریف شده این است که دیگر مبلغ یارانه به 
حســاب افراد واریز نشــود بلکه هزینه خرید کاالها با استفاده کارت از 
سوی افراد به حساب فروشنده واریز شود و فراهم کردن این زیرساخت 
و روند زمان بر بوده  اســت.معاون رییس جمهوری با بیان اینکه یارانه و 
کاالبرگ اثر تورمی ندارد چراکه منابع آن از خود جامعه تامین می شود، 
تاکید کرد: محل تامین منابع تبصره ۱۴ از دو محل فروش گاز در داخل 
و خارج و فروش فرآورده ها است که مابه  التفاوت آن وارد سازمان برنامه 

شده و در توزیع یارانه مصرف می شود.

رییس سازمان غذا و دارو خبر داد
جزییات طرح دارورسانی درب منزل بیماران

رئیس سازمان غذا و دارو از کاهش کمبودهای دارویی با اجرای طرح دارویاری خبر داد و در عین حال درباره 
طرح دارورسانی درب منزل بیماران خاص و صعب العالج توضیح داد.دکتر بهرام دارایی در گفت وگو با ایسنا، 
درباره روند اجرای طرح دارویاری و ارزیابی اقدامات صورت گرفته و چالش های حدود یک ماه گذشــته در 
این رابطه،  گفت: وقتی قرار باشد یک سیاست غلط اصالح شود، همه  کار چالش می شود. سیاست غلط ارز 
ترجیحی در حال به تعطیلی کشاندن صنعت دارویی داخلی کشور بود که اصالح آن یک چالش بزرگ است.

کاهش کمبودهای دارویی با اجرای طرح دارویاری
وی افزود: اینگونه نیست که بگوییم همه  کارها به خوبی و خوشی انجام می شود ولی طرح دارویاری در نوع 
خود در سطح قابل قبولی انجام گرفت. قبل از اجرای طرح در حدود ۱۰۰ قلم داروی مهم کمبود داشتیم که 
این کمبودها اکنون به 7۹ قلم رسیده است و امیدواریم طی شهریور ماه در ۲۰ قلم داروی دیگر هم کاهش 
کمبود داشته باشیم. البته ۵۰ یا ۶۰ قلم کمبود دارویی حالت طبیعی در دنیا است که ممکن است به شکل 
موقت وجود داشــته باشد.او ادامه داد:  خیلی از کمبودها مربوط به تولید داخل بوده است که از آسیب های 
ارز ترجیحی به داروهای داخلی بوده اســت. حدود یک ماه از اجرای طرح دارویاری می گذرد و تا زمانی که 
صنعت بتواند از مزایای این روش جدید و ارز آزاد استفاده کند، چند ماهی زمان الزم است و این مشکالت هم 
برطرف می شود.دارایی همچنین تاکید کرد: البته ادامه  روند وابسته به هماهنگی های بین بخشی در سازمان 

برنامه و بودجه،  بیمه ها، گمرک و... است تا اقدامات به شکل یک رویه درآید.

جزئیاتی از برنامه دارورسانی درب منزل بیماران خاص و صعب العالج
او همچنین در پاسخ به سوال ایسنا درباره طرح دارورسانی درب منزل بیماران مزمن و صعب العالج،  توضیح 
داد: با شــروع دارورســانی به بیماران SMA این روند آغاز خواهد شد؛ البته طرح دیگر ما که در شهریور ماه 
اجرایی می شــود با کمک دوستان در بنیاد شهید و امور ایثارگران، با جانبازاِن بیمار معظم در استان تهران 
آغاز می شود که بر اساس آن یک بررسی اولیه از کل طرح انجام می شود. پس از آن طرح به بیماران خاص 
ویژه مانند بیماران پیوندی، بیماران هموفیلی، بیماران دیالیزی و... تعمیم داده می شود.دارایی ادامه داد: طرح 
به این صورت است که دارو به محل درمان این بیماران یا محل زندگی آنها خواهد رسید. این کار یک اقدام 
ویژه است که با کمک داروخانه ها انجام می شود و انجام آزمایشی آن در تهران برای یافتن نواقص یا مشکالت 
احتمالی اســت تا پس از واکاوی و برطرف کردن چالش ها، طرح در کل کشور بویژه در مناطق محروم اجرا 
شود.وی افزود: بحث زیرساخت های مکانیزه این فرایند آماده است و بخشی هم موضوعات لجستیک و حفظ 
چرخه سرد است که زیرنظر چرخه توزیع انجام می شود. ما بیماران خاص را مدنظر داریم ولی فعال نمی توان 

عدد دقیقی از تعداد بیمارانی که قرار است این خدمت را دریافت کنند، ارائه کرد.

قیمت گذاری جدید شیرخشک؛ به زودی
او در بخش دیگری از گفتگوی خود با ایســنا درباره تقاضای انجمن تولیدکنندگان شیرخشــک نوزاد برای 
قیمت گــذاری جدید شیرخشــک ها، گفت: یک بار در اردیبهشــت ماه قیمت جدیــد را دریافت کرده اند و 
قیمت گذاری جدید هم در دســتور کار اســت. مطمئنا هر چیزی افزایش قیمت داشته است و این امر هم 

مستثنی نیست. قیمت جدید همین روزها اعالم خواهد شد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره آخرین تحوالت مذاکرات رفع تحریم ها 
و شــیوه  اجرای تعهدات ایران، گفت:همچنان در مســیر مذاکره هستیم و 
اجازه دهید به اســتقبال روند بعدی که هنوز اتفاق نیفتاده نرویم.به گزارش 
خبرنگار مهر، ناصر کنعانی ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی صبح دیروز 
)دوشنبه( در نشســت خبری با اشاره به یک سالگی دولت سیزدهم، گفت: 
ما شرایط تحریم، بحران های منطقه و شرایط پیچیده بین المللی را داشتیم 
اما اتخاذ سیاســت خارجی متوازن، تعامل هوشــمند و دیپلماسی پویا آثار 
و نتایج خود را تا حدود بســیار قابل توجهی در عمل نشــان داده است.وی 
با بیان اینکه سیاســت خارجی دولت بر مبنای سیاســت همسایه محور و 
سیاست آسیا محور با تأکید بر نگاه به شرق و همچنین دیپلماسی اقتصادی 
محور از جمله برنامه هایی بود که دولت آنها را به عنوان مبانی حرکتی خود 
اعالم کرده بود، افزود: وزارت خارجه بر مبنای سیاســتگذاری دولت در این 
مســیر حرکت کرد و بر مبنای نتایج حاصله شاهد شرایط خوب و امیدوار 
کننده ای هستیم.سخنگوی وزارت امور خارجه بیان کرد: نتایج حاصله نشان 
داد اتخاذ این سیاســت ها درســت و مدبرانه بوده و نتایــج خوب آن را در 
حــوزه اقتصادی، افزایش حجم روابط و تبادل خارجــی و افزایش روابط با 
کشــورهای همســایه اعم از مرزی و منطقه ای شاهدیم.کنعانی یادآور شد: 
عضویت ایران در برخی سازمان های مهم منطقه ای، نتیجه موفق تالش های 
دولت با برخی همسایگان و شــرکای منطقه ای در حل و فصل بحران های 
پیچیده منطقه ای و مدیریت پرونده هایی که در حوزه های بالفصل منطقه ای 
ما رخ داد و می توانست باعث چالش شود، بود. وزارت خارجه به عنوان عضو 
دولــت در هفته آینده گزارش عملکرد خود را به شــیوه های مختلف ارائه 
خواهد کرد.وی در پاسخ به ســوالی در خصوص آخرین تحوالت مذاکرات 
رفع تحریم ها و شیوه اجرای تعهدات ایران، گفت: به طور کلی می توان گفت 
همچنان در مسیر مذاکره هستیم و اجازه دهید به استقبال جزئیات و روند 
بعدی که هنوز اتفاق نیفتاده است، نرویم.سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود: 
در آخرین دور مذاکرات در وین، پیشــنهاداتی از سوی کننده اتحادیه اروپا 
به طرف های مذاکره منجمله ایران داده شد. طرف ایرانی مبتنی بر رویکرد 

سازنده و مسئوالنه، پاسخ خود را نسبت به پیشنهادات در زمان مقرر داد.

هنوز پاسخی از آمریکا دریافت نکرده ایم
وی تاکید کرد: تا اینجای کار هنوز از ســوی طرف مقابل، مشــخصاً دولت 
آمریکا، پاسخی به پیشنهادات طرف اروپایی دریافت نکرده ایم. به روایت های 
غیر رسمی اهتمام نکنیم و در فضای مذاکرات باید در مورد داد و ستدها و 
ایده های رسمی کشــورها راجع به روند مذاکره اظهار نظر و قضاوت کنیم.

کنعانی با بیان اینکه تا اینجای کار پیشرفت های نسبتاً خوبی داشتیم، اظهار 
کرد: مذاکرات یک مجموعه اســت و باید توافق شود. تا زمانی که روی همه 
موضوعات توافق نشود نمی توان گفت که به توافق رسیدیم و نسبت به مرحله 
بعدی پیش داوری کنیم یا به استقبال مرحله جلوتر برویم.وی تصریح کرد: 
موضوعات باقی مانده هر چند اندک باشند، اما مهم هستند و باید در خصوص 
این موضوعات مهم تصمیم گیری شود و توافق شکل بگیرد.سخنگوی وزارت 
امــور خارجه افزود: ایــران همواره در مذاکرات، در ادوار گذشــته و هم در 
دوره اخیر مذاکرات جدی، ســازنده و مســئوالنه حضور داشته است و پس 
از دریافت پیشــنهادات طرف اروپایی به موقع پاسخ داد و انعطاف الزم را در 
جای خودش به منظور دســتیابی به توافق نشان داد.کنعانی گفت: معتقدم 
دولت آمریکا مســئول شــرایط فعلی برجام است و به عبارتی مسئول عدم 
اجرای توافقنامه تا االن و وضعیت فعلی اســت. اگر اراده سیاسی را به طور 
جدی در عمل نشــان دهــد و همگام با قول و اظهــار نظرها، در عمل نیز 
مسئوالنه اظهارنظر کند، می توانیم به سمت مرحله بعدی حرکت کنیم.وی 
افزود: جمهوری اســالمی ایران اعالم کرد که به دنبال توافق است و مذاکره 
کنندگان ما با هدف تحقق منافع قانونی دولت و ملت جمهوری اسالمی ایران 
در مذاکرات حضور پیدا کرده و در مسیر مذاکره به طور جدی وارد شده اند.

ایران معطل طرف مقابل نخواهد ماند
سخنگوی دستگاه دیپلماســی با تاکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران 
معطل طرف مقابل نخواهد ماند، اظهار کرد: بارها از ســوی مقامات عالی 
جمهوری اسالمی ایران اعالم شده که روند معیشت مردم و اقتصاد کشور 
را به روند مذاکرات گره نخواهیم زد.کنعانی افزود: تاکید می کنم که تعلل 
آمریکا در ارائه پاسخ، بی عملی طرف اروپایی، مسائل داخلی دولت آمریکا، 
فشار تندروها در داخل این کشور یا فشار البی رژیم صهیونیستی بر دولت 
آمریکا و فرسایشــی کردن مذاکرات که شــواهد و آثــار آن را می بینیم، 
جمهوری اسالمی ایران را از پیگیری اولویت های خودش باز نخواهد داشت.

وی گفت: اگر جمهوری اســالمی ایران نیازمند توافق اســت، حتماً طرف 
آمریکایی و اروپایی بیش از طرف ایرانی نیازمند آن هستند.

به دنبال توافق قوی و پایدار هستیم
ســخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه تیم مذاکره کننده جمهوری 
اسالمی ایران جدیت کامل نشــان داد، تاکید کرد: به دنبال تعامل خوب 
و پایدار هســتیم. توافق خوب نیز از نظر ما به این معناست که منافع ملی 
جمهوری اسالمی ایران تأمین شود، پایدار باشد و در روند اجرا بازه زمانی 
وجود داشــته باشد که برای جمهوری اســالمی اثبات شود، طرف مقابل 
بر تعهدات خود ایســتاده و در حوزه عملی به توافقات پایبند خواهد بود.
کنعانی اضافه کرد: برای بار دوم از یک سوراخ گزیده نخواهیم شد. بر این 
مبنا تالش خواهیم کرد که به توافق برســیم، اما توافقی که خوب، قوی و 
پایدار باشد و منافع مشروع دولت و ملت ایران را تأمین کند.وی گفت: ما در 
ارتباط با مذاکرات رفع تحریم ها به طور طبیعی منتظر پاسخ طرف مقابل 
خواهیم بود، اما در حوزه روابط خارجی، توســعه مناسبات با همسایگان و 
گسترش روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای مختلف، منتظر پاسخ طرف 

مقابل و روند مذاکرات نخواهیم بود.

گفتگوهای ایران و عربستان به نفع دو طرف خواهد بود
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در ادامه این نشست خبری درباره مذاکرات 
ایران و عربســتان نیز، گفت: موضوعات مشــترک و متعددی با عربستان 
در حــوزه دوجانبه و منطقه ای داریم و گفتگوها برای از ســرگیری روابط 
رســمی دو کشور تأمین کننده منافع دو طرف خواهد بود.کنعانی با بیان 
اینکــه اختالف نظرها و موضوعات پیچیده ای وجود دارد و گام های خوبی 
را به سمت جلو برداشــتیم و روند مذاکرات مثبت بوده است، اظهار کرد: 
از ســرگیری روابط به سرعت انجام نمی شود. اراده سیاسی وجود دارد و از 
سوی طرف عربستان شاهد گام های متقابل بودیم و باید خوشبین باشیم 
در مسیر ارتباطات و گفتگوهای دیپلماتیک بتوانیم گامی را به سمت جلو 
برداریم.وی تاکید کرد: شرایط در منطقه مثبت است و می تواند امیدواری 
ایجاد کند که در روابط با همسایگان و منطقه به سمت جلو در حال حرکت 
هستیم.ســخنگوی وزارت امور خارجه همچنیــن درباره آخرین وضعیت 
سوریه، گفت: شاهد شکل گیری شرایط جدیدی در سوریه هستیم و دولت 
سوریه شــرایط بحران و بی ثباتی را پشت سر گذاشته و موفقیت بزرگی 
در مبارزه با تروریسم داشته و نشان داده از نگاه مردم، سوریه دولتی است 
که توانســته هم با تروریست ها مبارزه قدرتمندانه ای را انجام دهد، امنیت 
را به مناطق بحرانی سوریه برگرداند، حاکمیت کشور را حفظ کند و شاهد 
بازگشــت تدریجی کشورهایی هســتیم که در طول سال های گذشته در 
نتیجه محاســبات غلط، دمشــق را ترک و سفارتخانه های خود را تعطیل 
کرده بودند.کنعانی افزود: در حال حاضر شــرایط در حال تغییر اســت و 
برخی کشورها ســفارتخانه های خود را افتتاح و برخی هیئت ها را به آنجا 

فرستاده اند.
ادامه در صفحه دوم

از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی تشریح شد

جریمه ماهانه ۲.۵ درصدی در انتظار مالکان خانه های خالی
رئیسی در دیدار مدیران و کارکنان وزارت دفاع:

الگوی صنایع دفاعی به سایر عرصه ها 
و صنایع کشور تسری پیدا کند

افزایش 38 درصدی حقوق شامل حال کدام 
بازنشستگان می شود؟

رئیس جمهور با قدردانی از دســتاوردهای گرانسنگ دانشمندان و نخبگان در صنایع دفاعی کشور، خواستار 
تسری الگوی صنایع دفاعی به سایر عرصه ها و صنایع در کشور شد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه 
اطالع رسانی ریاست جمهوری، حجت االسالم سیدابراهیم رئیسی صبح دیروز )دوشنبه( در جمع وزیر، مدیران 
و کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ضمن گرامیداشت ۳۱ مرداد، روز صنعت دفاعی کشور و یاد 

شهدای وزارت دفاع و نیروهای مسلح،....

صادرات ترکیه به اروپا ۱۶۸ برابر ایران

بلومبرگ:

 پاالیشگاه های اروپا در انتظار ۱۰۰میلیون 
بشکه نفت ایران به جای روسیه

کنعانی در نشست خبری:

هنوز پاسخی از آمریکا دریافت نکرده ایم

2

3

5

4

6

2

2

 ۶۲ تن دیگر جان باختند
بنابر اعالم وزارت بهداشــت، در شبانه روز گذشــته ۴هزار و ۸۸ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور شناسایی 
شــدند و متاســفانه ۶۲ بیمار نیز جان خود را به دلیل این بیماری از دست دادند.به گزارش ایسنا، تا دیروز 
۳۱ مردادماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۴۰۸۸ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور 
شناســایی و ۸۹۲ نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به 7 میلیون و ۵۱۰ هزار و 
7۰۲ نفر رسید.متاســفانه در طول ۲۴ ســاعت گذشته، ۶۲ بیمار مبتال به کووید۱۹ در کشور جان خود را 
از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۳ هزار و ۴۴۹ نفر رسید.خوشبختانه تا کنون 7 
میلیون و ۲۴۱ هزار و ۸۱۱ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتان ها ترخیص شده اند.۱۳۲۸ نفر از 
بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.تا کنون ۵۳ 

میلیون و ۶۶۵ هزار و ۲۸ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.
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ادامه از صفحه اول
دولت ترکیه دیدگاه خودش را درباره تحوالت سوریه اصالح کند

وی در پاســخ به سوالی درباره روابط سوریه و ترکیه، تاکید کرد: دولت ترکیه 
بهتر اســت دیدگاه خودش را در خصوص تحوالت در سوریه اصالح کند و در 
جهت بازگشت صلح و ثبات و آرامش به سوریه نقش ارزنده و مؤثر خود را ایفا 
کند. روند تحوالت خوب است و اظهاراتی که از سوی مقامات عالی رتبه دولت 
ترکیه می شنویم دلگرم کننده اســت و امیدواریم در آینده اتفاقاتی در حوزه 
عملی رخ دهد و شــاهد آغاز روابط ســازنده سوریه و ترکیه باشیم.سخنگوی 
دستگاه دیپلماسی افزود: بازسازی روابط دو کشور، حل و فصل اختالفات، گام 
برداشتن به سمت گفتگوهای دوجانبه و از سرگیری روابط رسمی به نفع هر دو 

کشور، صلح و ثبات در منطقه و همه کشورهای منطقه خواهد بود.

تبادل زندانیان ارتباطی به روند مذاکرات ندارد
کنعانی درباره تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا، تاکید کرد: موضوع زندانیان را 
در چارچوب یک موضوع انسانی نگاه کردیم و سرنوشت آنها را به روند مذاکرات 
رفع تحریم ها گره نزدیم و در این مورد در چارچوبی خارج از برجام و به صورت 
غیرمســتقیم با آمریکا گفتگو کردیم و امکان اجرای تبادل وجود داشت و در 
این زمینه دیدگاه های ما روشــن بود.وی تاکید کــرد: زندانیان ما به اتهامات 
واهی بازداشــت شدند و اســاس اعمال تحریم ها علیه ملت ایران غیرقانونی و 
غیرانسانی بود و به صورت طبیعی هر اقدامی از سوی هر فردی رخ داده باشد 
در چارچوب نادیده گرفتن تحریم های یکجانبه آمریکا از نظر ما بازداشت آنها 
غیرقانونی و غیرانســانی است و تاکید مجددی اســت از سوی آمریکا که به 
مبانی انســانی و اخالقی توجه نمی کنند.سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان 
اینکه ما اعالم آمادگی کردیم که بحث تبادل را انجام دهیم، افزود: سرنوشــت 
اتباع ایرانی برای ما مهم است و پیگیر بودیم به آغوش خانواده ها برگردند. این 
موضوعــات ارتباطی به روند مذاکرات رفع تحریم ها ندارد و پرونده مســتقلی 
است. به تالش ها ادامه می دهیم و امیدواریم در این زمینه شاهد اقدامات مثبتی 
باشیم.کنعانی در خصوص دیپلماسی آب، گفت: موضوع آب به عنوان یکی از 

مهمترین موضوعات برای ایران و همه کشورها مطرح است. 

موضوع انتقام از عامالن به شهادت رساندن سردار سلیمانی فراموش 
نمی شود

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره انتقام از عامالن به شهادت رساندن »حاج 
قاســم«، گفت: موضع ایران در قبال ترور ســردار سلیمانی مشخص است و 
هیچــگاه ایران این تــرور را فراموش نخواهد کرد و موضــوع انتقام از عامالن 
این فاجعه فراموش شــدنی نیست. ایران از تمام قدرت خودش برای دادگاهی 
کردن و انتقام از عامالن ترور سردار عزیزمان استفاده خواهد کرد.کنعانی درباره 
احتمال مخالفت آمریکا با پیشــنهادات اروپا هم گفت: موضوع مذاکرات رفع 
تحریم ها یکی از موضوعات روابط خارجی ما اســت. مسائل دیگر را در روابط 
خارجی و مشــخصاً روابط اقتصادی خارجی و مسائل تجاری با روند مذاکرات 

رفع تحریم ها گره نزدیم و نخواهیم زد.

انتفاع اقتصادی ایران در مذاکرات برای ما مهم است
کنعانی درباره اظهارات یکی از نمایندگان مجلس درباره مذاکرات، افزود: آنچه 
بــرای ما در روند مذاکرات اهمیت دارد، انتفاع ایران به ویژه از منافع اقتصادی 
برجام است. برای ما موضوع اقتصادی مهم است. ایران مذاکره را با هدف تأمین 
حقوق مسلم و شناخته شده ما انجام می دهد و بر این موضوع پافشاری می کند 
و معتقد اســت هر تحولی که مانع دستیابی ایران و ملت ما به منافع ناشی از 
برجام شــود برای ما قابل قبول نیست. در این مسیر با جدیت عمل کرده و با 
جدیت مذاکره خواهیم کرد.وی پیرامــون تحوالت کنونی در عراق نیز افزود: 
روابط ما با دولت عراق نزدیک، سازنده و توأم با منافع و مصالح مشترک است 
و هم به دلیل نوع رابطه خوبی که با همه جریان های سیاسی عراق از گروه ها 
و طوایف مختلف این کشــور داریم نزدیک و مستمر است و همواره در جهت 
کمک به برادران عراقی برای آنکه بتوانند شرایط بهتری را رقم بزنند، مسئوالنه 

عمل کرده و انقطاعی در گفتگو با برادران عراقی وجود ندارد.

پرونده های بین المللی علیه اتباع ایرانی در خارج از کشور
سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره پرونده های بین المللی علیه اتباع ایرانی در 
خارج از کشور، اظهار کرد: در موضوع توقیف هواپیما در آرژانتین آن چیزی که 
برای ما مهم است وضعیت پنج هموطن ایرانی است. هم در مذاکرات سیاسی 
در تهران و هم در مذاکرات بین ســفارت ما و مقامات آرژانتین تاکید شده که 
شــهروندان ایرانی هیچ جرمی مرتکب نشده و باید دولت آرژانتین حسن نیت 
خود را در آزادی آنان نشــان دهد.وی تاکید کرد: در ارتباط با آقایان نوری و 
اســدی نیز همین پیگیری ها در سطوح مختلف انجام شــده و ما هیچگاه از 
مواضع خود کوتاه نخواهیم آمد.ســخنگوی دســتگاه دیپلماسی با بیان اینکه 

ممکن است نوع پرونده های زندانیان ایرانی متفاوت باشد.

