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تهران- ایرنا- رئیس جمهور بهره مندی ارکان حاکمیت از ظرفیت ها و کمک های جامعه پرستاری و پزشکی را ضروری دانست و به وزارت بهداشت و مجلس شورای 
اسالمی توصیه کرد در تدوین طرح ها و لوایح و تصمیم گیری و تصمیم سازی برای جامعه پزشکی به نظرات مشورتی فعاالن این عرصه توجه ویژه داشته باشند.به 
گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، آیت اهلل »سید ابراهیم رئیسی« در همایش ملّی »خدمت ماندگار؛ بزرگداشت خادمان سالمت« که در سالن اجالس سران برگزار 
شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقالب، شهدای مدافع حرم و شهدای مدافع سالمت و همچنین با گرامیداشت روز داروساز و روز پزشک، اظهار داشت: 

باید از مقام پزشکان، داروسازان و پرستاران و کادر بهداشت صمیمانه قدردانی کرد...

www.sobh-eqtesad.ir

رئیسی: 

زحمات کادر درمان با هیچ ترازویی قابل اندازه گیری نیست
info@sobh-eqtesad.ir

رییس سازمان غذا و دارو اعالم کرد
اصالح ارزی بیش از ۱۰۰۰ قلم دارو

رئیس ســازمان غذا و دارو با اشــاره به اینکه طرح دارویاری به دنبال 
کاهش کمبودهای دارویی اســت، سایر مزایای این طرح را برشمرد.به 
گزارش ایسنا، دکتر بهرام دارایی،  گفت: از ۳۳۶۶ کد ژنریک دارویی که 
داریم، در طرح دارویاری کد ژنریک ۱۰۴۵ دارو، اصالح اررزی شــد و 
یارانــه آن را به بیمه ها دادیم.او تاکید کرد: حدود ۴۵۰ قلم دارو داریم 
که به لحاظ ریالی ۹۰ درصد بازار کشور را در اختیار دارند و بیشتر این 
داروها برای بیماران خاص و صعب العالج است که باید تمرکز ما بر تولید 
و پوشش بیمه ای این داروها باشد. خوشبختانه مجلس شورای اسالمی 
سال قبل مبلغ مناسبی برای اینکه بتوانیم پوشش ۱۰۰ درصدی برای 
این بیماران قائل شویم تصویب کردند که امیدوارم این مبلغ سال آینده 
بیشتر شود.وی افزود: از سوی دیگر در مورد تامین برخی داروهایی که 
مصرف کمی دارند و تولید آنها برای شــرکت ها صرف ندارد، همیشه 
مشکالتی وجود دارد که باید بتوانیم بر آنها کار کنیم و مشوق هایی به 
شــرکت های دانش بنیان بدهیم که به سمت تولید این داروها بروند تا 
به این شکل حتی کمبود مقطعی این داروها را هم به حداقل برسانیم. 
البته کمبود مقطعی داروها در نقاط دیگر دنیا مانند آمریکا و اروپا هم 
رخ می دهــد. گاهی مواد اولیه برخی داروها تنها در دو شــرکت تولید 
می شود و خیلی از کشــورها در نوبت می مانند که ماده اولیه دریافت 
کنند.دارایی ادامه داد: موضوع کرونا ســبب مصرف بی حد و حســاب 
برخی داروها شد که ایجاد کمبود جهانی کرده و قیمت ها را سرسام آور 
باال برد ولی باید کمبود دارویی را مدیریت کرد.وی با اشــاره به اینکه 
طرح دارویاری به دنبال کاهش کمبودهای دارویی است، اظهار کرد: ارز 
ترجیحی شــبیه کرونا، یک ویروس است که سبب می شد شما دارو را 
به گروگان به ارز بدهی که در این صورت اگر ارز باشــد می توانید دارو 
تهیه کنید و اگر ارز نباشد توانایی تهیه دارو ندارید و شرکت منتظر ارز 
می ماند تا تولید را شروع کند که این سبب شکل گیری کمبود دارویی 
می شد. از سوی دیگر قیمت گذاری هایی که مناسب نبود، سبب می شد 
صرفه اقتصادی از بین برود و شرکت اقدام به تولید دارو نکند؛ این امر 
هم سبب می شد ما مجبور باشیم به سمت واردات با قیمت باالتر برویم 

و در نهایت نتوانیم کنترل خوبی بر حوزه دارویی داشته باشیم.

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران مطرح کرد؛
۶.۲ میلیون تومان هزینه بیمار کرونایی 

بستری در بیمارستان
مدیرعامل سازمان بیمه ســالمت ایران، هزینه بیمار کرونایی بستری 
در بیمارســتان را بــه طور میانگین ۶.۲ میلیون تومــان اعالم کرد.به 
گزارش خبرنگار مهر، محمدمهــدی ناصحی، در گفتگوی تلویزیونی، 
گفت: مأموریت سازمان بیمه سالمت، پوشش ۹۰ درصدی هزینه های 
بستری بیماران کرونایی و ۷۰ درصدی بیماران سرپایی بوده است.وی 
با اشاره به اینکه برخی خدمات مثل تست پی سی آر در مراکز دولتی 
برای بیماران کرونایی رایگان بوده اســت، افزود: ما هزینه های ۵۰۰۰ 
تخت بیمارستانی مازاد بر تخت های مصوب را برای دوران کرونا پوشش 
داده ایم.ناصحی ادامه داد: هزینه های بیمه ســالمت در بخش بستری 
۵,۲۰۰ میلیارد تومان بوده اســت و به طور میانگین هزینه یک بیمار 
بستری در بیمارستان ۶.۲ میلیون تومان بوده است.به گفته وی، هزینه 
بیمار سرپایی و بستری موقت نیز حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان بوده 
است.ناصحی افزود: ۵۳۲ هزار پرونده بیمارستانی توسط سازمان بیمه 

سالمت ایران برای بیماران کرونایی تهیه شده است.

معاون درمان وزارت بهداشت عنوان کرد؛
 ۴۲ هزار میلیارد تومان هزینه کرونا

 در ایران
معاون درمان وزارت بهداشــت، هزینه های تحمیلی ناشی از بیماری 
کرونا در کشــورمان را ۴۲ هزار میلیارد تومان اعــالم کرد.به گزارش 
خبرنگار مهر، ســعید کریمی، در گفتگــوی تلویزیونی گفت: بیماران 
بســتری کرونا از پوشــش ۹۰ درصدی هزینه هــا برخوردارند و برای 
بیماران سرپایی نیز این پوشش ۷۰ درصد بوده است.وی با اعالم اینکه 
کرونا تاکنون ۴۲ هزار میلیارد تومان هزینه به نظام ســالمت کشــور 
تحمیل کرده اســت، افزود: بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، 
۲۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از این هزینه ها از محل صندوق توسعه 
ملی تأمین شــده که تاکنون بخش قابل توجهی از این اعتبار پرداخت 
شــده است.کریمی با اشاره به اینکه هزینه بیمار سرپایی کرونا به طور 
میانگین ۸۰۰ هزار تومان اســت، گفت: به ایــن هزینه ها، باید خرید 

واکسن، انجام واکسیناسیون، تهیه دارو و…، را نیز اضافه کرد.

وزیر بهداشت:
اولین محموله واکسن های ایرانی کرونا 

به ونزوئال صادر شد
وزیر بهداشــت، با عنوان این مطلب آماده صادرات واکســن هستیم، 
گفت: اولین محموله واکسن های ایرانی به ونزوئال صادر شد.به گزارش 
خبرگــزاری مهر، بهرام عین اللهی، در همایش ملی خدمت ماندگار با 
اشاره به آمار بسیار باالی ابتالء به کرونا در شروع دولت سیزدهم، افزود: 
اولیــن فرمان مقام معظم رهبری به دولت هم کنترل کرونا بود. دولت 
هم با اقدام جهادی و پیگیــری رئیس جمهور، معاون اول و همکاری 
همه ارگان های دولت و نظام، سیلی از واکسن وارد کشور کرد.وی ادامه 
داد: ۶ مرکز تولید واکســن کرونا هم با تالش دانشــمندان کشور وارد 
عرصه شد. ما سال گذشته با کمبود شدید واکسن کرونا مواجه بودیم 
اما االن واکسن در کشور تولید فراوان می شود. ما آماده صادرات واکسن 
هســتیم و اولین صادرات واکسن کرونا را هم به ونزوئال ارسال کردیم.

وزیر بهداشت با اشاره به مهم ترین دستاوردهای وزارت بهداشت در یک 
سال گذشته، گفت: نزدیک به ۶ میلیون نفر از دهک های پایین جامعه 

به صورت رایگان تحت پوشش بیمه سالمت قرار گرفتند. 

رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی:
لزوم قطع ارتباط بودجه کشور با نفت

رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه اتاق بازرگانی پشتیبان صندوق توسعه ملی است، 
آخرین وضعیت بازپردات تسهیالت ارزی را تشریح کرد.به گزارش ایسنا، مهدی غضنفری در یک برنامه 
تلویزیونی، درمورد تاریخچه تشکیل صندوق های توسعه یا صندوق های ثروت ملی توضیح داد: تأسیس 
این صندوق ها ابتدا در کشورهای نفت خیز آغاز شد تا مازاد درآمدهای نفتی به صورت مستقیم به بودجه 
و فضای اقتصادی تزریق نشود و تورم ناخواسته یا بیماری هلندی شکل نگیرد. این صندوق ها در دنیا 
صندوق ثروت ملی و در ایران صندوق توســعه ملی نام دارند.وی با بیان اینکه صندوق های مذکور به 
ســه دسته تثبیتی، توسعه ای و صیانتی تقسیم می شوند، اظهار کرد: در نوع تثبیتی، زمانی که قیمت 
یا فروش نفت یا کاالهایی که متعلق به دولت اســت و به نمایندگی از مردم فروخته می شود، افزایش 
می یابد، بخشــی از آن هزینه و مازاد آن در این صندوق ذخیره می شــود. زمانی که دولت ها با کسری 

بودجه مواجه می شوند می توانند از این منابع برداشت کنند. 

منابع واریز شده به صندوق کمتر از 10 درصد بوده است
غضنفری به این سؤال که آیا دستگاه ها به تعهد خود مبنی بر واریز منابع به صندوق توسعه ملی پایبند 
بوده اند یا خیر، پاســخ داد: دستگاه های متعددی نیســتند که باید سهمی در صندوق واریز کنند. در 
سیاســت های کلی برنامه های پنج ساله و در اساسنامه صندوق در یک جمله مشخص شده است این 

منابع باید از کجا تأمین شوند. 

بیش از نیمی از منابع صندوق برداشت شده است
وی ادامه داد: بر این اســاس از ۱۴۵ میلیارد دالری که صندوق تا کنون دریافت کرده اســت، دولت ها 
حدود ۷۵ میلیارد دالر یعنی بیش از نیمی از منابع صندوق را به صورت قرض از صندوق توسعه ملی 
برداشت کرده اند و بازپرداخت آن باید توسط این دولت یا دولت های بعدی صورت بگیرد.رئیس هیأت 
عامل صندوق توســعه ملی با بیان اینکه بخشــی از منابعی که دولت ها برداشــت کرده اند صرف امور 
توســعه ای شده اســت، توضیح داد: از جمله این امور، مهار آب های مرزی یا بهبود وضعیت کشاورزی 

است که اثرات توسعه ای خوبی داشته اند.

باید ارتباط بودجه کشور با نفت قطع شود
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در ادامه با تأکید بر اینکه باید ارتباط بودجه کشور با نفت قطع 
شــود، اظهار کرد: ما معتقد هستیم همه منابع حاصل از فروش نفت باید به صندوق توسعه ملی واریز 
شود و نام آن سرمایه است و نه ثروت و نباید از این سرمایه استفاده کند. این منابع باید سرمایه گذاری 
شــود و ســود و ثروت ایجاد کند و منابع حاصل از آن به بودجه کشور داده شود. درواقع ارتزاق بودجه 

کشور از درآمد نفت نباشد، بلکه از سرمایه گذاری  باشد که توسط صندوق صورت می گیرد.

بازدهی منابع صندوق صفر درصد بوده است
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با تاکید بر اینکه جایگاه صندوق توسعه ملی باید از یک بانک وام 
دهنده به یک صندوق ثروت ملی تبدیل شود، اظهار کرد: صندوق باید دارایی های خود را برای نسل های 
بعدی افزایش دهد. از ۱۴۵ میلیارد دالری که به صندوق واریز شده است، با خوش بینی، کمتر از نیم 
درصد بازدهی صورت گرفت. البته ضرری هم در تبدیل ارز به ریال اتفاق افتاد که روی نیم درصد تأثیر 
گذاشت و آن را به صفر رساند. درصورتی که متوسط بازدهی صندوق های ثروت ملی دنیا ۶ درصد است.

6 میلیارد دالر از منابع صندوق تعیین تکلیف شده است
غضنفری درمورد اینکه میزان بازپرداخت تسهیالت چقدر بوده است، توضیح داد: در دولت جدید تالش 
شد از طریق گفت وگو و مذاکره، این مفهوم که منابع صندوق توسعه ملی برای مردم است را  به طور 
کامل فرهنگ سازی و منتقل کنیم. جریان بازگشت تسهیالت بسیار رضایت بخش است. در این مسیر 
دولــت با صندوق همراهی کرد و هیأت امنا مصوبات خوبی صــادر کرد. قوه های قضاییه و مقننه هم  
پشتیبان صندوق توسعه ملی بودند.وی ادامه داد: از هفت میلیارد دالر معوقات، ۶ میلیارد دالر تعیین 
تکلیف شــده و فقط یک میلیارد دالر باقی مانده اســت. از ۶ میلیارد دالر،  ۲ میلیارد دالر برگردانده 
شده است. چهار میلیارد دالر هم  تملک سهام برخی شرکت ها است. به طور کلی در یک سال گذشته  

بازپرداخت منابع اخذ شده توسط سرمایه گذاران بیشتر شده است.

رییس کل گمرک ایران خبر داد:

افزایش ۲۱ درصدی صادرات در پنج ماهه امسال
شرایط ورود کامیون های سه سال کارکرده اروپایی؛

واردات کامیون های دست دوم ادامه دارد

تحت تاثیر رکود مردادماه

فروشندگان مسکن کوتاه آمدند

مدیرکل واردات گمرک گفت: ثبت سفارش واردات کامیون های زیر ۳ سال کارکرد اروپایی و ورود آنها به گمرکات 
اجرایی کشــور ادامه دارد.به گــزارش مهر، اخیراً موضوع واردات کامیون های دســت دوم اروپایی با نامه نگاری 
مهرداد ارونقی معاون ســابق گمرک به رستم قاســمی وزیر راه و شهرسازی و محمدباقر قالیباف رئیس مجلس 
شــورای اسالمی مبنی بر »غیر قانونی بودن مشــروط کردن پالک شدن این خودروهای سنگین به اسقاط یک 
دســتگاه کامیون فرسوده«، وارد فاز جدیدی شده است.این در حالی است که موضوع واردات کامیون های دست 
دوم اروپایی که موضوع بند »ث« ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه های توســعه اســت، در پی افزایش قیمت 

کامیون های فرسوده و با سودجویی....

مردم این ماه هم یارانه نقدی می گیرند؟

ادعای رسانه آمریکایی: 

حل اختالفات در مذاکرات وین ممکن 
است چند هفته زمان ببرد

آغاز واردات خودرو از اول مهرماه

 واردکنندگان برای اعالم درخواست تا ۱۹ شهریور فرصت دارند
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تهران-ایرنا-سخنگوی شورای نگهبان گفت: اصالح قانون انتخابات مطالبه همیشگی 
ما بوده است، ما در شورای نگهبان هیچ دسته بندی در زمینه سیاسی نداریم و حضور 
همه گرایش های سیاسی را در چارچوب قانون در انتخابات مغتنم می دانیم.به گزارش 
حوزه پارلمانی ایرنا، هادی طحان نظیف در نشست خبری درباره دستگیری پسر یکی 
از نمایندگان مجلس و اینکه آیا این نماینده تایید صالحیت میشود یا خیر؟ گفت: بر 
اســاس قانون اساسی، شورای نگهبان مکلف است از طریق ۴ مرجع درباره داوطلبان 
انتخابات اعالم نظر کند.وی گفت: شورای نگهبان نظر خود برای تایید صالحیت ها را 

بر اساس گزارش مراجع چهارگانه اعالم می کند.وی درباره اصالح قانون انتخابات اظهار 
داشــت: اصالح قانون انتخابات مطالبه همیشگی ما بوده است، ما در شورای نگهبان 
هیچ دســته بندی در زمینه سیاســی نداریم و حضور همه گرایش های سیاسی را در 
چارچوب قانون در انتخابات مغتنم می دانیم و  بســیار عالقه مندیم انتخابات مجلس 
آینده با قانون اصالحی برگزار شود.سخنگوی شورای نگهبان افزود: موارد متعددی در 
سیاســت های کلی انتخابات آمده است که اگر بندهای متعدد این سیاست ها بخواهد 
اجرا شــود مستلزم دســته بندی جزیی تر موضوعات در قانون است.طحان نظیف در 
پاســخ به سئوالی مبنی بر اینکه از نظر شــورا توافقی که در چارچوب برجام در حال 
نهایی شــدن است باید در مجلس تصویب شــود یا خیر گفت: از نظر قانونی شورای 
نگهبان مصوبات مجلس را بررســی می کند البتــه تاکنون چیزی در این خصوص در 
مجلس تصویب نشــده است.وی در پاسخ به سوالی درباره دوقطبی سازی های برخی 
جریان های سیاســی گفت: ما در قانون عبارتی درباره دوقطبی سازی نداریم.وی ادامه 
داد: اگر منظورتان ایجاد تفرقه و طرح مســائل قومی و مذهبی باشد، این کار برخالف 
وحدت و انســجام ملی است و در سیاست های کلی انتخابات هم به این موضوع اشاره 
شده اســت که نباید در زمینه انتخابات کسی به این کار مبادرت کند یا در تبلیغات 

انتخاباتی این اقدام نباید انجام شود.طحان نظیف ادامه داد: رقابت های انتخاباتی باعث 
آگاهی بیشتر مردم و افزایش شناخت آنان از داوطلبان می شود و احزاب و جریان های 
سیاسی باید به قوانین پایبند باشند و در چارچوب قانون اقدام کنند.طحان نظیف گفت: 
شورای نگهبان برای انجام وظایف خود از نظرات کارشناسی و نظرات نخبگان استقبال 
می کند. نکات کارشناسی را می شنویم اما حدود کار شورای نگهبان در چارچوب شرع و 
قانون اساسی است.وی درباره مصوبه این شورا درباره ارز ترجیحی گفت: شورای نگهبان 
وظیفــه ای درباره اجرا یا عدم اجرای قانــون ندارد و زمانی که مصوبه تبدیل به قانون 
شد، دستگاه های مختلف از جمله مجلس شورای اسالمی باید نظارت را در دستورکار 
قرار دهند.وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا طرح استفساریه قانون تسهیل صدور 
مجوزهای کسب و کار درباره آزمون وکالت در شورای نگهبان بررسی شده است؟ گفت: 
این طرح چهارشنبه در مجلس تصویب شده و هنوز در شورای نگهبان  چیزی دریافت 
نکردیم.وی درباره تکلیف صالحیت  نماینده ای که به دو ســال حبس محکوم شده، 
گفت: در قانون انتخابات نســبت به نمایندگان شرایطی وجود دارد  و اگر محکومیت 
جزو این شرایط باشد لحاظ می شود.وی اظهار داشت: از نشست خبری قبلی تاکنون، 

۱۰  مصوبه از مجلس و دولت در شورا مورد بررسی قرار گرفت.

گزیده خبر
با صدور پیامی صورت گرفت؛

تسلیت رهبر انقالب در پی درگذشت عالم 
ربانی آیت اهلل ناصری

حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی درگذشت عالم ربانی و سالک الی اهلل آیت اهلل 
آقای حاج شیخ محمدعلی ناصری را تسلیت گفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی درگذشــت عالم 
ربانی و سالک الی اهلل آیت اهلل آقای حاج شیخ محمدعلی ناصری را تسلیت گفتند.

متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

رحلت عالم ربانی و ســالک الی اهلل آیت اهلل آقای حاج شــیخ محمدعلی ناصری 
رحمةاهلل علیه را به عموم مردم اصفهان و به همه ی ارادتمندان و مســتفیدان از 
فیوضات آن مرحوم، و بالخصوص به فرزندان محترم و مکّرم ایشان تسلیت عرض 
می کنم.ایــن عالم بزرگوار و معلّم اخالق، وظیفه ی بزرگ تزکیه و نشــر معارف 
اخالقی اســالم را تکلیف خویش دانسته و با بهره مندی از خشیت و خضوع دل 
نورانــی خود، بیان اثرگذار و نافــذی را در این جهت به کار می بردند؛ رحمت و 
رضوان خدا بر ایشان باد. از خداوند متعال قبول خدمات و مغفرت الهی را برای 

ایشان مسألت می کنم.
سّیدعلی خامنه ای
5 شهریور 1401

قالیباف در بازدید از نمایشگاه صنعت دفاعی:
پیشرفت های صنایع دفاعی باید به 

بخش مردمی منتقل شود
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: در مجلس تالش می کنیم و این 
تاکید را داریم که دستاوردها و پیشرفت های اساسی صنایع دفاعی 
به بخش مردمی و کشوری نیز انتقال یابد.به گزارش خبرگزاری مهر، 
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شــورای اسالمی که صبح دیروز 
)شــنبه، ۵ شــهریورماه( برای بازدید از نمایشگاه صنعت دفاعی به 
ســازمان صنایع دفاع رفته بود، پس از بازدید از دســتاوردهای این 
وزارتخانه در نشســتی با حضور امیر ســرتیپ آشتیانی و جمعی از 
مدیران ارشــد وزارت دفاع ضمن تبریک هفته دولت و خداقوت به 
همه کارمندان در ســطوح مختلف دولت مردمی، گفت: از زحمات 
عزیزان وزارت دفاع از شــخص وزیر تا مدیران، فرماندهان و هزاران 
مجاهد گمنام که من و شــما آنها را نمی شناسیم و بی نام و نشان 
افتخار می آفرینند تشکر می کنم و بدون شک اجر دنیوی و اخروی 
آنها در پیشگاه خداوند محفوظ است.وی با اشاره به بازدیدهای قبلی 
خود از صنایع دفاع، افزود: همه ما قدر تجهیزات دفاعی را می دانیم 
و به آن افتخار می کنیم که موجب افزایش قدرت بازدارندگی مؤثر 
کشور شده است، همچنین افتخار می کنیم که این خودکفایی باعث 
عزت و شکوفایی شــده و افزایش اعتماد ملی در مردم را به همراه 
دارد ضمن اینکه این صنعت و حرکت، حرکت توسعه ای آن الگویی 
برای توسعه و پیشرفت کشــور در تراز انقالب اسالمی است.رئیس 
مجلس شــورای اســالمی با بیان اینکه تالش امروز وزارت دفاع و 
نیروهای مســلح تضمینی برای ایجــاد بازدارندگی و جلوگیری از 
جنگ های پیش رو است، گفت: دکترین دفاعی جمهوری اسالمی 
ایــران برقراری صلح و ثبات و دفاع از مســتضعفان بوده و به دنبال 
کشورگشایی نیستیم اما برای هر شرارت و تهاجمی، پاسخی محکم 

داریم لذا حرکت صنایع دفاع، حرکتی امیدبخش است.

رئیسی: 

زحمات کادر درمان با هیچ ترازویی قابل اندازه گیری نیست
تهــران- ایرنا- رئیــس جمهور بهره منــدی ارکان حاکمیت از 
ظرفیت ها و کمک های جامعه پرســتاری و پزشکی را ضروری 
دانســت و به وزارت بهداشت و مجلس شورای اسالمی توصیه 
کرد در تدوین طرح ها و لوایح و تصمیم گیری و تصمیم ســازی 
برای جامعه پزشکی به نظرات مشورتی فعاالن این عرصه توجه 
ویژه داشته باشند.به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، آیت اهلل 
»ســید ابراهیم رئیســی« در همایش ملّــی »خدمت ماندگار؛ 
بزرگداشت خادمان سالمت« که در سالن اجالس سران برگزار 
شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقالب، شهدای مدافع 
حرم و شهدای مدافع ســالمت و همچنین با گرامیداشت روز 
داروســاز و روز پزشــک، اظهار داشــت: باید از مقام پزشکان، 
داروســازان و پرستاران و کادر بهداشت صمیمانه قدردانی کرد 
کــه در صیانت از جان مردم با ایثار و ازخودگذشــتگی خوش 
درخشیدند.رئیس جمهور با اشاره به اقسام خدمت، افزود: یک 
نوع خدمت، با انگیزه کسب منفعت است که خدمتی منفعت گرا 
با نگاه مادی گرایانه اســت اما نوع دوم خدمت، در بشردوستی 
و نگاه انســان دوستانه ریشــه دارد که نگاه اومانیستی و انسان 
مدارانه است.آیت اهلل رئیسی اظهار داشت: خدمت سوم اما برای 
خداست و به خدمت، ماندگاری و جاودانگی می دهد که فقط به 
تشکر مخدوم نمی انجامد، بلکه نگاه خدمتگزار به جایگاه اصلی 
است؛ چون می داند راه رضایت خدا از رضایت خلق می گذرد.وی 
ادامــه داد: جلب رضایت ماندگار در یک خدمت ماندگار خواهد 
بود و اگر کســی از او قدردانی نکرد، احساس نقص و کاستی و 
سنگینی نمی کند؛ چون دل را در گرو یک جایگاه برتر گذاشته 

و این هم نوعی از خدمت اســت که بــا ارزش های مادی قابل 
جبران نیست.

دیدگاه های جامعه پزشکی و پرستاری در تدوین طرح و 
لوایح مورد توجه قرار می گیرد

رئیس جمهور با طرح این ســوال که جبران زحمات کسی که 
ماه ها به دیدار خانواده خود نرفته و در کادر درمان بوده چگونه 
ممکن اســت؟، گفت: هیچ ترازویی نمی توانــد این خدمت را 
بســنجد و اندازه گیری کند.آیت اهلل رئیسی با بیان اینکه مردم 
قدردان زحمات پزشکان، پرســتاران، کادر بهداشت و درمان و 

همه فعاالن عرصه سالمت هســتند، بر لزوم بهره مندی ارکان 
حاکمیت از ظرفیت ها و کمک های جامعه پرستاری و پزشکی 
تأکید و خاطرنشــان کرد: مشــورت با پزشــکان و پرستاران 
سرمایه بزرگی برای وزارت بهداشت و نمایندگان مجلس است 
و در تدویــن همه طرح ها و لوایــح و همچنین تصمیم گیری و 
تصمیم سازی برای جامعه پزشکی، نگاه های و دیدگاه های شما 
باید مورد توجــه قرار بگیرد.وی با تأکید بر اینکه کشــورهای 
بســیاری معترفند ایران حرف برتر در جامعه پزشکی می زند، 
افزود: امروز که فرهیختگان ما مورد توجه کشــورهای منطقه 
و جهان هســتند، مشاوره و مشورت گرفتن از جامعه پزشکی و 
پرستاری، سرمایه و پشتوانه  بزرگی برای ماست. رئیس جمهور 
اظهار داشت: امروز داروسازان ایرانی احساس هیچ گونه ضعف و 
کاستی نمی کنند و در تولید بسیاری از داروها توانمند هستند 
و با توجه بــه امکانات و درآمد مطلوبی که در پارک های علم و 
فناوری و بخش دارویی کشور وجود دارد، استفاده از ظرفیت های 
نخبگانی در این حــوزه می تواند مهاجرت معکوس ایجاد کند.

آیت اهلل رئیســی در عین حال متذکر شــد که ضرورت دارد به 
میزان توانایی و علم و فناوری به کار گرفته شــده در داروسازی، 
به مســأله ارتقای علم نیز توجه جدی شود و دانشگاه های علوم 
پزشکی به این میزان علم بسنده نکنند تا در هر جایگاه علمی 
به جایگاه برتر و باالتری دست یابند.وی از فعاالن عرصه سالمت 
و جامعه پزشــکان و داروسازان کشور به عنوان »اصحاب ما می 
توانیم« یاد کرد و از آنها خواســت که برای ارتقای جایگاه ایران 

در این حوزه ها، بیش از پیش تالش مجاهدانه داشته باشند.

فرمانده کل ارتش گفت: با وجود تحریم ها و مشــکالت، پیشرفت های چشــمگیری در حوزه های مختلف در ارتش حاصل شده است.به 
گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش در آخرین نشست با دانشجویان دوره ۳۲ کارشناسی 
ارشد مدیریت دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد که در سالن شهید فالحی این دانشگاه برگزار شد، گفت: از دیدگاه ما همه کارکنان ارتش و 
خانواده های ایشان بایستی با افزایش سواد رسانه ای و شناخت آسیب های فضای مجازی به عنوان افسران جنگ نرم، در مسیر مقابله با تبلیغات امپراطوری رسانه ای دشمن حرکت 
کنند.وی در خصوص اهمیت جنگ رسانه ای دشمن، افزود: دشمن با تمام قدرت و با هزینه های زیاد در حوزه جنگ نرم، جنگ رسانه های وسیعی علیه کشور ما را طراحی و دنبال 
می کند و این امر وظیفه و تکلیف ما را در خنثی سازی توطئه شوم دشمنان صدچندان می کند که راه اندازی قرارگاه جنگ های نوپدید، فضای مجازی، فرماندهی جنگال و سایبر 
و … اقداماتی در این حوزه هســتند.فرمانده کل ارتش تاکید کرد: امروز در ظاهر ما در صلح هســتیم اما جنگ امروز، جنگ ترکیبی است جنگی در حوزه های مختلف سیاسی، 
اقتصادی، اجتماعی؛ هر چند، جنبه نظامی این جنگ آشکار نیست اما نیروهای ما با هوشیاری کامل لحظه به لحظه دشمنان را رصد می کنند و مأموریت خود را در این در حوزه با 
دقت انجام می دهند.سرلشکر موسوی گفت: هم اکنون به لطف پروردگار و به برکت نیروی انسانی کم نظیر و شاید بی نظیر و فرهنگ سازمانی که در ارتش از آن بهره مند هستیم 

به سوی جایگاه و نقطه مطلوب در حرکت هستیم و با وجود تحریم ها و مشکالت، پیشرفت های چشمگیری در حوزه های مختلف در ارتش حاصل شده است.

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: تکنیک هایی که در رزمایش مشترک پهپادی ۱۴۰۱ ارتش استفاده شد بی نظیر است.به گزارش 
خبرگزاری مهر، امیر علیرضا صباحی فرد، فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش در چهارمین آئین گرامیداشت ۵۶۵ شهید ارتش جمهوری 

اسالمی ایران در استان قم با اشاره به رشادت های نیروهای مسلح در طول جنگ تحمیلی اظهار داشت: بعد از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی ایران یکی از تصورات دشمنان 
نظام این بود که نیروهای مسلح کشورمان توانایی استفاده از تجهیزات و ادوات نظامی را ندارند در حالی که جوانان این مرزوبوم در طول جنگ تحمیلی به خوبی از این تجهیزات 
بهره بردند.وی با اشاره به اهمیت پدافند هوایی تأکید کرد: اگر دشمنان نظام پی به قدرت و توان نظامی جمهوری اسالمی ایران نبرده بودند بارها به کشورمان تجاوز می کردند. 
اقتدار امروز را ما به پاس رشــادت ها و دلیرمردی های جوانان این مرزوبوم داریم.فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش به رزمایش مشــترک پهپادی ۱۴۰۱ ارتش اشاره و تصریح 
کرد: در این رزمایش پهپادهای ارتش بارها به پرواز درآمدند و آخرین و به روزترین عملیات ها را با موفقیت انجام دادند. ابتکارات و تکنیک هایی در این رزمایش انجام شد که 
در دنیا بی نظیر است. پهپادهای کشورمان مسلح شده اند و آماده دفاع از کشور هستند.امیر صباحی فرد عنوان کرد: قدرت بازدارندگی ایران اسالمی به حدی است که دشمنان 

نظام نمی توانند خیال حمله به کشورمان را داشته باشند.

سرلشکر موسوی:

ارتش در حوزه های مختلف پیشرفت های چشمگیری 
داشته است

امیر صباحی فرد:

تکنیک هایی که در رزمایش مشترک پهپادی ارتش 
استفاده شد بی نظیر است

 اصالحیه آگهـی تجدید  مناقصه عمومی 
 کد آگهی27 - 1401   

اصالحیه خرید وتحویل لوله واتصاالت مورد نیاز پارک های محله ای  
1. پایان خرید اسناد تا ساعت 14:30 مورخ  1401/06/8
2. بارگزاری اسناد  تا ساعت 14:30  مورخ 1401/06/20

3. تاریخ بازگشایی تا ساعت 10 صبح مورخ  1401/06/21  اصالح می گردد.

امور قراردادها وروابط عمومی -سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج

آگهی مزایده اتومبیل 
آگهی مزایده اتومبیل )اسناد ذمه ( کالسه پرونده اجرائی 

۱۴۰۰۰۰۲۱۳
به موجــب پرونده اجرایی  کالســه  ۱۴۰۰۰۰۲۱۳ موضوع ســند ازدواج 
شماره ۱۳۶۳۶ مورخ  ۱۳۸۵/۱۲/۰۶  دفترخانه ازدواج شماره ۳۰ کرمانشاه 
ششدانگ خودرو شــماره ۸۵۳ س ۷۸ / ایران۱۹ بنام بدهکار پرونده آقای 
علی سلیمانی به آدرس : کرمانشاه - پارکینگ داالهو که طبق نظر کارشناس 
رســمی به مبلغ ۱٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به حروف یک میلیارد و ســیصد 
میلیون ریال ارزیابی شده و پس از بازدید از خودرو شماره فوق الذکر سواری 
پژو پارس معمولی مدل ۱۳۹۰ به رنگ خاکســتری متالیک تعداد سیلندر: 
چهار، تعداد محور: دو ، تعداد چرخ: چهار ،  نوع ســوخت: دو گانه ســوز به 
شماره موتور : ۱۲۴۸۹۳۲۷۸۷۰ و شماره شاسی:۴۴۸۴۵۸ که قابلیت تبدیل 
پالک دارد. وضعیت ظاهری مرتبه بود سپر جلو سمت راست خوردگی دارد 
و شکسته است ، زه زیر چراغ جلو راست شکسته است ، عاج الستیک شصت 
درصد در لحظه بازدید موتور روشــن ولی احتیاج به بازدید مجدد در تعمیر 
گاه دارد بخاری و کولر نیاز به  بازدید دارد. تودوزی مناســب بود اســناد و 
مدارک ارائه نگردید تا با مشخصات وسیله مطابقت داده شود . و خودرو فوق 
از ساعث ۹ الی ۱۲ روز یکشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۲  در اداره اجرای اسناد رسمی 
شهرستان کرمانشــاه واقع در بلوار بنت الهدی روبروی فرمانداری از طریق 
مزایده به فروش می رسد.مزایده از مبلغ ارزیابی شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی نقدا فروخته می شــود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی ها در 
صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا 
نشــده باشد به عهده برنده مزایده اســت و نیز در صورت وجود مازاد وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد 
شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد. شرکت در مزایده منوط 
به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور 
خریدار یا نماینده قانونی او در جلیه مزایده اســت برنده مزایده مکلف است 
مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب 
صندوق ثبت - تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش 
را به حساب سپرده واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به  حساب 
خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط 

و مزایده تجدید می گردد. 
ضمنا خودرو مذکور فاقد بیمه نامه می باشد.

شماره ارشاد : ۱۲۲۴ / م الف /۱۲

طحان نظیف در نشست خبری:

حضور همه گرایش های سیاسی 
را در چارچوب قانون در 
انتخابات مغتنم می دانیم
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گزیده خبر

معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور:
طرح همسان سازی حقوق کارمندان 

تهیه و بررسی شده است
معاون رییس جمهور و رییس ســازمان اداری و استخدامی کشور 
گفت: طرح همسان ســازی حقوق کارمندان تهیه و بررسی شده 
اما اجرای آن منوط به تامین اعتبارات الزم اســت.به گزارش ایرنا، 
»میثم لطیفی« در حاشیه میز ارتباطات مردمی در همدان در گفت 
و گوی اختصاصی با ایرنا با بیان اینکه چگونگی همســان ســازی 
پرداختی ها به دولت پیشنهاد و نهایی شده است اضافه کرد: اجرای 
این پیشنهاد نیازمند تخصیص اعتبار الزم بوده که با توجه به قرار 
داشتن در میانه سال، بر اساس میزان درآمد دولت و مالحظاتی که 
برای عموم مردم باید داشته باشیم، اجرایی می شود.رییس سازمان 
اداری و اســتخدامی کشــور بیان کرد: بر اساس نیاز دستگاه های 
اجرایی و بدون نیاز به تصویب قانون جدید، از ظرفیت نیروهایی با 
قراردادهای متنوع در دستگاه های اجرایی استفاده می شود.لطیفی 
ادامه داد: هزینه های دولت به معنای افزایش بودجه عمومی کشور 
اســت که در صورت پیش بینی نکــردن منابعی برای آن، موجب 
خلق پول و افزایش تورم می شود.وی تاکید کرد: مسئوالن درصدد 
مدیریــت امور با هدف انجام کار مردم و جلب رضایت آنها در کنار 
بهره ور شــدن هزینه های دولت و خــودداری از افزایش هزینه ها 
است.»میثم لطیفی« معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری 
و استخدامی کشور صبح امروز همزمان با هفته دولت با حضور در 
باغ بهشت همدان به مقام شامخ شهدای این شهر ادای احترام کرد.
حضور در میز ارتباطات در محل سازمان مدیریت استان، جلسه با 
اســتاندار و معاونان، حضور در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه و 
سخنرانی پیش از خطبه از جمله برنامه های معاون رییس جمهور 

در سفر یک روزه به شهر همدان است.

گزیده خبر

تحت تاثیر رکود مردادماه
فروشندگان مسکن کوتاه آمدند

مردادماه امســال، سرعت رشــد نرخ های فروش در بازار مسکن به صفر رسید 
و واســطه های ملکی از نصف شــدن تعداد معامالت در مقایسه با تیرماه خبر 
می دهند.به گزارش ایسنا، بازار مسکن شــهر تهران، داغ ترین فصل تابستان را 
برخالف انتظار با رکود پشــت سر گذاشــت. طرفین معامله تحت تاثیر کاهش 
ریســک های غیراقتصادی با احتیاط اقدام به انعقاد قرارداد کردند. این فضا در 
پنج روز ابتدایی شهریورماه نیز کماکان بر بازار حکمفرما است.واسطه های ملکی 
در پایتخت از توقف رشــد قیمت های پیشنهادی ملک خبر می دهند. اطالعات 
غیررسمی حاکی از آن است که رشد نرخ های مدنظر فروشندگان آپارتمان، صفر 
شده است. اگر چه به نظر می رسد قیمت های قطعی خانه با رشد حدود ۳ درصد 
در مقایســه با تیرماه مواجه شــده، اما این میزان از نصف شدن سرعت افزایش 
نرخ ها در مقایسه با ماه گذشته خبر می دهد.کاهش ریسک های غیراقتصادی و 
حذف کامل تقاضای مصرفی از بازار، عوامل اصلی کاهش انتظارات تورمی در بازار 
مسکن هستند. طرف عرضه با توجه به پشت سر گذاشتن چهار ماه پر التهاب در 
بازار مسکن، مقداری در فروش خانه تردید می کنند، اما برخی گزارش ها حاکی 
از آن اســت که انعطاف فروشنده ها نسبت به ماه های گذشته بیشتر شده است. 
برخی واسطه های ملکی معتقدند فاز دوم شرایط فعلی می تواند منفی شدن روند 
نرخ های پیشنهادی باشد.اولین نشانه های رکود بازار مسکن در نیمه تابستان به 
شــکل افت بازار اجاره بروز پیدا کرده است. آمارهای غیررسمی از کاهش حدود 
۸ درصدی نرخ های پیشــنهادی رهن و اجاره مســکن در شهر تهران نسبت به 
ماه گذشــته حکایت دارد. بازار اجاره، مردادماه را به عنوان یکی از ماه های پیک 
جابه جایی با التهاب کمتری در مقایســه با ماه های گذشته پشت سر گذاشت.از 
کف بازار مسکن شهر تهران خبر می رسد که مشتریان در انتظار شرایط آینده به 
سر می برند. گذشته از آن که معامالت نسبت به تیرماه تقریبا نصف شده، مراجعه 
به دفاتر امالک نیز به طور محسوســی کاهش پیدا کرده است. مشاوران امالک 
می گویند که تحت تاثیر عوامل غیراقتصادی بازار مسکن در رکود فرو رفته است. 
تحلیل برخی کارشناسان این است که برخالف نیمه اول، شش ماهه دوم سال 
جاری قیمت خانه به ثبات نسبی برسد.بازار مسکن کل کشور نیز در مردادماه با 
افت شــتاب رشد مواجه شد. طبق اعالم مرکز آمار، قیمت مسکن در کل کشور 
در مردادماه امسال ۲.۸ درصد نسبت به ماه گذشته افزایش یافت. این در حالی 
اســت که تورم ماه گذشته مسکن ۳.۹ درصد بود. بر این اساس تورم این بخش 

کاهش ۱.۱ درصدی را نشان می دهد.

