
شناسایی ۱۶۹۳ مبتالی جدید کرونا در کشور
۴۴ تن دیگر جان باختند

بنابر اعالم وزارت بهداشــت، در شــبانه روز گذشته ۱۶۹۳ بیمار 
کووید ۱۹ در کشور شناسایی شدند و متاسفانه در این بازه زمانی 
۴۴ بیمار نیز جان خود را به دلیل این بیماری از دســت دادند.به 
گزارش ایسنا، تا دیروز ۶ شهریورماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای 
قطعی تشخیصی، ۱۶۹۳ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور 
شناسایی و ۳۹۸ نفر از آنها بستری شدند.به این ترتیب مجموع 
بیماران کووید۱۹ در کشــور به ۷ میلیون و ۵۲۳ هزار و ۶۶۲ نفر 
رسید.متاســفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۴۴ بیمار مبتال به 
کووید۱۹ در کشــور جان خود را از دست دادند و مجموع جان 
باختگان این بیماری، به ۱۴۳ هزار و ۷۲۸ نفر رسید.خوشبختانه 
تــا کنون ۷ میلیون و ۲۸۴ هزار و ۷۷ نفر از بیماران، بهبود یافته 
و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.۱۱۳۳ نفر از بیماران مبتال 
به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت 
مراقبــت قرار دارند.تا کنــون ۵۳ میلیــون و ۷۵۹ هزار و ۶۳۰ 
آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.همچنین 
تــا کنون ۶۴ میلیون و ۹۷۶ هزار و ۶۵۸ نفر ُدز اول، ۵۸ میلیون 
و ۳۵۴ هزار و ۱۷۵ نفر ُدز دوم و ۳۰ میلیون و ۶۷۷ هزار و ۹۷۸ 
نفر نیز ُدز سوم و باالتر واکسن کرونا را در کشور تزریق کرده اند.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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معاون سیاســی وزارت امور خارجه با اشــاره به تجربه موفق یک سال اهتمام دولت به سیاست همســایگی، تصریح کرد: گام دوم در سیاست همسایگی، 
ارتقای همکاری های چندجانبه و منطقه ای است.به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقری معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان با »محمد بن عبدالعزیز 
الخلیفی« معاون منطقه ای وزارت امور خارجه قطر و هیئت همراه دیدار و درباره مناسبات دوجانبه و نیز تحوالت منطقه ای و بین المللی با وی گفتگو کرد.

معاون سیاســی وزارت امور خارجه با اشــاره به تجربه موفق یک سال اهتمام دولت جمهوری اسالمی ایران به سیاست همسایگی، تصریح کرد: گام دوم در 
سیاست همسایگی، ارتقای همکاری های چندجانبه و منطقه ای است.....
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باقری در دیدار با معاون وزیر خارجه قطر:

گام دوم در سیاست همسایگی ایران ارتقای همکاری های منطقه ای است
info@sobh-eqtesad.ir

همه چیز درباره »تب گوجه فرنگی« 
یک متخصص بیماری هــای عفونی درخصوص بیماری تب گوجه 
فرنگی که گفته می شود اخیرا در هند بروز و شیوع یافته، توضیحاتی 
ارائه کرد و گفت: این بیماری نه آنفلوآنزا است و نه ربطی به گوجه 
فرنگی دارد؛ در واقع از این جهت که کودک دچار قرمزی پوســت 
شــده و تاول هایی روی بدنش ظاهر می شود، مردم محلی نام تب 
گوجه فرنگی را روی آن گذاشــته اند و چنیــن بیماری از قبل به 
این شکل وجود نداشــته است.دکتر حمید عمادی در گفت وگو با 
ایســنا، درباره بیماری تب گوجه فرنگی،  گفت: اینگونه نبوده است 
که از قبل چنین بیماری وجود داشته باشد و به نظر می رسد حتی 
انتخاب نام بیماری و عبارت اطالق شــده به آن، محلی باشــد. در 
مقاله مجله لنســت ذکر شده است که در هندوستان یک بیماری 
شایع شده اســت که اصطالحا به آن آنفلوآنزا یا تب گوجه فرنگی 
می گویند و برای آن عالئم غیر اختصاصی شرح داده است.او درباره 
عالئــم این بیماری،  توضیح داد: عالئم شــامل تب، بدن درد، درد 
مفاصل، ضایعات تاولی روی پوســت بدن است. این بیماری عمدتا 
کودکان یک تا ۵ سال را درگیر می کند و افراد بزرگسال در صورتی 
که دچار ضعف سیستم ایمنی باشند به این بیماری مبتال می شوند.