سفر امیرعبداللهیان به آفریقا
کنعانی در خصوص روابط با کشــورهای آفریقایی، گفت: همواره روابط ایران 
با آفریقا و گســترش روابط برای ما مهم بوده اســت. ما شاهد روابط مثبت در 
ماه های گذشته بودیم. گفتگوها و مذاکرات انجام شده و هیئت های مبادله شده 
نشــان از گسترش روابط است. در سفر هفته گذشته هیئت موریس به تهران 
نیز اســناد خوبی امضا شد.وی با بیان اینکه در اســتمرار این روند نیز شاهد 
آغاز ســفر وزیر امور خارجه کشورمان به دو کشور مالی و تانزانیا خواهیم بود، 
افزود: سفر امیرعبداللهیان به مالی در راستای دعوت وزیر این کشور است. هم 
با مقامات سیاســی و هم مقامات اقتصادی این کشور مذاکراتی خواهد شد و 
مجمع اقتصادی دو کشور را برگزار خواهیم کرد.سخنگوی وزارت امور خارجه 
اظهار کرد: در ادامه دعوت وزیر امور خارجه تانزانیا را داشتیم که این سفر نیز 
بعد از مالی انجام خواهد شد.کنعانی با اعالم اینکه در ادامه نیز سفری به زنگبار 
و جمهوری متحد با تانزانیا صورت خواهد گرفت، گفت: با زمینه ســازی های 
صورت گرفته، شاهد گسترش تبادالت رسمی با هیئت های آفریقایی هستیم 
و حجم روابط اقتصادی ایران با این کشورها هم گسترش پیدا خواهد کرد.وی 
درباره روابط ایران و عربستان بعد از حصول توافق هسته ای، گفت: روابط خود 
را با عربستان در چارچوب موضوعات هسته ای نمی بینیم. دو کشور حاضر در 
منطقه هســتیم که می توانیم در موضوعات منطقه ای نقش مکمل و سازنده 
داشــته باشیم.سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: فعالیت های هسته ای ایران 
قانونی، شناخته شــده و مبتنی بر قوانین و مقررات آژانس است و موضوعات 
مهمی با عربستان داریم که می توانیم با هم همکاری و گفتگو کنیم و به نقاط 
مشــترکی برسیم.کنعانی با بیان اینکه ســفیر جدید کویت وارد شد و سفیر 
امارات هم قرار اســت مجدداً اعزام شود، گفت: همین فضای مثبت در ارتباط 
با کشــورهای همسایه ما در منطقه در آســیای مرکزی و قفقاز وجود دارد و 

شرایط اقتضا می کند.

رئیسی در دیدار مدیران و کارکنان وزارت دفاع:

الگوی صنایع دفاعی به سایر عرصه ها و صنایع کشور تسری پیدا کند
رئیس جمهور با قدردانی از دستاوردهای گرانسنگ دانشمندان 
و نخبگان در صنایع دفاعی کشور، خواستار تسری الگوی صنایع 
دفاعی به ســایر عرصه ها و صنایع در کشــور شــد.به گزارش 
خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، 
حجت االسالم سیدابراهیم رئیســی صبح دیروز )دوشنبه( در 
جمع وزیر، مدیران و کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح ضمن گرامیداشــت ۳۱ مرداد، روز صنعت دفاعی کشور 
و یاد شــهدای وزارت دفاع و نیروهای مسلح، خصوصاً شهیدان 
بزرگوار فخــری زاده و طهرانی مقدم، اقدامــات صورت گرفته 
در این وزارتخانه را در راســتای تحقق شعار تولید دانش بنیان 
و اشــتغال آفرین، بســیار مؤثر دانســت و گفت: دستاوردهای 
ارزشــمند دانشمندان و نخبگان در صنایع دفاعی نه فقط برای 
کشورمان، بلکه برای جهان اسالم و دوست داران انقالب اسالمی 
امیدبخش و اقتدار آفرین و برای جهان کفر یاس آور است.رئیس 
جمهور نخبگان و دانشمندان باانگیزه و خالق در وزارت دفاع را 
سرمایه های ارزشمند کشور دانست و افزود: محصول و خروجی 
کار این عزیزان، صنعت دفاعی دانش بنیان کشور است که امروز 

دستاوردهای آن از سوی هیچ کسی قابل کتمان نیست.

سرریز پیشــرفت های صنعت دفاعی به سایر بخش ها 
امیدآفرین است

رئیسی با بیان اینکه امروز به گستردگی داشته ها و توانایی های 
کشور مورد تهدید دشمن هستیم، تصریح کرد: علیرغم تهدید، 
فشــار و تحریم های دشمنان روی صنایع دفاعی ما، پیشرفت ها 
در این بخش بیشــتر از ســایر بخش ها بوده و دلیل آن انگیزه 
بســیار باالیی اســت که در صنایع دفاعی بــرای خودکفایی و 
اســتقالل کشور وجود دارد و در نتیجه این پیشرفت ها، موجب 
تولید قدرت برای کشــور شده اســت.رئیس جمهور با اشاره به 
بازدید امروز خود از نمایشگاه دستاوردهای صنایع دفاعی، اظهار 
داشــت: یکی از نکات امیدبخش این نمایشگاه، سرریز فناوری 
و پیشــرفت های صنعت دفاعی کشور به سایر بخش ها در کنار 
دســتاوردهای ارزشــمند در ارتقای قابل توجه توانمندی های 

دفاعی کشور بود.وی داشــتن انگیزه و خودباوری را مهم ترین 
مؤلفه و ویژگی متخصصان جوان و توانمند صنایع دفاعی کشور 
دانســت و خاطرنشــان کرد: این خودباوری در پرتو خداباوری 
شکل گرفته و همان رمز پیروزی در نگاه امام خمینی )ره( است 
که فرمود می شــود با توکل به خــدا و اعتماد به نفس و اتکا به 

داشته های خود کارهای بزرگی رقم زد.

مســیر وزارت دفاع در تبدیل ایده به محصول در سایر 
صنایع نیز با قوت دنبال شود

رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت تجلیل و قدردانی از نخبگان 
و دانشــمندان صنایع دفاعی کشــور، خطاب به مدیران وزارت 
دفــاع گفت: قدردانی واقعی از این نخبگان، فراهم کردن زمینه 
شکوفا شدن دانش و اندیشه آنان است. مدیران وزارت دفاع این 
وزارتخانه را به زیســت بوم نخبگان تبدیل و از این سرمایه های 

کشور حمایت و پشتیبانی کنند.رئیسی در ادامه تبدیل ایده به 
محصول توسط نخبگان صنعت دفاعی کشور را بسیار ارزشمند 
و الگویی گرانسنگ برای دیگر حوزه ها در کشور دانست و افزود: 
تبدیل ایده به محصول فرآیند ساده ای نیست و دستیابی به این 
مهم، صنایع دفاعی ما را به صنعتی افتخارآمیز برای کشور تبدیل 
کرده و کشورهای دیگر را به حیرت واداشته است. این مسیر با 

قدرت و قوت در سایر بخش ها و صنایع نیز دنبال شود.

نخبگان وزارت دفاع تا یک قدمی ســاخت هواپیمای 
مسافربری رسیده اند

رئیــس جمهــور با اشــاره بــه »تأثیرگــذاری، دقــت باال و 
هوشمندســازی« به عنوان ۳ ویژگی بســیار مهم محصوالت 
تولیدشــده در صنعت دفاعی کشور، خطاب به دست اندرکاران 
این صنعت، اظهار داشــت: شــما با ابتکار و خالقیت خود برای 

کشور تولید قدرت کرده اید تا جایی که مقامات نظامی دنیا نیز 
به پیشرفت های اقتدارآفرین صنعت دفاعی ایران معترفند.

وی نوآوری ها در زمینه ســاخت انواع پرنده ها در صنایع دفاعی 
را بســیار افتخارآمیز دانست و با اشاره به بازدید خود از صنایع 
هواپیماسازی ایران در اصفهان تصریح کرد: دانشمندان و نخبگان 
ما در این وزارتخانه تا یک قدمی ســاخت هواپیمای مسافربری 
رسیده اند و از آنها خواسته ام که این مسیر را تا حصول نتیجه با 

قدرت و قوت ادامه دهند.

دشمنان مطمئن باشند این منطقه از آن ملت های مستقل 
و آزادی خواه خواهد بود

رئیســی در بخش دیگری از ســخنان خود با بیان اینکه گاهی 
برخی از دشــمنان انقالب اسالمی به رغم توانمندی های بسیار 
باالی دفاعی کشور به خود اجازه می دهند تهدیداتی بر علیه ملت 
ایران به زبان بیاورند، خاطرنشان کرد: امروز جمهوری اسالمی 
از همیشه قدرتمندتر و دشمنان ما از همه زمان ها ضعیف ترند 
و آنچه مــا را به قدرتی اثرگذار در منطقه و جهان تبدیل کرده 
نیروهــای کارآمد، باانگیــزه و انقالبی و دســتاوردهای دفاعی 
دانشمندان ماست.رئیس جمهور افزود: دشمنان بدانند مصمم 
به ادامه این مسیر هستیم و مطمئن باشند که دست مستکبران 
از منطقه قطع خواهد شد و این منطقه از آن ملت های مستقل و 
آزادیخواه خواهد بود.رئیسی همچنین در بخشی از سخنان خود 
به اقدامات صورت گرفته در حوزه صنعتی سازی مسکن از سوی 
صنایع دفاعی کشور اشاره و تصریح کرد: خوشبختانه نخبگان و 
دانشــمندان ما در صنایع دفاعی به روشی نوآورانه و صنعتی در 
ساخت مسکن دست پیدا کرده اند که قطعاً در طرح جهش تولید 
مســکن مؤثر خواهد بود.وی پیش از این نشست، از نمایشگاه 
تخصصی پدافندی و جنــگ الکترونیک و همچنین تجهیزاتی 
که براساس تدابیر فرمانده معظم کل قوا در وزارت دفاع ساخته 
شــده اند، بازدید کرد.همچنین رئیس جمهور از پروژه مسکن 
مهر ساخته شده به دســت متخصصان صنایع دفاعی کشور و 

روش های نوآورانه به کار رفته در این پروژه نیز دیدن کرد.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه  گفت: ما در حوزه نظامی این 
توانمندی هایی که االن داریم، در گذشته نداشتیم. در گذشته 
سیم خاردار وارد می کردیم، اما حاال پهپاد صادر می کنیم.به 
گزارش خبرگزاری تســنیم از مشهد مقدس، سردار سرتیپ 
پاسدار امیرعلی حاجی زاده  در نشست بصیرتی دانش پژوهان 
بیســت و هفتمین دوره طرح والیت در دانشــگاه فردوسی 
مشــهد با تاکید بر اینکه سال هاســت شاهد جنگ ترکیبی 
از سوی دشمن هســتیم، اظهار داشت: به لطف خداوند و با 
اســتقرار دولتی انقالبی و همت مسئوالن و همچنین کمک 
آحاد مردم امیدواریم که ایــن موضوع را نیز حل کنیم.وی 
افزود: مشکل اقتصادی ما از دو عامل اصلی ناشی شد؛ یکی 
از آن ها عامل خارجی بود که با تحریم و فشــار دشمن آغاز 
شد. دشمن برای این تحریم حداکثری تمام توان خود را به 
کار گرفت. بر همین اســاس در دوره اوباما شــروع تحریم با 

به کارگیری افراد و ایجاد قرارگاه و هزینه های بســیار صورت 
گرفــت و در دوره ترامپ نیز همین فشــار حداکثری حفظ 
شد.فرمانده نیروی هوافضای ســپاه با بیان اینکه دشمن با 
راهبرد و هدف ثابت، اما تاکتیک متفاوت و البته به کارگیری 
ســایر روش ها، با محوریت اقتصاد و هدف فروپاشــی نظام 
برنامه ریزی کرده بود، با اشــاره به عامل دوم تضعیف شرایط 
اقتصادی تصریح کرد: آنچه که این مســئله را تشدید کرد، 
موانع داخلی بود؛ آن هایی که به آمریکا امید بستند و بسیاری 
از اقدامات الزمی که باید در طول هشت سال انجام می دادند 
را انجام ندادند.ســردار حاجی زاده افــزود: اقدام آمریکایی از 
خــارج و امید آمریکایی در داخــل، دو تیغه قیچی تضعیف 
شرایط اقتصادی کشور بود.فرمانده نیروی هوافضای سپاه در 
بخش دیگری از ســخنان خود بــا تأکید بر اهمیت موضوع 
تولید، تصریح کرد: نسخه حل مشکالت کشور همان است که 

مقام معظم رهبری در طی سال های مختلف مطرح کرده اند 
و امســال نیز دوباره موضوع تولید، اشتغال و دانش بنیان را 
بیان فرمودند.ســردار حاجی زاده افزود: این ها عصاره صد ها 
جلد کتاب و راهکار و روش هایی اســت که دانشــمندان و 
متخصصیــن روایت کردند و رهبر معظــم انقالب آن را در 
این ســه کلمه مطرح کردند.فرمانده نیروی هوافضای سپاه 
با اشاره به نقش شرکت های دانش بنیان در صنعت گفت: ما 
در بسیاری از بخش های تولیدی، زمینه بسیاری از اقدامات 
را نداریم و فعالیت های دانش بنیان باید آن را به وجود بیاورد. 
اگر این امر صورت گیرد، می توانیم در اغلب صنایع، مشکالت 
را حل و اشتغال ایجاد کنیم.سردار حاجی زاده با اشاره به اینکه 
توانمندی های دفاعی کشور محصول تعامل نیرو های مسلح 
با بخش های دانش بنیان اســت، ادامه داد: ما در بسیاری از 
بخش ها نیازمند اقدامات دانش بنیان هستیم تا به این وسیله، 
وابسته به خارج نباشیم؛ چرا که تولید دانش بنیان، می تواند 
جهش ایجاد کند.فرمانده نیروی هوافضای سپاه با بیان اینکه 
این اقدامات در حوزه دفاعی نیز انجام گرفته اســت، تصریح 
کرد: مــا در حوزه نظامی این توانمندی هایی که االن داریم، 

در گذشته نداشتیم. در 
خاردار  ســیم  گذشته 
وارد می کردیم، اما حاال 
پهپاد صــادر می کنیم؛ 
بدون شــک این مسیر 
بــا ایجاد ارتبــاط بین 
دانش بنیان،  بخش های 
دانشــگاه ها و نخبگان، 

طی شده است.سردار حاجی زاده اضافه کرد: در همین نیروی 
هوافضا، ما اوایل در بخش تحقیقات، سرمایه گذاری کردیم تا 
بتوانیم موانع را پشت سر بگذاریم. این امر باعث برتری ایران 
در پهنه هوایی شد و بار ها شنیدیم که غربی ها اولویت مذاکره 
را در محدود کردن پهپاد ها و قدرت موشکی ما بیان کردند.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه در بخش پایانی صحبت های 
خود، با تأکید بر اهمیت نقش مسئولین در ایجاد انگیزه برای 
جوانان کشور گفت: مسئولین باید به جوانان و نخبگان امید 
و انگیزه بدهند و در اقدامات خود جسارت داشته و خطرپذیر 

باشند.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه:

بهصادرکنندهپهپادتبدیلشدهایم

امیرعبداللهیان:
قولهاییازطرفعربستانبرایآزادی

حاجِیایرانیدریافتکردهایم
وزیــر امور خارجه کشــورمان گفت: قول هایی مبنی بر مســاعدت از طرف 
عربستان برای آزادی حاجی ایرانی دریافت کرده ایم.به گزارش ایسنا، حسین 
امیرعبداللهیان در صفحه اینستاگرام خود با اشاره به دیدار اخیرش با خانواده 
»خلیل دردمند« حاجِی ایرانی که بعد از پایان مناسک حج در مکه مکرمه از 
سوی پلیس عربستان سعودی بازداشت شده است، نوشت: »در این دیدار این 
خانواده را در جریان اقدامات انجام شده از سوی وزارت امور خارجه از ابتدای 
بازداشت تا امروز قرار دادم. به آنها گفتم وزارت خارجه وظیفه دارد از منافع 
مردم عزیز ایران در سراســر جهان دفاع کند و همکارانم مخصوصا در اداره 
کنسولی با تمام توان پیگیر آزادی این شهروند ایرانی هستند، در این رابطه 
قولهایی نیز مبنی بر مساعدت از طرف عربستان دریافت کرده ایم.الزم به ذکر 
است در روزهای اخیر در گفتگوی تلفنی جداگانه با وزرای امور خارجه عراق 
و عمان نیز در خصوص این موضوع صحبت نمودم و مقرر شد پیگیری هایی 

از جانب ایشان نیز صورت گیرد.«

نماینده مجلس: 
هنوزبهلحاظتخصصیامتیازهایمختلفی

درمسیرمذاکراتتبادلمیشود
ابوالفضل عموئی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی گفت: هر تصمیمی در چارچوب توافق برجام نهایی شود، به 
عنوان تصمیم کمیسیون مشترک برجام منتشر خواهد شد لذا هنوز نمی توان 
از متن پایانی حرفی زد و در این مرحله هیچ گونه گمانه زنی قابل اســتناد 
نیست.به گزارش خانه ملت، ابوالفضل عموئی با اشاره به گمانه زنی های متعدد 
در مورد جزئیات توافق احتمالی ایران و ۱+۴اظهار داشــت: هر تصمیمی در 
چارچوب توافق برجام اخذ شــود و در نهایت به جمع بندی برسند به عنوان 
تصمیم کمیســیون مشترک برجام منتشر خواهد شد.وی افزود: متن توافق 
احتمالی، هم در اختیار افکار عمومی قرار می گیرد و هم در اختیار ذی نفعان 
در کشورها و مقامات این کشور ها، و پس از آن قابلیت ارزیابی آن وجود دارد.

وی با اشاره به ارزیابی های مختلف از مفاد توافق توسط افراد مختلف و رسانه 
های داخلی و خارجی گفت: مذاکرات در حال انجام اســت و هنوز به لحاظ 
تخصصی امتیازهای مختلفی در مسیر آن تبادل می شود اما هنوز نمی توان 
از متن پایانی حرفی زد، اصل اساسی در مذاکرات این است که هیچ توافقی 

حاصل نمی شود تا زمانی که در مورد همه چیز توافق شده باشد.

تهران - ایرنا- وزیر کشور با بیان اینکه دولت سیزدهم 
با شعار روشن دولت مردمی و ایران قوی آغاز به کار 
کــرد، گفت: این دولت با اتکا بــه ظرفیت داخلی از 
کســری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی با موفقیت 
عبور کرد.به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، احمد 
وحیدی شامگاه یکشنبه در گفت وگوی خبری صف 
اول شبکه خبر که به مناسبت هفته دولت انجام شد، 
افــزود: خیلی ها در ناامیدی و یأس بودند و همه امور 
کشور را به برخی توافقات خارجی ربط می دادند.وی 
یادآور شد: در چنین شرایطی دولت سیزدهم آغاز به 
کار کرد و نخســتین کار دولت فائق آمدن بر حالت 
انفعال بود و دولت با نشاط و امید آغاز به کار کرد. گام 
دوم این بود که نشان دهیم در داخل کشور توانمندی 
و ظرفیت داریم و وابســته به دیگران نیستیم و گام 
سوم این بود که این فهم به طرف مقابل انتقال داده 
شود.وزیر کشور اظهار کرد: رسیدگی به فوریت های 
کشــور مانند کاالهای اساســی دیگر اقدام دولت در 
آغــاز کار بود که امروز نگرانی در این خصوص وجود 
ندارد.وحیدی با بیان اینکه سامان سیاسی جدید در 
کشــور با انتخاب استانداران بر اساس نگاه و رویکرد 
دولت مردمی انجام شــد، گفت: از نقطه نامناسب و 
ملتهب، به نقطه خوبی در حوزه های مختلف رسیدیم  
و وزارت کشــور در حوزه های مســئولیتی خود در 
راســتای برنامه ریاست جمهوری،  اقدام کرده است.
وزیر کشــور در خصوص موضــوع اربعین و آخرین 
تمهیدات انجام شــده هم اظهار کرد: ستاد اربعین از 
بهمن ماه ســال گذشته شــروع کرده است و با ۱۷ 
کارگروه در حال پیگیری وظایف خودشــان هستند.
وی ادامه داد: نخستین مساله در داخل عراق تسهیل 
سفر اســت و تاکنون مذاکرات جدی با طرف عراقی 
انجام و لغو روادید حاصل شــد. مســأله دوم توسعه 
مرزها و فعال شدن مرز خسروی، تمرچین و باشماق 

بود تا زائرین راحت تر سفر کنند. تأمین امنیت برای 
زائرین حســینی در عراق موضوع سوم بود که دولت 
عراق و گروه الحشد الشعبی مسئولیت حفظ امنیت را 
بر عهده دارند.وزیر کشور گفت در تالش هستیم طی 
مذاکره با دولت عراق، گذرنامه موقت تعبیه کنیم که 
هنوز این توافق حاصل نشده است.وزیر کشور با بیان 
اعمال نظارت جدی روی قیمت بلیط ســفر هوایی 
زیــارت اربعین، گفت: یکی از موضوعات مورد تأکید 
ریاست جمهوری فراهم سازی سفر ارزان بود که لغو 
روادید با همین هدف اعمال شد و امسال بیمه به رقم 
۱۸ هزار تومان کاهش یافته اســت.وی افزود: تالش 
بر کاهش هزینه ها به حداقل ممکن است تا مردم با 

خیال راحت به عتبات عالیات مشرف شوند.

16 هزار طرح در هفته  دولت آماده بهره برداری 
است

وحیدی در بخش دیگری از این گفت وگو با اشــاره 
به اقدامات وزارت کشور، به عملکرد اقتصادی دولت 
در استانداری ها خاطرنشــان کرد: حوزه اقتصادی و 
عمرانی از مســئولیت های مهم وزارت کشور است.

وزیر کشــور حجم طرح های آمــاده افتتاح در هفته 
دولــت را ۱۶ هزار طرح معــادل ۱۲۴ هزار میلیارد 

تومان برشمرد و گفت: ۲ هزار و ۵۰۰ طرح هم آماده 
کلنگ زنی است.

احیای یک هزار و 800 واحد تولیدی غیرفعال 
در دولت سیزدهم

وحیدی بــه فعالیت ایــن وزارتخانه بــرای احیای 
واحدهای نیمه فعال یا راکد هم اشاره کرد و گفت: در 
یک سال فعالیت دولت سیزدهم، یکهزار و ۸۰۰ واحد 
تولیدی غیر فعال، احیا شده اند.وی درباره سفرهای 
استانی دولت تصریح کرد: این سفرهای استانی روح 
جدیدی به بخش خصوصی و دولتی وارد کرد و کارها 

بررسی و به حرکت در آمده است.