شهردار و رئیس شورای اسالمی شهرصدرا خبردادند:
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا اجرای ۶ هزار 
میلیارد ریال پروژه های عمرانی شهر صدرا 

را برعهده گرفت
در دیدار شهردار، رئیس و تنی چند از اعضای شورای اسالمی شهر صدرا با معاون 
هماهنگ کننده قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا)ص ( و معاون فنی و مهندسی 
هلدینگ راه و شهرســازی و مدیرعامل موسسه راه و ســازه قرارگاه سازندگی 
،طرح های بزرگ عمرانی شــهر صدرا در مسیر اجرا قرار گرفت.در این سفر که 
مهندس عزیزی رئیس شورای اسالمی شــهر صدرا، مهندس فیروزمند رئیس 
کمیسیون حقوقی  شورا و مهندس زارع عضو شورای اسالمی شهر صدرا حضور 
داشــتند، دکتر پرنیان با اشــاره به پیگیری های صورت گرفته اخیر در تکمیل 
زیرساخت های شهری صدرا گفت: با مذاکرات صورت گرفته و همراهی و تفاهم 
ســردار حاجی زمانی، معاون هماهنگ کننده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا ص 
اجرای ۹ پروژه بزرگ زیرســاختی با اعتباری بالغ بر شش هزار میلیارد ریال در 
اختیار قرارگاه ســازندگی گذاشته شــد تا در چند روز  آینده پس از تشریفات 

قانونی و اداری توافق نامه، مقدمات و عملیات اجرایی آن آغاز گردد.

فرماندار ویژه شهرستان شهریار در سخنرانی پیش از خطبه های نمازجمعه 
اندیشه:

دولت سیزدهم، دولت صادق الوعد است
شهریار – نرگس اصالنی - شفیع زاده معاون استاندار 
و فرماندار ویژه شهرســتان شهریار در سخنرانی پیش 
از خطبه های نمازجمعه اندیشــه با ذکــر اقدامات و 
فعالیت های صورت گرفته گفت: دولت سیزدهم دولت 
صادق الوعد است.به گزارش روابط عمومی فرمانداری 

ویژه شهرستان شهریار؛ امیرعباس شــفیع زاده معاون استاندار و فرماندار ویژه 
شهرستان شهریار در سومین روز از هفته دولت با حضور در نمازجمعه اندیشه، 
پیش از ایراد خطبه های این هفته نمازجمعه توسط حجت االسالم والمسلمین 
بابائیان امام جمعه اندیشه, در سخنانی ضمن برشمردن اقدامات و دستاوردهای 
دولت سیزدهم در یکسال گذشته؛ دولت سیزدهم را دولت صادق الوعد دانست 

که به مصوبات و شعارهایش پایبند است و آنها را عملی می کند.

مدیر کل ارشاد خراسان رضوی:
 اخوان نزدیک ترین میراث دار فردوسی 

است
مشهد – علی گلســتانی / مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
خراسان رضوی گفت: نزدیک ترین میراث دار و وارث 
شــعر و ادبیات فردوســی مرحوم مهدی اخوان ثالث 
است.محمد حسین زاده در مراسم سالروز بزرگداشت 
مهــدی اخوان ثالث که در توس برگزار شــد، گفت : 

فردوسی به  ایران و قهرمانان آن عشق و عالقه داشت، فردوسی و صالبت بیان 
و کالمش آنقدر برای ایرانیان مهم بوده که صدها سال بعد به ما رسیده و برای 
ما به یادگار مانده اســت.وی گفت: اخوان اگرجایی قرار بود به آرامش برســد، 
در جوار فردوســی بود کسی که عشق به ایران و قهرمانان وطن و شهیدان آن 
داشت، اخوان همچنین عشــق به فردوسی داشت، عشق او به رستم در خان 
هشــتم آنچنان متجلی است که وقتی آن را می خوانم تنم می لرزد.مدیر کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی عنوان کرد : ما در شناساندن شاهنامه 
و قهرمانان آن به نوجوانان و جوانان کوتاهی داشته ایم اما باید این اسطوره ها 
شناسانده شــوند، پدران و مادران ما در شب نشینی ها و آئین های ملی این 
میراث را به ما منتقل کرده اند نباید تفریحات جدید و ورود ابزار نو به زندگی 
نســل امروز ما را از انتقال این ویراث هویتی غافل کند.حسین زاده ادامه داد: 
فردوســی باید آنطور که خود اخوان می خواســت و آنگونه که او به ادبیاتش 
پایبند بود به نسل های بعد شناسانده شود، حتی برای اشاعه شعر فردوسی از 

فضای مجازی استفاده شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت وگوبا ایلنا مطرح کرد؛
آغاز پرداخت ۳۰ هزار میلیارد  تومانی بودجه به 

صندوق مسکن از ماه جاری
معاون وزیر راه و شهرســازی با اشاره به میزان ورودی اعتبارات به صندوق ملی مسکن تا 
پایان امسال، گفت: پایان امسال، ۳0 هزار میلیارد تومان از محل بودجه، ۱۱ هزار میلیارد 
تومان از هم مالیات زمین و مستغالت) بدون احتساب مالیات بر خانه های خالی(، ۲۳ هزار 
میلیارد تومان هم از محل فروش اراضی متعلق به وزارت راه و شهرسازی و اقساط بازگشت 
شده از مسکن مهر عدد آن ساالنه حداکثر 5 هزار میلیارد تومان است، باید وارد صندوق 
ملی مســکن شــود.محمود محمودزاده در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره به 
آخرین اعتبارات وارد شده به صندوق ملی مسکن اظهار داشت: صندوق ملی مسکن وظیفه 
پشتیبانی و تامین مابه تفاوت سود بانکی و کمک های تخصیص برای پروانه های ساختمانی 
اســت و با توجه به جلســات اخیر که با حضور رییس جمهوری در وزارت راه و شهرسازی 
برگزار شــد، هم ســازمان برنامه و بودجه وهم وزارت اقتصاد مکلف شدند که واریز وجوه 
مربوط به مالیات های تعریف شده، اعتبار در نظر گرفته شده در بودجه و ... در صندوق ملی 
مسکن را داشته باشــند.  وی با اشاره به سرفصل منابعی که قرار است وارد صندوق ملی 
مسکن شود، گفت: در بودجه ۳0 هزار میلیارد تومان برای اختصاص به صندوق ملی مسکن 
در نظر گرفته شــده که به صورت ســاالنه واریز خواهد شد.   معاون وزیر راه و شهرسازی 
با بیان اینکه واریز ۳0 هزار میلیارد تومانی بودجه برای صندوق ملی مسکن از شهریورماه 
آغاز می شود، ادامه داد: سازمان برنامه اعالم کرده است که در یک ماه پایانی نیمه اول سال 
واریز اعداد ذکر شده در بودجه برای صندوق ملی مسکن را آغاز می کند و تا پایان سال این 
واریز ها ادامه دار خواهد بود. باید توجه داشــته باشیم که صندوق ملی مسکن یک موضوع 
جدیدی است و سابقه قبلی ندارد از این رو هماهنگی اولیه با سایر دستگاه ها کمی زمانبر 
بوده است. اما در جلسه اخیر شورای عالی مسکن، رییس جمهوری دستور به تسریع روند 
کار و واریــز وجوه داد.محمودزاده افزود: البتــه در بودجه موضوعاتی مانند اعتبارات برای 
مسکن محرومان و ... تعریف شده  که محل مصرف آن مشخص است.   معاون امور مسکن 
و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی گفت: منبع دوم برای پوشش صندوق ملی مسکن 
مالیات های بخش زمین و ساختمان)مالیات زمین، مسکن و مستغالت( است که عدد این 
مالیات در قانون جهش تولید مسکن آمده است و طبق قاتن باید تمام مالیات دراین بخش 
وارد صندوق ملی مسکن شود که در جلسه اخیر هم رییس جمهوری به وزیر اقتصاد تاکید 
داشت که این عدد از مالیات باید به صندوق واریز شود.وی ادامه داد:  مالیات تیرماه هر سال 
اظهار می شود و یک ماه بعد از آن مودیان برای پرداخت مالیات فرصت دارند که معموال با 
فرصت های اعمال شده در 6 ماه دوم پرداخت ها انجام می شود.  بنابراین توجیهی می آورند 
این است که درآمدهای مالیاتی عموما در نیمه دوم سال محقق می شود و باید در آن دوره 
منتظر واریز این وجوه باشیم و طبق براوردهای انجام شده میزان تحقق این مالیات حدود 
۱۱ هزار میلیارد تومان خواهد بود. باید توجه داشــته باشــیم که این عدد بدون احتساب 
مالیات بر خانه های خالی است.محمودزاده با بیان اینکه منبع دیگری که برای صندوق ملی 
مســکن تعریف شده، برگشت اقساط مسکن مهر است که از این محل تا کنون بیش از ۲ 
هزار میلیارد تومان وارد صندوق شده اســت، اظهار داشت: کل خط اعتباری پروژه مسکن 
مهر 50 هزار میلیارد تومان بود که باید از این تســهیالت ساالنه 5 هزار میلیارد تومان به 
بانک برگردد که هرمیزان از بازگشــت این اقساط طبق قانون باید به صندوق ملی مسکن 
واریز شود. ۲ هزار میلیارد تومان پرداخت شده سهم سال گذشته است و مکلف هستند که 

سهم صندوق از بازگشت تسهیالت در سال جاری را هم پرداخت کنند.

رییس کل گمرک ایران خبر داد:

 افزایش ۲۱ درصدی صادرات 
در پنج ماهه امسال

تهران- ایرنا- رییس کل گمرک ایران گفت: در پنج ماهه نخســت امسال ۴۴ میلیون 
تن کاال، به ارزش ۲0 میلیارد و ۹۲۴ میلیون دالر کاال صادر شده است که رشد ۲۱ 
درصدی در ارزش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته را نشان می دهد.به گزارش 
خبرنگار اقتصادی ایرنا، »علیرضا مقدسی« در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان 
اینکه در صادرات ۳.5 درصد کاهش وزن داشتیم، اظهار داشت: طی پنج ماهه امسال 
۱۴ میلیون تن کاال به ارزش ۲۱ میلیارد و 665 میلیون دالر واردات انجام شده است 
که کاهش ۸.5 درصدی در وزن و افزایش ۱۹ درصدی در ارزش را تجربه کرده است.
وی با بیان اینکه پروپان مایع، متانول، گاز طبیعی مایع شده، پلی اتیلن، شمش آهن 
و فوالد کاالهای اصلی صادراتی کشور بوده است، خاطرنشان کرد: چین، عراق، امارات 
متحده عربی، ترکیه و هند پنج مقصد نخســت در این مدت بودند.مقدسی تصریح 
کرد: کاالهایی مانند گندم، برنج، گوشــی تلفن همراه، روغن خام، ســویا و کنجاله 
از پنج کشــور امارات متحده عربی، چین، ترکیه، هند و روسیه در پنج ماهه نخست 
امســال وارد کشور شده است.وی با بیان اینکه گوشی آیفون وارد کشور نشده است، 
تاکید کرد: در چهار ماهه امسال ۱66 هزار دستگاه تلفن همراه به ارزش ۱۹۸ میلیون 
دالر وارد کشور شد، که حقوق ورودی آن به ویژه برای موبایل های باالی 600 دالر 
اعمال شده است.به گفته رییس کل گمرک، 6 میلیون تن کاالی ترانزیتی از مرزهای 
کشــور عبور کرده است که نسبت به پنج ماهه سال گذشته بیش از ۲5 درصد رشد 
را نشان می دهد.وی با بیان اینکه گمرک سومین منبع درآمدی کشور را در اختیار 
دارد، خاطرنشــان کرد: صیانت از سالمت و بهداشت جامعه برای کاالها برعهده دارد 
به همین دلیل برای تجارت یک کاال چندین مجوز نیاز اســت که گمرک به عنوان 
مرزبان اقتصادی باید مورد توجه قرار دهد.مقدسی با اشاره به ۲۳۱ مرز دارای سرویس 
ارزیابی شامل ۱۳۹ گمرک اصلی، خاطرنشان کرد: باید توجه داشته باشیم که پیش از 
صدور مصوبه برای ایجاد مرز گمرکی به تامین زیرساخت ها، تجهیزات و نیروی انسانی 
مربوطه نیاز است زیرا در غیر اینصورت بدون فعالیت خواهند بود.رییس کل گمرک با 
بیان اینکه به دنبال ایجاد مسیر آبی در کشور هستیم، خاطرنشان کرد: در این مسیر 
از طریق مرز بازرگان مواد اولیه به ســرعت به کارخانه های تولیدی در ســمنان می 

رسد تا هزینه های ماندگاری در انبار کاهش یابد.وی افزود: پس از ترخیص در کارخانه 
ها، شــرکت ها تشــریفات گمرکی را انجام می دهند که این روند مختص به فعاالن 

اقتصادی منتخب و مورد اعتماد خواهد بود.

کشف هزار و 295 نفر برای ورود غیرقانونی
مقدسی درخصوص کشــف کاالهای قاچاق گفت: در پنج ماهه نخست امسال برای 
یک هزار و ۲۳۸ تن مواد مخدر به ارزش ۲۸ هزار میلیارد ریال پرونده قاچاق تشکیل 
شد که این کشف رشد 50 درصدی را تجربه کرده است؛ همچنین ۱۴.5 میلیون تن 
مواد پیش ساز مواد مخدر نیز کشف شد.وی افزود: قاچاق انسان نیز یکی از کشفیات 
گمرک است که در پنج ماهه امسال یک هزار و ۲۹5 نفر از اتباع شرقی و کشورهای 
همســایه که در میان محموله ها پنهان شــده بودند، از طریق اسکنرها پیدا شدند.

مقدســی همچنین درباره تالش قاچاقچیان برای رشــوه به کارکنان گمرک، اظهار 
داشــت: به تازگی قاچاقچیان چند قالده ســگ را مسموم و از بین بردند و در کشف 
های بزرگ، قاچاقچیان قصد ارایه رشوه به کارکنان را داشتند اما این افراد رشوه های 

پیشنهاد شده را نپذیرفتند.

ماندگاری کاال در گمرک کاهش یافت
رییــس کل گمرک درخصوص ماندگاری کاالهــا در گمرک تصریح کرد: طی مدت 
های طوالنی به دلیل تغییر سیاســت های تجاری و ارزی ماندگاری کاالها در گمرک 
افزایش یافته بود که دولت سیزدهم برای کاهش این زمان اقداماتی را انجام داد.وی 
با تاکید بر اینکه گمرک انبار دراختیار ندارد، خاطرنشــان کرد: در مرزهای آبی انبار 
متعلق به سازمان بنادر و در مرزهای زمینی متعلق به انبارهای عمومی است، به همین 
دلیل اطالعی در زمینه سرقت قطعات خودرو رسوبی ندارم زیرا مسئولیت انبارداری 
و نگهداری کاال با ماموران انباردار است.مقدسی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 
پنج میلیون تن کاالی اساســی در بنادر کشور در انبار، لنگرگاه و اسکله وجود دارد، 
گفت: از یک میلیون و ۲50 هزار تن کاالی با ماندگاری باال، اظهار نامه بیش از یک 
میلیون تن کاال صادر و به ســازمان اموال تملیکی تحویل داده شده است.مقدسی با 
اشــاره به خودرهای دپو شده در انبارها، اظهارداشت: یک هزار و ۱۲0 خودرو با ثبت 
سفارش جعلی وارد کشور شده اند که با تصمیم دستگاه قضا مقرر شد تا این خودروها 
به فروش برسند.وی با بیان اینکه گمرک آماده پذیرش خودروهای وارداتی که اخیرا 
ورود آنها مصوب شده، تصریح کرد: مقرر شده تا ۱00 هزار دستگاه تا سقف ۱0 هزار 
یورو یا 50 هزار دســتگاه تا سقف ۲0 هزار یورو وارد کشور شود که گمرک آمادگی 

ثبت سفارش آن را دارد.

گمرک ترفندهای مختلف قاچاق سوخت را کشف می کند
رییس کل گمرک در مورد قاچاق ســوخت، گفت: دلیل اصلی قاچاق سوخت تفاوت 
قیمت با کشــورهای همسایه اســت که برای این کار هم ترفندهای مختلفی به کار 
گرفته می شــود؛ برای مثال قاچاقچیان با چندجداره کردن تانکرها از در یک جداره 

سوخت و در جداره دیگر مایع بدون مشکلی را قرار می دهند.

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: نظرسنجی های ما نشان می دهد که مردم بیشتر به یارانه نقدی عالقه مند هستند.به گزارش 
تســنیم، سید مســعود میرکاظمی رئیس ســازمان برنامه و بودجه درباره برخی خبرها مبنی بر اجرای آزمایشی طرح کاالبرگ 
الکترونیکی از مهرماه، تصریح کرد: کاالبرگ قانون اســت و تعهد دولت است و سامانه آن آماده نبوده است. معموال وقتی سامانه 
مهیا می شود باید در حوزه کوچک تری اجرا شود و احیاناً اگر مشکلی هم وجود داشته باشد، احصا و برطرف شود که در اجرای 
عمومی مشکلی برای مردم پیش نیاید.رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: نظرسنجی های ما نشان می دهد که مردم بیشتر به 
یارانه نقدی عالقه مند هستند.میرکاظمی در پاسخ به این سؤال که آیا ۲0 شهریورماه مبلغ یارانه نقدی که در ماه های گذشته به مردم پرداخت می شد برای آنان واریز 
می شــود یا نه، خاطرنشــان کرد: بله، آن مبلغ سر جای خود اســت و هر وقت که کاالبرگ بیاید، جایگزین پرداخت نقدی می شود و مردم این ماه دریافت نقدی طبق 
معمول خواهند داشت.به گزارش تسنیم، دولت برای حمایت از اقشار ضعیف، جلوگیری از رانت و هم چنین عادالنه سازی یارانه ها اعالم کرد که شیوه پرداخت یارانه و 
اختصاص ارز ۴۲00تومانی را تغییر می دهد و مقرر کرد یارانه به جای واردکننده، به انتهای زنجیره یعنی مردم داده شود.دولت در این راستا از نیمه اردیبهشت ماه امسال 
مبالغ ۲00، ۳00 و ۴00 هزار تومانی را به عنوان یارانه نقدی متناسب با دهک بندی ها به صورت ماهانه به مردم پرداخت کرد. مسئوالن دولتی اعالم کرده اند که قرار است 
اعتباری را در قالب کاالبرگ الکترونیکی در اختیار مردم قرار دهند اما به گفته دولت، تا زمانی که زیرساخت این اقدام فراهم شود پرداخت یارانه نقدی ادامه خواهد داشت.

مردماینماههمیارانهنقدیمیگیرند؟
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گزیده خبر

در چهار ماه نخست سال 1401 صورت گرفت؛
مصرف 855 میلیون و 204 هزار و 407 متر 

مکعب گاز برای نیروگاه های استان البرز
مدیر عامل شــرکت گاز استان البرز بر اساس اطالعات 
دفاتر مالی حجم مصرفی نیروگاه های استان البرز در 4 
ماهه نخســت سال 1401 را 855 میلیون و 204 هزار 
و 407 متر مکعب اعالم کرد.به گزارش روابط عمومی 
شرکت گاز اســتان البرز، سیدرضا غفاریان مدیر عامل 
این شــرکت، اظهار کرد: صنایع مهم کشــور از جمله نیروگاه های مهم برق در 
استان البرز قرار داردکه انرژی گاز نقش مهمی در حرکت این صنایع و تولید برق 
دارد.وی ادامه داد:  چند سالی است که نیروگاه های تولید برق به جای سوخت 
مازوت از انرژی گاز برای تولید برق اســتفاده می کنند که در استان البرز نیز بر 
این قاعده رفتار می شود و حجم مصرفی گاز  نیروگاه های دولتی 845 میلیون 

و 643 هزار و 785 متر مکعب است.

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیالن خبرداد؛
افتتاح ۶ پروژه با اعتبار بالغ بر ۱4۹ میلیارد 

تومان
  محمدپور-گیالن؛ مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیالن از افتتاح 6 پروژه 
با اعتبار بالغ بر 14۹ میلیارد تومان به مناسبت فرارسیدن هفته دولت خبرداد.به 
گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن، حسین یونسی 
اظهار داشــت: در این هفته مبارک 6 پروژه شــامل 5 پروژه عمرانی )دولتی( و 
همچنین یک پروژه ســرمایه گذاری توسط بخش خصوصی در مجتمع بندری 
انزلی افتتاح می گردد.وی با بیان اینکه پروژه های بخش عمرانی با اعتباری بالغ 
بر 125 میلیارد تومان افتتاح خواهد شد، خاطرنشان کرد: تکمیل احداث باشگاه 
ملوانان، الیروبی فاز اول تاالب انزلی، تعمیرات اساسی چمن ورزشی بندر و تامین 
برق ساحلی برای کشتی های پهلو گرفته در مجتمع بندری انزلی و  همچنین 

الیروبی بندر آستارا از جمله 5 پروژه بخش دولتی خواهد بود.

مدیرعامل آبفای استان اصفهان در بازدید 
از خانه فرهنگ آب بر ارتقای فرهنگ صحیح 

مصرف آب در جامعه تاکید کرد 
مدیر عامل آبفا در بازدیــد از خانه فرهنگ آب آبفای 
استان اصفهان بر حفاظت از آب از طریق فرهنگ سازی 
 و ارتقای فرهنگ مصرف صحیح آب در جامعه تاکیدکرد.
حسین اکبریان در این بازدید اظهار داشت: آگاه سازی 
شــهروندان در خصوص کمبود منابع آبی در کشــور، 
فرهنگ ســازی و ترویج صرفه جویی در مصرف آب، آموزش شیوه های درست 
مصرف آب و جلوگیری از هدر رفتن آب از جمله مهمترین برنامه هایی است که 
باید در خانه فرهنگ آب بیش از گذشــته به آن پرداخته شود.وی با بیان اینکه 
مســئله کمبود آب در سراسر جهان به بحرانی عمومی تبدیل شده عنوان کرد: 
هم اکنون حفظ منابع آبی اهمیت زیادی دارد و در این میان یکی از راهبردهای 
نگهــداری از این منابع آموزش روش  های مصــرف بهینه آب و اصالح الگوی 

مصرف در جامعه است.