عمادی تاکید کرد: نکته مهم این است که این بیماری نه آنفلوآنزا 
اســت و نه ربطی به گوجه فرنگــی دارد. در واقع از این جهت که 
کودک دچار قرمزی پوســت شــده و تاول هایی روی بدنش ظاهر 
می شود، مردم محلی نام تب گوجه فرنگی را روی آن گذاشته اند و 
چنین بیماری از قبل به این شــکل وجود نداشته است. بعید است 
این بیماری ویروس جدیدی هم باشد به این دلیل که در هندوستان 
بیماری هایی با چنین عالئمی از قبل هم وجود داشته است. به نظر 
می رسد بیماری که در حال حاضر با اسم تب گوجه فرنگی شناخته 
شده است،  شــاخه ای از گروه خانواده انتروویروس ها باشد که االن 
بیماری »دست،  پا و دهان« ایجاد می کند.وی افزود: بیماری دست،  
پا و دهان یک شــاخه از کوکساکی ویروس و انتروویروس است که 
در بچه های کوچک سبب بروز ضایعات تاولی در دست،  پا و دهان 
می شــود. معموال از آنجایی که بچه های کوچک چهار دســت و پا 
می روند و به محیط دســت می زنند و ممکن اســت دست آلوده 
را داخل دهانشــان کنند، معموال به اسم دست،  پا و دهان شناخته 
می شود. با توجه به این که این بیماری ضایعت تاولی ایجاد می کند،  
احتمال دارد این تب گوجه فرنگی یک شــاخه جدیدی از بیماری 
دست، پا و دهان باشد و خود یک بیماری مستقل نباشد.او با تاکید 
بر اینکه هنوز اطالعات درباره تب گوجه فرنگی کم اســت، تصریح 
کرد: بیماری از طریق انسان به انسان منتقل می شود و بسیار مسری 

است. انتقال از دو طریق تنفسی و دفع مدفوع صورت می گیرد.
این متخصص بیماری های عفونی درباره راه های افتراق تب گوجه 
فرنگــی از آبله میمونی نیز، گفت: از نظر بالینی ممکن اســت دو 
بیماری مشابه یکدیگر باشند اما باتوجه به اینکه آبله میمونی کیت 
تشــخیصی دارد اگر بیماری با عالئم پوستی مشابه آنچه که گفته 
شــد به ما مراجعه کند، در تشخیص افتراقی باید آبله مرغان،  آبله 
میمونی، بیماری دســت ، پا و دهان و... باشد. با در دسترس بودن 
کیت تشخیصی بیماری های ذکر شده کار تشخیص انجام می شود 
و اگر همه این موارد رد شد آن وقت می توان به تشخیص تب گوجه 
فرنگی رسید.وی تاکید کرد: این بیماری درمان حمایتی و عالمتی 
دارد و بعد از ۵ تا ۷ روز بهبود می یابد. درمان بیماری های ویروسی 
عالمتی است و بهترین کار این است که مانع انتشار بیماری شویم 

و کودک مبتال را در خانه نگه داریم.