تحقق 70درصدی تعهــدات مربوط به وزارت 
کشور در سفرهای استانی

وزیر کشور خاطرنشــان کرد: ۷۰ درصد از تعهدات 
مربوط به وزارت کشــور در ســفرهای استانی دولت 
تحقق یافته اســت.وحیدی در حوزه ثبت احوال هم 
گفت: پنــج  میلیون کارت ملی هوشــمند صادر و 
تحویل داده شده اســت و بقیه هم به سرعت صادر 
خواهد شــد.وزیر کشــور یکی از نکات بسیار مهم را 
واگذاری اختیارات به اســتان ها و اســتان محوری 
در مدیریت کشور برشــمرد و گفت: این موضوع در 
دســتور کار جدی وزارت کشور است تا با این اقدام، 
وزارتخانه ها نقش هدایت گری داشــته باشند.رئیس 
شورای امنیت کشور در بخش دیگری از این گفت وگو 
به مدیریت ســیل های اخیر کشور پرداخت و گفت: 
حجم ســیل اخیر با موارد پیش از این، متفاوت بود. 
وی افزود: در دی ماه در استان کرمان در فاصله اندک 
یک روزه، ۲۰۰ میلی متر باران داشــتیم اما به دلیل 
انجــام الیروبی تلفات نداشــتیم و اخیرا هم با وجود 

بارندگی زیاد در شهر یزد تلفات نداشتیم.

وحیدی:

 دولت از کسری بودجه 400 هزار میلیارد تومانی با موفقیت عبور کرد
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تخم مرغ چند؟
مشــاهدات میدانی حاکی از آن است که قیمت هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی بیش از ۸۰ هزار تومان است.به 
گزارش ایسنا، بر اساس مشاهدات میدانی از مغازه های سطح شهر تهران قیمت هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی 
بــه وزن حدود دو کیلوگرم ۸۰ تا ۸۵ هزار تومان اســت. این یعنــی قیمت هر عدد تخم مرغ حدود ۲۶۰۰ تا 
۲۸۰۰ تومان تمام می شود.مهدی یوسف خانی_رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران در گفت وگو با 
ایسنا، گفت: نرخ مصوب هر کیلو تخم مرغ ۳۹ هزار و ۸۰۰ تومان و هر شانه  ۳۰ عددی ۸۰ هزار تومان است.
وی ادامه داد: در حال حاضر قیمت تخم مرغ به زیر نرخ مصوب رســیده اســت و نباید بیش از نرخ مصوب به 
دست مصرف کنندگان برسد.رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران اضافه کرد:حداقل قیمت هر شانه 

تخم مرغ ۷۰ هزار تومان و حداکثر آن ۸۰ هزار تومان است.

ساعت کاری ادارات از سوم شهریور به روال عادی باز می گردد
سخنگوی صنعت برق گفت: طبق مصوبه هیات دولت ساعت کار ادارات و موسسات از سوم شهریور به روال عادی بازمی گردد.مصطفی رجبی 
مشهدی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه امسال با کاهش ساعت کار ادارات ۳۰ درصد شاهد کاهش مصرف برق بودیم که کمک زیادی به 
صنعت برق کرد، گفت: صرفه جویی های صورت گرفته در بخش اداری و خانگی موجب گذر از پیک تابستان شد.وی با بیان اینکه  این روزها 
گر چه روزهای بسیار سختی برای صنعت برق بود، اما کوچک ترین خاموشی خانگی ایجاد نشد و برق پایدار برای همه مشترکان تامین شده 
است.رجبی مشهدی افزود: علیرغم خنک شدن نسبی هوا در برخی نقاط کشور، اما مناطق شمالی و جنوب کشور هنوز گرمای پایدار دارند و 
مصرف برق باالست که  از مردم تقاضا می شود از صرفه جویی در مصرف غفلت نکنند و در ساعت های اوج مصرف که از ساعت ۱۲ تا ۱۸ و ۲۰ تا 
۲۳ است نهایت رعایت مخصوصا در استفاده از وسایل سرمایشی را داشته باشند.سخنگوی صنعت برق گفت: در برخی نقاط کشور که خنک تر 

است  مردم می توانند کولرها را خاموش کنند و با این کار کمک به تامین برق برق مناطق گرمسیری که فوق العاده گرم است، خواهد شد.

گزیده خبر
میرکاظمی:

دولت را با وضعیتی زیر صفر تحویل گرفتیم
رئیس ســازمان برنامه و بودجه با اشــاره به اینکه دولت را با وضعیتی زیر صفر 
تحویــل گرفتیم، گفت: برای دولت این وضعیت راحت نبود.به گزارش ایســنا، 
مســعود میرکاظمی در نشســت خبری امروز به مناســبت هفته دولت، اظهار 
کرد: یکســال از دولت ســیزدهم گذشــت که برای دولت راحت نبود. به دلیل 
اینکه وضعیتی که دولت را گرفتیم مطلوب نبود؛ گاهی اوقات شما صفر تحویل 
می گیرید و بعضی اوقات آن را منفــی تحویل می گیرید.وی افزود: برخی به ما 
انتقــاد می کنند و می گویند دولت را صفر تحویل ندادند، باید بگوییم که دولت 
را زیر صفر و منفی تحویل گرفتیم.میرکاظمی تاکید کرد: از هشت میلیارد دالر 
منابعی که برای خرید کاالهای اساسی در اختیار دولت است، ۶.۵ میلیارد دالر 
آن توسط دولت گذشته خرج شده و با آن خرید انجام شده بود. در حالی که در 

آن زمان ۱۸ میلیارد دالر نیاز داشتیم.

 تکذیب لغو پروازهای ترکیه به علت
شیوع کرونا

در حالی که برخی وب ســایت ها و شــبکه های اجتماعی از لغو پروازهای ایران 
و ترکیه به دلیل گســترش شــیوع ویروس کرونا خبر داده بودند، مدیرکل دفتر 
ارتباطات و اطالع رسانی شهر فرودگاهی امام خمینی این خبر را تکذیب کرد.به 
گزارش ایســنا،  اخباری مبنی بر تعلیق پروازهای ترکیه به ایران به علت افزایش 
کرونا در برخی شــبکه های اجتماعی و وب ســایت های خبری در حال انتشار 
اســت،  در این راســتا جواد صالحی - مدیرکل دفتر ارتباطات و اطالع رســانی 
شــهر فرودگاهی امام خمینی- به ایســنا اعالم کرد: این اخبار برای ۱۹جوالی 

سال ۲۰۲۰ بوده و برخی خبرگزاری های داخلی به  اشتباه آن را انتشار داده اند.

قهرمانی فرنگی کاران جوان ایران در 
رقابت های جهانی با حمایت همراه اول 

رقابت های جهانی کشــتی فرنگی جوانان در شــهر صوفیه بلغارســتان دیشب 
)یکشــنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۱(، به پایان رســید و تیم ایران با کسب چهار مدال 
طال، دو مدال نقره و دو مدال برنز قهرمان شــد.برای تیم کشتی فرنگی جوانان 
کشــورمان، علیرضا مهمدی در وزن ۸۲ کیلوگرم، سعید اسماعیلی در وزن ۶۰ 
کیلوگرم، ایمان محمدی در وزن ۶۳ کیلوگرم و علی عابدی در وزن ۹۷ کیلوگرم 
به مدال طال دســت یافتنــد. ابوالفضل چوبانــی در وزن ۸۷ کیلوگرم و فردین 
هدایتی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم صاحب مدال نقره شــدند و امیر عبدی در وزن 
۷۲ کیلوگرم و ســیددانیال سهرابی در وزن ۶۷ کیلوگرم به مدال برنز رسیدند. 
در رده بندی تیمی، ایران با ۱۷۴ امتیاز به عنوان قهرمانی دست یافت و تیم های 
آذربایجان و اوکراین به ترتیب دوم و سوم شدند.همراه اول به عنوان حامی رسمی 
تیم های ملی کشتی کشورمان، این موفقیت را به تمامی ایرانیان و ملی پوشان 

تبریک گفته است.

یک کارشناس حوزه کار پاسخ داد

افزایش۳۸درصدیحقوقشاملحالکدامبازنشستگانمیشود؟
یک کارشــناس حوزه کار با بیان اینکه افزایش ۳۸ درصدی حقوق شــامل حال تمام 
بازنشستگان تامین اجتماعی می شود، گفت: از شهریور ماه مصوبه افزایش ۳۸ درصدی 
برای همه بازنشستگان سایر سطوح الزم االجرا است و مابه التفاوت آن از اول فروردین 
ماه واریز خواهد شد.حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا، درباره تاخیر در ابالغ 
مصوبه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کارگران و احتمال اصالح یا تایید آن اظهار کرد: 
مبلغ حق مسکن کارگران رقم باالیی نبود و از ابتدا هم دولت روی آن حساسیت نداشت 
اما اعتقاد من این است که ۱۰۰ هزار تومانی که کاهش داده و ۵۵۰ هزار تومان شد، در 
رد مصوبه شورای عالی کار نبود بلکه این کاهش از این باب صورت گرفت که توجیهی 
بر تغییر مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی از سوی دولت باشد.وی 
ادامه داد: معتقدم بعد از اینکه مجلس مراتب قانونی را به لحاظ مغایرت مصوبات دولت 
با مصوبه حق مســکن شورای عالی کار اعالم کرد، بحث تغییر حق مسکن کارگران یا 
تنزل آن به ۵۵۰ هزار تومان خود به خود منتفی شده است و همچنان که دولت عین 
مصوبه افزایش مستمری ها را پذیرفت و اعالم کرد، در خصوص حق مسکن کارگران نیز 

همان مبلغ ۶۵۰ هزار تومان باید رعایت شود منتها به دلیل مشغله ها و گرفتاری های 
دولت دبیرخانه هیات دولت باید این موضوع را پیگیری کند. این کارشناس حوزه کار 
تاکید کرد: در بحث مصوبه حق مســکن، باید  ابالغ رسمی از سوی دولت صورت گیرد 
تا فرایند قانونی آن طی شود و مصوبه مجددا به وزارت کار برگردد و از طریق وزارتخانه 
به کارفرمایان ابالغ شود تا بتوانند آن را اجرا کنند.حاج اسماعیلی گفت: جلسات دولت 
دوبار در هفته تشــکیل می شود و این هفته فرصت خوبی است که دولت مصوبه حق 
مسکن را به طور رســمی ابالغ کند تا در شهریور ماه که قرار است افزایش مستمری 
بازنشستگان اتفاق بیفتد، کارگران هم بتوانند حق مسکن را به طور کامل دریافت کنند.

وی درعین حال به مصوبه افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان اشاره کرد و گفت: 
افزایش ۳۸ درصدی حقوق شامل حال همه بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی 
می شود که باید به اضافه مبلغ ۵۱۵ هزار تومان به آنها پرداخت شود و سازمان تامین 
اجتماعی احکام آن را بر اساس این مبلغ از اول سال صادر کند.این کارشناس حوزه کار 
تصریح کرد: ســازمان تامین اجتماعی قبال افزایش ۱۰ درصدی حقوق به اضافه مبلغ 

۶۵۰ هــزار تومان را مطابق آنچه دولت ابالغ کرده بود اجرا کرد ولی اکنون با توجه به 
اعالم دکتر زاهدی وفاـ  سرپرست وزارت کارـ  افزایش ۳۸ درصدی به اضافه ۵۱۵ هزار 
تومان از شهریور ماه برای تمام بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی لحاظ خواهد 
شد.حاج اسماعیلی گفت: بازنشستگان سایر سطوح کسانی هستند که بیشتر از حداقل 
مستمری دریافت می کنند و حدود ۸۰۰ هزار تا ۸۵۰ هزار نفر هستند که تحت عنوان 
سایر سطوح مزدی افزایش ۳۸ درصدی به اضافه ۵۱۵ هزار تومان شامل حال آنها می 
شود و بازنشستگان حداقل بگیر هم کسانی هستند که حداقل مستمری را دریافت می 
کنند که در خصوص آنها قبال مصوبه افزایش ۵۷ درصدی شورای عالی کار اجرا شده 
است.وی در خصوص آن دسته از بازنشستگانی که حقوق و مستمری خود را بر اساس 
افزایــش ۱۰ درصد به اضافه ۶۵۰ هزار تومان دریافت کردند نیز، گفت: این دســته از 
بازنشستگان مابه التفاوت افزایش ۳۸ درصدی به اضافه ۵۱۵ هزار تومان را برای ماههای 
قبل و از اول فروردین دریافت خواهند کرد و از اول شهریور ماه هم احکام حقوق آنها 

بر اساس ۳۸ درصد به اضافه ۵۱۵ هزار تومان صادر خواهد شد.

معــاون وزیــر راه و شهرســازی گفت: طی 
با شــهرداری، بســته پیشنهادی  همکاری 
جدیدی را به منظور نوســازی و بهســازی 
در شــهر تهران آغاز کرده ایم کــه از جمله 
محورهای آن می توان به تراکم تشــویقی، ســطح اشــغال بیشتر و تسهیالتی در 
زمینه پارکینگ اشاره کرد.محمد آئینی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: تشویقات 
شهرسازانه، محور جدیدی اســت که در بحث نوسازی بافت فرسوده با شهرداری 

تهران شــروع کرده ایم و معتقدیم این موضوع از تسهیالت بانکی و تخفیف پروانه 
مهمتر اســت.وی افزود: تجربه نشــان داده به طور مثال یک طبقه تشویقی برای 
ســازندگان مهمتر از دیگر مشوق ها اســت. یا اینکه وقتی اجازه یک درب اضافی 
برای پارکینگ داده می شــود چند پارکینگ مزاحم حذف خواهد شد.مدیرعامل 
شــرکت بازآفرینی شــهری با بیان اینکه برای تحرک در بافت فرســوده بســته 
جامعی از جنس های مختلف تهیه کرده ایم گفت: تراکم تشــویقی، سطح اشغال 
بیشتر، تسهیالتی در زمینه پارکینگ، توده گذاری و برخی جزئیات دیگر از جمله 

موضوعاتی است که در این بسته گنجانده شده تا جذابیت ساخت و ساز را افزایش 
دهیم.آئینی تصریح کرد: بســته جامع تشویقی به صورت پایلوت در بافت فرسوده 
شهر تهران آغاز می شــود که تحولی در این مناطق خواهد بود. جدیدترین اقدام، 
مصوبه شورای عالی شهرسازی است که کمیته فنی آن انجام شد و دوشنبه هفته 
آینده با حضور وزیر راه و شهرســازی و اصحاب رسانه، اطالع رسانی در این زمینه 
انجام خواهد شد.وی با بیان اینکه نوسازی و بهسازی ۱۵۰ هزار واحد مسکونی در 
شهر تهران را هدفگذاری کرده ایم گفت: از این تعداد ۶۴ هزار واحد در حال ساخت 
است. با پیشنهادی که ما دادیم امیدواریم در پایان چهار سال، نوسازی یک میلیون 
واحد را در کل کشور داشته باشیم.معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: کار را با 
۱۵۰ هزار واحد شروع می کنیم و در سال آخر به ۳۵۰ هزار واحد ختم می شود که 

مجموعا هدف بهسازی و نوسازی یک میلیون واحد محقق خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد

بسته جدید تشویقی برای سازندگان در بافت فرسوده

مؤسس و بنیانگذار هتل چمران شیراز تصریح کرد  : 
تجلیل و قد  رد  انی از بزرگان، نام  آوران، فرهیختگان 
و افتخارآفرینان این شهر د  ر عرصه  های مختلف را 
د  ر د  ســتور کار قرار د  اد  ه و اعتقاد   د  اریم بزرگد  اشت 
باید   د  ر زمان حیات فرد   باشــد  . وی جوان گرایی و 
هد  ایت جوانان د  ر حوزه مسائل فرهنگی، اجتماعی 
را یکی از حرکت  های مهم زیرساختی د  ر راستای 
توســعه و رشــد   د  یگر عرصه  ها د  انســت و گفت: 
همیشه تالش د  اشــته  ام مید  ان را به جوانان د  اد  ه 
و زمینه حرکت، پویایی و رشــد   آن ها را به عنوان 
یک عنصر و مؤلفه فرهنگی فراهم نمایم.شفاعتیان 
اد  امه د  اد  : از اید  ه ها و پیشنهاد  ات د  ر زمینه و بستر 
فعالیت  های فرهنگی استقبال کرد  ه و به اید  ه  های 
برتر جایزه می  د  هیم.وی با اشاره به این  که بخشی 
از فعالیــت  های هتل چمران د  ر راســتای رویکرد   
فرهنگی آن، بر اســاس برگزاری بزرگد  اشــت  ها، 
جشنواره  ها، یاد  بود  ها، فستیوال  ها و نشست  های 
فرهنگی و اد  بی تعریف شد  ه است، گفت: د  ر همین 
راستا به مناســبت روز جهانی عکاسی، د  ر صفحه 
اینســتاگرامی هتل چمران فراخوانی به مســابقه 

گذاشته شد   که سوژه آن هتل چمران به عنوان یک 
المان و نماد   شــهری بود  . مؤسس و بنیانگذار هتل 
چمران افزود  : بعد   از اعالم این فراخوان 84 اثر که به 
صورت عکس د  وربینی و موبایلی از فضای بیرونی و 

د  اخل هتل چمران گرفته شد  ه بود  ، د  ریافت شد   که 
د  ر نهایت 30 اثر به مرحله نهایی رسید  . شفاعتیان 
خاطرنشان کرد  : از بین آثار به مرحله نهایی رسید  ه 
10 اثر با رأی مرد  می به عنوان آثار برتر شــناخته 
شــد  .  وی افزود  : د  ر مرحله د  اوری نیز از بین آثار 3 
اثر منتخب گرد  ید  . گفتنی اســت برترین  های این 
روید  اد   براساس آراء د  اوران، فهیمه اسالمی، فاطمه 
آریایی و صد  یقه کشاورز بود  ند   که به ترتیب عناوین 
اول تا ســوم را به خود   اختصاص د  اد  ند  .براســاس 
این گزارش، علیرضا ایزد  ی، حسین جاوید  ، مهران 
نعمتی، صاد  ق علوی، زینت ملکپور، عرفان جنتی، 
مینا شــیروانی، آریا رحیمی، علــی توانگر و غزاله 
موسوی نیز به عنوان منتخبان آراء مرد  می معرفی 
شد  ند  .شایان ذکر است پس از معرفی آثار برگزید  ه 
و نفرات برتر توســط د  اور این مسابقه، به نفر اول 
یک ســکه بهار آزاد  ی و لوح تقد  یر، به  نفر د  وم نیم 
سکه بهار آزاد  ی و لوح تقد  یر و به نفر سوم ربع سکه 
بهار آزاد  ی به همراه لوح اهد  ا شد  . همچنین به د  ه 
نفــر منتخب مرد  می نیز لوح تقد  یر و جوایزی اهد  ا 

گرد  ید  .

مؤسس و بنیانگذار هتل چمران شیراز عنوان کرد  ؛ 

بسترمناسبوامنبرایفعاالنفرهنگی،هنرمندانوتولیداتفرهنگیمیبایستفراهمشود
مؤسس و بنیانگذار هتل چمران 

شیراز تصریح کرد  :

 تجلیل و قد  رد  انی از بزرگان، 
نام  آوران، فرهیختگان و 

افتخارآفرینان این شهر د  ر 
عرصه  های مختلف را د  ر 

د  ستور کار قرار د  اد  ه و اعتقاد   
 د  اریم بزرگد  اشت باید  

 د  ر زمان حیات فرد   باشد  . 
مؤسس و بنیانگذار هتل چمران شــیراز با اشاره به اهمیت 
سرمایه  گذاری بر روی مسائل و مباحث فرهنگی گفت: بستر 
مناســب و امن برای فعاالن فرهنگی، هنرمند  ان و تولید  ات 
فرهنگی می  بایســت فراهم شود  .محمد   حسین شفاعتیان 
د  ر آئین بزرگد  اشــت روز جهانی عکاس و اختتامیه مسابقه 
عکس هتل بزرگ چمــران، بر لزوم پرد  اختــن به مفهوم 
شناسی مســائل فرهنگی تأکید   کرد   و افزود  : ورود   به عرصه 
فعالیت  های فرهنگی باید   کارآمد  ، مستمر و همراه با مد  یریت 
راهبرد  ی و جهاد  ی باشد  .وی با انتقاد   از عملکرد   د  ستگاه  ها و 
مراکز فرهنگی و متولی د  ر این بخش د  ر استان، اظهار د  اشت: 
متأسفانه این د  ستگاه  ها و مراکز آن چنان که باید   د  ر حوزه 
مسائل زیرساختی فرهنگی و حتی شکلی آن سرمایه  گذاری 
نکرد  ه  اند  .شفاعتیان با بیان این که با نگاه به جهانی شد  ن و 
رشد   و توسعه روزافزون جهانشهر شیراز حرکت د  ر مسیری را 
آغاز کرد  ه  ایم که زیربنای آن فرهنگ است، گفت: ظرفیت  ها 
و د  اشته  های بسیار باال و واالی این کالنشهر را به رخ جهانیان 

می  کشیم.



4روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران سه شنبه 1 شهریور 1401  25 محرم 1444  23 آگوست 2022نفت و انرژی

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad 4981  8 صفحه    سال هفد              هم    شماره

www.sobh-eqtesad.ir
info@sobh-eqtesad.ir

هزینه ۳۵ میلیارد دالری چین برای 
واردات انرژی از روسیه

چیــن با هزینه ۳۵ میلیارد دالر برای خرید نفت خام، فرآورده های نفتی، 
گاز و زغال ســنگ روسیه در مقایســه با حدود ۲۰ میلیارد دالر در سال 
میالدی گذشته، وابستگی به مسکو برای تامین انرژی را از زمان آغاز جنگ 
در اوکراین، عمیق تر کرده اســت.به گزارش ایسنا، اگرچه افزایش جهانی 
قیمتهای انرژی که تحت تاثیر جنگ در اوکراین روی داده، ارزش واردات 
انرژی را باال برده است اما جدیدترین آمار گمرکی مربوط به مارس تا ژوییه 
نشان می دهد، چین حجم بیشتری انرژی با نرخ ارزان از متحد استراتژیک 
خود دریافت کرده اســت. چین در حالی واردات از روسیه را افزایش داده 
است که کشورهای غربی، خرید کاالهای روسی را تحریم کرده اند.واردات 
ژوییه از روسیه به چین، شامل رکورد باالیی زغال سنگ بود که بر مبنای 
ساالنه ۱۴ درصد رشد کرد و به ۷.۴ میلیون تن رسید. واردات زغال سنگ 
کک شو که در فوالدســازی استفاده می شود، به دو میلیون تن رسید که 
رشد ۶۳ درصدی داشت. روسیه اکنون بزرگترین صادرکننده زغال سنگ 

به چین است و اندونزی را کنار زده است.