در پنج ماه گذشته محقق شد؛
تولید بیش از دو میلیارد و ششصد میلیون 
کیلووات ساعت انرژی در نیروگاه بندرعباس

معــاون بهره بــرداری نیروگاه بندرعبــاس از تولید 2 
میلیارد و 600 میلیون کیلووات ســاعت انرژی در پنج 
ماه گذشــته در این نیروگاه خبر داد.به گزارش  روابط 
عمومی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان  “مهدی 
مرادی” اظهار داشــت: از این میــزان انرژی تولیدی 
دومیلیارد و 567 میلیون و 780هزار کیلووات ســاعت ســهم واحدهای بخار و 
28میلیون و 4۹7هزار کیلووات ســاعت سهم واحدهای گازی بوده است.معاون 
بهره برداری نیروگاه بندرعباس خاطرنشان کرد: این نیروگاه در مردادماه امسال 

نیز بالغ بر 552 میلیون و 540 هزار کیلووات ساعت انرژی تولید کرده است.

مدیرعامل توزیع برق استان زنجان خبر داد:
بهره برداری از ۱۱57 پروژه توزیع برق 

همزمان با هفته دولت
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان از افتتاح 1157 پروژه توزیع 
برق با اعتباری بالغ بر755 میلیارد ریال در سطح استان خبر داد.به گزارش روابط 
عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، پیام جوادی با اعالم این که این 
پروژه ها در فاصلــه زمانی هفته دولت 1400 تا هفته دولت 1401 اجرا و آماده 
بهره برداری شده اند، گفت: اجرای 1157 پروژه با اعتبار بالغ بر 755 میلیارد ریال 
در یک ســال به همت شبانه روزی همکاران تالشگر شرکت توزیع برق استان در 
بخش های مختلف، نشــان گر تعهد و تخصص این عزیزان و تالش برای آبادانی، 

توسعه اجتماعی و اقتصادی استان است.

مهندس حسینی کارنامی خبر داد؛
بهره برداری از ۱۱0 طرح با اعتبار ۳40 

میلیارد ریال طی هفته دولت در مازندران
مهندس حسینی کارنامی مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق مازندران با بیــان این که 110 پروژه 
تامین برق متقاضیان و اصالح و بهینه سازی شبکه  
با مبلغ 340 میلیارد ریال در هفته دولت امســال 
به دبهره برداری خواهد رسید، گفت: این پروژه ها 
شامل رفع ضعف ولتاژ، اصالح و بهینه سازی شهری و روستایی و احداث 
و توسعه شهری و روســتایی ، اجرای پروژه سیم به کابل ، توسعه فیدر، 
کاهش تلفات و تامین برق روســتای بدون برق  می باشد .وی افزود: این 
پروژه ها در سوادکوه 28 پروژه، در آمل 18  پروژه ، در بابلسر 16 پروژه، 
در میاندرود 10 پروژه ، ســاری و ســیمرغ هر کدام با 8 پروژه ، جویبار و 
فریدونکنار هر کدام با 5 پروژه ، قائمشهر 4 پروژه ، گلوگاه و بابل هر کدام 
با 3 پروژه و بهشــهر و نکا هر کدام با یــک پروژه  مورد بهره برداری قرار 

می گیرد .

پیام تبریک سرپرست اداره کل بنادر 
و دریانوردی سیستان و بلوچستان به 

مناسبت هفته دولت
  سرپرســت اداره کل بنــادر و دریانوردی 
سیستان و بلوچستان فرارسیدن هفته دولت 
و روز کارمنــد را به کلیه کارکنان شــریف 
دولت بویژه جامعه دریایی و بندری تبریک 
گفت.به گزارش پایگاه اطالع رسانی اداره کل 

بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان، در پیام ناصر روانبخش ضمن 
گرامیداشــت یاد و خاطره شــهدای واالمقام دولت، به ویژه شهیدان 
رجایی و باهنر آمده است: هفته دولت، فرصتی است برای مرور داشته  
های گرانبهای تالشگرانی که با کوشش جهادگونه و خدمت خالصانه، 
عشق و ایمان را به مردم ارزانی داشتند و خدمات شایانی را به جامعه 
ارائه دادند.وی در ادامه این پیام نوشــت: دولتمردان ایران اسالمی از 
ابتدای پیروزی شــکوهمند انقالب هیچ  گاه از ملت فاصله نداشتند و 

همواره در کنار مردم بودند.

مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی در مراسم افتتاح بزرگترین 
پردیس صنایع معدنی کشور تاکید کرد:

دانش بنیان ها، عامل توسعه و بقا 
صنایع بزرگ 
مدیرعامل شــرکت ســنگ آهن مرکزی با 
بیان اینکه امروزه عامل توسعه و بقا صنایع 
بزرگ تعامل و همراهی جدی با شرکت های 
دانش بنیان اســت گفت: تا زمانی که بهره 
گیری از ظرفیت های دانشگاه و پارک های 

علم و فناوری مورد توجه قرار نگیرد افق روشنی در اقتصاد و صنعت 
کشور نخواهیم داشت.مجتبی حمیدیان روز گذشته در مراسم افتتاح 
بزرگترین پردیس صنایع معدنی کشــور که در پارک علم و فناوری 
خراســان برگزار شد به ســخنرانی پرداخت و گفت: صنایع معدنی و 
فوالدی اهمیت باالیی در مناسبات اقتصادی کشور دارد اما بهره گیری 
از دانش شرکت های دانش بنیان در این حوزه ها بسیار ناچیز است.
او به وجود فاصله بین دانشــگاه و جریان نخبگان از صنایع فوالدی ، 
معدنی و پتروشیمی اشاره کرد و گفت: برای توسعه اکوسیستم فناوری 
در معادن الزم است که دانشجویان از همان سال های نخست تحصیل 
وارد محیط های عملیاتی شــوند و مباحث علمــی را به طور عملی 

فرابگیرند.

اروپا 1.5 میلیون بشکه نفت ایران را جذب می کند

 چین و هند دیگر انگیزه ای برای خرید از ما ندارند
عضو هیات علمی موسســه مطالعات انرژی با بیان اینکه اگر 
بتوانیم افزایش تولید را به اروپا بفرســتیم نیازی نیســت که 
بخواهیم به امریکا صادرات داشــته باشیم، گفت: یک تا یک 
و نیم میلیون بشــکه افزایش تولید و صــادرات ایران را اروپا 
براحتی جذب می کند و مشــکلی برای این کار وجود ندارد.

مرتضــی بهروزی فر در گفت وگو با خبرنــگار اقتصادی ایلنا، 
دربــاره نیاز نفتی اروپا به ایران اظهار داشــت: قبل از  بحران 
اوکراین؛ روســیه بیش از 4 میلیون بشکه نفت و فرآورده های 
نفتی به اروپا صادر می کرد اکنون اروپا این حجم را کم کرده 
و به شــدت دنبال این اســت که واردات نفت را از روسیه کم 
کند، در این بین مســلما اگر مشکالت برجام ایران حل شود 
قســمت عمده افزایش تولید ایران برای صادرات به بازارهای 
جهانی می تواند توســط اروپا جذب شود، زیرا اروپا با جدیت 
بدنبال کاهش وابستگی به روسیه است، در هر حال جایگزینی 
میزانی از نفت روسیه با نفت ایران به لحاظ تئوری و روی کاغذ 
امکان پذیر است اما در واقعیت به مسائل سیاسی بستگی دارد.

اروپا 1.5 میلیون بشکه نفت ایران را می بلعد
وی تاکید کرد: یک تا یک و نیم میلیون بشکه افزایش تولید 
و صادرات ایران را اروپا براحتی جذب می کند و مشکلی برای 
این کار وجود ندارد، زیرا باتوجه به اینکه روســیه با تخفیف 
خیلی باال نفت را می فروشــد، چین تمایــل ندارد اگر حتی 
مشــکل تحریم و برجام ایران حل شــود با ایران وارد تجارت 
نفتی شــود و انگیزه ای برای واردات از ایــران ندارد، اما اروپا 
هم انگیزه و هم توان را دارد و هم اینکه بازار مناســبی برای 

ما است. 

همه افزایش تولیدمان را به اروپا می فرستیم
عضو هیات علمی موسسه مطالعات انرژی تصریح کرد: زمان 
برجام قبلی ما حدود 600 تا 700 هزار بشــکه به اروپا صادر 

می کردیم که اکنون به صفر رســیده، می توانیم به لحاظ فنی 
تمــام افزایش صادرات را وارد بازار اروپا کنیم و مشــکلی هم 

وجود ندارد.

چین و هند دیگر انگیزه ای برای خرید از ایران ندارند
وی همچنین گفــت: بازار هند هم برای ایران مانند ســابق 
نخواهد بود این کشور نیز مانند چین با توجه به تخفیف های 
روســیه انگیزه ای برای خرید از ایران ندارد چراکه تهران نیز 
در صورت توافق ضرورتی به اعمــال تخفیف ندارد. اما ژاپن، 
کره جنوبی و اتحادیه اروپا بازارهای بسیار مناسبی برای ایران 
خواهند بــود و می توانیم کل افزایش تولید و صادرات را وارد 

این بازارها کنیم.

صادرات به امریکا در چه شرایطی است؟
بهروزی فر درباره ورود نفت ایران به بازار امریکا نیز بیان داشت: 
وضعیت امریکا نسبت به یک دهه قبل متفاوت است، امریکا از 
بزرگترین واردکننده تبدیل به بزرگترین تولیدکننده نفت شده 
که حجم واردات نســبتا اندکی دارد و تقریبا به صفر نزدیک 
می شود. ضمن اینکه باتوجه به بعد مسافت، هزینه باالی حمل 
و شرایطی که وجود دارد بعید است امریکا تمایلی داشته باشد 
که از ایران نفت و فراروده وارد کند، ایران هم انگیزه ای ندارد 
که وارد این بازار شود، عالوه بر اینها در نظر داشته باشیم غیر 
از نفت فراوره های مــا نیز به دلیل کیفیت پایین اصال امکان 
ورود به بازارهای توسعه یافته دنیا را ندارند، بنابراین اگر بتوانیم 
افزایش تولید را به اروپا بفرستیم نیازی نیست که بخواهیم که 

به امریکا صادرات داشته باشیم.

ظرف 3 ماه به تولید قبل از تحریم برمی گردیم
وی خاطرنشــان کرد: ما حجم قابل توجهی نفت روی آب و 
ذخایر خشکی داریم که به لحاظ فنی خیلی سریع می توانیم 
وارد بــازار کنیــم، در دوره اول برجام ظــرف کمتر از 6 ماه 
توانستیم به سقف ظرفیت تولید برسیم اکنون هم به همین 
شکل است، حتی ظرف کمتر از 3 ماه می توانیم به سقف تولید 
برشیم مشروط بر اینکه به ما اجازه ورود به بازار در این حجم 

را بدهند و برنامه زمان بندی تعیین نشود.

روسیه با سالح انرژی از اروپا امتیاز می گیرد
این کارشــناس حوزه انــرژی درباره چالش هــای احتمالی 
بازگشت نفت ایران با کشورهای صادرکننده خاطرنشان کرد: 
ما با روسیه در هر حال چالش داشته، داریم و خواهیم داشت، 
روسیه امروز در شرایطی است که در گوشه رینگ قرار گرفته و 
ضربات زیادی را تحمل می کند، به همین دلیل تالش می کند 
با اســلحه انرژی در قبال فشــار اروپا برای خود امتیاز بخرد، 
بنابراین مسلما ورود ایران تحت هیچ شرایطی به نفع روسیه 

نخواهد بود. 

نفت ایران بازار را تعدیل می کند
وی یادآور شد: قاعدتا ســقف افزایش صادرات ما حدود یک 
تا یک و نیم میلیون بشــکه اســت، با توجه به قیمت نسبتا 
باالیی که اکنون نفــت دارد، نمی توان گفت ورود نفت ایران 
بر بازار بی تاثیر است اما تاثیر معناداری ندارد که تصور کنیم 
۹5 دالر به 70 دالر می رســاند، ممکن اســت بازار را تعدیل 
کنــد اما نمی تواند قیمت ها را خیلی پاییــن بیاورد، بنابراین 
با تولیدکنندگان نفت غیر از روســیه چالش جدی نخواهیم 

داشت.

قیمت نفت در معامالت روز جمعه تحت تاثیر سیگنال هایی 
که عربستان سعودی درباره احتمال کاهش تولید اوپک به 
بازار ارسال کرد، افزایش یافت و رشد هفتگی به ثبت رساند.

به گزارش ایســنا، بهای معامالت نفــت برنت با یک دالر و 
65 ســنت افزایش، در 100 دالر و ۹۹ ســنت در هر بشکه 
بسته شــد. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 
با 54 سنت افزایش، در ۹3 دالر و شش سنت در هر بشکه 
بسته شــد. هر دو شــاخص در طول معامالت جمعه، یک 
دالر کاهــش و افزایش داشــتند.نفت برنت برای کل هفته 
4.4 درصد و وســت تگزاس اینترمدیت، 2.5 درصد رشــد 
کرد.یــک منبع آگاه به رویترز گفــت: امارات متحده عربی 
جدیدترین عضو اوپک پالس اســت کــه حمایت خود را از 

مواضع عربســتان سعودی در خصوص بازارهای نفت، اعالم 
کرد.عربستان سعودی دوشنبه گذشته احتمال کاهش تولید 
اوپک برای جبران بازگشــت نفت ایــران به بازار در صورت 
احیا شدن توافق هسته ای را مطرح کرد. با این حال، منابع 
آگاه در اوپک به رویترز گفتند: کاهش تولید احتمالی اوپک 
پالس ممکن است فوری نباشد و احتماال با بازگشت ایران به 
بازارهای جهانی مصادف می شود.وزارت نفت عمان هم روز 
جمعه در توییتی اعالم کرد: عمان از تالشهای اوپک پالس 
بــرای حفظ ثبات بازارهای جهانی در مواجهه با نوســانات 
و چالشــها، حمایت می کند.تحلیلگــران کومرس بانک در 
یادداشتی نوشتند: این باور وجود دارد که عربستان سعودی 
قیمت پایین ۹0 دالر را نمی پذیرد. ســفته بازان می توانند 

ایــن موضوع را به عنوان دعوتی برای ریســک کردن روی 
افزایش بیشــتر قیمت تلقی کنند؛ بدون این که نگران افت 
بیشتر قیمتها باشند.قیمتهای نفت در مقطعی از معامالت 
روز جمعه پــس از این که جروم پاول، رئیس بانک مرکزی 
آمریکا اعالم کرد افزایش نرخهای بهره برای مقابله با تورم، 
ممکن است برای مدتی ادامه پیدا کند، کاهش پیدا کردند 
زیرا افزایش بیشــتر نرخهای بهره، به معنای رشد اقتصادی 
کندتــر، بازار کار ضعیف تر و رنج و مشــقت بیشــتر برای 
خانوارها و کسب و کارهاست.آمار جدید، افت اندک تورم را 
نشان داده است. شاخص قیمت مخارج مصرف کننده بانک 
مرکزی آمریکا از 6.8 درصد در ژوئن، به 6.3 درصد در ژوئیه 
بر مبنای ســاالنه کاهش پیدا کرد. انتظارات تورم بر اساس 
شاخصهای دانشــگاه میشیگان هم در ژوئیه کاهش داشت.
اما پاول خاطرنشان کرد بهبود یک ماهه، برای آنچه فدرال 
رزرو نیاز دارد ببیند، کافی نیســت.فیلیپ فالین، تحلیلگر 

گروه پرایــس فیوچرز 
گفــت:  شــیکاگو  در 
اســت  آن  نگران  بازار 
که پــاول در خصوص 
افزایش  موافــق  تورم، 
بهره  نرخهای  بیشــتر 
پنج  بین،  این  باشد.در 
منبع آگاه اظهار کردند: 

بعضی از سیاستگذاران بانک مرکزی اروپا در نشست هشتم 
ســپتامبر، مایل هستند درباره افزایش 75 واحدی نرخهای 
بهره صحبت شود حتی اگر ریســک رکود ایجاد شود زیرا 
دورنمای تورم، وخامت پیدا کرده اســت.بر اســاس گزارش 
رویترز، شــرکت خدمات میدان نفتی بیکرهیوز روز جمعه 
اعالم کرد شمار دکلهای حفاری نفت آمریکا در هفته منتهی 
به 26 اوت، چهار حلقه افزایش یافت و به 605 حلقه رسید.

قیمت نفت با سیگنال تولیدکنندگان اوپک باال رفت
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برنامه ریزی برای واردات ۱ میلیارد دالر خودرو 
خارجی در ۷ ماه

بر اساس اعالم وزیر اقتصاد، طی ۷ ماه باقی مانده تا پایان سال حدود یک میلیارد دالر خودرو 
خارجی از گمرکات ترخیص خواهد شد.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزیر 
امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مصوبه واردات خودرو اظهار کرد: با توجه به اینکه جزئیات 
آیین نامه برای واردات 1401 نیازمند هماهنگی های داخل دولت بود، هفته گذشته در جلسه 
دولت مطرح و مصوب شــد که با دســتور دکتر مخبر در ۷ ماهه باقی مانده امسال با اولویت 
خودروی قیمت پایین که مصرف کنندگان متوسط کشور به آن دسترسی داشته باشند و بار 
ارزی بیش از یک میلیارد دالر برای بانک مرکزی ایجاد نکند، واردات آغاز شــود.الزم به ذکر 
اســت، طبق این آیین نامه، واردات خودرو باید با ثبت ســفارش و تخصیص ارز صورت گیرد 
همچنین ســقف واردات خودروی خارجی 20 هزار دالر است. اولویت با خودروهای زیر 10 
هزار دالر تعیین شده است و سقف منابع ارزی برای واردات خودرو حداکثر یک میلیارد دالر 
است.همچنین کلیه خودروهای وارداتی در بورس کاال عرضه خواهند شد و واردات خودروهای 
اقتصادی تا 10 هزار دالر در صورت تولید و ســاخت داخل مشــمول مشــوق های اقتصادی 
می شوند.گفتنی است، یکی از شروط مندرج در آیین نامه خودرو مباحث مربوط به تعیین سود 
بازرگانی عادالنه است. بر این اساس سود بازرگانی علل الحساب ابتدا در گمرک وصول خواهد 
شــد و در مرحله بعد از عرضه خودروهای وارداتی در بورس کاال ما به التفاوت سود بازرگانی 
وصول خواهد شــد. رقم این ســود بازرگانی در یک کمیته مشترک با حضور وزارت صمت و 

وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه  تعیین خواهد شد.

مدیرکل واردات گمرک گفت: ثبت سفارش واردات کامیون های زیر ۳ سال 
کارکرد اروپایی و ورود آنها به گمرکات اجرایی کشور ادامه دارد.

بــه گزارش مهر، اخیــراً موضوع واردات کامیون های دســت دوم اروپایی با 
نامه نگاری مهرداد ارونقی معاون ســابق گمرک به رستم قاسمی وزیر راه و 
شهرسازی و محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی مبنی بر »غیر 
قانونی بودن مشــروط کردن پالک شدن این خودروهای سنگین به اسقاط 

یک دستگاه کامیون فرسوده«، وارد فاز جدیدی شده است.

سوءاستفاده از قانون واردات کامیون های دست دوم و تذکر معاون 
سابق گمرک به وزیر راه

این در حالی اســت که موضوع واردات کامیون های دســت دوم اروپایی که 
موضوع بند »ث« ماده ۳0 قانون احکام دائمی برنامه های توســعه است، در 
پی افزایش قیمت کامیون های فرسوده و با سودجویی برخی دالالن مبنی بر 
صدور گواهی اسقاط )از رده خارج کردن کامیون های فرسوده( با هزینه های 
باالی یک میلیارد و بعضاً تا 1.2 میلیارد تومان، با مشکالتی مواجه شده است.

ساماندهی واردات کامیون از وزارت صمت به وزارت راه منتقل شد
به خصوص که وزارت صمت از موضوع واردات کامیون های فرســوده به طور 
کامل کنار گذاشــته شــده و همه تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها در 
این زمینه به ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت سازمان راهداری و حمل 
و نقل جاده ای از دستگاه های تابعه وزارت راه و شهرسازی واگذار شده است.