از سوی مرکز آمار ایران؛
تورم مرداد ماه ۴۱.۵ درصد شد

بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک های مختلف هزینه ای، فاصله تورمی دهک ها در این 
ماه به ۷ واحد درصد رســید که نســبت به ماه قبل )۵.۸ واحد درصد( ۱.۲ واحد درصد افزایش 
داشــته است.به گزارش ایلنا به نقل از مرکز آمار ایران، بر اســاس اعداد مربوط به تورم در میان 
دهک های مختلف هزینه ای، فاصله تورمی دهک ها در این ماه به ۷ واحد درصد رسید که نسبت 
به ماه قبل )۵.۸ واحد درصد( ۱.۲ واحد درصد افزایش داشته است.نرخ تورم کل کشور در مرداد 
ماه ۱۴۰۱ برابر ۴۱.۵ درصد اســت که در دهک های مختلف هزینه ای در بازه ۳۹.۵ درصد برای 
دهک دهم تا ۴۶.۴ درصد برای دهک اول نوســان دارد.محدوده تغییرات تورم ۱۲ ماهه در گروه 
عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« بین ۵۶.۴ درصد برای دهک پنجم و ششم تا ۵۸.۷ 
درصد برای دهک اول است.همچنین اطالع مذکور در مورد گروه عمده »کاالهای غیر خوراکی و 

خدمات« بین ۳۱.۹ درصد برای دهک پنجم و ششم تا ۳۵ درصد برای دهک دهم است.

فاصله تورمی دهک های هزینه ای
بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک های مختلف هزینه ای، فاصله تورمی دهک ها در این 
ماه به ۷ واحد درصد رســید که نســبت به ماه قبل )۵.۸ واحد درصد( ۱.۲ واحد درصد افزایش 
داشته است.فاصله تورمی در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« نسبت به ماه قبل 
نیم واحد درصد افزایش و در گروه عمده »کاالهای غیر خوراکی و خدمات« نسبت به ماه قبل یک 

دهم واحد درصد کاهش داشته است.

انهدام بزرگترین باند سرقت دالر در تهران
جانشــین فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از انهدام بزرگترین باند هشــت نفره سرقت دالر به 
ارزش ۲۰۰ میلیــارد ریال خبر داد و گفت: متهمان از پیک هــای موتوری صرافی ها زورگیری 
می کردند.به گزارش ایسنا، سردار حمید هداوند با اشاره به دستگیری بزرگترین باند سرقت دالر 
در تهران اظهار کرد: با وقوع یک فقره زورگیری و ســرقت دالر از راکب پیک موتوری به ارزش 
۵۰ میلیارد ریال در میدان فردوسی، بررسی موضوع و رسیدگی به پرونده در دستور کار تیمی 
از مامــوران اداره پنجم پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.وی ادامه داد: بنابرحساســیت 
موضوع، بالفاصله ماموران وارد عمل شــدند. تحقیقات میدانی مشخص کرد که سارقان با جعل 
عنوان مأمور جلوی راکب پیک موتوری را گرفته و پس از ضرب و جرح شدید و استفاده از سالح 
ســرد، دالرهای وی را دزدیده اند.جانشین فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تصریح کرد: همین 
اطالعات کافی بود تا مأموران استفاده از شیوه های نوین پلیسی کشف جرم را آغاز کنند. آن ها 
در گام بعدی متوجه شــدند که یک زاغ زن مسیر تردد پیک موتوری را به سارقان مسلح اطالع 
داده  است.هداوند گفت: تحقیقات شبانه روزی کارآگاهان مشخص کرد که زاغ زن فردی سابقه دار 
بوده و چندین بار به علت ســرقت دالر تحمل کیفر داشــته و ساکن یکی از محله های جنوبی 
تهران اســت.وی ادامه داد: زاغ زن این باند بالفاصله دســتگیر شــد. تحقیقات برای دستگیری 
متهمان پرونده ادامه داشت تا اینکه سرقت به عنف دیگری با همین شگرد از یک پیک موتوری 
به کارآگاهان اداره پنجم گزارش شد.جانشــین فرماندهی انتظامی تهران بزرگ گفت: ماموران 
بالفاصله راهی صحنه جرم شدند و با بررسی های تخصصی هویت و مخفیگاه دو  سارق حرفه ای 
را که در سرقت حضور داشتند، شناسایی کردند. در ادامه ماموران با کمترین زمان ممکن موفق 
به دستگیری آن ها در مخفیگاهشان شدند.بر اساس گزارش پایگاه خبری پلیس، هداوند اظهار 
کرد: دو سارق حرفه ای پس از انتقال به اداره پنجم پلیس آگاهی به جرم زورگیری با همکاری 
پنج همدستشان معترف شدند. در شاخه دیگری از بررسی ها، ماموران مخفیگاه تمام متهمان را 
شناسایی کردند و پس از  هماهنگی های قضایی در یک عملیات همزمان، پنج سارق دیگر این 
پرونده نیز دستگیر شدند.وی تصریح کرد: متهمان در تحقیقات تکمیلی به جرم خود مبنی بر 
جعل عنوان پلیس، زورگیری، آدم ربایی، ضرب و جرح و هشت فقره سرقت از پیک های موتوری  
صرافی های تهران به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال اعتراف کردند.هداوند گفت: با صدور قرار قانونی 
از ســوی مرجع قضایی، متهمان برای کشــف جرائم احتمالی در اختیار کارآگاهان اداره پنجم 