آلمان باید منتظر کاهش بیشتر عرضه گاز 
روسیه باشد

وزیر اقتصاد آلمان در اظهاراتــی اعالم کرد آلمان فرصت خوبی برای عبور از 
زمســتان بدون متوسل شدن به تدابیر دشــوار دارد اما با این حال، با شرایط 
دشواری روبروست و باید آماده کاهش بیشتر عرضه گاز روسیه باشد.به گزارش 
ایسنا، رابرت هابک که به همراه اوالف شولتس، صدراعظم آلمان در یک سفر 
سه روزه به کانادا رفته است، به شبکه آلمانی »ای آر دی« گفت: ما همچنان 
زمستان دشواری پیش رو داریم و باید انتظار داشته باشیم که والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روســیه، عرضه گاز را به میزان بیشــتری کاهش دهد.شرکت 
گازپروم روســیه روز جمعه اعالم کرد انتقال گاز از خط لوله نورد اســتریم به 
مدت سه روز برای تعمیرات متوقف خواهد شد. این خبر به صعود قیمت پایه 
بازار گاز اروپا به رکورد باالی جدید منجر شد. این شرکت اعالم کرد صادرات 
از این خط لوله که از دریای بالتیک تا آلمان امتداد دارد، بمحض تکمیل کار 
تعمیراتی، به ظرفیت ۲۰ درصد فعلی احیا خواهد شد.وزیر اقتصاد آلمان روز 
یکشنبه تمدید دوران فعالیت سه نیروگاه هسته ای باقی مانده در این کشور به 

منظور صرفه جویی در مصرف گاز را منتفی دانست.

گزیده خبر

نشست مدیر عملیات شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی ایران

مدیر عملیات شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
ایران با حضور در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
منطقه گلســتان، از زحمات پرسنل خدوم این منطقه 
در عرصه سوخترسانی به مردم شریف استان گلستان 
قدردانی نمود.جعفر ساالری نسب بیان داشت: با اراده 
قوی و مصمم باید در این شرایط حساس که مصرف بنزین رشد باالیی داشته، با 
برنامه ریزی صحیح و استفاده از ظرفیتهای موجود مانند شرکتهای حمل و نقل 
زمینی و منابع انســانی در واحدهای عملیاتی و اجرایی در جهت ارایه خدمات 
مطلوب گام بلندی برداریم.وی افزود:بی شک خدمات شما تالشگران خط مقدم 
صنعت نفت که شرایط ویژه ای را برای مردم عزیز فراهم می نمایید نزد پروردگار 

متعال ثبت خواهد شد.

سرپرست شرکت گاز استان خبر داد؛
بدهی ۳۵۰ میلیارد تومانی مشترکان به 

شرکت گاز مازندران
شــرکت گاز مازندران ۳۵۰ میلیارد تومان از مشترکان خانگی و صنعتی استان 
طلب دارد. قاسم مایلی رستمی در نشست خبری با اصحاب رسانه استان گفت: 
مجموع مطالبات شــرکت گاز استان در مصارف خانگی و صنعتی ۳۵۰ میلیارد 
تومان اســت که ۵۰ درصد ســهم بخش خانگی و ۵۰ درصد مربوط به بخش 
صنعتی است.مایلی رســتمی افزود: برای دریافت مطالبات کارگروهی تشکیل 
دادیم تا در ۱۲ قسط مطالبات دریافت شود.وی تاکید کرد: با وجود این مطالبات، 
تا جایــی که مقدور بوده گاز صنایع را به دلیل بدهی قطع نکردیم.سرپرســت 
شرکت گاز مازندران وصول مطالبات را برای اجرای طرح های توسعه شبکه گاز 
ضروری دانست و عنوان کرد: اگر این بدهی پرداخت شود می توانیم به واحدهای 

بیشتری گازرسانی کنیم.

اولین جلسه قرارگاه مسکن استان البرز برگزار شد
 برای حل مشکل مسکن مردم، اقدامات ویژه 

ای در دستور کار قرار دادیم 
مشــکالت تعاونی های مسکن احصا و رســیدگی می شود/کمیته ویژه مسکن 
محرومان ذیل قرارگاه تشکیل می شود.  نهضت ملی مسکن در البرز با رویکرد 
ساماندهی بافت های فرســوده اجرایی می شود .نماینده عالی دولت در استان 
البرز گفت: اولین جلســه قرارگاه مسکن اســتان با اقدامات و برنامه های ویژه 
بمنظور تامین مسکن مردم  تشکیل شــد.به گزارش اداره کل روابط عمومی و 
امور بین الملل استانداری البرز، مجتبی عبداللهی در اولین جلسه قرارگاه مسکن 
استان که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، افزود: قرارگاه ها اهداف 
مهمی را دنبال می کنند برای تحقق آنها اقدامات ویژه ای در مدت زمان کوتاهی 

دنبال می شود.

آغاز عملیات اجرایی ساخت دانشکده 
دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

عملیات اجرایی ساخت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه 
علوم پزشــکی هرمزگان در پردیس دانشگاه آغاز شد. 
با حضور مهندس دوستی اســتاندار هرمزگان، مرادی 
نماینده مردم استان در مجلس شورای اسالمی، رئیس 
دانشــگاه علوم پزشکی هرمزگان و جمعی از مسئوالن 
و مدیران عملیات اجرایی ســاخت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی 
هرمزگان آغاز شــد.به گزارش وب دا خلیج فارس، این دانشــکده قرار است در 
زمینی به مســاحت۱۳هزار و۵۰۰متر مربع در۵طبقــه طی۳۰ماه در مجتمع 
پردیس دانشــگاه علوم پزشکی هرمزگان احداث شــود.بخش های تشخیص، 
رادیولوژی، آندو، ترمیمی، پریو، جراحی، ارتودنسی، کودکان، پروتز ثابت، پروتز 
متحرک، کالس ها، رختکن، کتابخانه ها، ســالن البراتورپروتز، کارگاه و قسمت 
اداری، در این دانشــکده پیش بینی شده است.اعتبار ساخت این دانشکده بالغ 
بر۲۰۰میلیارد تومان برآورد شده، که از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری و 

وزارت بهداشت تامین می شود.

نشست دیوان عدالت اداری و اداره کل 
تأمین اجتماعی، اداره کل تعاون

نشســت تعاملی دیوان عدالــت اداری،اداره کل تأمین 
اجتماعــی و اداره کل تعــاون،کار و رفــاه اجتماعی 
اســتان اصفهان برگزار شد.مدیرکل ســازمان تامین 
اجتماعی اســتان اصفهان گفت: رویکــرد مطلوب ما 
در مــورد پرونده های موجود در دیــوان عدالت اداری 
این اســت که تعداد پرونده ها به حداقل ممکن برســد و برای تحقق این هدف 
باید با هم فکری و تعامل ســازنده بین  سازمانی نسبت به آسیب شناسی وضع 
فعلــی اقدام کنیــم و به دنبال رفع مشــکالت و احقاق حقوق مردم باشــیم.

مرتضی حاجی کاظمی با اشــاره بــه اینکه ســازمان تأمین اجتماعی خدمات 
متنوعی را به اقشــار وســیعی از جامعه ارائه می دهد، اظهار کرد: تنوع خدمات 
این سازمان به اقشار مختلف جامعه ازجمله کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان 
افتخار بزرگی برای این ســازمان خدمت رســان اســت و در کنــار آن طبیعتاً 
 ممکن اســت منجر به مطالبــات و طرح دعاوی در دیوان عدالت اداری شــود.

اقدامات بنیادی تر در زمینه جذب جوانان به 
قرآن انجام شود

متسابق رشــته ترتیل چهل و پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم در مرحله 
استانی گفت: : اداره اوقاف در زمینه جذب جوانان به قرآن و مسابقات قرآنی 
تأثیراتی داشــته اما باید اقدامات بنیادی تر و عمیق تر در زمینه جذب جوانان 
به قرآن و قرار گرفتن در مســیر قرآنی انجام شود که این مهم نیازمند همت 
بیشتر سایر ارگان های متولی قرآن نیز است.به گزارش روابط عمومی اداره کل 
اوقاف و امور خیریه استان قم، محمد خلف زاده، متسابق رشته ترتیل چهل و 
پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم در مرحله استانی در گفت وگو با خبرنگار 
ستاد خبری این دوره از مسابقات با اشاره به اینکه از سن 8 سالگی در مسیر 
قرآن قــرار گرفته، اظهار کرد: بنده از دوران کودکی در مســابقات مختلفی 
شرکت کردم که امسال با توجه یه سال گذشته سطح مسابقات از نظر کیفیت 

تالوت ها باالتر بود.

ظرفیت تولید نفت خام به ۴ میلیون و ۳۸ هزار 
بشکه در روز می رسد

مدیــر نظارت بر تولید نفت و گاز شــرکت ملی نفت ایران از ظرفیت ســازی جهت 
دســتیابی به توان تولید نفت خام به میزان ۴ میلیون و ۳8 هزار بشکه در روز خبر 
داد.به گزارش ایســنا، هرمز قالوند اظهار کرد: با عنایت به ماهیت اصلی شرکت ملی 
نفــت ایران در جهــت تولید صیانتی از میادین نفت و گاز، هر ســاله مدیریت های 
برنامه ریزی تلفیقی و نظارت بر تولید شــرکت ملی نفــت ایران مبادرت به تدوین 
برنامه تولید نفت و گاز به همراه فعالیت ها، ملزومات مورد نیاز و بودجه الزم جهت 
تحقق برنامه مذکور می کنند؛ ســال جاری نیز این رویه با رویکرد افزایش ظرفیت 
تولید نفت خام به بیش از ۴ میلیون بشکه در روز انجام شده است.  وی تصریح کرد: 
در این راســتا جلسات فنی و کارشناسی پیش بینی بهره دهی چاه های شرکت های 
تابعه که به صورت شــش ماهه برگزار می شد، در دولت سیزدهم با رویکردی جدید 
برگزار شــد. در گذشته اولویت بر نگهداشــت تولید در محدوده تولید فعلی بود اما 
در دولت جدید، عالوه بر اهمیت بخشــیدن به چالش ها و نیازمندی های نگهداشت 
تولید، افزایش تولید و ثبت رکوردهای جدید در اولویت باالتری قرار گرفت.  قالوند 
ادامه داد: در جلســات کارشناسی برگزار شــده، تعداد چاه های توسعه ای، تعمیری 
و ترمیمــی مورد نیاز جهت نیل به هدف تبیین شــده، به همــراه تعداد دکل های 
حفاری، لوله مغزی ســیار، دستگاه های فرآورش ســیار )MOT و MOS(، پروژه ها و 
نیازمندی های تحت االرضی و ســطح االرضی اعم از تعداد پمپ های درون چاهی، 
سیســتم های فرازآوری مصنوعی با گاز، انواع تجهیزات درون چاهی و سرچاهی و 
همچنین احداث خطوط لولــه جریانی، واحدهای بهره برداری و نمکزدایی به ویژه 
واحدهای زود نصب شــونده )Skid Mounted( مورد نیاز و همچنین نیازمندی های 
واحدهای میان دســت همانند ایستگاه های تقویت فشــار گاز، کارخانه های گاز و 
گازمایع مورد بحث و بررســی دقیق کارشناسی قرار گرفت و برنامه فنی و عملیاتی 
شرکت های تابعه جهت نهایی ســازی و تصویب خواهی به شرکت ملی نفت ایران 
ارســال شد.وی اظهار کرد: در راستای عمل به دستور اکید مدیر عامل شرکت ملی 
نفت ایران، جهت فراهم شدن ملزومات و شرایط دستیابی به تولید ۴ میلیون و ۳8 
هزار بشکه در روز، جلســات متعدد فنی، کارشناسی و مدیریتی بین مدیریت های 
نظارت بر تولید و برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران با مدیریت های مختلف 
شرکت های تابعه برگزار شد و ضمن بررسی دقیق تر برنامه های ارائه شده، جنبه های 
مالی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته و برنامه ای عملیاتی، منطبق بر شرایط روز 
کشــور تبیین شــد که آماده تصویب در هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران است.

قالوند ادامه داد: با عنایت به حمایت مســتمر و همه جانبه مدیرعامل شرکت ملی 
نفت ایران از شرکت های تابعه به جهت تصویب و تامین نیازمندی های این شرکت ها 
در راســتای تحقق برنامه تولید نفت خام به میزان ۴ میلیون و ۳8 هزار بشــکه در 
روز، جلســه ای مدیریتی با حضور دکتر خجسته مهر و مدیران عامل، تولید و فنی 
شرکت های تابعه و مدیریت های نظارت بر تولید و برنامه ریزی تلفیقی برگزار شد و 
تمامی ملزومات فنی و مالی جهت دســتیابی به این مهم، مورد بررسی قرار گرفت.

طبق اعالم شرکت ملی نفت، مدیر نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران 
تصریح کرد: در پایان این نشست برنامه ای مشخص جهت تامین ملزومات مذکور تا 
پایان سال جاری تدوین شد؛ لذا با مساعدت های مدیرعامل شرکت ملی نفت و ارائه 
دســتورات الزم به شــرکت های تابعه و مدیریت های پشتیبان در شرکت ملی نفت 
ایران، ظرفیت تولید نفت خام تا پایان ســال جاری به ۴ میلیون و ۳8 هزار بشــکه 
در روز خواهد رســید.قالوند افزود: مهمترین موارد جهت دستیابی به این ظرفیت 
تولید، تامین دکل و لوله مغزی ســیار بــه همراه تجهیزات و کاالی موردنیاز جهت 
حفــاری چاه های جدید، تعمیر و ترمیم چاه های موجود در کلیه میادین خشــکی 
و دریــا، تعمیر و اصالح یا تعویض پوشــش خطوط لوله انتقال، تعمیرات اساســی 
واحدهای بهره برداری، نمکزدایی، تقویت فشار، گاز و گاز مایع و به ویژه تعمیر و یا 
تعویض توربوکمپرسورهای موجود جهت جلوگیری از گازسوزی و مخاطرات زیست 
محیطی، بکارگیری Skid Mounted بهره برداری-نمکزدایی-فشــارافزایی موردنیاز و 
اقدامات متنوع دیگر اســت که تا پایان ســال جاری انجام می شود و به حول و قوه 

الهی ظرفیت سازی الزم صورت خواهد گرفت.

بلومبرگ:

 پاالیشگاه های اروپا در انتظار ۱۰۰میلیون بشکه نفت ایران به جای روسیه
بلومبرگ با اشاره به این که در پی احیای برجام تولید و صادرات 
نفت ایران به سرعت افزایش خواهد یافت، نوشت: پاالیشگاه های 
اروپایی که قبل  از تحریم ها حدود ۶۰۰هزار بشــکه در روز نفت 
خام ایران را وارد می کردند، از بازگشت نفت ایران به بازار استقبال 
می کنند.به گزارش خبرگزاری تســنیم به نقل از بلومبرگ، هنوز 
هیچ اطمینانی در مورد بازگشــت نفت خام ایــران به بازارهای 
جهانی وجود ندارد، اما درصورت احیای قرارداد اتمی برجام، تولید 
و صادرات نفت ایران به سرعت افزایش خواهد یافت.به نظر می رسد 
مذاکــرات طوالنی مدت برای احیای این قــرارداد به پایان خود 
نزدیک می شود. آمریکا در حال بررسی پاسخ ایران به پیش نویس 
نهایی این قرارداد اســت که توســط اتحادیه اروپا ارائه شده بود، 
پاسخ تهران بسیار سازنده توصیف شــده است.از نظر خریداران 
نفت، بازگشت نفت خام ایران در شرایطی که بازار با کاهش شدید 
بشکه های نفت روسیه روبه روست به این زودی ها اتفاق نمی افتد. 
اتحادیه اروپا هنوز هم حدود ۱.۲ میلیون بشــکه در روز از نفت 
خام روســیه را از طریق دریا وارد می کند که دوسوم واردات آن  
قبل از حمله روســیه به اوکراین اســت، اما از زمان اجرایی شدن 
تحریم های نفتی اتحادیه اروپا علیه روسیه، واردات نفت این کشور 
محدودتر شده است و بشکه های نفت ایران می تواند جای خالی 
آن را پر کند.پس از برداشته شدن تحریم های نفتی ایران در ۲۰۱۶ 
به دنبال امضای قرارداد برجام، تولید نفت این کشور بسیار سریع تر 

و کامل تر از انتظار تحلیلگران از سر گرفته شد. با توجه به این که 
هیچ نشــانه ای از آســیب دیدن میادین و تأسیسات نفتی ایران 

وجود ندارد، صادرات نفت این کشور باز هم می تواند به سرعت از 
سر گرفته شود.در آغاز ۲۰۱۶، تحلیلگران بلومبرگ انتظار داشتند 

تولید نفت ایران ۴۰۰ هزار بشــکه در روز طی ۶ ماه و ۶۷۵ هزار 
بشکه در روز پس از گذشت یک سال افزایش یابد، اما در واقعیت 
تولید نفت ایران طی ۶ ماه از آنچه برای ۱۲ ماه پیش بینی شــده 
بود فراتر رفت. ایران در آن زمان طی یک ســال پس از برداشته 
شدن تحریم ها، حدود ۱ میلیون بشکه در روز به تولید روزانه نفت 
خود افزود و آن را به ۳.8 میلیون بشکه در روز رساند.با توجه به 
حجم وسیع نفت خامی که در نفتکش ها و کشتی های متعدد در 
اطراف سواحل ایران ذخیره شده و آماده ارسال بود، صادرات نفت 
ایران هم به سرعت افزایش یافت. ایران در زمان حاضر در شرایط 
مشــابه قرار دارد و تخمین زده می شود ۱۰۰ میلیون بشکه نفت 
خام و میعانات گازی در ذخایر خود داشــته باشــد که می تواند 
بالفاصله وارد بازار کند.حتی اگر نفت خام ایران به این زودی ها به 
آمریکا راه پیدا نکند، می تواند خیال خریداران آسیایی مثل کره 
جنوبی و ژاپن و خریــداران اصلی آن مانند چین و هند و حتی 
خریداران اروپایی را راحت کند.پاالیشگاه های اروپایی در مدیترانه 
که قبل از آغاز تحریم ها حدود ۶۰۰ هزار بشــکه در روز نفت خام 
ایران را وارد می کردند، از بازگشــت نفت ایران به بازار اســتقبال 
خواهند کرد چون پس از اجرایی شدن تحریم های نفتی اتحادیه 
اروپا علیه روسیه همین مقدار از بشکه های نفت روسیه را از دست 
می دهند، بنابراین نفت ایران می تواند جایگزین منطقی برای نفت 

اورال روسیه باشد.

قیمــت نفت در معامالت روز دوشــنبه تحت تاثیر نگرانی ها از 
تاثیــر افزایش نرخهای بهره آمریکا بر رشــد اقتصادی و تقاضا 
برای سوخت، کاهش پیدا کرد و به سه روز افزایش متوالی پایان 
داد.به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت برای تحویل در 
اکتبر، یک دالر و ۱۷ ســنت معــادل ۱.۲ درصد کاهش یافت 
و به ۹۵ دالر و ۵۵ ســنت در هر بشــکه رسید. بهای معامالت 
وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در سپتامبر، با 
یک دالر و ۱۲ ســنت معادل ۱.۲ درصد کاهش، به 8۹ دالر و 
۶۵ ســنت در هر بشکه رســید. قرارداد اکتبر با یک دالر و ۱۵ 
ســنت معادل ۱.۳ درصد کاهش، 8۹ دالر و ۲۹ سنت معامله 

شد.هر دو شــاخص نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت روز 
جمعه برای ســومین روز متوالی، افزایــش پیدا کرده بودند اما 
تحت تاثیر رشد ارزش دالر و نگرانیها پیرامون تقاضا، حدود ۱.۵ 
درصد کاهش هفتگی به ثبت رساندند.نفت به دلیل نگرانی ها از 
انعکاس رکود اقتصادی در بازار نفت، تقریبا همه رشــد قیمتی 
که پس از حمله نظامی روســیه به اوکراین پیدا کرده بود را از 
دست داده است.هیرویوکی کیکوکاوا، مدیرکل تحقیقات شرکت 
نیســان سکیوریتیز در این باره گفت: سرمایه گذاران نگران آن 
هستند که افزایش شــدید نرخهای بهره از سوی فدرال رزرو، 
باعث کندی اقتصادی و آسیب دیدن تقاضا برای سوخت شود. 

اقدام چین در ســهمیه بندی برق در بعضی از مناطق هم مایه 
نگرانی اســت زیرا روی فعالیت اقتصادی تاثیر می گذارد.استان 
سیچوآن چین، هفته گذشــته عرضه برق به خانه ها،  ادارات و 
فروشگاه ها را به دلیل کمبود شدید برق که ناشی از موج گرمای 
کشنده و خشکسالی بود، نوبت بندی کرد.  ارزش دالر آمریکا که 
در باالترین حد پنج هفته گذشته قرار دارد هم روی قیمتهای 
نفت تاثیر گذاشته است زیرا نفت را برای خریداران غیرآمریکایی 
گران تر می کند.ســرمایه گذاران منتظر شنیدن اظهارات جروم 
پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا در سخنرانی وی در کنفرانس 
ساالنه بانکهای مرکزی جهان هستند که روز جمعه در جکسون 
هال وایومینــگ برگزار می شــود.توماس بارکین، رئیس بانک 
فدرال رزرو ریچموند روز جمعه گفته بود مقامات بانک مرکزی 
پیش از این که درباره میزان افزایش نرخهای بهره در نشســت 

ســپتامبر   ۲۱ و   ۲۰
هنوز  بگیرنــد،  تصمیم 
فرصت زیــادی دارند.بر 
اســاس گزارش رویترز، 
بانــک مرکــزی آمریکا 
برای  بیشــتری  فضای 
بهره  نرخهــای  افزایش 
در مقایســه با بانکهای 

مرکــزی اقتصادی بزرگ دیگــر دارد که ضعیف تر هســتند.
همچنین بازار منتظره تحوالت مربوط به مذاکرات هســته ای 
میان ایران و قدرت های جهان است که ممکن است به افزایش 
صادرات نفت ایران به میزان حدود یک میلیون بشــکه در روز 

منتهی شود.