معاون وزیر راه: در اجرای قانون واردات کامیون های دست دوم موفق 
بودیم

داریوش امانی معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و 
نقل جاده ای اخیراً در نشستی مشترک با پلیس راهور درباره نقاط حادث خیز 
جاده ها و ســفرهای اربعین درباره نوسازی ناوگان باری جاده ای از محل بند 
»ث« ماده ۳0 قانون احکام دائمی برنامه های توســعه و واردات کامیون های 
زیر ۳ ســال کارکرد اروپایی اظهار کرد: از ابتدای انقالب تا سال گذشته تنها 
20 هزار دستگاه کامیون نوســازی شده بود چون دولت باید از محل وجود 
اداره شده در بانک های عامل، با سازندگان داخلی تسهیالت بدهد.وی ادامه 
داد: اما از وقتی موضوع نوسازی از محل واردات کامیون های دست دوم را به 
بخش خصوصی واگذار کردیم، این روند با موفقیت پیگیری شــد و در حال 
حاضر واردات 2۶ تا 2۷ هزار ناوگان به روز ثبت ســفارش شده است؛ از این 
تعداد، 1۷ هزار دستگاه وارد گمرک شده، 10 هزار و ۷00 دستگاه ترخیص 

شده و 4۵۶0 دســتگاه کامیون نیز پالک گذاری و شماره گذاری شده اند و 
مابقی هم منتظر شماره گذاری هستند.

رئیس سازمان راهداری: ارائه گواهی اسقاط، یکی از 5 رکن واردات 
کامیون

به گفته امانی رئیس ســازمان راهــداری و حمل و نقل جــاده ای، واردات 
کامیون های دســت دوم اروپایی ۵ آیتم اصلی شــامل تأمیــن ارز از محل 
خارجی، ارائه گواهی اســتاندارد، ارائه گواهی خدمــات پس از فروش، ارائه 
گواهی اسقاط و ارائه تأییدیه محیط زیست دارد که باید همه آنها ارائه شود.
وی تأکید کرد: دولت در این خصوص هیچ امکاناتی نداده و تنها تخفیف 2۵ 

درصدی تعرفه های گمرکی را به واردکنندگان می دهد.

معاون ســابق گمرک: الزامی بودن ارائه گواهی اسقاط، غیر قانونی 
است

ادعای رئیس ســازمان راهداری در خصوص الزامی بودن ارائه گواهی اسقاط 
کامیون فرســوده در برابر کامیون نوساز در حالی اســت که ارونقی معاون 
سابق گمرک ایران در نامه ای به وزیر راه، این موضوع را غیر قانونی می داند.

موضوعی که سبب شــده تا در ماه های اخیر سازمان راهداری در نامه ای به 
گمــرک اعالم کند که واردکنندگان می تواننــد کامیون ها را ترخیص کنند 
اما نمی توانند تا زمانی که گواهی اســقاط ارائه دهند، نامه معرفی به پلیس 
راهور برای شماره گذاری را دریافت کنند.گفته می شود در نتیجه اجرای این 
بخشنامه، در حال حاضر حدود 4 تا ۵ هزار دارنده کامیون های وارد شده به 
کشور، توانسته اند کامیون ها را از گمرک ترخیص کنند اما امکان استفاده از 

آن را در جاده ها و جابجایی کاال ندارند.

مدیرکل واردات گمرک: ورود کامیون های ثبت ســفارش شده به 
گمرکات، یک فرآیند مستمر است

علی وکیلی مدیرکل واردات گمرک درباره آخرین وضعیت رسوب کامیون های 
وارداتی در محوطه های گمرک اظهار کرد: ورود هر کاالیی به کشور، مستلزم 
آن است که در سامانه ثبت سفارش، درج شده باشد.وی افزود: اما در موضوع 
واردات کامیون های زیر ۳ ســال کارکرد اروپایــی، موضوع به طور کامل در 
اختیار وزارت راه و شهرسازی و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای قرار گرفته است.مدیرکل دفتر واردات گمرک 
ایران با بیان اینکه ثبت سفارش واردات کامیون یک فرآیند ادامه دار و مستمر 
است و اگر ثبت سفارشی انجام شود، ما هم در گمرک تشریفات ترخیص آن 
را انجام می دهیم، ادامه داد: یکی از موضوعاتی که در واردات کامیون الزامی 
اســت، ارائه گواهی اسقاط کامیون فرســوده است که یک فرآیند زمان بر و 
هزینه بر است.وی تصریح کرد: به دلیل همین طوالنی شدن و هزینه بر بودن 
ارائه گواهی اســقاط، لذا بر اساس توافقات صورت گرفته، قرار شد ترخیص 
کامیون های وارداتی از محوطه های گمرکی انجام شــود اما شماره گذاری و 

پالک شدن خودروهای سنگین به بعد از ارائه گواهی اسقاط منتقل شود.

گزیده خبر

تقی پور عنوان کرد:
نمایشگاه تحول صنعت خودرو نقطه اتصال 

بین خریدار و تولید کننده
نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسالمی گفت: نمایشگاه 
تحول صنعت خودرو نقطه تماسی بین خریداران و تولید کنندگان است و دیگر 
نیازی نیست که متقاضیان خرید این اجناس، تمام کشور را بگردند تا محصول 
مورد نظر خود را تهیه کنند.به گزارش شــاتا، رضا تقی پور انوری درباره میزان 
اثربخش بودن برگزاری نمایشگاه صنعت خودرو گفت: آنچه که درباره نمایشگاه 
مهم است اتفاقاتی است که قبل و بعد از آن باید بیفتد.وی افزود: این نمایشگاه 
ها نقطه تماســی بین خریداران و تولید کنندگان است و دیگر نیازی نیست که 
متقاضیان خرید این اجناس، تمام کشور را بگردند تا محصول مورد نظر خود را 
تهیه کنند.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: طبیعتا اهدافی که 
برای نمایشگاه تعریف شــده باید بعد از برگزاری این نمایشگاه تامین شود و با 

پایان یافتن نمایشگاه فراموش نشود.

مدیرعامل گروه سایپا مطرح کرد:
نقش مؤثر محصوالت رایزکو در ارتقای 

کیفیت خودروها
همزمان با هفته دولت خطوط تولید مکانیزه کاتالیست خودرو با حضور معاون 
اول رئیس جمهور، استاندار تهران، مدیران عامل گروه خودروسازی سایپا، گروه 
صنعتی ایران خودرو و گروه بهمن در شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز 
)رایزکو( واقع در صفادشت مالرد افتتاح شد.به گزارش سایپانیوز، پیش از مراسم 
افتتاح این خط تولید، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا به همراه مدیران ارشد 
این گروه در نشست مشترک با مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت سرمایه گذاری 
و توســعه راهبردی راز )رایزکو( حضور یافت.در این نشســت که مدیران عامل 
گروه صنعتی ایران خودرو و گروه بهمن نیز حضور داشــتند، حمیدرضا صمدی 
رئیس هیأت مدیره هلدینگ رایزکو گزارشــی از فعالیت ها و عملکرد این گروه 

قطعه سازی و شرکت های زیرمجموعه آن ارایه کرد.

راه اندازی دفتر توسعه روابط تجاری خانه 
صنعت، معدن و تجارت ایران در مجارستان

با اعالم رســمی افتتاح دفتر توسعه روابط تجاری خانه 
صمت ایران در بوداپســت، این دفتر به عنوان نماینده 
بخش خصوصی و در هماهنگی با سازمان های دولتی 
ذیربط در مجارســتان و ایران فعالیت خود را آغاز کرد.

مراسم افتتاحیه دفتر توسعه روابط تجاری خانه صمت 
ایران در مجارستان، روز پنجشنبه، سوم شهریور ماه، در شهر بوداپست، پایتخت 
مجارستان، با حضور آقای حمیدرضا نافذ عارفی، سفیر جمهوری اسالمی ایران، 
آرمــان خالقی، عضو هیئت مدیره و قائم مقام دبیرکل خانه صمت ایران و آقای 
علی مالیی، مشاور اقتصادی خانه صمت ایران برگزار شد. در این مراسم تعدادی 
از فعــاالن اقتصادی مجاری به نمایندگی از ســازمان ها و  شــرکت های مهم از 
جمله نماینده وزارت امور خارجه از طرف ســازمان توســعه تجارت و صادرات 
این وزارتخانه، نماینده اتاق بازرگانی مجارستان، نماینده اتاق بازرگانی بوداپست، 
نماینده ســابق مجلس، معاون سابق وزارت نیروی انســانی، نماینده شهردار و 
مدیران و صاحبان شــرکت های تجاری و صنعتی نظیر شــرکت اتوبوس سازی 
ایکاروس حضور به هم رساندند.در این جلسه سفیر جمهوری اسالمی ایران ضمن 
توضیح روابط اقتصادی میان ایران و مجارستان، بر زمینه های مشترک همکاری 

و نقش بخش خصوصی در توسعه این روابط تاکید کرد.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه:
5۷ هزار میلیارد تومان از ۹۲ هزار میلیارد 

تومان تخلف نبوده است
محمدیاســر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
با بیان این که پس از انتشــار گزارشــی در خصوص 
تحقیق و تفحص از فــوالد مبارکه طی روزهای اخیر، 
شاهد خبرپراکنی های گسترده رســانه های داخلی و 
خارجی بودیم، اظهار کرد: در این گزارش به دو بخش 

اشــاره شده که بخش اول آن مربوط به تخلفات اشــخاص، در راستای دستور 
رئیس جمهور و وزیر صمت وقت بوده که با آغاز فعالیت مدیریت جدید در فوالد 
مبارکه، طی 10 ماه گذشــته، برخوردهای الزم با تخلفات صورت گرفته است.
وی افزود: در همین راستا از شروع فعالیت خود در فوالد مبارکه مقابله با فساد 
را در اولویت خود قرارداده ایم و با رویه های نامناســب برخورد کردیم و بسیاری 
از مدیران غیرمتخصص برکنار شدند.مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با بیان این 
که تخلفات مرتبط به بخش رویه ها از سوی قوه قضایه رسیدگی می شود، گفت: 
برخی از اعداد و ارقام اعالم شده در گزارش تحقیق و تفحص به تخلفات مرتبط به 
بخش رویه ها بازمی گردد که از نظر گروه تحقیق و تفحص، تخلف است؛ به عنوان 
مثال بیش از ۵۷ هزار میلیارد تومانی که در این گزارش در قالب تخلف ذکر شده 
در راســتای عمل به دستورالعمل های جاری کشور و وزارت صمت، برای عرضه 
محصوالت در بورس کاال بوده و موردی نیست که بتوانیم از آن به عنوان تخلف 

در فوالد مبارکه یاد کنیم.

مدیر عامل چادرملو:
به دنبال اکتشاف و دستیابی به منابع جدید 

سنگ آهن هستیم
باید تالش کنیم به نحو احســن از ظرفیتی که در 
اختیار داریم در راستای اقتصاد ملی قدمهای مثبتی 
بــر داریم.به گزارش روابط عمومی مجتمع معدنی 
چادرملــو،  مدیر عامل چادرملو پــس از بازدید از 
بخش های مختلف مجتمع معدنی در جمع مدیران 

این مجموعه  ضمن ابراز خرســندی از روند فعالیت معدن چادرملو افزود: 
مجموعه معدنی و صنعتی چادرملو یک مجموعه اثر بخش در اقتصاد ملی 
اســت و قطعاً می دانیم  وظیفه خطیری برای تامین مواد اولیه واحدهای 
بزرگ فوالدی کشور بر دوش ماست .مهندس طاهر زاده تاکید کرد :  باید 
تالش کنیم به نحو احســن از  ظرفیتی که در اختیار داریم در راســتای 
اقتصاد ملی  قدمهای مثبتی بر داریم و  تکلیف امانتداری  را به خوبی بجا 
آوریم .وی  افزود: با حفظ تامین و توســعه خوراک پایدار و با اســتفاده از 
نیروهای فنی و مجرب خود به دنبال اکتشــاف و دستیابی به منابع جدید 

سنگ آهن هستیم.

پیام مدیرعامل شرکت مجتمع فوالد خراسان 
به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت

41 سال از شهادت دو  تن از مردمی ترین دولتمردان جمهوری اسالمی و جمعی 
از فرزندان خدوم ملت ایران به دســت فرقه ای تروریست و وابسته می گذرد اما 
یاد گرامی شهیدان رجایی و باهنر هنوز برای مردم ما نماد و نشان خدمت، ایثار 
و تعهد است.نام این دو شهید همچون بسیاری از شهدای شریف  مسیر خدمت، 
بــرای باورمندان و وفاداران به ملک و آیین، از مــرز »نام «ها فراتر رفته و پا به 
ســپهر »نشان«ها گذاشته اســت، به گونه ای که سلوک خالصانه، ساده زیستانه 
و پاک این دو دولتمرد صدیق، برجســته ترین راهنمای مسیر خدمت مومنانه و 
تعهد توام با کارآمدی قلمداد گردیده و می گردد.شــهید رجایی و شهید باهنر، 
راه دشوار ثبت نشان خود در تاریخ پر افتخار کشور و انقالب را، که برای بسیاری 
شاید مســتلزم گذر یک عمر باشــد، در دوران چندماهه ریاست دولت شان به 
گونه ای طی کردند که هنوز و تا همیشه نام ایشان »نشان« حکمرانی خداباورانه 
و روحیه جهاد و مردم مداری باشد و مدیران و خدمتگزاران کشورمان، تا دهه ها 
بعد از شهادت این دو گوهر مکتب امام خمینی)ره(، مدیریت تراز انقالب و نظام 
اســالمی را با اسلوب ایشان  می سنجند.در آغاز هفته دولت، با گرامی داشت یاد 
همه شهدای دولت به ویژه شهیدان واالمقام، رجایی و باهنر، به همه کارگزاران 
دولت جمهوری اســالمی، مدیران خدوم، کارمندان شریف و عزتمند دولت در 
دســتگاه ها و ســازمان های مختلف، به ویژه زنان و  مردان پرتالش دستگاه های 
اجرایی در شهرســتان های نیشابور، فیروزه و زبرخان، صمیمانه خداقوت عرض 
می کنم و توفیق دولت مردمی را در تداوم راه شهیدان مسیر خدمت به مردم و 

انقالب از درگاه پروردگار متعال مسالت دارم.
کسری غفوری - مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان 

پیام تبریک مدیر عامل منطقه ویژه 
اقتصادی ره مناسبت هفته دولت

هفته دولت و روز کارمند فرصت مغتنمی اســت که از مجاهدت 
کارمندان خدوم دســتگاه های اجرایی کشور که نقش بی بدیلی 
در تحقق شــعارهای انقالب داشته اند تقدیر نماییم. کارمند در 
نظام جمهوری اســالمی خود را سپر بالی مردم می داند، امورات 
مردم را فارغ از هرگونه ســلیقه سیاسی و اجتماعی انجام داده و 
خدمت به آنان را ســوای وظایف شغلی تعریف شده دانسته و به 
نوعی کسب رضایت مردم را کسب رضای خداوند متعال می داند.

این نوع نگاه برخاســته از فرهنگ عمیق ایرانی اسالمی است که 
دشــمن را یارای تاب آوری آن نیســت. فرهنگی که کارمندان از 
شهدای انقالب و به ویژه شهیدان رجایی و باهنر به ارث برده و با 
تمام وجود خود را وقف مردم نظام انقالب و آرمان های آن نموده 
اند. به نوبه ی خود از تالش ها،  خدمات، دلســوزی های همه و 
کارکنان دولت و دستگاه های اجرایی به ویژه همکاران عزیزم در 
منطقه ویژه اقتصادی المرد که ضرب آهنگ توســعه این کانون 
اقتصادی و صنعتی را ســرعت بخشیدند صمیمانه سپاسگزاری 
می نمایم. رجای واثق دارم که این تالش ها در پیشــگاه خداوند 
ســبحان محفوظ و اجری عظیم به همراه خواهد داشت. جا دارد 
یاد و نام شــهیدان رجایی و باهنر را زنده نگه داشته و به تأسی 
از آن دو شــهید پر افتخار روز به روز بر تالش خود برای خدمت 

به مردم بیافزاییم. 
احسان انصاری مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی المرد

تداوم درخشش منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس 
در آسمان صنعت ایران

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج  فارس با اشاره به تداوم فعالیت 
1۳ هزار نفر نیرو در این منطقه عظیم اقتصادی، از جذب ۵.۵ میلیارد دالر سرمایه  در راستای 
ایجاد 1۶ هزار فرصت شغلی جدید و افزایش سطح تولیدات و صادرات در جنوب کشور خبر 
داد.به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس، حسن خلج طهرانی با تبریک 
به مناســبت فرارسیدن هفته  دولت و گرامیداشت یاد و خاطره  شهیدان باهنر و رجایی گفت: 
درخت تنومند انقالب اســالمی ایران هر ســال تنومندتر از سال گذشته در عرصه ی جهانی 
عظمت، شــکوه و حقانیت خود را به منصه ی ظهور می گــذارد؛ چراکه این انقالب میراث و 
یادآور بزرگ مردانی اســت که ســیره، منش و روش آنان خدمت بی ادعا بود.او هفته  دولت را 
زمانی مناسب برای توجه به مبانی جهاد تبیین و انعکاس دستاوردهای دولت مردمی دانست و 
افزود: با پشتوانه  حمایت های دولتی امروز فعاالن اقتصادی به این نتیجه رسیده اند که علی رغم 
فشارهای ناشی از تحریم های خارجی، چنانچه ظرفیت های داخلی را فعال کنیم شاخص های 
اقتصادی و صنعتی کشــور با شــیب قابل قبولی افزایش خواهد یافت.مدیرعامل منطقه ویژه 
اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج  فارس اشتغال بیش از 1۳ هزار نفر در این منطقه  ویژه 
اقتصادی خلیج فارس را نشــان گر توسعه ی صنعت و معدن در جنوب کشور دانست و افزود: 
هم اکنون 1۹ شرکت با سرمایه گذاری بیش از 4.۵ میلیارد دالر در این منطقه عظیم اقتصادی 
فعالیت هستند که نقش به سزایی در ایجاد ارزش افزوده، جلوگیری از خام فروشی، تأمین بازار 
داخلی و ایجاد رونق در صادرات بر عهده دارند.خلج طهرانی افزایش فرصت های شغلی، توسعه 
فناوری های مدرن حوزه تولید، همکاری بیشــتر با شرکت های دانش بنیان، ارتقای بهره وری، 
بهبــود کیفیت تولیدات و افزایش توان صادرات به منظور رقابت در بازارهای جهانی را از دیگر 
اهداف ترســیم شده این منطقه  اقتصادی در سال 1401 عنوان کرد و اظهار کرد: در شرایط 
فعلی 4۵ شرکت معتبر در حال ســاخت و نصب تجهیزات با هدف بهره برداری از پروژه های 

مختلف هستند.

 امپاور بهمن دیزل مجوز حمل کاالی خطرناک
 را اخذ کرد

کامیون کشنده مدرن و پرقدرت امپاور مطابق با تاییدیه وزارت صمت، استاندارد حمل کاالهای 
خطرناک را اخذ کرد.مطابق با استاندارد حمل کاالی خطرناک، کشنده امپاور از این پس می 
تواند ۹ گروه مواد خطرناک شــامل مواد منفجره، گازها، مایعات قابل اشتعال، جامدات قابل 
اشــتعال، اکسیدکننده ها و پر اکسید های آلی، مواد سمی و عفونی، مواد پرتوزا، مواد خورنده 
و سایر مواد خطرناک را حمل کند.پیش از این حسین خضری مدیرعامل بهمن دیزل درباره 
کشــنده امپاور گفت: استراتژي گروه بهمن در انتخاب کشنده جدید امپاور، انتخاب محصول 
منطبق بر آخرین اســتانداردهاي بین المللی اســت. این کشنده دارای گیربکس اتوماتیک و 
ریتاردر ۵ حالت، سیستم تعلیق بادي، سیستم هوشمند ترمز اضطراي )AEBS(، کابین و ظاهر 
مدرن و قیمت رقابتی است. خضری به امکانات کشنده جدید امپاور اشاره و خاطرنشان کرد: 
کابین مدرن و جادار و همچنین سقف بلند جهت تردد راحت در کابین، صندلی ارگونومیک 
راننده با سیستم تعلیق بادي، دو تخت خواب بزرگ و راحت جهت استراحت جز امکانات این 
کشنده به شمار می رود.وی همچنین بیان داشت: امپاور دارای کلیدهاي کنترل مولتی مدیا 
و کروز کنترل بر روي غربیلک فرمان، یخچال مســافرتی با دسترسی آسان و سانروف برقی 
است. اکنون نیز با اخذ این استاندارد امکان تامین خودرو براي حمل کاالهاي خطرناک )حمل 

سوخت و...( بر اساس گواهی اخذ شده استاندارد اروپا )R10۵( فراهم است.

آغاز واردات خودرو از اول مهرماه

 واردکنندگان برای اعالم درخواست تا ۱۹ شهریور فرصت دارند
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مرحله اجرایی واردات خودرو عماًل 
از ابتدای مهرماه آغاز می شــود، اعالم کرد واجدین شرایط واردات خودرو، تا 1۹ شهریور 
ماه فرصت دارند درخواست خود را به دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت تحویل دهند.

امید قالیباف در گفت وگو با ایسنا، با بیان این مطلب، اظهار کرد: آیین نامه واردات خودرو 
ســه گروه را شامل می شود که پس از ارسال درخواست در مهلت مقرر یاد شده که 1۹ 
شــهریور ماه در نظر گرفته شده اســت، حداکثر تا آخر شهریور ماه اسامی شرکت های 
منتخب اعالم خواهد شد. پس از تایید و اعالم شرکت هایی که الزامات آیین نامه واردات 

خودرو را با امتیاز باالتری کسب کرده اند، واردات خودرو می تواند انجام شود.