پلیس آگاهی قرار گرفتند و تحقیقات پلیسی همچنان ادامه دارد.

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرســازی اعالم کرد بلیت اتوبوس اربعین 
برای مسیر تهران-ایالم با ۷۵ درصد تغییر، ۲۳۶ هزار تومان ارائه می شود.

به گزارش ایســنا، شهریار افندی زاده در نشست خبری حوزه حمل ونقل 
وزارت راه  و شهرسازی به مناسبت هفته دولت ۱۴۰۱، گفت: بلیت تهران-

ایالم در حال حاضر ۱۳۵ هزار تومان است که با توجه به یکسر خالی بودن 
آن، برای اربعین امســال در بازه زمانی ۱۵ تا ۳۰ شهریورماه، ۷۵ درصد 
افزایش قیمت دارد و به ۲۳۶ هزار تومان رسیده است و باقی مسیرها نیز 
با معیار مســیر تهران-ایالم محاسبه خواهد شد.وی خاطرنشان کرد: در 
سال ۱۳۹۸، ۳۰ درصد از حمل ونقل زائران اربعین در حمل ونقل عمومی 
صورت گرفــت، با توجه به پیش بینی پنج میلیون مســافر برای اربعین 
امسال، ۱.۵ میلیون ظرفیت برای حمل و نقل عمومی در نظر گرفته شده 
و با توجه به اینکه اتوبوس ها در مسیر رفت، زائران را به مرز می برند و برای 
سرویس دهی بدون مسافر برمی گردند و این اتفاق در مسیر برگشت هم 
تکرار می شــود، برای اینکه بخش خصوصی متضرر نشود و انگیزه داشته 
باشد، با احتساب یکسر خالی بودن آنها، ۷۵ درصد افزایش قیمت در این 
بازه صورت گرفته اســت.معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی با بیان 
اینکه در سال ۱۳۹۸، سه میلیون زائر اربعین داشتیم، گفت: در آن سال، 
۸۹ درصد از حمل ونقل جاده ای، شامل عمومی و شخصی استفاده کردند، 
شش درصد از هواپیما و پنج درصد از سیستم ریلی. پیش بینی شده که در 
سال ۱۴۰۱، پنج میلیون مسافر اربعین داشته باشیم که ترددهای زمینی 
صرفا از مرزهای غربی بوده و محورهای مواصالتی هم محدود هستند. لذا 

اگر نتوانیم مدیریت کنیم زائران به مشکل بر می خورند.