نفت کشش افزایش قیمت نیافت

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دیواندره تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خودرا به مراجع قضایی تقدیم و رسید آنرا به این اداره تحویل نمایند :1-برابر رای شماره1401/560 آقای احمد حمیدی فرزند کاکه عبداهلل به شماره ملی 3858791652 نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی دوله سارده به مساحت 32385/81 متر مربع به شماره پالک 13265 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای کاکه 
عبداهلل حمیدی 2-برابر رای شماره1401/556 آقای احمد حمیدی فرزند کاکه عبداهلل به شماره ملی 3858791652 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی کانی 
یاره ما به مساحت 37590/91 متر مربع به شماره پالک 13263 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای کاکه عبداهلل حمیدی 3- برابر رای شماره1401/558 
آقای احمد حمیدی فرزند کاکه عبداهلل به شماره ملی 3858791652 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی قه و گه ر  به مساحت 10860/66 متر مربع به شماره 
پالک 13264 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رســمی آقای کاکه عبداهلل حمیدی. 4-برابر رای شــماره 1401/554 آقای ایوب فتحی فرزند خداداد به شماره ملی 
3858800147 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی به ر گه ر به مساحت 8014 متر مربع به شماره پالک 13262 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره 
خریداری از مالک رسمی آقایان حسین رسین و خداداد فتحی و حبیبه تمکندان 5- برابر رای شماره 1401/617 آقای اسعد نقشبندیان فرزند محمد به شماره ملی 3859419935 نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی آبی به مشهوریت محلی دیمه گوره به مساحت 110659/45 متر مربع به شماره پالک 353 فرعی از 32 اصلی واقع در بخش 6 الحاقی سقز قریه گل 
قلعه خریداری از مالک رسمی بانو حسیبه خادم پیر 6-برابر رای شماره 1401/615 آقای امید نقشبندیان فرزند محمد به شماره ملی 3859419943 نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین زراعتی آبی به مشهوریت محلی دیمه گوره به مساحت 110659/45 متر مربع به شماره پالک 353 فرعی از 32 اصلی واقع در بخش 6 الحاقی سقز قریه گل قلعه خریداری از مالک رسمی بانو 
حسیبه خادم پیر 7-برابر رای شماره 1401/575 آقای اسعد نقشبندیان به شماره ملی 3859419935 نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی وصالی 
دو به مساحت 20364/76 متر مربع به شماره پالک 352 فرعی از 32 اصلی واقع در بخش 6 الحاقی سقز قریه گل قلعه خریداری از مالک رسمی بانو حسیبه خادم پیر 8-برابر رای شماره 1401/573 
آقای امید نقشبندیان فرزند محمد به شماره ملی 3859419943 نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی وصالی دو به مساحت 20364/76 متر مربع 
به شماره پالک 352 فرعی از 32 اصلی واقع در بخش 6 الحاقی سقز قریه گل قلعه خریداری از مالک رسمی بانو حسیبه خادم 9-برابر رای شماره 1401/583 آقای اسعد نقشبندیان به شماره ملی 
3859419935 نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی وصالی یک به مساحت 26130 متر مربع به شماره پالک 354 فرعی از 32 اصلی واقع در 
بخش 6 الحاقی سقز قریه گل قلعه خریداری از مالک رسمی بانو حسیبه خادم پیر 10-برابر رای شماره 1401/579 آقای امید نقشبندیان فرزند محمد به شماره ملی 3859419943 نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی وصالی یک به مساحت 26130 متر مربع به شماره پالک 354 فرعی از 32 اصلی واقع در بخش 6 الحاقی سقز قریه گل 
قلعه خریداری از مالک رسمی بانو حسیبه خادم پیر 11-برابر رای شماره 1401/621 آقای توفیق محمودی فرزند علی به شماره ملی 3859007270 نسبت به ششدانگ یک فطعه زمین زراعتی دیم 
به مشهوریت محلی کانی حاجی )ناو په الن( به مساحت 43597/91 متر مربع به شماره پالک 78 فرعی از 65 اصلی واقع در بخش 14 قریه زنگولی خریداری از مالک رسمی آقای علی محمودی 
12-برابر رای شماره 1401/619 آقای بایزید احمدی فرزند توفیق به شماره ملی 3859755781 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی ساوله به مساحت 9667 متر 
مربع به شماره پالک 13266 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 خریداری از مالک رسمی آقای مجید اسفندیاری 13-برابر رای شماره 1401/568 آقای ناصر قبادی فرزند محمد به شماره ملی 
3859439715 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی زه الن آبی به مساحت 41373/639 متر مربع به شماره پالک 115 فرعی از 10 اصلی واقع در بخش 14 قریه 
برکه خریداری از مالک رســمی آقای نعمت اله ناصر مســتوفی 14-برابر رای شماره 1401/566 آقای ناصر قبادی فرزند محمد به شماره ملی 3859439715 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
زراعتی دیم به مشهوریت محلی کنار جاده سرقلعه دیواندره زه الن آبی به مساحت 151381/37 متر مربع به شماره پالک 116 فرعی از 10 اصلی واقع در بخش 14 قریه برکه خریداری از مالک 
رسمی آقای نعمت اله ناصر مستوفی 15-برابر رای شماره 1401/505 خانم رابعه ورمزیار فرزند عباس به شماره ملی 3859148435 نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان به مساحت 
144/54 متر مربع به شماره پالک 13251 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 خریداری از مالک رسمی آقای فارس عبدی 18-برابر رای شماره 1401/503 آقای معروف میراحمدی فرزند خداکرم 
به شماره ملی 3859148141 نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان به مساحت 146/34 متر مربع به شماره پالک 13252 فرعی از 58 اصلی. واقع در بخش 14 خریداری از مالک 
رسمی آقای محمد خان و عبداهلل سعیدی 19-برابر رای شماره 1401/501 آقای محمد دهقانپور فرزند امین به شماره ملی 3859184636 نسبت به ششدانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی آبی 
به مشهوریت محلی چم یول کشتی یا دارگویز به مساحت 15504/6 مترمربع به شماره پالک 253 فرعی از 17 اصلی واقع در بخش 14 قریه گل تپه سفلی خریداری از مالک رسمی آقای کدخدا 
فیض اله دهقان پور 20-برابر رای شماره 1401/562 آقای عبداهلل شکر اللهی فرزند امین به شماره ملی 3859631731 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی سه 
کانیان به مساحت 35788 متر مربع به شماره پالک  210 فرعی از 71 اصلی واقع در بخش 13 قریه ینگی ارخ خریداری از مالک رسمی آقای امین شکر اللهی 21- برابر رای شماره 1401/564 
آقای عبداهلل شکر اللهی فرزند امین به شماره ملی 3859631731 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی بان برون به مساحت 40774/38 متر مربع به شماره پالک  

211 فرعی از 71 اصلی واقع در بخش 13 قریه ینگی ارخ خریداری از مالک رسمی آقای امین شکر اللهی.
تاریخ انتشار نوبت اول سه شنبه 1401/05/18 و تاریخ انتشار نوبت دوم  سه شنبه 1401/06/01 

برزگر رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دیواندره ) م الف106 (
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گزیده خبر

رشد روابط اقتصادی ایران و روسیه
 عرضه 2 خودرو ایرانی در نمایشگاه مسکو

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: حرکت رو به رشد 
روابط اقتصادی ایران و روسیه در یک سال گذشته آغاز 
شده اســت.به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت 
سیدرضا فاطمی امین که با هدف شرکت در نمایشگاه 
خودرو روسیه و امضای تفاهم نامه های اقتصادی با این 

کشور به روسیه سفر کرده است، گفت: در سال های گذشته روابط ایران و روسیه 
رو به رشد بوده و در یک سال گذشته این رشد مشهود تر است و وارد فاز های 
جدید تری شده است.فاطمی امین با اشاره به آغاز در صادرات توربین های گازی 
و محصوالت فناورانه به روســیه، از احتمال امضای تفاهم نامه های اقتصادی در 
روســیه خبر داد و گفت: در این ســفر چندین موضوع پیگیری خواهد شد، که 
مهمترین محور های آن، آغاز همکاری مشــترک در حوزه صنایع کشتی سازی، 
صنعت هوایی و صنایع خودرویی اســت.وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین 
به حضور ۵۰ شرکت ایرانی برای در نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو روسیه 
اشاره کرد و افزود: با برنامه ریزی های انجام شده درماه های اخیر تالش شد تا 
شرکت های ایرانی و روسی که در این حوزه فعال هستند، همکاری های مشترکی 
را آغاز کنند.وزیر صمت به ثبات تولید در صنعت خودرو ایران اشاره کرد و گفت: 
با رفع مشکالت سال های قبل، تولید خودرو به ثبات الزم رسیده و در نمایشگاه 
روسیه نیز دو مدل خودرو ایرانی »تارا« و »شاهین« عرضه می شود.فاطمی امین 
افزود: ظرفیت های بســیار زیادی در زمینه همکاری های صنعتی بین دو کشور 
وجود دارد و در این ســفر چگونگی اســتفاده از این ظرفیت ها بررسی خواهد 
شــد.گفتنی است نمایشــگاه بین المللی خودرو، قطعات، لوازم یدکی و صنایع 
وابسته، موسوم به »اتوموبیلیتی۲۰۲۲« از روز دوشنبه ۳۱ مرداد با حضور ایران و 
صد ها شرکت بین المللی در مرکز دائمی نمایشگاه های مسکو آغاز می شود و غرفه 
ایران با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و مقامات روسی افتتاح خواهد شد.

در جلسه هیات دولت مطرح شد:ت
تشکر رئیس جمهور از وزیر صمت در ایجاد 

تغییرات مدیریتی در فوالد مبارکه
رئیس جمهور، ضمن تشــکر از وزیر صمت در ایجاد تغییرات مدیریتی در فوالد 
مبارکه در همان ابتدای شــروع به کارش دســتور داد: تمام کسانی که تخلف 
آن ها در فوالد مبارکه محرز شــده از کار برکنار شــوند و به تخلفات آنها برابر 
ضوابط و مقررات در مراجع صالح رســیدگی شود.به گزارش شاتا، آیت اهلل سید 
ابراهیم رئیســی رئیس جمهور در جلسه امروز یکشنبه هیأت دولت با اشاره به 
انتشــار گزارش نتیجه تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فوالد مبارکه، تاکید 
کرد: دولت، ایجاد شــفافیت و نظارت بر شرکتهای دولتی را افزایش می دهد و 
خود را موظف می داند با هرگونه مصادیق فساد برخورد کند.رئیسی، ساماندهی 
وضع شــرکت های دولتی و اصالح شیوه انتصابات در هیئت مدیره شرکت ها را 
یک ضرورت بر شــمرد و خاطر نشــان کرد: وزرا وظیفه دارند در تغییر و تحول 
شرکت های زیر مجموعه خود نهایت دقت را در بکارگیری نیروی انسانی صالح، 
خبره و کارآمد داشته باشند تا بیت المال صیانت شود.رئیس جمهور متعهد بودن 
شرکت های دولتی به انجام مسئولیت های اجتماعی را ضروری برشمرد و گفت: 
البته شــرکت های دولتی نمی توانند به بهانه انجام مســئولیت های خود به هر 

شخصی بدون ضابطه پرداخت های هنگفت داشته باشند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی:
۴۸۵ هکتار زمین صنعتی در شهرک سلیمی 

تبریز واگذار می شود
آذربایجان شرقی – شیعه نواز: رئیس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی از آماده سازی 
۴۸۵ هکتــار زمین صنعتی در واگــذاری اولین طرح 
توسعه زیرساخت های صنعتی کشور در شهرک شهید 
ســلیمی تبریز خبر داد.صابر پرنیان، با اشاره به تحول 

بزرگترین زیرســاخت صنعتی در کشــور اظهار کرد: بر اساس پیش بینی های 
صورت گرفته بیش از ۷۵۰ ســرمایه گذاری صنعتی جدید در شمال غرب کشور 
شــکل خواهد گرفت و افق طرح ۲۵ هزار نفر در اشــتغال پایدار حوزه صنعتی 
ایجاد خواهد شــد.وی گفت: شهرک شهید ســلیمی بزرگترین مرکز اشتغال و 
اقتصاد شمال غرب کشور محسوب می شود که به زودی واگذاری امتیازات شروع 
خواهد شد و بستر بزرگی برای سرمایه گذاران عالقه مند برای تکمیل زنجیره های 
تولید، توســعه واحدهای موجود و ایجــاد واحدهای تولیدی، صنعتی جدید در 
این شــهرک شــکل خواهد گرفت که در جهت سرعت و رشد سرمایه گذاری و 
اقتصاد استان تاثیر گذار خواهد بود.پرنیان با بیان اینکه طرح توسعه جزو اولین ها 
در کشور است، افزود: این زیرساخت صنعتی بی سابقه ، بزرگترین طرح صنعتی  
کشور خواهد بود که باعث ایجاد بستری برای سرمایه گذاری در بخش خصوصی 
و حضور واحدهای صنعتی و تولیدی خواهد شــد.وی خاطرنشان کرد: ظرفیت 
شهرک شهید سلیمی، حداقل ۸۰ درصد با طرح توسعه افزایش خواهد یافت و 
با این طرح توسعه با در نظر گرفتن اینکه عطش سرمایه گذاری در استان وجود 
دارد، این بستر باعث می شــود به تمام نیازهای سرمایه گذاران برای زیرساخت 
زمین صنعتی پاســخ داده شــود و مطمئنا به محض واگذاری ما شاهد حضور 

سرمایه گذاران در این عرصه خواهیم بود.

مدیرعامل مالیبل سایپا مطرح کرد:
افزایش ۴.۵ درصدی تولید محصوالت 

آلومینیومی مالیبل سایپا
مدیرعامل مالیبل سایپا گفت: شــرکت مالیبل سایپا با بهبود فرآیند تولید و 
کاهش توقفات در چهار ماهه نخســت سال جاری موفق شد در تولید قطعات 
آلومینیومــی خودروهای تیبا، پراید و نیســان افزایش تولید ۴.۵ ثبت کند.به 
گزارش سایپانیوز، شهرام مســلم پور با بیان مطلب فوق افزود: متخصصین و 
کارشناســان این شــرکت جهت برطرف کردن توقفات تولید ناشی از قطعی 
برق، فشار تحریم ها و تهیه مواد اولیه در سالن های تولید با تدابیر و برنامه ریزی 
موفق شدند برنامه های تولیدی را اجرا کنند.او ادامه داد: افزایش تولید قطعات 
آلومینیومی شامل تمامی تولیدات آلومینیومی این شرکت از جمله سرسیلندر 
خودروهای تیبا، پراید و نیسان بوده است.مسلم پور تاکید کرد: در فرآیند ریخته 
گری نگهداری از راهگاه های ذوب آلومینیوم و تولید قطعات آلومینیومی حائز 
اهمیت است که در تولید ضایعات و کیفیت محصول نقش مهمی دارد.او بهبود 
فرآیند تولید در ســالن آلومینیوم ریزی را نیز یکی از چالش های رســیدن به 
اهداف تولیدات قطعات آلومینیومی و تامین قطعات گروه خودروسازی سایپا 
عنوان کرد و افــزود: در افزایش تولید قطعات مذکور، کاهش ضایعات و دوره 

زمانی تولید نیز مورد توجه بوده است.

ایران یک گام به عضویت دائم در سازمان همکاری 
شانگهای نزدیک شد

تهران – ایرنا – صدر جباروف رئیس جمهوری قرقیزستان پیش 
نویس تفاهم نامه تعهدات ایران به منظور دستیابی به وضعیت 
عضویت در سازمان همکاری شانگهای را امضا کرد.به گزارش 
ایرنــا به نقل از خبرگزاری آکی پرس قرقیزســتان، در پیش 
نویس این ســند آمده است که ایران متعهد می شود به همه 
معاهدات و اسناد بین المللی که در چارچوب سازمان همکاری 
شانگهای مصوب شده، پایبند باشد.ایران همچنین متعهد می 
شــود از تاریخ دریافت اطالعیه دبیرخانه ســازمان همکاری 
شانگهای، حداکثر تا ۱ دسامبر ۲۰۲۲ به منشور، کنوانسیون مبارزه با تروریسم، جدایی طلبی و افراط 
گرایی شــانگهای مورخ ۱۵ ژوئن ۲۰۰۱ و پروتکل های آن ملحق شود.پذیرش عضویت دائم ایران در 
سازمان همکاری  شانگهای یکی از مهمترین اتفاقات در عرصه روابط خارجی ایران محسوب می شود. 
ایران ســال ها عضو ناظر این سازمان منطقه ای بود و با پذیرش عضویت دائم ایران از سوی اعضای آن 
سیاست خارجی از ظرفیت ها و امکانات جدیدی بهره مند می شود.سازمان همکاری شانگهای به لحاظ 
جغرافیایی متشکل از قدرت های مهم منطقه آسیاست که ظرفیت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی گسترده ای برای همکاری های منطقه ای دارد و حضور در این سازمان نقش غیر قابل انکاری 
در پیشــبرد سیاست  خارجی  آسیا محور دولت سیزدهم خواهد داشت. از این جهت عضویت ایران در 
این ســازمان یک پیروزی دیپلماتیک است چرا که سازمان همکاری شانگهای تاثیر جدی در موازنه 
قدرت بین المللی در آینده نه چندان دور دارد.هرچند سازمان همکاری شانگهای عمدتا ماهیت امنیتی 
و سیاسی دارد با این حال عضویت در این سازمان نتایج و دستاوردهای اقتصادی هم دارد. عضویت در 
این سازمان در توسعه روابط تجاری و مالی انحصاری با شرق حائز اهمیت است. سیاست نگاه به شرق 
و یا توسعه مناسبات اقتصادی با کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای می تواند ضمن توازن 
بخشی به سیاست خارجی ایران، در اصالح محاسبات رفتاری قدرت های غربی در تعامل با تهران هم 
موثر باشد.سازمان همکاری  شانگهای سازمانی میان دولتی است که با هدف مبارزه با تهدیدهای امنیتی 
جدید و با گردهمایی ســران کشورهای روســیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان در سال 
۱۹۹۶ در شهر شانگهای تحت عنوان گروه »شانگهای ۵« پا به عرصه ظهور گذاشت. در سال ۲۰۰۱ 
با پذیرش عضویت ازبکستان و رسیدن تعداد اعضا به ۶ کشور  ارتقاء و نام آن نیز به سازمان همکاری 
شــانگهای تغییر کرد. یکی از اهداف این ســازمان برقرار کردن موازنه در برابر نفوذ آمریکا و ناتو در 
منطقه است. هند و پاکستان نیز از تابستان ۲۰۱۶ به عضویت کامل این سازمان درآمدند. مغولستان، 
افغانستان و بالروس عضو ناظر این سازمان هستند. ایران حدود ۱۵ سال بود که به عنوان ناظر در این 
سازمان حضور داشت، اما عضویت دائم آن تا به حال به رغم درخواست رسمی میسر نشده است.ترکیه، 

سریالنکا، ارمنستان، آذربایجان، نپال و کامبوج شریک گفت وگو با این سازمان هستند.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد؛

٢خودرویایرانخودروواردبورسکاالمیشود
تهران- ایرنا- رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در حوزه 
عرضه خــودرو در بورس با موانعی مواجه بودیم که مشــکالت 
برطرف شد و موفق به عرضه برخی از خودروها در این بازار شدیم 
و ایران خودرو هم وارد تاالر بورس کاال می شــود.به گزارش ایرنا 
»مجید عشقی« صبح دیروز )دوشنبه( در نشست کمیسیون بازار 
پول و سرمایه اعالم کرد: بخش زیادی از مباحث مربوط به حوزه 
بازار سرمایه جزو بحث هایی است که نیاز به کارشناسی دارد و 
باید چکش  کاری هایی از طریق ۴ ارکان بورس صورت پذیرد و 
بعد از آن به سمت سازمان بورس ورود  کند.وی اظهار داشت: در 
دوره جدید مدیریت سازمان بورس، یکی از مسایل مطرح شده 
این بود که مباحث اجرایی به بورس ها تفویض شــود و سازمان 
بورس دیگر در مقام اجرایی نباشد. عشقی افزود: سازمان بورس 
اکنون به جای نظارت و مقررات گذاری در مقوله اجرا ظاهر شده 
است که این امر با آسیب هایی همراه شده است.رییس سازمان 
بــورس و اوراق بهادار ادامه داد: همیــن موضوع که بحث های 
بورس کاال از طرف اعضای اتاق بازرگانی و فعاالن بازار ســرمایه 
با جزییات مطرح می شود نشان دهنده این است که بورس کاال 
اکنون جایگاه خوبی را پیدا کرده اســت.وی خاطرنشان کرد: در 
مقایسه با مدت هفت سالی که در حال انجام فعالیت های مربوط 
به بورس کاال بودم اکنون شــاهد رشــد و توسعه محسوس این 
بازار هستم.عشقی با تاکید بر اینکه اکنون بیش از ۹۰ درصد از 
محصوالت پتروشیمی در بورس کاال در حال معامله است، اظهار 
داشــت: در این بازار کمتر به بحث فلزات اساسی پرداخته شده 
اســت اما اکنون این محصول نیز روند توسعه را در پیش گرفته 
است. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: معامالت سیمان 
از سال گذشــته در بورس کاال انجام شد و تاکنون بازخوردهای 
خوبی را به همراه داشته است.وی ادامه داد: درخصوص کاالهاو 
مربوط به پتروشیمی مســایل متعددی را با انجمن ها و عرضه 
کنندگان داشتیم اما بورس کاال روند خوبی را داشته و این روند 
هم با جدیت ادامه خواهد داشــت.رییس سازمان بورس گفت: 
یکی از منافع اصلی این بازار، ایجاد شفافیت در بازار کاالها است 
که در کنار آن بازار ســهام هم می تواند از این شــفافیت بهره 
ببرد.عشقی ادامه داد: در حوزه عرضه خودرو در بورس با موانعی 
مواجه بودیم که مشکالت برطرف شد و موفق به عرضه برخی از 
خودروها در این بازار شدیم و دو محصول ایران خودرو هم بزودی 
وارد تابلوی بورس کاال می شود.رییس سازمان بورس تاکید کرد: 
یکی از بحث های اصلی که جای خالی آن در بازار به خوبی حس 

می شود، موضوع استفاده از قبض انبارها و سایر ابزارهایی است 
که می توان در این حوزه از آنها استفاده کرد.