سه گروه در اولویت واردات خودرو/ برنامه داخلی سازی
ســخنگوی وزارت صمت ســه گروه واردکنندگان خودروی اقتصادی، ســرمایه گذاران 
خارجــی متقاضی ایجاد خط تولید و متقاضیان واردات خــودروی برقی به مناطق آزاد 
را اولویت نخســت مشمول آیین نامه واردات خودرو برشمردسخنگوی وزارت صمت سه 
گروه واردکنندگان خودروی اقتصادی، سرمایه گذاران خارجی متقاضی ایجاد خط تولید 
و متقاضیان واردات خودروی برقی به مناطق آزاد را  اولویت نخســت مشمول آیین نامه 
واردات خودرو برشــمرد و در رابطه با متقاضیــان واردات خودروی اقتصادی تاکید کرد: 
شــرط الزم برای این دســته، الزام به انتقال فناوری و ارائه خدمات بعد از فروش است؛ 
اما اگر عالوه بر این موارد برنامه داخلی ســازی نیز داشته باشند، امتیاز مضاعف محسوب 
می شــود. وی خاطرنشان کرد: در درخواستی که ارائه می شود بایستی عالوه بر مشخص 
شــدن جزئیات الزامات گفته شــده، نوع خودرویی که قصد وارد کردن آن را دارند نیز 

مشخص شود.
در مناطق آزاد صرفاً خودروهای برقی مجوز واردات خواهند داشت

 مشــاور رســانه ای وزیر صنعت، معدن و تجارت، خاطرنشان کرد: در رابطه با متقاضیان 

سرمایه گذاری ایجاد خط تولید خودرو، نیز مشوقی در نظر گرفته شده است که بتوانند 
هزینه های ریالی خود را بابت خرید کارخانه و راه اندازی خط تولید از طریق واردات خودرو 
و فروش آن تامین کنند. استفاده از این مشوق، مازاد بر سقف یک میلیارد یورویی واردات 
خودرو خواهد بود.در مناطق آزاد صرفاً خودروهای برقی مجوز واردات خواهند داشــت و 
شرایط متقاضیان مشابه واردکنندگان خودروی اقتصادی استقالیباف در رابطه با واردات 
خــودرو در مناطق آزاد نیز، گفت: در مناطــق آزاد صرفاً خودروهای برقی مجوز واردات 
خواهند داشــت و شرایط متقاضیان مشابه واردکنندگان خودروی اقتصادی است؛ با این 
توضیح که فعاًل داخلی سازی مورد نظر نیست و به جای آن بایستی واردکننده نسبت به 
ایجاد زیرســاخت و ایستگاه شارژ خودرو تعهد دهد.سخنگوی وزارت صمت در خصوص 
نحوه بررسی درخواست ها و تایید نهایی شرکت ها نیز تصریح کرد: همانطور که اشاره شد، 
هر شرکتی که امتیاز بیشتری از الزامات آیین نامه، نظیر انتقال فناوری به دست آورد، در 

اولویت واردات خواهد بود.

تعیین حقوق دولتی واردات، بر اساس قیمت کشف شده در بورس کاال
قالیباف در پایان اظهار کرد: تعیین درصد حقوق دولتی واردات خودرو بر اساس قیمت 
کشف شــدهِ نهایی در بورس کاال مشخص می شــود.به گزارش ایسنا، پس از گذشت 
چندی از نهایی شــدن مصوبه واردات خودرو، در آخرین روز هفته گذشــته )ســوم از 
شــهریور ماه(، آیین نامه واردات خودرو که در 2۶ مــرداد ماه به تصویب هیات وزیران 
رسیده بود، با ارائه جزئیات توسط معاون اول رئیس جمهوری نهایی و به کلیه سازمان ها 
شامل وزارت صمت، وزارت کشور، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی 

مناطق آزاد ابالغ شد.

شرایط ورود کامیون های سه سال کارکرده اروپایی؛

واردات کامیون های دست 
دوم ادامه دارد
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گزیده خبر

برنامه تحول مدل کسب وکار بانک سینا 
تدوین می شود

سرپرســت بانک سینا از آغاز تدوین برنامه تحول کسب وکار این بانک خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بانک سینا، غالمرضا فتحعلی در نشست مدیران شعب 
منطقه غرب تهران با بیان این مطلب افزود: بانک ســینا برای گذار از بانکداری 
ســنتی به بانکداری مدرن، نیاز به تغییر و بازنگری در فرآیندها، زیرساخت ها و 
محصوالت دارد که همه این ها باید متناسب با برنامه کسب وکار بانک باشد.وی 
ادامه داد: در تدوین مدل کسب وکار بانک سینا به پرسش های اساسی پاسخ داده 
می شود که این پرسش ها مشخص می کنند اولویت های بانک در جذب مشتری، 
طراحی و ارائه محصوالت و کانال های ارائه خدمات کدامند.سرپرست بانک سینا 
با تشریح شاخص های مهم بانک در حوزه های مختلف، گفت: بانک سینا از منظر 
نســبت های احتیاطی، نسبت کفایت سرمایه، نسبت مطالبات غیرجاری و... در 
وضعیت مطلوبی قرار دارد.فتحعلی با بیان اینکه ســهم بازار بانک سینا در بازار 

پول باید افزایش یابد.

تأکید مدیرعامل بانک دی بر تسریع در 
پیگیری پرونده های حقوقی و مطالباتی بانک

مدیرعامل بانک دی در نشســتی با همکاران معاونت حقوقی و وصول مطالبات 
بانک بر ضرورت پیگیری مســتمر پرونده های حقوقی بانک و تســریع در امور 
حقوقــی تا حصول نتیجه تاکید کرد.به گزارش روابط عمومی بانک دی؛ علیرضا 
قیطاســی، مدیرعامل بانک در این نشست ضمن دریافت گزارشی از روند انجام 
فعالیت ها و پرونده های در جریان حقوقی بانک گفت: خوشبختانه با پیگیری های 
مســتمر از دستگاه قضایی و تالش شبانه روزی همکاران حوزه حقوقی از تعداد 
پرونده های مطالباتی بانک کاسته شده اما تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله 
وجود دارد و انتظار می رود با تداوم این اقدامات در اسرع وقت تعداد ییشتری از 

پرونده های حقوقی بانک تعیین تکلیف شوند.

با تالش زیرمجموعه وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم محقق شد؛ 
جلوگیری از زندانی شدن 8 هزار نفر از 
مقصران حوادث رانندگی فاقد بیمه نامه

به گزارش روابط عمومی صندوق تأمین خسارت های بدنی به نقل از شادا، وزارت 
امور اقتصادی و دارایی اعالم کرد، از آغاز فعالیت دولت ســیزدهم تا پایان مرداد 
ماه 1401، صندوق تأمین خســارت های بدنی در راستای اجرای تکالیف مقرر 
قانونی و عمل به مسئولیت های اجتماعی، موفق شد عالوه بر فراهم کردن زمینه 
آزادسازی 27 نفر از زندان، از زندانی شدن 8503 نفر از مقصران حوادث رانندگی 
فاقد بیمه نامه نیز جلوگیری کند.الزم به ذکر است، صندوق تأمین خسارت های 
بدنی در راســتای اجرای قانون، با پرداخت خسارت زیاندیدگان، از زندانی شدن 
افراد فاقد بیمه نامه معتبر جلوگیــری می کند اما بنا به تکلیف قانونی موظف 
است نسبت به بازیافت خسارتهای پرداختی از مقصرین سوانح رانندگی که فاقد 

پوشش بیمه ای الزم هستند، اقدام کند.

دریافت تندیس طالیی جایزه ملی حسابرسی 
داخلی ایران توسط بانک سامان

بانک سامان موفق شد تندیس طالیی سومین دوره جایزه ملی حسابرسی داخلی 
ایران را از آن خود کند.به گزارش ســامان رســانه، بانک سامان با مشارکت در 
سومین دوره جایزه ملی حسابرسی داخلی موفق شد تندیس طالیی این جایزه 
ملی را از آن خود کند.بر این اساس، کمیته داوران جایزه ملی حسابرسی داخلی 
پس از ارزیابی شاخصهای مختلف نهاد حسابرسی داخلی بانک سامان، این بانک 
را شایسته دریافت تندیس طالیی این جایزه معرفی کرد و قرار است این جایزه 
طی مراسمی ویژه با حضور اعضای هیئت مدیره و مسئوالن به مدیرعامل بانک 
سامان اهدا شود.الزم به ذکر است که  بر اساس اعالم دبیرخانه این جایزه ملی، 
ارزیابی عملکرد فعالیت حسابرســی بانک سامان بر اساس استاندارد بین المللی 

انجمن حسابرسان داخلی آمریکا انجام گرفته است.

برای دومین سال پیاپی و در جشنواره مسئولیت اجتماعی 1401؛ 
گروه مالی گردشگری، نشان عالی مسئولیت 

اجتماعی را کسب کرد
گروه مالی گردشــگری در "دومین دوره جشنواره مسئولیت اجتماعی 1401 " 
نشان عالی مسئولیت اجتماعی و همچنین رتبه برتر " مروج و سفیر مسئولیت 
اجتماعی " را کسب کرد.در این جشنواره،  " نشان عالی مسئولیت اجتماعی " به 
گروه مالی گردشگری تعلق گرفت و تندیس " مروج و سفیر مسئولیت اجتماعی" 
به امیر نیکرویان مدیر روابط عمومی گروه مالی گردشگری اعطا شد.بر اساس این 
گزارش، هیات داوران دومین دوره جشنواره، از سه ماه پیش ارزیابی مستندات 
مربوط به مسئولیت های اجتماعی شــرکت ها را که به دبیرخانه این جشنواره 
ارسال شده بود، بررسی کردند که در نهایت 11 نفر از مدیران در بخش "مروج 
و سفیر مســئولیت اجتماعی" و 22 شرکت "نشان عالی مسئولیت اجتماعی " 

کسب کردند که گروه مالی گردشگری در هر دو بخش برگزیده شده است.

تشریح وضعیت طرح های صادراتی تامین 
مالی شده توسط بانک توسعه صادرات ایران

کارشناس اعتبارات بانک توسعه صادرات ایران به مناسبت هفته دولت، آخرین 
وضعیت وضعیت طرح های صادراتی تامین مالی شــده توســط بانک توســعه 
صادرات ایران را تشــریح کرد.احمد احســانی در گفتگو با روابط عمومی بانک 
توســعه صادرات ایران با اشاره به تکمیل پنج طرح و اتمام قریب الوقوع هشت 
طرح صنعتی تامین مالی شــده از سوی بانک توسعه صادرت ایران،گفت: بانک 
توســعه صادرات ایران برای اجرای طرح احداث یک واحد شــیرین سازی گاز، 
بازیافت اتان، تولید متانول و تولید اتیلن در پتروشیمی بوشهر، 18 میلیارد یوآن 
مصوب کرد که به صورت ســندیکایی با مشارکت بانک صنعت و معدن از محل 
فاینانس چین و 75 میلیون یورو از محل منابع بانک تامین شد.احســانی اظهار 
داشــت: برای اجرای این طرح تا پایان تیرماه ســال جاری بالغ بر 18 میلیارد 
یوآن چین و 75 میلیون یورو به شــرکت پتروشیمی بوشهر، پرداخت شده که 
83 درصد پیشــرفت فیزیکی داشته است.این کارشــناس اعتباری در ادامه به 
تشریح وضعیت طرح احداث واحد تولید اتیلن در پتروشیمی گچساران پرداخت 
و گفت: 165 میلیون یورو به صورت ســندیکایی با مشارکت بانک تجارت برای 
این طرح تصویب شــد که تا پایان تیرماه ســال جاری، 128.6 میلیون یورو به 
شرکت پتروشیمی گچساران پرداخت شده و بیش از 92 درصد پیشرفت فیزیکی 

داشته است.

مدیرعامل بانک صادرات ایران:
بانک صادرات ایران از اقتصاد و تولید 

خراسان جنوبی با تمام توان حمایت می کند
مدیرعامــل بانک صــادرات ایران گفت: بانــک صادرات ایــران از تمامی 
ظرفیت های موجود و قانونی خود برای حمایت از  تولید و سرمایه گذاری در 
اســتان خراسان جنوبی و کمک به اقتصاد مردم این منطقه استفاده خواهد 
کرد.به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، سیدضیاء ایمانی همزمان با 
هفته دولت در سفر به استان خراسان جنوبی ضمن بازدید از 8 شعبه بانک، 
با استاندار این استان دیدار و برای حمایت از تولید و سرمایه گذاری در این 
استان اعالم آمادگی کرد و گفت: بانک صادرات ایران از تمامی ظرفیت های 
موجــود و قانونی خود برای حمایت از  تولید و ســرمایه گذاری در اســتان 
خراســان جنوبی و کمک به اقتصاد مردم این منطقه استفاده خواهد کرد 

و برای تقویت ارایه خدمات و محصوالت نوین در این استان آمادگی دارد.

بازدید سرپرست بانک توسعه تعاون از 
طرح های اقتصادی استان مرکزی 

همزمان با هفته دولت:بازدید سرپرســت بانک توســعه تعاون از طرح های 
اقتصادی استان مرکزیسرپرست بانک توسعه تعاون همزمان با هفته دولت 
از طرح هــای اقتصادی و کارخانه های تولیدی اســتان مرکزی بازدید کرد.

محمد شــیخ حسینی سرپرست بانک توســعه تعاون در هفته دولت طی 
بازدید از چند طرح صنعتی در شهر اراک بازدید کرد و با مدیران و مسئولین 
شــرکت های تکالن، پارس گالوانیزه و مجموعه گردشــگری قزل پارک به 
گفتگو نشســت و از نزدیک در جریان فعالیت های آنان قرار گرفت.شــیخ 
حســینی در بازدید شرکت ماشین سازی تکالن اظهار داشت: این بانک در 
حمایت از بخش تولید در کشور اهتمام بسیار ورزیده است.وی افزود: بانک 
توســعه تعاون در هفته دولت نیز مصمم تر از قبل، بــا توجه به ماموریت 
توسعه  ای که برعهده دارد و با هدف رونق بخشیدن به صنایع، تمرکز فعالیت 
را بر کمک به بنگاه های کوچک و متوسط جهت تسهیل فرآیند تولید قرار 

داده است.

اعطای هفت هزار میلیارد ریال تسهیالت 
حمایتی از سوی بانک کارآفرین

بانک کارآفرین در راستای وظایف تکلیفی خود در 5 ماه نخست سال جاری 
7هزار و 410 میلیارد ریال تســهیالت حمایتی اعطا کرد.به گزارش روابط 
عمومی بانک کارآفرین؛ دکتر احمد بهاروندی مدیرعامل بانک ضمن تبریک 
هفته دولت با اشاره به همراهی بانک کارآفرین با بخشنامه های بانک مرکزی 
گفت: در راســتای همراهی با دولت و مردم، تکالیف تسهیالتی خود را به 
نحو احســن انجام داده ایم؛ به گونه ای که از ابتدای ســال جاری بر مبنای 
وظایف تکلیفی بانک مرکزی، ارائه تســهیالت »ازدواج«، »فرزندآوری« و 
»ودیعه مسکن« را ضمن اجرای سایر برنامه های حمایتی و تسهیالتی خود، 
در دستور کار داشته ایم.وی با بیان این که از ابتدای سال جاری جمعا 672 
پرونده ارائه تســهیالت به بانک کارآفرین ارجاع شده است، افزود: تاکنون 
7هزار و 410 میلیارد ریال برای این پرونده ها تسهیالت پرداخت شده است.

به گفته بهاروندی از ابتدای سال تاکنون 349 فقره وام ازدواج با حجم 463 
میلیارد ریال، 105 فقره تسهیالت ودیعه مسکن با حجم 75 میلیارد ریال 

و 147 فقره وام فرزندآوری با حجم 48 میلیارد ریال پرداخت شده است.

بیمه تعاون در مسیر تعالی
بیمه تعاون، همواره موفق شده تا در کسب عناوین درخشان در صنعت متمایز 
عمل کرده و جامعه خبرگانی خود را در شرکت تقویت کند. این مطلب بناست 
به این جامعه بپردازد.به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون، این شرکت همواره در 
تــالش بوده تا بتواند دامنه خدمت گزاران خبره خود را افزایش داده و گامی در 
راستای توسعه متخصصین توانمند در صنعت بردارد.بر این اساس در این مطلب 
بنا داریم تا به معرفی این خبرگان بپردازیم.یونس مظلومی، مدیرعامل شــرکت 
بیمه تعاون، به عنوان فردی تحصیل کرده و متخصص در صنعت بیمه شناخته 
شده و همواره در تالش است تا خدمات نوینی را برای شرکت تحت مدیریت خود 
و نیز صنعت بیمه فراهم کند.او نیز به دلیل تخصص ها و شایستگی های خود به 
جایگاه هایی حقیقی یا حقوقی دست پیدا کرده که در نهایت جزو افتخارات برای 
شرکت بیمه تعاون تلقی می شود.مظلومی در آبان 1397 با کسب بیشترین آراء 
به عنوان عضو هیئت رئیسه کمیسیون بانک و بیمه اتاق مشترک بازرگانی ایران 
و عراق انتخاب شد.او همچنین با توجه به سوابق علمی و آموزشی خود، با حکم 
رئیس کل بیمه مرکزی در دی ماه 1398 به عضویت شــورای سیاست گذاری 
امور آموزش در صنعت بیمه و در تیر 1400 به عضویت شــورای سیاستگذاری 
همایش بیمه و توسعه درآمد.مدیرعامل بیمه تعاون در مرداد 1400 نیز با رأی 
مدیران عامل شرکت های بیمه به عنوان نماینده موسسات بیمه عضو سندیکای 

بیمه گران ایران در شورای عالی بیمه انتخاب شد.

۵۴ هزار و ۶۰۰ فقره وام ازدواج در بانک 
قرض الحسنه مهر ایران پرداخت شد

پیرو منویات مقام معظم رهبری )مدظله العالی(، سیاســت های ابالغی دولت 
سیزدهم و بانک مرکزی، تعداد 54 هزار و 600 فقره وام ازدواج به ارزش 54 هزار 
میلیارد ریال توسط بانک قرض الحسنه مهر ایران پرداخت شد.به گزارش روابط 
عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، پیرو منویات مقام معظم رهبری )مدظله 
العالی(، دولت ســیزدهم و به طور مشخص بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی 
و دارایی برنامه های مختلفی را برای تسهیل ازدواج جوانان اجرایی کرده اند. در 
این راســتا، بانک قرض الحســنه مهر ایران نیز به عنوان اصلی ترین نهاد متولی 
قرض الحســنه در کشــور، در چنین مواقعی همواره به عنوان بازوی اجرایی در 
کنار مجموعه دولت بوده است.بر همین اساس، بانک قرض الحسنه مهر ایران از 
ابتدای مرداد ماه ســال 1400 تا پایان 31 تیر ماه سال 1401 و همگام با دولت 
ســیزدهم بیش از 54 هزار و 600 فقره وام قرض الحســنه ازدواج 120 و 150 
میلیون تومانی به ارزش 54 هزار میلیارد ریال پرداخت کرده اســت.این بانک تا 
کنون مجموعاً بیش از 389 هزار فقره وام قرض الحسنه ازدواج به مبلغ 93 هزار 

و 500 میلیارد ریال پرداخت نموده است.

مدیرعامل بانک مسکن در جریان بازدید از میز خدمت شعبه مستقل مرکزی:
بانک مسکن بعد از ۵ سال سودآور شد

مدیرعامل بانک مســکن از ســودآوری بانک بعد از 5 سال خبر داد و گفت: وام 
قرض الحسنه ازدواج پرداختی بانک مسکن در سال 1400، 192 درصد سهمیه 
ابالغی از ســوی بانک مرکزی بوده است.به گزار ش خبرنگار پایگاه خبری بانک 
مسکن- هیبنا ، دکتر محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن به مناسبت گرامی 
داشــت هفته دولت ضمن بازدید از میزخدمت شعبه مستقل مرکزی در جریان 
آخرین وضعیت فعالیت و نحوه ارایه خدمات قرار گرفت.دکتر شایان در بدو ورود 
به شعبه مستقل مرکزی آخرین وضعیت منابع،مصارف، پرداخت تسهیالت در 

حوزه های مختلف را از رییس شعبه جویا شد.

انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک بین بانک 
آینده و شرکت پژوهش و توسعه ناجی

بانک آینده و شرکت پژوهش و توسعه ناجی با انعقاد تفاهم نامه ای، بر تقویت 
و گســترش همکاری های مشترک، تأکید کردند.در چارچوب این تفاهم نامه، 
همکاری های متقابل برای ایجاد و گســترش بســترهای مناســب در زمینه 
ارائه خدمات متقابل بانکداری و بیمــه ای و ایجاد هم افزایی الزم و پایه ریزی 
یک اتحاد اســتراتژیک مالی و اعتباری با هــدف ارزش آفرینی بیش تر برای 
مشــتریان، سهامداران، کارکنان و مجموعه ذی نفعان طرفین، انجام می شود.

ارائــه انواع خدمات در زمینه های مختلف بانکــی، مالی، بیمه ای، صدور انواع 
ضمانت نامه های بانکی و گشــایش اعتبارات اسنادی داخلی- ریالی، پرداخت 
انواع تسهیالت )مشارکتی، خرید دین، مرابحه(، ارائه خدمات ارزی، عملیات 
بانکــداری الکترونیکی و صدور انــواع کارت پیش پرداخت )نظیر: بن کارت و 
کارت هدیه( و نیز کارت های متصل به حســاب بانکی برای شــرکت پژوهش 
و توسعه ناجی، شرکت های پیمان کاری و تابعه، از جمله خدمات قابل ارائه در 

این تفاهم نامه است.

بانک سپه رتبه نخست پاسخگویی در نظام 
بانکی کشور را کسب کرد

طبق جدیدترین گزارش دبیرخانه کمیســیون انتشــار و دسترســی آزاد به 
اطالعات وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی منتهی به چهار ماه نخست سال 
1401، بانک سپه رتبه نخست پاســخگویی را کسب کرد. طبق جدیدترین 
گزارش دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســالمی منتهی به چهار ماه نخست ســال 1401، بانک سپه رتبه 
نخســت پاسخگویی را در بین بانک ها و موسسات اعتباری کشور کسب کرد.

به گزارش پایگاه اطالع رســانی بانک سپه: دراجرای قانون انتشار و دسترسی 
آزاد به اطالعات و در جدیدترین رتبه بندی دبیرخانه این کمیسیون در وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی که براســاس گزارش جامع آماری ارائه شده، بانک 
سپه در صدر جدول 30 بانک و موسسه مالی و اعتباری طی چهار ماه نخست 
سال جاری قرار گرفت.گزارش دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به 
اطالعات براســاس پاسخگویی بانک مرکزی و زیرمجموعه های تابعه )شورای 
پول و اعتبار، پژوهشــکده پولی و بانکی و موسسه عالی بانکداری ایران( و 30  
بانک و موسسات مالی و اعتباری به صورت تجمیعی منتشر شده و بانک سپه 
توانســته به صورت کامل با 100 درصد پاسخگویی، رتبه نخست پاسخگویی 

طی چهار ماه نخست سال جاری را از آن خود کند.

با امضای تفاهمنامه همکاری:
مسیر تعامل بانک تجارت با سندیکای 

تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و 
بسته بندی دارویی هموار شد

بانک تجارت و سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی 
دارویی در راستای گســترش همکاریهای دوجانبه تفاهمنامه امضا کردند.به 
گزارش روابط عمومی بانک تجارت، این تفاهم نامه با موضوع ارائه انواع خدمات 
مالی، بانکی و ارزی به ســندیکا و شــرکت های عضو و ارتقا سطح همکاری 
متقابل در چارچوب ضوابط و دســتورالعمل های جاری بانک در مراسمی به 
امضای ابوالقاسم آموزش مدیر امور مشتریان تجاری و اصناف بانک تجارت و 

فرامرز اختراعی رئیس هیئت مدیره این سندیکا رسید.

سخنان 8دقیقه ای پاول در جکسون هول؛

افزایش های نرخ بهره مقداری درد دارد
جــروم پاول، رییس فدرال رزرو روز جمعه متعهد شــد که بانک مرکزی با قدرت 
تمــام از ابزارهــای خود برای حمله به تورمی که هنوز نزدیک به باالترین ســطح 
خود در بیش از 40 ســال گذشته است، اســتفاده خواهد کرد. پاول در سخنرانی 
ساالنه خود در جکسون هول، وایومینگ، اضافه کرد که نرخ های بهره باالتر احتماالً 
»برای مدتی ادامه خواهند داشــت. سوابق تاریخی به شدت نسبت به سیاست های 
تسهیل گر پیش از موعد هشدار می دهد.«به گزارش اقتصادآنالین به نقل از سی ان 
بی ســی؛ جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، روز جمعه تعهد شدیدی مبنی بر توقف 
تورم ارائه کرد و هشــدار داد که انتظار دارد بانک مرکزی به افزایش نرخ های بهره 
به گونه ای ادامه دهد که »مقداری درد« برای اقتصاد ایاالت متحده ایجاد کند.پاول 
در سخنرانی سیاست ساالنه خود در جکسون هول، وایومینگ، که بسیاری منتظر 
آن بودند، تأیید کرد که فدرال رزرو از ابزارهای خود با تمام توان اســتفاده خواهد 
کرد تا به تورمی حمله کند که هنوز نزدیک به باالترین سطح خود در بیش از 40 
ســال گذشته است.این اظهارات در حالی مطرح می شود که نشانه هایی مبنی بر 
اینکه تورم ممکن اســت به اوج خود رسیده باشد، اما عالمت کاهش قابل توجهی 
را دیده نمی شــود، بیان می شــود. پاول گفت که فدرال رزرو تحت تأثیر یک یا دو 
ماه اطالعات قرار نخواهد گرفت. حتــی با وجود چهار افزایش متوالی نرخ بهره به 
میزان 2.25 درصد، پاول گفت: »این مکان جایی برای وقفه یا اتمام  نیست« حتی 
اگر نرخ های معیار احتماالً در محدوده ای هستند که نه محرک و نه محدودکننده 
رشد نیســتند.وی در اظهارات آماده شده گفت: »در حالی که نرخ های بهره باالتر، 

رشــد آهسته تر و شرایط نرم تر بازار کار باعث کاهش تورم می شود، دردسرهایی را 
نیز برای خانوارها و مشاغل به همراه خواهد داشت«. اینها هزینه های ناگوار کاهش 
تورم است. اما شکســت در بازگرداندن ثبات قیمت به معنای درد بسیار بیشتری 

خواهد بود.این اظهارات در حالی مطرح می شود که نشانه هایی مبنی بر اینکه تورم 
ممکن است به اوج خود رسیده باشد، اما عالمت کاهش قابل توجهی دیده نمی شود، 
بیان می شود.دو معیار سنجش دقیق، یعنی شاخص قیمت مصرف کننده و شاخص 
قیمت هزینه های مصرف شــخصی، در ماه جوالی تغییر چندانی نشــان دادند که 
عمدتاً به دلیل کاهش شــدید هزینه های انرژی بود.در عین حال، سایر بخش های 
اقتصادی نیز در حال کند شدن هستند. به ویژه مسکن به سرعت در حال سقوط 
اســت و اقتصاددانان انتظار دارند که افزایش شدید اســتخدام در یک سال و نیم 
گذشــته احتماالً کاهش یابد.با این حال، پاول هشــدار داد که تمرکز فدرال رزرو 
بیشــتر از داده های یک یا دو ماهه اســت و تا زمانی که تورم به هدف بلندمدت 2 
درصد نزدیکتر شــود، به حرکت خود ادامه خواهد داد.او گفت: »ما موضع سیاست 
خود را هدفمند به ســطحی می بریم که به اندازه کافی محدودکننده باشد تا تورم 
را بــه 2 درصد برگردانیم.« با نگاهی به آینده، رئیس بانک مرکزی افزود: »بازیابی 
ثبات قیمت احتماالً مســتلزم حفظ یک سیاست محدودکننده برای مدتی است. 
سوابق تاریخی به شدت نسبت به سیاست های تسهیل کننده پیش از موعد هشدار 
می دهد.«اقتصاد در حال پشت سر گذاشتن سه ماهه های متوالی رشد منفی تولید 
ناخالص داخلی است، تعریفی که معموالً از رکود رایج است. با این حال، پاول و اکثر 
اقتصاددانان دیگر اقتصاد زیربنایی را در صورتی قوی می بینند که کند شود.جفری 
روچ، اقتصاددان ارشد در LPL Financial گفت: »در اصل، پاول به وضوح بیان می کند 

که در حال حاضر، مبارزه با تورم مهم تر از حمایت از رشد است.

در چنــد ســال اخیر، بحــث »صحنه زنی« یــا همان فریب 
شــرکت های بیمه برای دریافت خســارت، داِغ داغ بوده و به 
یکی از چالش های اساســی صنعت بیمه کشــور تبدیل شده 
است.راحله مظفری، کارشناس ارشد مدیریت تحول: در چند 
سال اخیر، بحث »صحنه زنی« یا همان فریب شرکت های بیمه 
برای دریافت خســارت، داِغ داغ بوده و به یکی از چالش های 
اساســی صنعت بیمه کشور تبدیل شــده است.چیدمان یک 
صحنه به ظاهر درســت اما با خدعه و نیرنگ در واقع به منبع 
درآمد افرادی تبدیل شده که از فیزیک خود برای کسب پول 
استفاده می کنند و حتی برایشان مهم نیست که »صحنه  زنی« 
به قیمت جانشان تمام شود. متضرر اصلی اما شرکت های بیمه 
هستند که یا از ماهیت صحنه زنی اطالعی ندارند یا نمی توانند 

این فریبکاری اجتماعی را ثابت کنند.بیشتر صحنه زنی ها حول 
حوادث ساختگی رانندگی رخ می دهد و در واقع افراد فریبکار، 
با ایجاد یک تصادف صوری، از شرکت های بیمه باج ستانی یا 
اخاذی می کنند.در قانون بیمه اجباری شــخص ثالث مصوبه 
1395 و در ماده 41 سامانه جامع حوادث رانندگی پیش بینی 
شده است که ســازمان هایی از قبیل نیروی انتظامی، وزارت 
بهداشــت، پزشکی قانونی و هالل احمر وظیفه دارند اطالعات 
مربــوط به حوادث رانندگی را در یک ســامانه ثبت کنند. در 
صــورت اجرای مفاد مــاده قانونی مذکــور، احتمال حوادث 
متقلبانه و به  اصطالح صحنه زنی به شدت کاهش می یابد. عالوه 
بر این به اســتناد مواد 61 و 62 قانــون مذکور، مجازات های 
بازدارنده بــرای مرتکبین به جرم موصوف پیش بینی شــده 

اســت.همچنین راهکارهایی جهت پیشگیری از صحنه سازی 
در حوادث رانندگی از قبیل راه اندازی ســامانه جامع حوادث 
رانندگی، نصــب دوربین های مداربســته در کنتــرل معابر 
حادثه خیز، قابل طرح است. در واقع با بیمه کردن سامانه های 
نظارتی و اطالعاتی می توان از صحنه زنی و عملیات فریب افراد 
و از ضررهای میلیاردی صنعت بیمه جلوگیری کرد.نکته جالب 
اما اینجاســت که مثال در شش ماه ابتدایی سال 1400، فقط 
در پزشــکی قانونی تهران بیش از 70 مورد صحنه زنی کشف 
و برمال شــده اســت! جالب تر اینکه از این تعداد 61 نفر مرد 
و 11 نفر زن بودند.با این حال، آمار ثبت شــده پزشــکی قانون 
تهران نشان می دهد مجموعه پرونده های برمالشده صحنه زنی 
در تهران در ســال 1400، نسبت به ســال 99 بیش از صد 
درصد افزایش یافته است.ســال گذشته همچنین رئیس کل 
پیشــین بیمه مرکزی )ســلیمانی( در مصاحبه ای گفته بود 
فردی را شناسایی کرده اند که در مدت یک سال یک میلیارد و 

600 میلیون تومان خســارت شخص ثالث از بیمه ها به بهانه 
تصادف های ســاختگی کالهبرداری کرده بوده است.این رقم 
تقریبا و به صورت میانگیــن، حق بیمه پرداختی بیش از صد 
بیمه گذار شــخص ثالث محسوب می شود.همچنین بر اساس 
برخی آمار غیررسمی، حدود 20 درصد تصادفات با هدف اخذ 
خسارت شخص ثالث، ساختگی بوده یا در مدارک و مستندات 
آن تخلف و دســتکاری صورت گرفته است. این به معنای آن 
اســت که اگر درآمد کل شــرکت های بیمه ای را که در سال 
99 بیش از 25 هزار میلیارد تومان اعالم شد در نظر بگیریم، 
می شــود تخمین زد این درآمد می توانست بیش از 31 هزار 
میلیارد تومان باشــد و صرف بهبود و ایمنی بیشــتر راه ها و 
معابر شود. با یک حســاب سرانگشتی می توان نتیجه گرفت 
که در یک سال به خصوص، بیش از شش هزار میلیارد تومان 
به صورت تقریبی از شــرکت های بیمه توسط افراد صحنه زن 

کالهبرداری شده است.

فریب بیمه ای یا بیمه فریب!
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گزیده خبر

پناهجویان ایرانی سرگردان در آب های 
ساحلی یونان همگی سالم  هستند

موضوع سانحه برای قایق ۸۰ پناهجو در آب های ساحلی نزدیک یونان پیگیری 
و همه مهاجران گرفتار شــده از جمله ایرانیان پناهجــو که در این قایق بودند 
همگی ســالم هستند.به گزارش ایسنا، هفته گذشته در خبری اعالم شد، قایق 
حدود ۸۰ پناهجوی در آب های نزدیک یونان دچار ســانحه شد و از این تعداد 
حدود ۷۰ نفر ایرانی هستند.خبرنگار ایسنا اطالع یافت بخش قابل توجهی از این 
مهاجران و پناهجویان ایرانی بودند. هم چنین موضوع سانحه و مشکل به وجود 
آمده برای این تعداد پیگیری شــده و تمامی مهاجران به عالوه مهاجران ایرانی 
که در این قایق بودند نجات یافته و همگی ســالم هستند.روابط عمومی وزارت 
امور خارجه کشــورمان در همین رابطه اعالم کرده بود که  پیرو انتشار اخبار و 
تصاویری مبنی  بر سرگردانی تعدادی از پناهجویان در آب های نزدیک به یونان 
و نیز اخبار تاییدنشده مبنی بر ایرانی بودن تعدادی از آن ها، بالفاصله موضوع را 
پیگیری و از طریق سفیران کشورمان در آتن و رم در تماس با مراجع ذی صالح 
این  کشورها، این موضوع مورد بررسی قرار داد.همچنین رئیس اداره حمایت های 
کنســولی  قضایی وزارت امور خارجه در گفت وگوی تلفنی بــا کاردار یونان در 
تهران، ضمن ابراز نگرانی شدید جمهوری اسالمی ایران در این زمینه، خواستار 
مســاعدت و همکاری جدی تر پلیس ساحلی و مقامات ذی ربط برای رسیدگی 

فوری و امدادرسانی به این پناهجویان شد. 

شولتس: به اوکراین سالح های قابل استفاده 
برای حمله به روسیه نمی دهیم

صدر اعظم آلمان تاکید کرد، کشورش به اوکراین سالح های نمی دهد که با آنها 
بتواند به خاک روســیه حمله کند.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری ای.پی.
ای، اوالف شولتس، صدر اعظم آلمان در اظهاراتی تاکید کرد، برلین به اوکراین 
تســلیحاتی نخواهد داد که قابل اســتفاده برای هدف قرار دادن روسیه باشند.
شولتس در یک سخنرانی به یک سری سخنرانی های جو بایدن رئیس جمهور 
آمریکا اشاره و عنوان کرد: رئیس جمهور آمریکا به روشنی این فرمول را گفت: او 
گفت سالح هایی را )به اوکراین( نخواهد داد که با آنها خاک روسیه را گلوله باران 
کند. من این را یک اصلی که همه ما بر سرش توافق داریم در نظر می گیرم. و بنا 

براین ما چشم به اینکه دیگران چه کاری انجام می دهند داریم.

جنگ اوکراین؛ 
روسیه اس-۳۰۰ خود را از سوریه خارج کرد

یک شــرکت اطالعاتی ماهواره ای اسرائیل در گزارشــی عنوان کرد که روسیه 
سامانه دفاع هوایی پیشــرفته اس-۳۰۰ خود را در بحبوحه جنگ در اوکراین، 
از ســوریه خارج کرده است.به گزارش ایسنا، به نقل از وب سایت تایمز اسرائیل، 
تصاویر ماهواره ای شــرکت »ایمیج ست اینترنشــنال« )ISI( نشان می دهند که 
بخش های مختلف سامانه اس-۳۰۰ مستقر در نزدیکی شهر »مصیاف« در شمال 
غرب ســوریه در هفته های اخیر از هم باز شــده است. این سامانه چندین سال 
در این منطقه مستقر بود.به گزارش آی اس آی، رادار این سامانه به پایگاه هوایی 
حمیمیم روسیه در غرب سوریه منتقل شده و آتشبار آن هم به بندر طرطوس 
منتقل شــده و در آنجا بر روی یک کشتی روسی به مقصد بندر نووراسییسک 
در دریای سیاه بارگیری شده است. به گفته این شرکت، کشتی مذکور احتماال 
جمعه به این شــهر بندری روسیه رسیده است.این شرکت اطالعاتی ماهواره ای 
اســرائیلی ارزیابی کرد که آتشبار سامانه به منظور تقویت دفاع هوایی روسیه از 
سوریه منتقل شده اســت. طبق گزارش ها، دفاع هوایی روسیه بر اثر جنگ در 
اوکراین که از فوریه آغاز شــده، لطمه دیده اســت.در ماه مه، نیروهای روســی 
در پایان حمله نیروی هوایی رژیم صهیونیســتی به اهدافی در منطقه مصیاف، 
به هواپیماهای اسرائیلی با اســتفاده از این سامانه پیشرفته شلیک کردند. این 
رویداد، اولین مورد استفاده از اس-۳۰۰ها علیه نیروی هوایی رژیم صهیونیستی 

در سوریه بود.

ظرف کمتر از یک ماه
جریان صدر مجددا خواهان انحالل پارلمان 

عراق شد
جریان صدر عراق روز جمعه بار دیگر از دســتگاه قضائی این کشور خواست تا 
پارلمان را منحل کند. این دومین باری است که این درخواست از سوی صدری ها 
مطرح می شــود. پیش از این شورای عالی قضایی عراق اعالم کرده بود این امر 
در چارچوب اختیارات آن نیســت؛ مساله ای که خشم حامیان صدر را به دنبال 
داشــت.به گزارش ایسنا، به نقل از سومریه نیوز، جریان صدر به رهبری مقتدی 
صدر روز جمعه، برای دومین بار در کمتر از یک ماه گذشته، از عالی ترین مرجع 
قضایی عراق خواســت تا پارلمان را منحل کنــد.۱۰ اوت هم، مقتدی صدر از 
شورای عالی قضائی عراق خواست تا ظرف یک هفته پارلمان را منحل کند، اما 
این شــورا ۱۴ اوت اعالم کرد که این اختیار را ندارد.به رغم گذشــت ۱۰ ماه از 
انتخابات پارلمانی زودهنگام، احزاب و جریان های سیاسی عراق هنوز نتوانسته اند 
بر سر انتخاب رئیس جمهور جدید و تشکیل دولت به توافق برسند. جریان صدر 
خواستار انحالل پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی است، در حالی 
که چارچوب هماهنگی شیعیان عراق خواهان برگزاری مشروط این انتخابات و 

تشکیل دولت قبل از برگزاری انتخابات زودهنگام است

ادعای رسانه آمریکایی: 

حل اختالفات در مذاکرات وین ممکن است چند هفته زمان ببرد
یک رســانه آمریکایی در گزارشی مدعی شد، ایاالت متحده 
و ایران بر ســر جزئیات کلیدی یک توافق قریب الوقوع برای 
احیای توافق هسته ای با هم اختالف دارند و ممکن است چند 
هفته برای حل اختالفاتشــان زمان نیاز باشد.به گزارش گروه 
بین الملل خبرگزاری فارس، »بلومبرگ« خبر داد که موانع بر 
ســر راه توافق برجام همچنان ادامه دارد و تحقیقات آژانس 
بین المللی انرژی اتمی و ضمانت های اقتصادی، همچنان محل 
منازعه طرفین است.در گزارش بلومبرگ به نقل از »مقام های 
مطلع« آمده اســت: »ایاالت متحده و ایران بر ســر جزئیات 
کلیدی یک توافق قریب الوقوع برای احیای توافق هســته ای 
بــا هم اختالف دارند و ممکن اســت چنــد هفته برای حل 
اختالفاتشــان زمان نیاز باشد«.این رسانه آمریکایی ادامه داد: 
»با پاسخ واشنگتن و تهران به پیشنهاد »نهایی« اتحادیه اروپا 
که در ازای به عقب برگرداندن برنامه هسته ای رو به گسترش 
ایران، تحریم ها علیه اقتصاد این کشور از جمله صادرات نفت 
را کاهش می دهد، انتظارات برای یک پیشرفت قریب الوقوع باال 
رفت«.به نوشته بلومبرگ، یکی از مقامات ارشد اروپایی گفت 
که »طرفین هرگز تا به این حــد به احیای توافقنامه ۲۰۱۵ 
)برجام( نزدیک نشــده اند و یک مشاور ارشد دولت بایدن هم 
این اظهارات را بازگو کرد«.به نوشته این رسانه آمریکایی، »با 
آژانس بین المللــی انرژی اتمی( در مورد فعالیت هســته ای که اختالفات بر ســر تحقیقات ناظران بین المللی )بازرســان این حال، دو مقام دیگــر که از مذاکرات مطلع بودند، گفتند 

گذشته جمهوری اســالمی و دریافت ضمانت های اقتصادی 
مورد درخواســت تهران در صورت خروج دولت آینده آمریکا 
از توافــق ادامه دارد، همانطور که دونالد ترامپ  رئیس جمهور 
وقت آمریکا چهار ســال پیش چنین کاری را انجام داد«.همه 
مقام هایی که بلومبرگ در گزارش خود به اظهارات آنها استناد 
کرده اســت، از این رسانه آمریکایی خواســتند که به دلیل 
صحبتشان درباره »اطالعات حساس«، هویت آنها فاش نشود.
در گزارش آمده اســت: »مذاکرات )برجامی( به دقت توسط 
تاجران نفت و گاز زیر نظر گرفته می شود و همچنین توسط 
سیاستمدارانی که با واکنش منفی افکار عمومی روبرو هستند 
چرا که قیمت های باالی انرژی باعث افزایش تورم در سراسر 
جهان می شــود و این توافق می تواند میلیون ها بشکه نفت و 
محصوالت پاالیش شــده )پتروشــیمی( را که ایران از زمان 
اعمال مجدد تحریم های آمریکا در سال ۲۰۱۸ توسط دولت 
ترامپ ذخیره کرده است، آزاد کند«.این رسانه آمریکایی ادعا 
کــرد: »در حالی که طرف های مذاکره بــه طور علنی درباره 
جزئیات تحوالت اخیر اظهارنظر نکرده اند، این احساس وجود 
دارد که تهران برای واگذاری امتیاز بیشــتر با فشــار مواجه 
است«.یک سخنگوی شــورای امنیت ملی کاخ سفید ضمن 
اذعان به وجود شــکاف ها و اختالفات در مذاکرات اعالم کرد 

که واشنگتن در حال ادامه دادن به مذاکره است.