کاهش عرضه در بازار معضلی بزرگ تر از قیمت گذاری
عشــقی به قیمت گذاری دستوری اشاره کرد و گفت: نخستین 
زیان این اقدام ایجاد ممانعت از توسعه شرکت ها و کاهش انگیزه 
برای عرضه کاال در بازار است.وی با بیان اینکه کاالیی که شامل 
قیمت گذاری دستوری است، تولیدکننده آن کاال تا یک جایی 
قادر به عرضه اســت، افزود: با قیمت گذاری دســتوری در یک 
صنعت، روند سرمایه گذاری قطع می شود و تولیدکنندگان برای 
مدت یک یا دو سال قادر به عرضه کاالهای خود با زیان خواهند 
بود.عشقی اظهار داشت: کاهش عرضه در بازار معضالتی بزرگ تر 
از قیمــت را در بازار ایجاد می کند چراکه بــا ادامه قیمت های 
دســتوری و کاهش تولید، دیگر کاالیی وجود نخواهد داشــت 
که بتوان در مورد قیمت گذاری آن صحبت کرد.رییس سازمان 
بورس و اوراق بهادار اعالم کرد: در همین حوزه اگر خودروســاز 
را مجبور کنیم که خودروی تولید شــده را بــا ضرر در بازار به 

فروش رساند تا مدت محدودی قادر به ادامه تولید خواهد بود و 
از یک جایی به بعد سیستم مدنظر از هم پاشیده خواهد شد.وی 
بــا تاکید بر اصالح این روند اظهار داشــت: اگر به دنبال جریان 
سرمایه گذاری در صنایع مختلف هستیم باید قیمت ها منصفانه 
شود و سازوکار بورس کاال، بهترین مسیر برای کشف قیمت های 
منصفانه کاالها است.عشــقی با بیان اینکــه قیمت هایی که در 
بورس کاال کشــف می شود، نشــان دهنده وضعیت آن صنعت 
اســت، گفت: سال گذشــته ۷۶ میلیون تن کاال در بورس کاال 
معامله شــد که امســال هم این روند رو به رشد ادامه دار است.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: در جلساتی هم 
که با سیاست گذاران در ســتاد اقتصادی دولت برگزار کرده ایم، 
بحث هایی که ممکن است باعث ایجاد ممانعت جدی در فعالیت 
شــرکت ها و ســرمایه گذاری در بخش های تولیدی شود، مورد 
بررســی قرار می گیرند و این مسایل هم جزو دغدغه مسووالن 
است.عشــقی به گزارش های منتشر شده درباره فوالد گفت: در 
این زمینه ما حرف های جدی داریم، معامالتی که طی سال های 
مورد اشــاره انجام شــده در بورس و به صورت رسمی و شفاف 

صورت گرفته اســت.رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار اعالم 
کرد: در ســال ۹۷ و برای یک مقطع ۵۰ روزه در شرایط خاص 
سیاست گذاری کالن اقتصادی، مشکالتی برای بازار پیش آمد و 
درگیری زیادی را با نحوه تصمیم گیری برای حد نوسان و قیمت 
پایه کاالها داشــتیم اما باقی معامالت انجام شده در بورس جزو 
معامالتی بود که قیمت ها بر اساس رقابت شکل گرفت.وی ادامه 
داد: در گزارش منتشر شده ایرادهای جدی وجود دارد و آن را به 

طور حتم منعکس خواهیم کرد.

سازمان بورس متولی مدیریت فناوری بازار سرمایه نیست
وی به پیگیری های انجام شده برای رفع مشکالت زیرساخت های 
IT اشاره کرد و گفت: سازمان بورس نباید متولی مدیریت فناوری 
بازار ســرمایه باشد، این مســاله یکی از اشکاالتی است که رفع 
آن ســخت شده است، هر یک از ارکان بازار سرمایه باید سامانه 

معامالت خود را مدیریت کند.

اصالح دستورالعمل بازارگردانی
عشــقی در ادامه با تاکید بر اینکه بازارگردانی باید یک فعالیت 
ســودآور باشــد، گفت: بنده معتقدم به اصالح دســتورالعمل 
بازارگردانی هســتم و نمی تواند بدین شــکل در شــرایط فعلی 
بازار ادامه پیدا کند.رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار افزود: 
اختیارات بازارگردانی با شــرکت بورس و فرابورس اســت و در 
صورتی که پیشــنهادات اصالحی هم از ســوی این دو شرکت 
مطرح شود عملیاتی تر خواهد بود.وی ادامه داد: یک کارگروهی 
باید تشکیل شود و پیشنهادات ارائه شده مورد بحث کارشناسی 
قرار بگیرند، بهتر است این مباحث چکش کاری شود و در نهایت 
پیشــنهادات مدنظر به ســازمان بورس ارائه داده شود.عشــقی 
با تاکید بر اینکه برخورد با همه بازارگردان ها یکســان نیســت، 
ادامه داد: بازارگردان هایی را که به تعهدات خود عمل نمی کنند 
را دســته بندی کردیــم و برخورد بــا  بازارگردان هایی صورت 
می گیرد که مقررات تعیین شــده را بیش از دیگر بازارگردان ها 
زیر پا گذاشــته اند اما در این زمینه شرایط ناشران را هم در نظر 
می گیریم. رییس ســازمان بورس و اوراق بهــادار با بیان اینکه 
تصورات صحیحی بین فعاالن بازار ســرمایه در خصوص نظارت 
بر بازار وجود ندارد، افزود: جلسات مشترک می تواند کمک کننده 
به نزدیک شــدن دیدگاه ها باشد، در این میان ایده هایی مطرح 

می شود که می تواند به بهتر شدن انجام وظایف کمک کند.

اتاق  نماینــدگان  عضو هیــأت 
بازرگانی تهران می گوید، اجرای 
طرح اعالم شــده بــرای واردات 
خــودرو در ازای صادرات فرش 
با اعداد اعالمی بسیار سخت یا 
بود.سیدرضی  خواهد  غیرممکن 
حاجــی آقامیری در گفت وگو با 
ایسنا، اظهار کرد: سابقه واردات 
بســیار  فرش  ازای صادرات  در 
طوالنی تر از امروز و دیروز است 
و اولین تجربه آن به ســال های 
انقالب اسالمی  ابتدایی پیروزی 
بــاز می گــردد. در آن دوره نیز 
اعالم شــد که در ازای صادرات 
فرش ایرانــی می توان کاالهایی 
وارد کــرد و همیــن موضــوع 
باعث شد که شرکت هایی مانند 
ایران خودرو بــه این عرصه وارد 
شــوند.وی با بیان این که اجرای 
ایــن سیاســت آســیبی جدی 
بــه صنعت فرش ایــران چه در 
داخل و چه در خارج از کشــور 
وارد کــرد، توضیح داد: با توجه 
به این که برای شرکت ها واردات 
داشت،  قابل توجهی  کاال ســود 
از ایــن رو حاضــر بودنــد که 
صادرات فــرش را به هر قیمتی 
انجام دهند، به این ترتیب ما با 
روندی مواجه شــدیم که فرش 
ایرانی را با قیمت پایین تر از نرخ 

منطقــی در بازارهــای خارجی 
به فــروش می رســاندند و این 
ایران  فــرش  بازار  بــه  موضوع 
آســیبی جــدی وارد کرد.عضو 
بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیأت 
تهــران ادامه داد: افزایش کاذب 
تقاضا برای فــرش در آن دوره، 
قیمــت را در داخل کشــور نیز 
افزایــش داد که این موضوع نیز 
به بــازار و حتی قــدرت خرید 
مردم آسیب وارد کرد. از این رو 
این چنینی  سیاست های  اجرای 
برنامه ریزی  و  قوی  پشتوانه  اگر 
نهایت  در  باشد،  نداشته  درست 
به ضــرر صنعت فرش کشــور 
تمــام خواهد شــد.آقامیری در 
پاســخ به این ســوال کــه آیا 
فعلی  اجرای طرح  امکان  اساسا 
وجــود دارد؟ نیز توضیح داد: بر 

اســاس اطالعات ارائه شده، اگر 
دالر  میلیون   ۷۰ صادرکننده ای 
صادرات داشته باشد می تواند در 
ازای آن واردات خودرو داشــته 
باشــد. این در حالی اســت که 
آمار صــادرات فرش  امروز کل 
ایران عــددی در همین حدود 
اســت، پس این که بگوییم فرد 
یا شــرکت صادراتی وجود دارد 
که این حجــم از فرش را صادر 
می کند، اساسا با واقعیت سازگار 
نیســت. پس با ایــن قانون این 
احتمال وجود دارد که بار دیگر 
شــرکت هایی از بیرون با هدف 
به  واردات خودرو،  از  سودآوری 
حوزه فــرش ورود کنند و بدون 
اقدام  صادرات واقعی و طبیعی، 
به ایجــاد آمارهــای الزم برای 
با  بکننــد.وی  واردات خــودرو 

بیــان این که دو حــوزه واردات 
و صــادرات دو بخــش مجزا و 
تخصصــی متفــاوت هســتند، 
تشــریح کرد: در حــوزه کاری 
فرش، مــن صادرکننــده ای را 
سراغ ندارم که به شکل تخصصی 
در واردات نیز فعال باشد و این 
کار قطعا به تخصص خاص خود 
نیاز دارد. یــک راهکار می تواند 
کــه صادرکننده ی  باشــد  این 
واردات خود  مجوز  بتواند  فرش 
را در اختیــار واردکننــده قرار 
نهادهایی  واســطه  بــا  و  بدهد 
مانند بانــک مرکزی، این توافق 
باشند که صادرکننده  داشته  را 
کار خود را بکنــد و واردکننده 
نیز با اســتفاده از ارز حاصل از 
صادرات، برنامه خود را به پیش 
ببرد. ما مشــابه این تجربه را در 
ســال های قبل داشته ایم و باید 
دید که آیا شــرایط دوباره برای 
می شود  فراهم  موضوعی  چنین 
یــا خیر؟به گزارش ایســنا، روز 
گذشــته)۲۹ مــرداد( رییــس 
مرکز ملی فــرش اعالم کرد که 
صادرات فرش در مقابل واردات 
خودرو مجاز است و افرادی که 
۷۰ میلیــون دالر فــرش صادر 
کننــد، می توانند خــودرو وارد 

کنند.

عضو اتاق بازرگانی تهران پاسخ داد

کدام صادرکننده فرش می تواند خودرو وارد کند؟

اتاق بازرگانی تهــران در جدیدترین گزارش 
خود به بررسی وضعیت تجارت ایران، ترکیه 
و عربستان سعودی به اتحادیه اروپا پرداخته 
که نشان از فاصله قابل توجه آمارها میان این 
سه کشور دارد.به گزارش ایسنا، اتحادیه اروپا 
با حضور ۲۷ کشور یکی از اصلی ترین حوزه های تجاری در جهان به حساب می آید 
و با توجه به این که این کشورها در سال ۲۰۲۱ بیش از ۲۱۰۰ میلیارد یورو واردات 
داشته اند به عنوان یکی از اصلی ترین مقاصد صادراتی میان کشورهای مختلف به 
حساب می آید.با توجه به جنگ روسیه و اوکراین که منجر به افزایش قیمت نفت 
و انرژی و همچنین کاالهای اساســی شــد به نظر می رسد که این اتحادیه برای 
رســیدن به نیازهای خود باید روی کشورهای جدید حساب باز کند. با این وجود 

آمارها نشان می دهد که ایران فاصله قابل توجهی تا رسیدن به سهمی باال در بازار 
اتحادیه اروپا دارد.گزارش اتاق بازرگانی تهران نشــان می دهد که در نیمه نخست 
ســال ۲۰۲۲ ترکیه نزدیک به ۵۰ میلیارد یورویی صادرات به اتحادیه اروپا داشته 
است که این عدد در قیاس با آمار حدودا ۳۷ میلیارد یورویی سال گذشته افزایش 
۳۴ درصدی را نشان می دهد.همچنین ترکیه در طول این مدت حدود ۴۶ میلیارد 
یورو از اتحادیه اروپا واردات داشته که این عدد نیز در قیاس با سال گذشته افزایش 
۲۰ درصدی را نشــان می دهد.در نیمه نخست سال ۲۰۲۲ عربستان سعودی به 
اتحادیه اروپا بیش از ۱۷ میلیارد یورو صادرات داشته و در مقابل از این اتحادیه ۱۴ 
میلیارد یورو واردات داشته است. این آمار نشان می دهد که در حوزه صادرات ۹۶ 
درصد و در حوزه واردات ۱۴ درصد تجارت عربستان سعودی با اتحادیه اروپا رشد 
کرده است.بررسی آمارهای تجاری ایران نیز نشان می دهد که در نیمه نخست سال 

جــاری میالدی میزان صادرات ایران به اتحادیه اروپا تنها ۵۵۶ میلیون یورو بوده 
و در مقابل حدود دو میلیارد یورو نیز واردات ایران از این اتحادیه بوده اســت. به 
این ترتیب صادرات ایران ۳۶ درصد و واردات ۱۱ درصد رشــد کرده است.مقایسه 
وضعیت آمارهای تجاری نشــان می دهد که صادرات ترکیه به اتحادیه اروپا ۱۶۸ 
برابر ایران و صادرات عربستان ســعودی نیز ۵۹ برابر ایران بوده است. همچنین 
ترکیه تراز تجاری مثبت ۲.۴ و عربســتان سعودی مثبت ۲.۹ میلیارد یورویی را 
ثبت کرده، ولی ایران در این حوزه تراز تجاری منفی ۱.۵ میلیارد یورویی داشــته 
است.در ماه ژوئن ســال ۲۰۲۲ صادرات ترکیه به اتحادیه اروپا ۸.۸ میلیارد یورو 
و عربســتان سعودی ۴.۱ میلیارد یورو بوده و این در حالی است که ایران در این 
مدت تنها ۹۱ میلیون یورو به اتحادیه اروپا صادرات داشته است.وضعیت تجارت 
نفتی عربستان سعودی نشان می دهد که با توجه به افت جایگاه روسیه، عربستان 
سعودی توانسته در ماه ژوئن امسال صادرات نفتی خود به اتحادیه اروپا را بیش از 
سه برابر افزایش دهد همچنین در نیمه نخست امسال نیز صادرات نفت عربستان 

به اروپا دو برابر شده است.

صادرات ترکیه به اروپا ۱۶۸ برابر ایران
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گزیده خبر

 حمایت بانک سامان از ورزشکاران 
نوجوان چاه جمال

 بانک سامان در راســتای ایفای مســئولیت های اجتماعی خود، از ورزشکاران 
روستای چاه جمال ایرانشهر حمایت کرد. به گزارش سامان رسانه، بانک سامان در 
راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود و با هدف ترویج ورزش در میان اقشار 
مختلف مردم، در اقدامی خیرخواهانه از ورزشکاران نوجوان روستای چاه جمال 
شهرســتان ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان حمایت کرد. بر این اساس 
طی مراســمی که با حضور معتمدین محلی برگزار شــد، ورزشکاران این روستا 
که به صورت حرفه ای در رشــته دومیدانی فعالیت می کنند، اقالم اهدایی بانک 
سامان شامل کفش مخصوص دومیدانی و همچنین البسه استاندارد ورزشی را از 
نمایندگان این بانک دریافت کردند.گفتنی اســت، بانک سامان در ادامه اقدامات 
خیرخواهانه خود در استان سیستان و بلوچستان، کلنگ ساخت یک مدرسه شش 
کالسه را در روستای آبگاه از توابع شهرستان نیک شهر به زمین زده که هم ا کنون 

مراحل احداث و تکمیل را پشت سر میگذارد. 

با حکم وزیر اقتصاد و برای دوره 4ساله؛
مهدی قمصریان مدیرعامل صندوق تامین 

خسارت های بدنی شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی مهدی قمصریان را برای مدت 4 ســال 
به عنوان مدیر صندوق تامین خسارت های بدنی منصوب کرد.به گزارش شبکه 
اخبار اقتصادی و دارایی ایران)شادا(، در متن حکم سیداحسان خاندوزی خطاب 
به مهدی قمصریان؛  الکترونیکی شــدن فرآینــد امور صندوق و کاهش مراجعه 
حضوری ذینفعان، پیاده سازی سیستم یکپارچه و جامع و ارائه خدمات سهل و 
سریع به آسیب دیدگان حوادث رانندگی،  مدیریت بهینه منابع مالی، شفافیت در 
عملکرد اجرایی و برنامه ریزی به منظور تسریع در وصول مطالبات از اولویت برنامه 
های صندوق به عنوان اولویت مورد تاکید قرار گرفته است.وزیر امور اقتصادی و 
دارایی در این حکم همچنین بر استفاده بهینه از منابع تبصره 5 ماده 24 قانون 
بیمه اجباری خســارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل 
نقلیــه در جهت ترغیب مردم به خرید بیمه نامه شــخص ثالث و جهت گیری 
مناســب آموزش برای کاهش خســارت در مناطق و استان های پرخطر تاکید 

کرده است.

مدیرعامل بانک صادرات ایران:
حمایت از استمرار تولید و اشتغال ماموریت  

بانک صادرات ایران است
 بانک صادرات ایران برای اســتمرار اشــتغال و جلوگیری از توقف تولید در کنار 
واحدهای تولیدی ایســتاده و برای کمک به رفع ایــن دغدغه ماموریت دارد. به 
گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، ســید ضیاء ایمانی در دیدار با مدیران 
مجموعه شــرکت گلریز در خراســان رضوی با بیان این مطلب بر اعالم آمادگی 
این بانک برای کمک به تداوم فعالیت های تولیدی در کشور و تقویت بخش های 
مختلف اقتصادی تاکید کرد و گفت: بانک صادرات ایران عالوه بر این دغدغه ها، 
ماموریت های دیگری از قبیل خرید گندم، تســهیالت خرد و ســایر تسهیالتی 
حمایتی را نیز بر عهده دارد. میزان تسهیالت قرض الحسنه حمایتی و تکالیفی 
مقرر برای بانک صادرات ایران در ســال جاری ١٠ برابر افزایش یافته که بخش 
زیادی از نقدینگی بانک را به خود اختصاص می دهد و ضروری است تا در تعامل 

بیشتر با واحدهای اقتصادی گردش نقدینگی به سمت تولید را تقویت کنیم.

بانک پاسارگاد 182 پله را با یک گام طی کرد
 بانک پاســارگاد در ادامه افتخارآفرینی های خود در سال 2٠22، با صعود ١82 
پله ای در رتبه بندی ١٠٠٠ بانک برتر جهان از سوی نشریه بنکر به جایگاه شایسته 
32٠ جهانی دست یافت.به گزارش شهرابی مدیر روابط عمومی بانک پاسارگاد، این 
بانک در جدیدترین رتبه بندی هزار بانک برتر سال 2٠22 که به طور سالیانه توسط 
نشریه معتبر و بین المللی بنکر اعالم می شود، موفق به صعود ١82 پله ای نسبت به 
سال گذشته شد و بدین ترتیب از رتبه 5٠2 )سال 2٠2١( عبور و در جایگاه32٠ 
برترین بانک های جهان قرار گرفت.بانک پاســارگاد در این رتبه بندی از نظر نرخ 
 )ROA( با بازده 6١.89درصدی و از نظر نرخ بازده دارایی ها )ROC( بازده سرمایه
با بازده 4.35درصدی، رتبــه اول خاورمیانه را به خود اختصاص داد.صعود ١82 
پله ای این بانک در رتبه بندی سال 2٠22 نیز بانک پاسارگاد را در جایگاه دومین 

بانک از نظر شاخص باالترین رشد قرار داد.

مدیرعامل بانک مسکن:
قدردان مجاهدت و مقاومت آزادگان هستیم

دکتر محمود شایان طی نشستی صمیمی با برخی از آزادگان شاغل و بازنشسته 
بانک مســکن دیدار و از مجاهدت آنان قدردانی بــه عمل آورد.به گزارش پایگاه 
خبری بانک مســکن – هیبنا ، نشست صمیمی دکتر محمود شایان مدیرعامل 
بانک مســکن با تنی چند از آزادگان و جانبازان بانک مسکن برگزار شد.طی این 
دیدار که عیسی کاظم نژاد رییس هیات مدیره بانک، جعفر آقامالیی عضو هیات 
مدیره و مهدی ســندگل نظامی مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت بانک 
مسکن حضور داشتند، آزادگان به بیان خاطرات و تجربیات خود از دوران اسارت 
به دست دشمن بعثی پرداختند.مدیرعامل بانک مسکن در این نشست آزادگان را 
اسوه ایثار و مقاومت خواند و گفت: نمی توان شرایط سختی که آزادگان ما تجربه 
کردند را توصیف کرد و تنهــا در البه الی خاطرات این عزیزان که با آن زندگی 
می کنند و در این نشســت ها بازگو می کنند، این شــرایط را تا حدودی می توان 

لمس کرد.

بیمه تعاون؛ قهرمان مسابقات فوتسال صنعت 
بیمه استان گلستان

در نخســتین دوره مسابقات قهرمانی فوتبال صنعت بیمه استان گلستان، بیمه 
تعاون موفق به اخذ مقام نخســت شــد.به گزارش روابــط عمومی بیمه تعاون، 
نخستین مسابقات قهرمانی فوتسال صنعت بیمه استان گلستان با عنوان »یادواره 
ســردار شهید حاج قاسم سلیمانی« به همت سندیکای بیمه گران و ورزشکاران 
صنعت بیمه استان گلستان در مردادماه ١4٠١ برگزار شد.در این مسابقات تیم 
بیمه تعاون تا مرحله نهایی پیش رفته و در نهایت در مقابل تیم بیمه ایران موفق 
به پیروزی و کســب و مقام نخست شــد.بر این اساس تیم بیمه ایران، مقام دوم 
و بیمه پاســارگاد نیز به عنوان مقام ســوم این دوره از مسابقات شناخته شدند.
همچنین بیمه پارسیان به عنوان مقام چهارم و نیز تیم منتخب اخالق این دوره 
از مسابقات معرفی شد.شایان ذکر است که همواره شرکت بیمه تعاون در زمینه 

ورزش فعالیت قابل توجهی دارد.

افزایش خدمات رسانی خودپردازهای 
بانک شهر به شهروندان برای پرداخت 

نذورات رضوی
معاون فن آوری اطالعات بانک شهر با اشاره به اقدامات این بانک 
در تســهیل پرداخت نذورات به درگاه امام رئوف حضرت امام رضا 
)ع( گفت: هم اکنون شــهروندان در سراســر کشور می توانند با 
استفاده از خودپردازهای بانک شهر نذورات خود به حرم رضوی در 
حوزه های مختلف را پرداخت کنند.به گزارش روابط عمومی بانک 
شهر، حســام حبیب اله با بیان اینکه بانک شهر همواره به عنوان 
بانکی محبوب، شهروندمدار و نوآور در ارائه خدمات بانکی معرفی 
شــده است، گفت: افزایش خدمات رسانی دستگاه های خودپرداز 
و ســامانه های بانکداری الکترونیک به شــهروندان را با توجه به 
حوزه مســئولیت اجتماعی به صورت جدی در دستور کار داریم.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه افزایش همکاری ها میان بانک شهر 
و آســتان قدس رضوی و خدمات رســانی به زائران امام رضا )ع( 
باعث افتخار کارکنان این بانک اســت، عنوان کرد: درگام نخست 
دور جدید همکاری ها میان دو طرف تمامی خودپردازهای بانک 
شــهر در راستای خدمت رسانی به دوستداران و محبان اهل بیت 
می توانند نذورات را دریافت کنند.حبیب اله تصریح کرد: هموطنان 
می توانند با استفاده از دستگاه خودپرداز بانک شهر در سه حوزه نذر 
هدیه به امام رضا)ع(، نذر درمان و سالمت و نذر آب برای پیاده روی 
اربعین؛ نذورات خود را پرداخت کنند.وی با اشاره به راه اندازی پویش 
نذر آب به نام »سقای اربعین«، خاطرنشان کرد: تمامی عالقه مندان 
می توانند با پرداخت مبالغ دلخواه از سوی خودپردازهای بانک شهر، 
به سهم خود بخشــی از هزینه تامین آب آشــامیدنی برای زائران 
پیاده روی اربعین حســینی را تامین کنند تا توسط خادمان در این 

مراسم توزیع شود.

از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی تشریح شد

جریمه ماهانه ۲.۵ درصدی در انتظار مالکان خانه های خالی
رئیس کل ســازمان امور مالیاتی ضمن اعالم آخرین وضعیــت اخذ مالیات از خانه ها و 
خودروهــای لوکس و همچنین خانه های خالی به تخلف صورت گرفته در فوالد مبارکه 
اشاره کرد.به گزارش ایسنا، داوود منظور در نشست خبری درمورد آخرین وضعیت اخذ 
مالیات از خانه های خالی توضیح داد: در بحث مالیات گیری قدم اول شناســایی مودی و 
تشخیص میزان مالیات است که این کار در سال گذشته انجام  و خانه های خالی تا پایان 
تیرماه ســال جاری شناسایی شدند.وی ادامه داد: بالغ بر 52٠ هزار خانه خالی شناسایی 
شــد که میزان مالیات این خانه ها ١٠ هزار و 5٠٠ میلیارد تومان محاســبه شده و این 
موضوع به مودیان اطالع داده شده است. این اطالع رسانی هم از طریق سامانه بوده، هم 
پیامک و هم به صورت کتبی و از طریق پست.رئیس کل سازمان امور مالیاتی از اعتراض 
١٠٠ هزار مالک خبر داد و افزود: این اعتراض ها را به وزارت راه منعکس کردیم تا دوباره 
مورد بررسی قرار بگیرد. البته هنوز تعداد زیادی از مودیان به سامانه مراجعه نکرده اند. اگر 
مودیان اعتراض دارند باید اعتراض خود را ثبت کنند تا رسیدگی شود.منظور ادامه داد: 
مالکان خانه های خالی باید تا پایان مرداد مالیات خود را پرداخت کنند در غیر این صورت 
ماهانه مشــمول جریمه 2.5 درصدی مالیات تعیین شده می شوند و هنگام نقل و انتقال 

خانه باید اصل و جریمه مالیات را پرداخت کنند.

مالیات خانه ها و خودروهای لوکس پیگیری می شود
وی در ادامه در پاسخ به سوال ایسنا در مورد مالیات خانه ها و خودروهای لوکس توضیح 
داد: در مورد خانه ها و خودروهای لوکس همان مســیر خانه های خالی طی می شود. در 
این راستا رکوردهایی در سال گذشته داشتیم که بسیار ناچیز بود، زیرا شهرداری  اطالعات 
کامل ارائه نداد اما این روند در سال جاری نیز دنبال می شود و اطالعات از شهرداری ها، 
ســامانه ثبت و… جمع آوری می شود.رئیس کل ســازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: 
سازمان تا پایان سال فرصت دارد اطالعات خانه های خالی و لوکس و خودروهای لوکس 
را جمــع آوری کند. درحال حاضر فرایند مالیات گیری از خودروهای لوکس آغاز شــده 
است.به گفته منظور تا روز گذشته ١5٠ میلیارد تومان مالیات از مالکان خانه های لوکس 
اخذ شده است.وی با بیان اینکه آستانه قیمتی که مالک لوکس بودن بود افزایش یافته 
است، گفت: برای ســازمان فرقی ندارد مالک چه کسی است باید مالیات پرداخت کند.
معــاون وزیر اقتصــاد در مورد خانه هایی که دارای چند مالک هســتند نیز توضیح داد: 
خانه خالی بر اساس خوداظهاری شناسایی می شود و فرقی ندارد چند مالک دارد.منظور 
درمورد استرداد ارزش افزوده اظهار کرد: در سال ١399، 33٠٠ میلیارد تومان، در سال 
١4٠٠، ۷2٠٠ میلیارد تومان و در چهار ماه نخســت ســال جاری 3٠٠٠ میلیارد تومان 

ارزش افزوده استرداد شده است.

١6٠٠ اعتراض مربوط به پزشکان
وی با بیان اینکه در ســامانه ســوت زنی 6٠٠٠ اعتراض از سوی مردم ثبت شده است، 
گفت: از این تعداد ١6٠٠ اعتراض گالیه مردم از پزشکان است. به همین دلیل به پزشکان 
اخطار دادیم و باید اگاه باشــند که درصورت فرار مالیاتی از ابزار قانونی الزم اســتفاده 
می کنیم. پزشکان مکلف هستند دستگاه کارتخوان داشته باشند و از آن استفاده کنند. 
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: مردم باید تخلفات را اطالع دهند، اگر به جای استفاده از 
دســتگاه پوز شماره کارت می دهد مردم باید اطالع دهند. فرار مالیاتی نباید موجب آزار 
مردم شــود. کتمان درآمد فرار مالیاتی و جرم محســوب می شود. برای این افراد پرونده 

کیفری تشکیل می شود.

ممنوع الخروجی 2500 نفر بدهکار مالیاتی
منظور در ادامه با بیان اینکه در پنج ماه ســال جاری وصول مالیات 65 درصد نسبت به 
مدت مشــابه سال قبل رشد داشته اســت، گفت: در پنج ماه ابتدایی سال جاری 25٠٠ 
نفر بدهکار مالیاتی ممنوع الخروج شدند که از این افراد ١2٠9 میلیارد تومان وصول شد.

چرا طالفروشان باید سالیانه 6 میلیون تومان مالیات بدهند؟
وی در ادامــه با بیان اینکه اطالعاتی که از اصناف وجود دارد نباید کتمان شــود، اظهار 
کرد: مالیات ابرازی اصناف رشــد دو برابری داشته است. چرا طالفروشان باید سالیانه 6 

میلیون و ابزارفروشان سالیانه چهار میلیون تومان مالیات بدهند؟ ما قاعده بازی را تغییر 
دادیم. تعداد اظهارنامه اشــخاص حقیقی 52 درصد رشد کرده است.معاون وزیر اقتصاد 
افزود: تا ســال ١4٠٠ تعداد کل مودیان 2 میلیون و 9١5 هزار نفر بود که این تعداد در 
سال جاری به چهار میلیون و 45٠ هزار مودی رسیده و از این افراد مالیات یک میلیون 

و 8٠٠ نفر صفر شده است.

جزئیات دریافت ارزش افزوده در گمرک
منظور در مورد مالیات ارزش افزوده در گمرک توضیح داد: افرادی که کاال وارد می کنند 
باید عوارض گمرک پرداخت کنند. مبنای محاســبه عوارض در سال گذشته ارز 42٠٠ 
تومانی بود، اما اکنون نرخ ETS بود به همین دلیل مقدار ریالی عوارض زیاد شده است.وی 
ادامه داد: طبق تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصاد نرخ مالیات برخی کاالهای اساسی 

یک درصد شد، اما سایر کاالها باید همان مبالغ را بپردازند.

شناسایی حساب های تجاری تا پایان سال
رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه مالک در سال گذشته واریز به کارتخوان ها 
بود، اظهار کرد: به مشاغل توصیه می کنیم اگر می خواهند پرداخت و واریز غیرتجاری انجام 
دهند در حساب تجاری انجام ندهند زیرا تا پایان سال حساب های تجاری از غیرتجاری 
شناسایی می شود.منظور ادامه داد: دستورالعمل شناسایی و تفکیک حساب های تجاری 
در شــورای پول و اعتبار شناســایی شده است که توســط بانک مرکزی به اطالع مردم 

می رسد. واریز در حساب تجاری به معنی درامد و فروش است.
وی افزود: اگر حسابی غیرتجاری باشد، اما برای امور تجاری استفاده شود شناسایی خواهد 
شد. تعداد دفعات واریز از یک حدی باالتر باشد بررسی  شده و به عنوان حساب مشکوک 
به تجاری تلقی می شــود.معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه در سال گذشته ١8 میلیون و 
5٠٠ هزار پوز شناسایی شد، اظهار کرد: از این تعداد 9 میلیون نفر کارتخوان خود را غیر 

فعال و 9 میلیون نفر به حساب مالیاتی خود متصل کردند.

اخذ عوارض االیندگی
منظور در ادامه درمورد عوارض االیندگی گفت: در خوزستان تعداد زیادی واحد االینده 
وجود دارد که عمدتا در حوزه انرژی فعالیت می کنند. این واحدها از سال ١394 عوارض 
االیندگی پرداخت نکردند.وی افزود: این عوارض محاسبه و بالغ بر 6٠٠٠ میلیارد تومان 

عوارض وصول و صرف توسعه و عمران شهری شد.

جزئیات مالیات نهادهای حاکمیتی
معــاون وزیر اقتصاد در ادامه درمورد مالیات نهادهای حاکمیتی از جمله ســتاد اجرایی 
فرمان امام، استان قدس، بنیاد مستضعفان و… توضیح داد: این نگرانی در اذهان عمومی 

وجود دارد که آیا این نهادها مالیات پرداخت می کنند؟ باید پاسخ دهم بله. همه فعاالن 
اقتصــادی فارغ از اینکه مالکیت متعلق به چه کســی باید مالیات پرداخت کنند.منظور 
تاکید کرد: این نهادها هم اگر مالیات پرداخت نکنند مشمول مجازات می شوند. اطالعات 
اینکه در ســال ١4٠٠ چقدر مالیات ابرازی، پرداختی و… داشتند موجود است.وی ادامه 
داد: در قانون پیش بینی شده است مالیاتی که از استان قدس رضوی اخذ می شود به دلیل 
ارائه خدمات عمومی که توسط آستان قدس ارایه می شود به خود آستان برگردانده شود.

۷0 هزار میلیارد تومان مالیات معوق
رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه میزان مالیات معوق ۷٠ هزار میلیارد تومان 
اســت، گفت: این معوقات مربوط به افرادی است که قابل شناسایی نیستند، برای مثال 
شــرکت های کاغذی. به این صورت که عده ای بــرای فرار مالیاتی به نام چند متکدی و 
کارتن خواب شرکت ثبت کرده و وکالت تام االختیار گرفته اند. 4٠ درصد معوقات مربوط 
به این شرکت های سوری است.منظور ادامه داد: 2٠ درصد معوقات متعلق به کارت های 
بازرگانی است. عده ای به نام یک پیرزن در روستایی کارت بازرگانی صادر کردند، واردات 
کرده و بدهکار شده اند.وی با تاکید بر اینکه مردم نباید حساب و شماره کارت خود را به 
کســی بدهند، گفت: به حساب یک بازنشسته آموزش و پرورش ١2 هزار میلیارد تومان 

واریز و بعد برداشت شده بود، اما این فرد مشمول مالیات شده است.

4 گروه کاالیی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه در مورد مالیات بر عایدی سرمایه توضیح 
داد: این طرح در سال های قبل در مجلس مطرح و کلیات آن تصویب شده و به زودی به 
قانون تبدیل می شود.منظور با تاکید بر اینکه هدف مالیات بر عایدی سرمایه ایجاد درآمد 
مالیاتی نیســت، گفت: اگر فردی ملک، خودرو، ارز و سکه خرید و پس از افزایش قیمت 
اقدام به فروش آن کرد باید مالیات پرداخت کند. در این راســتا باید تدابیری اتخاذ شود 
که بتوان خرید و فروش ها را ثبت کرد.وی ادامه داد: در واقع باید برای معامالتی که بین 
دو نفر انجام می گیرد صورت حســاب الکترونیکی صادر شود. این اتفاق در بستر قانون 
پایانه های فروشگاهی امکان پذیر است. یک نسخه از هر خرید و فروشی که ثبت می شود 

به سازمان مالیاتی می آید.

بررسی طرح مالیات بر مجموع درآمد
معاون وزیر اقتصاد از بررســی طرح مالیات بر مجموع درآمد خبر داد و افزود: هدف این 
اســت که از یک نظام مالیاتی منبع محور به یک نظام مالیاتی فرد محور حرکت کنیم. 
یعنی هر سال هر خانواده یک اظهارنامه مالیاتی ارائه و در ان درامدها و هزینه های خود 
را گزارش دهند.منظور ادامه داد: برای هر خانواده معافیتی در نظر گرفته شده و مالیات 
آن بعد از معافیت تعیین می شــود. پیش نویس این طرح تهیه شده و پس از بررسی در 

دولت به مجلس می رود.

آخرین وضعیت پرداخت مالیات از سوی سلبریتی ها
وی با تاکید بر اینکه ســلبریتی ها اعم از هنرمندان و ورزشکاران اگر درامدی دارند باید 
مانند سایر مردم مالیات دهند، گفت: البته در بودجه برای هنرمندان 2٠٠ میلیون تومان 
معافیت در نظر گرفته شده است اما استقبال سلبریتی ها از پرداخت مالیات باال بوده زیرا 

درآمد آن ها هم رصد می شود و همه سلبریتی ها پرونده مالیاتی دارند.

بررسی دوباره پرونده فوالد
معــاون وزیر اقتصاد در ادامه در مــورد تخلف صورت گرفته در فوالد مبارکه اظهار کرد: 
تخلفات فوالد از جنس رعایت قوانین و مقررات قانون محاسبات بود که قطعا جنبه سود و 
زیانی هم دارد.منظور ادامه داد: سازمان امور مالیاتی مالیات را بر اساس صورت های مالی 
که بنگاه ها ارایه می کنند و توسط حسابرس تایید شده است تعیین می کند. این سازمان 
مرجع تشخیص تخلف یک شخص حقوقی در یک شرکت نیست.وی عنوان کرد: سازمان 
امور مالیاتی دوباره صورت مالی فوالد را بررسی می کند و اگر تطابق نداشت و جنبه سود 

و زیانی داشت اصالح می کند.

معاون بانکی و اعتباری صندوق توســعه ملی شرایط پرداخت 
تسهیالت از طریق قرارداد مانایی را اعالم کرد.به گزارش ایسنا، 
نشســت معرفی قراردادهای مانایی )در راستای ابالغ شیوه نامه 
اصول مطالبات غیرجاری صندوق توســعه ملی توســط رئیس 
جمهــوری( با حضور مســئوالن بانکی و رئیــس هیئت امنای 
صندوق توسعه ملی برگزار شد.علیرضا میر محمد صادقی_عضو 
هیئت عامل و معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی - به 
معرفــی قراردادهای مانایی و پرداخت تســهیالت از این طریق 

پرداخت.  وی تاثیرات مثبــت قراردادهای مانایی را در مواردی 
چــون حفظ ارزش منابــع ریالی صندوق توســعه ملی، تامین 
همزمــان ارز و ریال، جلوگیری از تبدیــل ارز به ریال در داخل 
کشور، افزایش توان ســاخت داخل و اشتغالزایی، کاهش فشار 
بر روی بانک ها بابت تامین مالی بخش زیادی طرح ها دانســت.

این مقام مسئول در صندوق توسعه ملی اعالم کرد که محاسبه 
تسهیالت در قرارداد مانایی به صورت ارزی و مبادالت تسهیالت 
بــه صورت ریالی خواهد بــود.  وی همچنین گفت که بانک ها 

می توانند از فردا از قراردادهای مانایی استفاده کنند.میرمحمد 
صادقی درباره شرایط تسهیالت اعطایی قرارداد مانایی بیان کرد: 
شیوه پرداخت و بازپرداخت تسهیالت در قرارداد ارزی به صورت 
ارزی خواهد بود اما در قرارداد مانایی به صورت ریال مانا و ریال 
مانا/ارزی خواهد بود.معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی 
در ادامه گفت: تســهیالت قرارداد مانایی برای کسانی است که 
متقاضی وام ارزی هســتند و می خواهند ایــن وام را در داخل 

کشور خرج کنند.

شرایط پرداخت وام 
جدید صندوق توسعه 
ملی اعالم شد
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گزیده خبر

مشاور رییس دولت امارات: 
بازگشت سفیرمان به ایران در راستای 
 رویکرد منطقه ای برای ترمیم و تقویت

 روابط است
مشــاور رئیس دولت امارات در امور دیپلماتیک تاکید 
کرد که بازگشت سفیر این کشور به تهران در راستای 
رویکــرد منطقه ای ابوظبی برای ترمیم پل ها و تقویت 
روابط است.به گزارش ایسنا، انور قرقاش، مشاور رئیس 
دولت امارات در امور دیپلماتیک در واکنش به بازگشت 

ســفیر این کشور به تهران در صفحه توییتر خود نوشت: تصمیم رهبری امارات 
برای بازگشت سفیرش به تهران در راستای رویکرد منطقه ای این کشور مبنی 
بر ترمیم پل ها و تقویت روابط برای ایجاد فضای اعتمادسازی و تفاهم و همکاری 
اســت. وی گفت: ما بر این باوریــم که همکاری و هماهنگی عربی و منطقه ای 
برای ایجاد منطقه ای باثبات و آینده ای شکوفا امری ضروری است.پیش از این 
وزارت خارجه امارات اعالم کرد: در چارچوب تمایل رهبری امارات برای تحکیم 
روابط با جمهوری اسالمی ایران و در اجرای تصمیم قبلی خود مبنی بر ارتقای 
ســطح نمایندگی دیپلماتیک به درجه سفیر و نیز در راستای تماس تلفنی ۲۶ 
ژوئیه ۲۰۲۲ شیخ عبداهلل بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه و همکاری های بین 
المللی و جناب آقای دکتر حســین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری 
اســالمی ایران، طی روزهای آینده سیف محمد الذابی سفیر امارات به تهران باز 
می گردد.این وزارتخانه اعالم کرد که این تصمیم بر اساس هماهنگی های مستمر 
با وزارت امور خارجه جمهوری اســالمی ایران و بر اســاس موازین دیپلماتیک 
جاری بین کشــورها صورت می گیرد.وزارت امــور خارجه امارات در بیانیه خود 
تاکید کرد: سیف محمد الذابی با هماهنگی و همکاری مقامات ایران، به منظور 
کمک به پیشبرد روابط دوجانبه و دستیابی به منافع مشترک دو کشور همسایه 
و منطقه، در روزهای آینده برای انجام وظایف دیپلماتیک خود در سفارت امارات، 
به تهران بازخواهد گشت.سیف محمد عبید الزعابی از سال ۲۰۱۱ سفیر امارات 

در تهران و سفیر غیر مقیم این کشور در ارمنستان از سال ۲۰۱۳ است.

خط و نشان زلنسکی برای مسکو: 
اسرا دادگاهی شوند، دیگر مذاکره نمی کنیم

ولودیمیر زلنسکی گفت، اگر اســرای جنگی اوکراین 
در منطقه دونباس در »دادگاه های نمایشــی« روسیه 
محاکمه شــوند، کی یف از مذاکرات صلح کنار خواهد 
رفت.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری راشا تودی، 
پیش تر مقامات دونتســک اعالم کردنــد که در حال 

برنامه ریزی برای برگزاری جلسات محاکمه و رسیدگی به جنایات جنگی سربازان 
اوکراینی هستند، از جمله گردان آزوف.زلنسکی در پیامی ویدیویی این محاکمه 
را »نقض قوانین بین المللی« دانست و گفت: برگزاری این محاکمه نمایشی، خط 
قرمزی اســت که پس از آن دیگر امکان هیچ مذاکره ای وجود ندارد. روسیه )با 
این کار( خود را از روند مذاکرات خارج خواهد کرد.بیانیه زلنســکی پس از آن 
منتشر شد که تصاویری از نصب قفس هایی بزرگ در سالن فیالرمونیک ماریوپل 
در شبکه های اجتماعی دست به دست شد. سرویس اطالعاتی ارتش اوکراین گفت 
که قرار اســت این قفس ها برای نگهداری سربازان اوکراینی اسیرشده به دست 
روسیه در کارخانه فوالد آزوفستال استفاده شوند.دنیس پوشیلین، رئیس منطقه 
دونتسک واقع در شرق اوکراین با بیان اینکه مقدمات این دادگاه در دست انجام 
اســت به خبرگزاری تاس گفت: احتماال اولین جلســه دادگاه تا پایان تابستان 
و در ماریوپل برگزار شــود.از فصل بهار، مذاکرات صلح میان روســیه و اوکراین 

تعلیق شده است.

توافق هسته ای محور رایزنی الپید در سفر 
به آلمان

رســانه های اســراییلی گزارش دادنــد، موضوع توافق 
هســته ای از محورهــای رایزنــی نخســت وزیر این 
رژیم در ســفر آتی  او به آلمــان خواهد بود.به گزارش 
ایسنا، رسانه های اســراییلی اعالم کردند، یائیر الپید، 
نخست وزیر رژیم صهیونیســتی در دو هفته آینده به 

آلمان ســفر خواهد کرد تا درباره مسائل مختلفی از جمله توافق هسته ای ایران 
رایزنی کند.این خبر در حالی منتشر می شود که وبگاه خبری اکسیوس، بامداد 
یکشنبه، به نقل از مقامات آمریکایی و صهیونیستی نوشت که دولت واشنگتن 
در روزهای اخیر به تل آویو اطمینان داده که در مذاکرات وین امتیازات جدیدی 
به ایران نداده اســت.یک مقام آمریکایی بــه این پایگاه خبری گفت: توافق ]در 
مذاکرات وین[ ممکن است نســبت به دو هفته پیش نزدیک تر باشد، اما هنوز 
درباره نتیجه مذاکرات ابهام بوده و خألهایی با ایرانی ها وجود دارد. در هر حال، 
]توافق با ایران[ قریب الوقوع به نظر نمی رســد.مقام های آمریکایی به آکسیوس 
گفتند: طی هفته گذشته، مقامات کاخ سفید به همتایان اسرائیلی خود اطمینان 
دادند که علی رغم ادعاهای مطبوعاتی، هیچ امتیاز جدیدی به ایران داده نشــده 
اســت.یک ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز شامگاه گذشته به شبکه 
خبــری الجزیره گفت: ما به طور منظم با اتحادیه اروپا )درباره پاســخ ایران( در 

ارتباط بوده و گفت وگوها با اتحادیه اروپا به صورت غیرعلنی دنبال می شود.

شتاب اردوغان برای تعیین سفیر در تل آویو 
پیش از انتخابات ِکنست و مخالفت  اسرائیل 

با گزینه وی
یک رســانه عبری زبــان از تالش رئیــس جمهوری 
ترکیه برای تعیین سفیر این کشور در تل آویو پیش از 
برگزاری انتخابات ِکنست )پارلمان رژیم صهیونیستی( 
خبر داد.به گزارش ایسنا، به دنبال عادی سازی روابط 
میان آنکارا و رژیم صهیونیســتی، روزنامه عبری زبان 

»یدیعوت آحارونوت« اعالم کرد که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه 
درصدد اســت تا پیش از برگزاری انتخابات کنست سفیر کشورش در تل آویو را 
تعیین کند.این روزنامه در این باره گزارش داد: دلیل این شــتاب آن اســت که 
اردوغان احتمال می دهد در انتخابات جدید کنست بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
ســابق و رئیس اپوزیسیون اسرائیل پیروز شود و در تصمیم ازسرگیری روابط با 
ترکیه بازنگری کند.طبق این گزارش، اســرائیلی ها نگران این موضوع هســتند 
که »افق اولوتاش«، رئیس مرکز مطالعات راهبردی وزارت امورخارجه ترکیه به 
عنوان سفیر آنکارا در تل آویو انتخاب شود. دلیل این حجم از مخالفت اسرائیلی ها 
مواضع ضد صهیونیســتی اولوتاش اســت.یدیعوت آحارونوت همچنین نوشت: 
اولوتاش تحصیالت خود را در دانشــگاه عبری قدس ســپری کرده است و در 

مقاله ای هرگونه حق اسرائیل در اراضی فلسطین را رد کرده بود.