یک منبع آمریکایی گفته است که دولت بایدن از چند طریق 
به ایران پیام داده که به دنبال تشــدید درگیری ها در سوریه 
نیســت.به گزارش  مهر، نیویورک تایمز با انتشــار گزارشی 
اعــالم کرد که دولــت بایدن از طریــق کانال های خصوصی 
برای ایران پیام فرســتاده کــه بدنبال تشــدید درگیری ها 

در منطقه نیســت و فقط به دنبال حفظ منافع آمریکاســت.
گفته شــده این پیام رئیس جمهور آمریکا پس از آن صورت 
گرفته که بایدن مدعی شــده بــود که در صورت لزوم حاضر 
اســت نیروهای نظامی بیشــتری را به منطقــه اعزام کند.
نیویورک تایمز در گزارش خود گفته اســت که حمالت اخیر 
به مراکز آمریکایی در ســوریه پیچیده تر از گذشــته بوده و 
فرماندهان آمریکایی نگران آن بوده اند که این حمالت ادامه 
یابد.آن گونه که گــزارش نیویورک تایمز می گوید، علی رغم 
اعالم آمادگی بایــدن برای افزایش تــوان نظامی آمریکا در 
عملیات های منطقه، اما در پشــت پرده رئیس جمهور آمریکا 
تالش کرده تا این پیام را بــه ایران منتقل کند که عالقه ای 
به درگیری بیشتر ندارد.دور جدید درگیری ها در منطقه پس 

از آن آغاز شــد که سه شنبه گذشته ارتش آمریکا اعالم کرد 
مواضعی را در سوریه هدف قرار داده است. ارتش آمریکا گفته 
بود حمالت ســه شــنبه، انتقام حمله ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ علیه 
آمریکا در سوریه است. در ۲۴ مرداد ۱۴۰۱، هواپیمای بدون 
سرنشین )پهپاد( ناشناس به پایگاهی در سوریه حمله کرد اما 
کشته یا زخمی نداشت. این پایگاه، تحت اداره ائتالف نظامی 
آمریکا و نیروهای ســوری مخالف تحت حمایت امریکاست.با 
این حال یک روز بعد در شــامگاه چهارشــنبه چند حمله به 
پایگاه های آمریکایی در ســوریه گزارش و اعالم شــد که دو 
پایــگاه نظامی آمریکا در میدان نفتی »العمر« و میدان گازی 
»کونیکو« در شرق سوریه، چند بار در فواصل زمانی مختلف 
هدف حمالت راکتی قرار گرفتند.رسانه های آمریکایی بامداد 

پنجشــنبه نیز از زخمی شدن چند نظامی این کشور در پی 
حمله راکتی به دو پایگاه آنها در شــرق ســوریه خبر دادند. 
شــبکه »اِن بی ســی نیوز« به نقل از یک مقام دولتی آمریکا 
گــزارش داد: »تعداد نامعلومی از نظامیــان آمریکایی در دو 
حمله راکتی جداگانه به تأسیســات محل اســتقرار نیروهای 
آمریکا در ســوریه، زخمی شدند.«البتی ســاعتی بعد ستاد 
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا موســوم به »ســنتکام« طی 
بیانیه ای تأیید کرد که سه نظامی آمریکایی در این عملیات ها 
زخمی شــدند. سنتکام همچنین مدعی شد: »نیروهای ما به 
حمالت موشــکی که از دو منطقه در سوریه انجام شد، پاسخ 
دادند و ۳ خودرو و تجهیزات را منهدم کردند. ارزیابی اولیه ما 

این است که ۲ یا ۳ شبه نظامی کشته شده باشند.«

دولت آمریکا به ایران درباره درگیری در سوریه پیام خصوصی داد
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تسخیر جسم حشرات توسط برخی قارچ های انگلی یکی از عجیب ترین 
و ترســناک ترین رویدادهایی اســت که در طبیعــت اتفاق می افتد.

به گزارش ایســنا، گاهی در طبیعت دیده می شود که یک مورچه از 
کلونی جدا می شــود و به شــکل نامتعارفی از یک گیاه باال می رود و 
همانجا می ماند! یا یک سوسک، غیر طبیعی و خالف طبیعتش رفتار 
می کند یا یک جیرجیرک نر به ناگهان شبیه به یک جیرجیرک ماده 
رفتار می کند تا نرها را برای جفت گیری جذب کند! چرا این اتفاقات 
رخ می دهد؟ دلیل علمی آن چیســت؟ آیا حشرات نیز مانند انسان 
به بیماری های روانی مبتال می شــوند یا پــای چیز دیگری در میان 
است؟!دانشمندان می گویند دلیل آن، قارچ ها هستند. قارچ های انگلی 
که وارد بدن این حشرات می شوند، کم کم به بدن آنها نفوذ می کنند 
و افسار آنها را در دست می گیرند. این یعنی این قارچ ها قادر می شوند 
کنترل بدن حشرات را بدست بیاورند و بر آنها حکمرانی کنند.قصه به 
همین جا ختم نمی شود، چرا که همزمان با تصاحب بدن یک حشره 
و تبدیل آن به یک زامبی ، مسری نیز هستند و می تواند دیگر حشرات 
را هم آلوده کنند.این قارچ ها حالتی خزنده دارند و حدود دو هفته پس 
از اینکه حشره را آلوده کردند، به آن دستور می دهند از یک گیاه باال 
برود و یک شــاخه، گل یا قسمت دیگری از گیاه را محکم گاز بگیرد 
و آرواره اش را به گیاه متصل کند.وقتی فصل باران موسمی می رسد، 
افزایش ناگهانی رطوبت چیزی تکان دهنده در پی دارد که نه حیوانی 
است و نه گیاهی. در گوشه های مرطوب جنگل، قارچ های کوچکی در 

حال جوانه زدن هستند. آنها هاگ های قارچ ها هستند.

پژوهشــگران آمریکایی با بررســی حدود ۱۰۰ نمونــه از جوهرهای 
خالکوبی دریافته اند که بســیاری از آنها حاوی مواد شــیمیایی مضر 
و ســرطان زا هستند.به گزارش ایسنا و به نقل از نیو اطلس، پژوهش 
 )Binghamton University( »جدیدی که در »دانشــگاه بینگهمتــون
آمریکا انجام شــده، این نگرانی را ایجاد کرده اســت که بسیاری از 
جوهرهای خالکوبی، حاوی مواد شــیمیایی هستند که ممکن است 
برای سالمتی انسان مضر باشند.پژوهشگران با تجزیه و تحلیل حدود 
۱۰۰ جوهر خالکوبی که در حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرند، 
دریافتند که بســیاری از جوهرها حاوی مواد شیمیایی احتماال مضر 
هستند که در فهرست مواد تشکیل دهنده آنها اعالم نشده است.»جان 
سویرک« )John Swierk(، پژوهشگر ارشد این پروژه گفت: ایده پروژه 
در ابتــدا به این دلیل به وجود آمد که من می خواســتم بدانم وقتی 
از پرتو لیزر برای پاک کردن خالکوبی اســتفاده می شود، چه اتفاقی 
رخ می دهد. بعد از آن متوجه شــدم که در مــورد ترکیبات موجود 
در جوهرهای خالکوبی، اطالعات کمی وجود دارد. بنابراین، تجزیه و 
تحلیل برندهای مشهور جوهر خالکوبی را آغاز کردیم.براساس اعالم 
سازمان غذا و داروی آمریکا )FDA(، خالکوبی در حوزه کارهای آرایشی 
قرار دارد؛ این بدان معناســت که جوهرهای مورد استفاده، نیازی به 
تایید این ســازمان ندارند و هیچ مقرراتی از ســازنده نمی خواهد که 
حتی مواد تشکیل دهنده جوهر خالکوبی را فهرست کند.هنگامی که 
سویرک و همکارانش شروع به بررسی کردند، به سرعت متوجه شدند 
که بیشــتر ارائه دهندگان خالکوبی دقیقا نمی دانند که در جوهرهای 

مورد استفاده آنها چه چیزی وجود دارد.

قارچ های »زامبی ساز« از جان 
حشرات چه می خواهند؟!

کشف مواد شیمیایی سرطان زا 
در جوهرهای خالکوبی

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

صف دریافت روغن خوراکی یارانه ای در شهر یانگون میانمار

قیمت فورد موستانگ مک-ای 8,300 دالر افزایش یافت
موستانگ مک-ای از زمان معریف خود موفقیت های زیادی را کسب کرده و با عملکرد خوبش حتی سازندگان خود را نیز شگفت زده کرده 
است. تولید مک-ای آنقدر برای فورد مهم است که تولید برادران این شاسی بلند یعنی اکسپلورر و لینگلن اویاتور )که از پلتفرم مک-ای 
استفاده می  کنند( را به حاطر آن به تعویق انداخته است. این خودروساز آمریکایی ابتدای بهار امسال سفارشات مشتریان را برای مک-ای 
به ثبت رســاند و قصد دارد این ثبت نام را دوباره در ســال ۲۰۲۳ از سر بگیرد. این ثبت نام دوباره، این بار با چند تغییر کوچک و بزرگ 
همراه شده است.نخست براساس گزارش مجموعه »Automotive News«، قیمت مدل پایه مک-ای در هر دو نسخه دیفرانسیل عقب و 
دو دیفرانسیل با افزایش قیمت ۳ هزار دالری به ۴۸,۱۹۵ دالر رسیده است. این نرخ افزایش یافته شامل ۱,۳۰۰ دالر هزینه حمل ونقل 
و تحویل خودرو نیز می شود که نسبت به دور قبلی ثبت نام حدود ۲۰۰ دالر برای تمامی محصوالت گران تر شده است.نسخه های تک و 
دو دیفرانسیل مک-ای پرمیوم نیز با ۵,۸۷۵ دالر افزایش نرخ فروش هم اکنون با قیمت ۵۵,۹۵۰ دالر به فروش می رسند. خوشبختانه 
در نسخه دو دیفرانسیل پرمیوم که از بسته افزایش گستره مسافت قابل پیمایش استفاده می کند، راننده می تواند تا ۴۶۴ کیلومتر روی 

شارژردهی باتری خودرواش حساب باز کند که نسبت به قبل ۲۰ کیلومتر مسافت بیشتری را پوشش می دهد.

بعد از شکست سعودی ها در رقابت های آسیایی مطرح شد

اتهام بزرگ عربستان به والیبال ایران
رئیس کاروان تیم ملی جوانان والیبال عربستان بعد از شکست برابر ایران در رقابت های آسیایی، ایران را به استفاده از بازیکنان 
صغرسن متهم کرد.به گزارش ایسنا و به نقل از سایت عربی کوره، تیم ملی والیبال جوانان عربستان در رقابت های آسیا با نتیجه 
سه بر صفر برابر ایران شکست خورد. رئیس کاروان تیم ملی جوانان والیبال عربستان بعد از شکست برابر ایران در این رقابت ها، 
ایران را به استفاده از بازیکنان با سن و سال غیرقانونی متهم کرد.باسم مننقل گفت: مشکل بزرگی در رابطه با سن و سال بازیکنان 
وجود داشت. معلوم بود که بعضی از بازیکنان ایران تقریبا ۳۰ سال سن داشتند. من با ناظر بازی در این زمینه صحبت کردم و او 
به من اعالم کرد که با رئیس کمیته مسابقات صحبت کنم و شکایت خود را تقدیم باالترین نهاد کنم تا عدالت اجرا شود.او ادامه 
داد: نباید تنها به مدارکی که تیم ها ارائه می دهند اعتماد شود. آزمایش های وجود دارد که در دو ساعت نتیجه را اعالم می کند. 
باید از این آزمایش ها گرفته شود چرا که ایران سابقه چنین تخلفاتی را دارد. کشورهای زیادی مثل اسپانیا و مراکش درباره نقض 
قانون توســط ایران در رابطه با ســن و سال بازیکنان شکایت کرده اند. ما به خود اطمینان داریم و اصال سکوت نخواهیم کرد. در 

حال ارائه مستندات الزم برای ارائه شکایت خود هستیم.

حسن خوبان زعزی چندانست
هک رخ یوسفم هب زندانست

باش، ات او هب تخت مصر آید
هک بخندد لبی هک خندانست

بگذارد ز دل زلیخا را
رگ هچ مانند سنگ و سندانست

رگ هچ باشد هب شهر او راهت
رمو آنجا، هک شهر بندانست

آن یکی را، هک وصف می گویم
رگ ببینی زهار چندانست

یاد آن زلف و یاد آن رخسار
داروی جان رددمندانست

پیشنهاد

چهره روز

همیشه شوهر
همیشه شــوهر عنوان کتابی از نویسنده بزرگ روسیه، 
فئودور داستایوسکی اســت که در سال ۱۸۷۰ منتشر 
شد. این رمان در سال ۱۸۶۹ یعنی درست چند ماه بعد 
از رمان بزرگ و حیرت انگیز ابله نوشــته شده است. این 
کتاب به طور کلی ایده های اصلی داستایوسکی را شامل 
نمی شــود به همین خاطر در مقایسه با دیگر کتاب های 
داستایوسکی – مانند ابله، جنایت و مکافات، شیاطین و 
بــرادران کارامازوف – اهمیت چندانی ندارد. با این حال 
خواننده مثل همیشه تحت تاثیر قلم نویسنده قرار خواهد 
گرفــت. همان طور که در توضیحات پشــت جلد کتاب 
خواندیــد این کتاب در درجــه اول درباره »ولچانینف« 
است. او فردی ۳۸ یا ۳۹ ساله است که احساس می کند 
ناگهان پیر شده و با وجود بی بندوباری و بداخالقی هنوز جسورانه و پر از لطافت رفتار می کند. اما مشکل 
اصلی ولچانینف این اســت که گرفتار مالیخولیا شده. حالتی که اگر کتاب های داستایوسکی را خوانده 
باشــید با آن آشــنایی کامل دارید.حافظه ولچانینف به هم ریخته و چشمان درشت و آبی اش آن برق 
همیشــگی را از دست داده. تصویرهایی از گذشته پیش روی خود می بیند و تقریبا خاطرات ۱۰ یا ۱۵ 
ســال پیش را که فراموش کرده بود با ریزترین جزئیات می بیند. خاطراتی که برخی از آن ها اکنون به 
نظرش شبیه جنایت است. از همین رو ولچانینف دیگر اطمینانی به روح تاریک، منزوی و مریض خود 
نداشت. در کنار این وضعیت ولچانینف درگیر یک محاکمه است که شرایط او را وخیم تر می کند.این مرد 
که دو سال پیش هنوز به قدری پر سر و صدا، به قدری بشاش، به قدری لوده بود که حکایات خوشمزه را 
با مهارت تامی نقل می کرد، اکنون هیچ چیز را بیش تر از این که کامال تنها بماند دوست نمی داشت. با 

کمال میل پیوندهای بی شمار اجتماعی خود را گسسته بود.....

سید مرتضی آوینی
ســید مرتضی آوینی )معروف بــه کامــران( )زادهٔ ۲۱ 
شــهریور ۱۳۲۶ در شــهر ری – درگذشتهٔ ۲۰ فروردین 
۱۳۷۲ در فکه(کارگــردان فیلم مســتند و روزنامه نگار 
حوزهٔ فرهنگی اهل ایران بود.مجموعه فیلم های مستند 
تلویزیونــِی او دربارهٔ جنگ ایران و عراق با نام روایت فتح 
شناخته شده است. ســید مرتضی آوینی در ۲۱ شهریور 
۱۳۲۶ در شــهر ری به دنیا آمد. تحصیــالت ابتدایی و 
متوســطهٔ خود را در شــهرهای زنجان، کرمان و تهران 
به پایان رســاند. او از کودکی با هنر انس داشــت. شعر 
می سرود داســتان و مقاله می نوشت و نقاشی می کرد.به 
گفته بســیاری از آشنایان و نزدیکان آوینی، او در جوانی 
دگرگون شد و زندگی او در آغاز دهه ۱۳۴۰ با سال های 
انقالب فرق بســیار داشت. گذشته او، کمتر در رسانه های ایران بررسی شده است. ابراهیم حاتمی کیا در 
یادداشــتی در شهروند امروز می نویسد »آیا کسی مرتضای قبل از انقالب را می شناسد. آنانی که در آن 
دوران با او حشرونشر داشته اند از مرتضای تثبیت شده بعد از شهادتش راضی اند؟«؛ و دخترش کوثر معتقد 
اســت برای برخی »آوینی خوب، آوینی مرده است.«آوینی در سال ۱۳۴۴ به عنوان دانشجوی معماری 
وارد دانشکدهٔ هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد. غزاله علیزاده، شهرزاد بهشتی و امیرهوشنگ اردالن از 
دوستان دوران دانشجویی او بودند.]۵[ برخی ارتباط مرتضی آوینی با غزاله علیزاده را یکی از نکات پرابهام 
زندگی خصوصی او می دانند. هرچند برخی روایت های دست اول، از جمله آنچه امیرهوشنگ اردالن در 
مستند آقا مرتضی نقل می کند، حاکی از آن است که گرایشی از جانب آوینی وجود نداشته بلکه علیزاده 
پیگیر رســیدن به وی بوده است. طبق این نقل، علیزاده از طریق همکالسی هایش از جمله اردالن برای 

آوینی پیغام می فرستاده اما آوینی از این موقعیت اجتناب می کرده است.

سینما

ســامانه آنالین نمایش »نتفلیکس« ســاخت ســریال 
»رزیدنــت اویــل« )Resident Evil( را پس از یک فصل 
نیمه کاره رها کرد.به گزارش ایسنا به نقل از ورایتی، فصل 
اول این ســریال شامل هشت قسمت از تاریخ ۱۴ ژوئیه 
در نتفلیکس پخش شد و با واکنش های متفاوتی از سوی 
منتقدان روبه رو شــد و تنها ۵۵ درصد محبوبیت را در 
»راتی تومیتوز« به همراه داشت و ۲۷ درصد از مخاطبان 
این امتیاز را تأیید کردند.بر اساس رتبه بندی هفتگی ۱۰ 
سریال پرمخاطب نتفلیکس، ســریال »رزیدنت ایول« 
بیش از ۷۲ میلیون ساعت در هفته نخست عرضه دیده 
شــد و بعد از فصل چهارم »چیزهای عجیب«، دومین 
ســریال پربیننده هفته شد و در هفته دوم به رتبه سوم 
جدول هفتگی ســریال های نتفلیکس سقوط کرد و در هفته ســوم عرضه به طور کلی از فهرست ۱۰ 
سریال پربیننده این سامانه نمایش خارج شد.این سریال بر اساس مجموعه بازی های ویدیویی به همین 
نام ساخته شده و روایتگر داستان مبارزه »جید وسکر« )با بازی اال بالینسکا( برای بقا در دنیایی است 
که توسط موجودات تشنه به خون تسخیر شده است.»تامارا اسمارت«، »آدلین رودولف«، »پائوال نونیز«، 
»احد رضا میر«، »کانر گوساتی« و »تورلو کانوری« دیگر بازیگران این سریال هستند.»اندرو داب« این 
سریال را توسعه داده و به عنوان تهیه کننده اجرایی و مجری برنامه نیز حضور داشته و »مری لی ساتن« 
نویسنده و تهیه کننده اجرایی این سریال بود. »رابرت کولزر« و »الیور بربن« هم تهیه کنندگان اجرایی 
این سریال هســتند.اولین بازی ویدئویی »رزیدنت ایول« )Resident Evil( در سال ۱۹۹۶ منتشر شد و 
از آن زمان تاکنون چندین دنباله در این بازی ویدئویی عرضه شده که بیش از ۱۰۰ میلیون نسخه در 

سراسر جهان فروخته است. 

سریال »رزیدنت ایول« نیمه کاره رها شد
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