 درباره توافق با ایران

گفت و گوی تلفنی مشترک سران تروئیکای اروپا با بایدن
سران سه کشور اروپایی فرانســه، آلمان و انگلیس یکشنبه 
تلفنی با بایدن درباره امنیت نیروگاه های هســته ای اوکراین 
گفت وگــو کردند.به گــزارش فارس، »بوریس جانســون«  
نخســت وزیر موقت انگلیــس، »امانوئل ماکــرون« رییس 
جمهور فرانســه، »اوالف شــولتز« صدر اعظم آلمان و »جو 
بایدن«  رییس جمهور آمریکا روز یکشــنبه در تماس تلفنی 
مشــترک با یکدیگر گفت وگو کردند.یکی از محورهای این 
گفت وگوی تلفنی مشــترک درباره امنیت نیروگاه هسته ای 
زاپاروژیا در اوکراین بوده است.ســران ســه کشور اروپایی و 
آمریــکا بر ادامه حمایت از تالش هــای اوکراین برای دفاع از 
خود در برابر حمالت روســیه تاکید کردند. بازدید بازرسان 
آژانس بین المللی انرژی اتمی از نیروگاه هسته ای زاپاروژیا و 
ضرورت جلوگیری از عملیات نظامی در نزدیکی این نیروگاه 
از جمله دیگر موضوعات مورد بحث این چهار نفر بوده است.
بر اساس بیانیه کاخ سفید، سران سه کشور اروپایی و بایدن 
در این گفت وگوی تلفنی درباره مذاکرات کنونی درباره برنامه 
هســته ای ایران صحبت کرده و بــر ضرورت تقویت حمایت 
از شــرکا در منطقه خاورمیانه و تالش های مشــترک برای 
بازدارندگــی  و محدود کــردن آن چیزی که فعالیت های بی 

ثبات کننده ایران در منطقه نامیده شده، تاکید کردند.پایگاه 
خبری آکسیوس بامداد یکشنبه به نقل از مقامات آمریکایی 
و صهیونیستی نوشت که دولت واشنگتن در روزهای اخیر به 
تل آویو اطمینان داده که در مذاکرات وین امتیازات جدیدی 
به ایران نداده اســت.یک مقام آمریکایی به این پایگاه خبری 
گفت: »توافق ]در مذاکرات وین[ ممکن اســت نسبت به دو 
هفته پیش نزدیک تر باشــد، اما هنوز درباره نتیجه مذاکرات 
ابهام بــوده و خألهایی با ایرانی ها وجــود دارد. در هر حال، 
]توافــق با ایــران[ قریب الوقوع به نظر نمی رســد«.مقام های 
آمریکایی به آکســیوس گفتند: »طی هفته گذشته، مقامات 
کاخ ســفید به همتایان اســرائیلی خود اطمینان دادند که 
علی رغم ادعاهای مطبوعاتی، هیــچ امتیاز جدیدی به ایران 
داده نشده اســت«.یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا 
نیز شــامگاه گذشته به شــبکه خبری الجزیره گفت: »ما به 
طــور منظم با اتحادیه اروپا )درباره پاســخ ایران( در ارتباط 
بوده و گفت وگوها با اتحادیه اروپا به صورت خصوصی دنبال 
می شود«.سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت: »برخی 
گزارش ها مبنی بر اینکه امتیازات جدیدی را برای ایران برای 

بازگشت به توافق پذیرفته ایم کامال نادرست است«

جریــان صدر اعــالم کرد که اقــدام آتی 
این جریــان تظاهرات در تمام اســتان ها 
در صــورت مخالفت چارچــوب هماهنگی 
شــیعیان با پیشــنهاد مقتدی صدر برای 
برگزاری جلســه علنی خواهد بود.به گزارش ایســنا، یکی از رهبران ارشــد 
جریان صدر با رهبری مقتدی صدر در مصاحبه با العالم الجدید گفت: مقتدی 
صدر همچنان به شــدت با هرگونه مذاکره با تمام گروه ها و رهبران چارچوب 
هماهنگی شیعیان مخالف است. درخواست برای مناظره مستقیم به هیچ وجه 
به معنای مذاکره با آن ها نیســت. صدر با رهبران این چارچوب برای رهبری 
کشــور طی مرحله آتی موافقت نخواهد کرد و از این تصمیم منصرف نخواهد 
شد.وی گفت: صدر تصمیمات جدیدی برای تشدید اعتراضات مردمی نه فقط 
در بغداد بلکه در تمام اســتان ها خواهد گرفت. نمی تــوان تنها به تحصن در 

نزدیکی ســاختمان پارلمان اکتفا کرد. چارچوب هماهنگی شیعیان می خواهد 
برای پایان تحصن حامیان صدر در منطقه ســبز بغداد با زمان بازی کند برای 
همین طی روزهــای آتی اقدامات جدیدی برای فشــار آوردن جهت انحالل 
پارلمان و مشــخص کردن موعد انتخابات زودهنگام اتخاذ خواهد کرد.مقتدی 
صدر اخیرا پیشــنهاد برگزاری مناظره علنی و مســتقیم بــا تمام گروه های 
سیاســی را داد.چهارشــنبه گذشــته رهبران گروه های سیاسی و رؤسای سه 
گانه با مشــارکت شورای عالی قضایی نشستی را به دعوت مصطفی الکاظمی، 
نخســت وزیر عراق برگزار کردند. جریان صدر این نشست را تحریم کرده بود.
در این راســتا علــی الفتالوی، از رهبران چارچوب هماهنگی شــیعیان عراق 
گفت: توجیهی برای برگــزاری هرگونه مناظره میان جریان صدر یا چارچوب 
هماهنگی یا با تمام گروه های سیاســی وجود نــدارد. این چنین مناظره هایی 
در دوره انتخابات با هدف توضیح برنامه انتخاباتی برگزار می شــود.وی گفت:  

حل بحران سیاســی عراق مناظره یا پخش مســتقیم هرگونه نشست سیاسی 
را نمی طلبــد بلکه به مذاکره میان تمام طرف های سیاســی بدون هیچ پیش 
شــرطی نیاز دارد. هرگونه اقدام جدید صدر بحران سیاســی را حل نمی کند 
بلکه اختالفات و بحران را عمیق تر می کند.علی البیدر، تحلیلگر سیاسی گفت: 
احتمال تشــدید اعتراضات مردمی از ســوی حامیان صدر کامال وارد اســت. 
درخواســت صدر برای مناظره علنی در راســتای تالش ها برای در تنگنا قرار 
دادن چارچوب هماهنگی شیعیان عراق است. او به خوبی می داند که رهبران 
چارچوب هماهنگی و تمام رهبران سیاســی چنین دعوتی را نمی پذیرند.صدر 
می خواهد از طریق پخش مســتقیم نشســت گروه های سیاسی مسائل پشت 
پرده ای را برای ملت عراق فاش کند و افشــای این پرونده ها به صورت علنی و 
با حضور رهبران سیاســی شاید عرصه عراق را تغییر دهد برای همین اکثریت 

نمی خواهند چنین جلسه ای برگزار شود.

یک عضو ارشد جریان صدر اذعان کرد

تشدید اعتراضات در سراسر عراق در دستور کار مقتدی صدر
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محققان دانشگاه »اوپساال« سوئد اظهار کرده اند فرضیه جدیدی بنام 
فرضیه تمساح)Crocodile Hypothesis( می تواند به افراد مبتال به کم 
شنوایی کمک کند.به گزارش ایسنا و به نقل از اس تی دی، بیش از 
۱.۲ میلیارد نفر در سراسر جهان دچار کم شنوایی هستند. از طرف 
دیگر تمساح ها که می توانند تا ۷۰ سال عمر کنند از شنوایی عالی 
در طول تمام عمر خود برخوردار هســتند. یکی از دالیل این است 
که تمساح ها می توانند سلول های مویی جدید ایجاد کنند. اخیرا یک 
گروه تحقیقاتی از دانشگاه اوپساال در حال بررسی علت آن هستند. 
محققان امیدوارند درک بیولوژی تمساح ها بتوانند برای کسانی که 
Helge Rask-(»کم شنوایی دارند مفید باشد.»هلگه راسک اندرسن

Andersen( اســتاد گوش شناسی دانشگاه اوپساال و یکی از محققان 
این مطالعه گفت: به نظر می رسد که سلول های مویی جدید از فعال 
شدن سلول هایی به نام سلول های پشتیبان)support cells( تشکیل 
شــده اند که این سلول ها به تمساح هایی که ساختار سلولی خاصی 
دارند و به نظر می رسد انسان فاقد آن ساختار هستند، متصل است. 
فرضیه ما این است اعصابی که تکانه هایی را از مغز حمل می کنند و 
با نام »اعصاب وابَران«)efferent nerves( شناخته می شوند، باعث رشد 
مجدد این ســاختار می شوند.  به آن دسته از سلول های عصبی که 
پیام های الکتریکی را از مرکز دســتگاه عصبی بدن به سوی بیرون 
می برند در پزشکی وابَران گفته می شود. یاخته هایی که این پیام ها را 
در خالف جهت وابَران یعنی به سوی مرکز دستگاه عصبی می آورند، 

آوران نام دارند.

نتایــج یک مطالعه جدید نشــان می دهد که مصرف ســیگار و الکل و 
همچنین اضافه وزن، موجب مرگ حدود ۴.۵ میلیون نفر در جهان بر اثر 
ابتال به سرطان در هر سال می شود.به گزارش ایسنا و به نقل از آی ای، 
دانشمندان دانشکده پزشــکی دانشگاه واشنگتن مطالعه ای را در مورد 
چگونگی نقش عوامل خطر در مرگ و میر ناشی از سرطان و مشکالت 
ســالمتی در سطح جهان انجام داده اند و مشخص شده است که تقریباً 
نیمی از مرگ  و میرهای مرتبط با سرطان در سطح جهان ناشی از عوامل 
خطرزایی مانند سیگار کشیدن، مصرف الکل، اضافه وزن و موارد دیگر 
 )BMI(است.سیگار کشیدن، نوشیدن الکل و داشتن شاخص توده بدنی
باال از دالیل اصلی مرگ و میر ناشــی از سرطان هستند. بر اساس این 
مطالعه، این عوامل خطر، سالیانه باعث مرگ حدود ۴.۴۵ میلیون نفر بر 
اثر ابتال به سرطان می شوند که این آمار برابر با ۴۴.۴ درصد از کل مرگ 
و میرهای مرتبط با ابتال به ســرطان در سراسر جهان است.در مقایسه 
با بیش از یک ســوم کل مرگ و میرهای ناشــی از ابتال به سرطان در 
زنان)۳۶.۳ درصد یا ۱.۵۸ میلیون نفر(، عوامل خطر تخمین زده شــده 
دلیل نیمی از مرگ و میرهای سرطانی در مردان در سال ۲۰۱۹)۵۰.۶ 
درصد یا ۲.۸۸ میلیون نفر( بوده اســت.دکتر »کریستوفر موری« مدیر 
مؤسسه سنجش و ارزیابی سالمت)IHME( در دانشکده پزشکی دانشگاه 
واشنگتن و یکی از نویسندگان ارشد این مطالعه گفت: این مطالعه نشان 
می دهد که ســرطان همچنان یک چالش مهم بهداشت عمومی است 
که در سراســر جهان در حال افزایش است.محققان می گویند، سیگار 
کشیدن همچنان عامل خطر اصلی ســرطان در سراسر جهان است و 

یافته های ما می تواند به سیاست گذاران و دیگر محققان کمک کند.

»فرضیه تمساح« شاید به افراد 
کم شنوا کمک کند!

ساالنه 4.5 میلیون مرگ به دلیل 
مصرف سیگار، الکل و اضافه وزن

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

مسابقات حرکات نمایشی با دوچرخه در شهر مونیخ آلمان

W12 معرفی کوپه لوکس بنتلی مولینر بَتور با قوی ترین پیشرانه
بنتلی در حال تبدیل شدن به برندی تمام الکتریکی است اما این شرکت هنوز به طور کامل از پیشرانه های درون سوز قطع امید 
نکرده است. در هفتهٔ اتومبیل مونتری امسال قوی ترین خودروی تاریخ خود را به نمایش درآورده است. این خودرو که بنتلی مولینر 
بتور )Batur( نام دارد، کوپهٔ مجللی است که از قوی ترین نسخهٔ پیشرانهٔ ۶ لیتری W۱۲ توئین توربوی بنتلی بهره می برد. هرچند 
این پیشرانه روزهای پایانی عمر خود را سپری می کند اما در اینجا مهندسان آن را به توربوشارژرهای ارتقاءیافته، اینترکولرهای 
بزرگ تر و کالیبراسیون مجدد مجهز کرده اند.عالوه بر این، برای این پیشرانهٔ W۱۲ یک سیستم اگزوز تیتانیومی هم تدارک دیده 
شده که از طریق پرینت سه بعدی ساخته شده است. به لطف همهٔ این تغییرات، این موتور حاال ۷۴۰ اسب بخار قدرت و ۱۰۰۰ 
نیوتن متر گشــتاور تولید می کند که ۸۰ اســب بخار و ۱۰۰ نیوتن متر از قوی ترین نسخه ای که قباًل در کانتیننتال GT اسپید 
دیده بودیم بیشتر است. هرچند بنتلی مشخصات پرفورمنس بتور را اعالم نکرده است ولی میدانیم این کوپهٔ مجلل از گیربکس 
هشــت سرعتهٔ دوکالچه، سیستم فرمان گیری چرخ های عقب، کنترل گشتاور بُرداری و دیفرانسیل لغزش محدود الکترونیکی 

بهره می برد.

پدری: لواندوفسکی انگار 20 سال سن دارد
مهاجم جوان بارسلونا به ستایش از لواندوفسکی بعد از درخشش برابر رئال سوسیداد پرداخت.به گزارش ایسنا و به نقل از اسپورت، 
بارسلونا نخستین پیروزی خود را در فصل جدید رقابت های اللیگا به دست آورد.آبی اناری ها که در خانه رئال سوسیداد به میدان 
رفته بودند با نتیجه ۴ بر یک به پیروزی دست پیدا کردند تا با ۴ امتیاز به رده پنجم جدول رده بندی صعود کنند.پدری بعد از 
بازی گفت: بازی امشــب برای ما بســیار مهم بود. بعد از تساوی برابر رایو وایکانو در هفته نخست سخت به پیروزی در این بازی 
نیاز داشتیم. به خواسته خود که به پیروزی بود دست پیدا کردیم و به همین خاطر بسیار خوشحال هستیم.ستاره بارسلونا در این 
بازی لواندوفســکی بود که توانست دو گل به ثمر برساند. پدری به ستایش لواندوفسکی پرداخت و گفت: لواندوفسکی ۳۴ سال 
سن دارد اما انگار یک بازیکن ۲۰ ساله است. او تالش زیادی در میدان دارد و خیلی خوب گل می زند.این بازیکن جون در پایان 
گفت: در دوران کومان با سه مدافع بازی می کردیم و این باعث می شد که فرصت های زیادی به دست آوریم. ژاوی همواره از ما 
می خواهد که با جرأت زیادی بازی کنیم. این چیزی است که بارسلونا به آن نیاز دارد. همه چیز به خوبی پیش رفت و توانستیم 

پیروزی ارزشمند را به دست آوریم.

هم ز وصف لبت زبان خجلست
هم ز زلف تو مشک و بان خجلست

ات داهن و رخ رتا دیدند
غنچه دل تنگ و ارغوان خجلست

دل هب جان از رخ تو بویی خواست
سالها رفت و همچنان خجلست

دیده را با رخ تو کاری رفت
دل بیچاره رد میان خجلست

عذر مهمانم، ای صبا، تو بخواه
هک تو دانی هک: میزبان خجلست

ای قلم، رشح حال من بنویس
هک ز بی خدمتی زبان خجلست

پیشنهاد

چهره روز

شهر دزدها
دیوید بنیوف را بیشتر به عنوان خالق و کارگردان سریال 
game of thrones و نــگارش فیلمنامه آثاری نظیر تروی، 
بادبادک باز و ایکس من می شناسیم. اما وی پیش از این ها 
کارش را با نوشتن ادبیات داستانی آغاز کرده بود. رمان 
شــهر دزدها آخرین تجربه نویسندگی وی بوده و یکی 
از تحسین شده های نیویورک تایمز و لس آنجلس تایمز 
می باشد. شهر دزدها روایت پدربزرگ نویسنده )دیوید( 
از سرگذشتش در روسیه گرفتار نازی هاست. در ابتدای 
رمان دیوید از پدربزرگش می خواهد تا ماجرای لنینگراد 
قحطی زده را برایش بازگو کند. پیرمرد هم شروع می کند 
به تعریف ماموریتی که از سوی کلنل سازمان امنیت ملی 
به او واگذار شــده بود. ماموریتی که اگر در آن شکست 
می خوردند راهی جز مرگ پیش رو نداشــتند. ماموریتی به ظاهر ناممکن که حاصلش عشق، مرگ و 
زندگی در سرمای طاقت فرسای روســیه یخزده بود.»…بیشتر حرف هایش درباره ی یک بازه ی زمانی 
یک هفته ای در سال ۱۹۴۲ بود؛ اولین هفته از سال جدید؛ یعنی همان هفته ای که با مادربزرگم آشنا 

شد، با بهترین دوستش آشنا شد و دو افسر نازی را به قتل رساند.« )رمان شهر دزدها – صفحه ۱۴(
و اما داســتان پدربزرگ و ماموریت ناممکنش: لِف آبراموویچ بنیوف، پسرک نوبالغ هفده ساله ای که به 
جرم لخت کردن یک خلبان منجمد نازی در روزهای جنگ و قحطی لنینگراد به زندان می افتد، از سوی 
یک کلنل سازمان امنیت ملی به یک ماموریت گمارده می شود.»افرادم میگن تو لنینگراد تخم مرغ پیدا 
نمی شه، اما من معتقدم حتی تو این وضعیتم همه چی تو لنینگراد پیدا میشه؛ فقط باید افراد مناسبو 

واسه پیدا کردنش اجیر کرد؛ یعنی یه جفت دزد!« )رمان شهر دزدها – صفحه ۵۷(...

فریدون مشیری
فریدون ُمشــیری )۳۰ شــهریور ۱۳۰۵ – ۳ آبان ۱۳۷۹( 
شاعر معاصر ایرانی بود. فریدون مشیری در سی ام شهریور 
۱۳۰۵ در تهران خیابان ایران )خیابان عین الدوله( به دنیا 
آمد. پدربزرگ پدری او میرزا محمود خان مشیر در عصر 
قاجــار امور مخابراتی غرب ایران را اداره می کرد و به دلیل 
مأموریت اداری به همدان منتقل شده بود. پدرش ابراهیم 
مشیری افشار در سال ۱۲۷۵ خورشیدی در همدان متولد 
شــد، در روزهای جوانی به تهران آمد و از سال ۱۲۹۸ در 
وزارت پست مشغول خدمت گردید. مادرش نام خورشید 
و لقب اعظم الســلطنه داشــت و پدر مادرش میرزا جواد 
موتمن الممالک از اشراف زادگان قاجار و نماینده اولین دوره 
مجلس شورای ملی بود که در عین حال ادیب و شاعر نیز 
بود و با تخلص »نجم« شعر می سرود. از این رو فضل اهلل بایگان که از پیشگامان تئاتر نوین ایران است، دایی 
فریدون مشیری محسوب می شد.فریدون مشیری سال های اول و دوم تحصیالت ابتدایی را در تهران انجام 
داد و سپس به علت مأموریت اداری پدرش به مشهد رفت و بعد از چند سال دوباره به تهران بازگشت و سه 
سال اول دبیرستان را در دارالفنون گذراند و آنگاه به دبیرستان ادیب رفت. به گفتهٔ خودش: »در سال ۱۳۲۰ 
که ایران دچار آشفتگی هایی بود و نیروهای متفقین از شمال و جنوب به کشور حمله کرده و در ایران بودند 
ما دوباره به تهران آمدیم و من به ادامه تحصیل مشغول شدم. دبیرستان و بعد به دانشگاه رفتم. با اینکه در 
همه دوران کودکی… از استخدام در ادارات و زندگی کارمندی پرهیز داشتم ولی… در سن ۱۸ سالگی در 
وزارت پست و تلگراف مشغول به کار شدم و این کار ۳۳ سال ادامه یافت.« او در سال ۱۳۳۳ با خانم اقبال 
اخوان ازدواج کرد و اکنون دو فرزند به نام های بابک و بهار از او به یادگار مانده است.مشیری سال ها از بیماری 
رنج می برد و در بامداد روز جمعه ۳ آبان ماه ۱۳۷۹ خورشیدی در ۷۴ سالگی در تهران درگذشت. آرامگاه او 

در بهشت زهرا، قطعهٔ ۸۸ )قطعهٔ هنرمندان(، ردیف ۱۶۴، شمارهٔ ۱۰ می باشد.

فرهنگ

مهین افشان پور هنرمند پیشکسوت نگارگری صبح 
دوشــنبه، ۳۱ مرداد ماه پس از ســال ها مبارزه با 
بیماری درگذشت.به گزارش ایسنا، مهین افشان پور 
از هنرمندان نام آشــنا و پیشکســوت نگارگری که 
یونســکو به او لقب گنجینه زنده بشری داده بود، 
صبح امروز در ســن ۸۱ ســالگی پس از چندسال 
مبارزه با بیماری درگذشت.ســیدعباس عظیمی، 
مدیرعامل موسســه هنرمندان پیشکسوت نیز در 
پیامی درگذشت این هنرمند پیشکسوت را تسلیت 
گفت.مهین افشــان پور متولد شــهریور ۱۳۲۰ در 
تهران بود. او از دوران نوجوانی و جوانی به نقاشــی 
و صورت گری عالقه داشــت و در ســال ۱۳۴۸ به 
هنرستان کمال الملک وارد شد و نزد استادانی مانند »حسین شیخ طبیعت«، »مشیری سیاه 
قلم«، »یوسفی)تذهیب(« و »الطافی)گل و مرغ(« به تحصیل هنر پرداخت؛ اما عالقه زیادش به 
نگارگری )مینیاتور( او را به مکتب »مرحوم استاد جاللی سوسن آبادی« کشاند و نزدیک به ۳۰ 
سال در این زمینه به خلق بیش از ۱۰۰ اثر پرداخت.افشان پور نشان درجه یک هنری داشت و 
از طرف یونسکو گنجینه زنده بشری محسوب می شد.او سبک های مختلفی را از جمله بغداد، 
مغول، تیموری یا هرات و ســرانجام مکتب اصفهان را در نگارگری تجربه کرده است. از جمله 
مهم ترین آثار او می توان به »سواری از غیب«، »شیخ صنعان و دختر ترسا«، »سمند تیزپای«، 
»مجلس بنداندازی عروســان« و »آهوان خمار چشم« اشاره کرد.همچنین مجموعه آثار او با 
نام »بانوی خیال« در زمان بیماری این نگارگر فقید توسط موسسه هنرمندان پیشکسوت به 

چاپ رسید.

مهین افشان پور درگذشت
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