قیمت بلیت قطار در اربعین افزایش نمی یابد
افندی زاده افزود: در بخــش ریلی با توجه به محدودیت ناوگان، قطارها 
صرفا از مســیرهای تهران، مشهد، اهواز و خرمشهر به مرز شلمچه تردد 
دارند و حد فاصل ایستگاه راه آهن خرمشهر به شلمچه ریل باس رایگان 
به صورت ۲۴ ســاعته اقدام به جابجایی مسافران می کند. پیش بینی ما 
جابجایــی ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار نفر با قطار به عتبات اســت. قیمت بلیت 
قطارهای اربعین نیز همان نرخی اســت که در روزهای عادی برای این 
مسیرها تعیین شده است و افزایشی برای بلیت قطارهای اربعین نداریم.

وی تاکید کــرد: در حمل ونقل هوایی طی روزهــای آتی ۱۲۰ پرواز به 
فرودگاه نجف انجام می شــود که در بازه زمانی اربعین به ۱۶۰ پرواز در 
هفته افزایش خواهد یافت و پیش بینی ها از جابجایی حدود ۶۰ هزار نفر 
با هواپیما به عتبات اســت. این پروازها از ۱۷ فرودگاه به مقاصد نجف و 
بغداد انجام می شــود. در نهایت بیشترین سهم جابجایی مسافر به جاده 
می رســد که مطابق پیش بینی ها، چهار میلیون و ۶۴۰ هزار نفر اســت.

معاون وزیر راه و شهرســازی افزود: در ســال ۱۳۹۸ سهم حمل و نقل 
عمومــی جاده ای ۳۰ درصد زائران بود که اگر همین رقم برای امســال 
باقی بماند، ۱.۵ میلیون نفر با حمل و نقل عمومی جاده ای برای مســیر 
رفت و برگشــت جابجا خواهند شد. از ۱۴ هزار اتوبوس موجود،  ۸۰۰۰ 
اتوبوس در ایام اربعین به ســفرهای جاده ای زائــراِن عتبات اختصاص 
می یابد و اتوبوس ها از ۱۵ شــهریور تردد می کننــد. از آنجایی که تردد 
اتوبوس ها در ایام رفت و از ۲۵ شــهریور در ایام برگشــت به صورت یک 
ســر خالی است، تصمیم گرفته شد تا با ۷۵ درصد افزایش کرایه مسافر 
در بازه ۱۵ تا ۳۰ شــهریور، به فروش بلیت اقدام کنند.افندی زاده درباره 
افزایش قیمت بلیت اتوبوس توضیــح داد: به عنوان مثال کرایه اتوبوس 
ویژه تهران- ایالم، ۱۳۵ هزار تومان اســت که در ۱.۷۵ ضرب می شــود 
و حدود ۲۳۶ هزار تومان به دســت می آید. مرزهای تمرچین، باشماق، 
خســروی، مهران، شــلمچه و چذابه پذیرای زائران است. البته در سال 
۱۳۹۸ افزایش کرایه اتوبوس های اربعین ۱۰۰ درصد بود ولی امســال با 
وجود افزایش قیمت روغن موتور و الستیک و پرترافیک بودن مسیر، با 
همکاری صنف رانندگان ۲۵ درصد تخفیف دادیم. وی با اشاره به قیمت 
شش میلیون تومانی بلیت پروازهای رفت و برگشت تهران- نجف، بیان 
کرد: فروش چارتری بلیت هواپیما در ایام اربعین ممنوع بوده و تخلفات 
به تعزیرات گزارش می شود. همچنین دربستی گرفتن اتوبوس و کاپوتاژ 
کردن خودروهای حمل و نقل عمومی به عراق ممنوع است. پیش بینی 
ما این اســت که ســه میلیون نفر با حمل ونقل شخصی جابه جا شده و 
برای زائران خارجی مرز شــلمچه در نظر گرفته شــده است. همچنین 
به پاکســتانی ها اجازه داده ایم تا بــا اتوبوس های خود به ایران بیایند اما 
از آنجایی که فرمان اتوبوس های پاکســتانی سمت راست است وظیفه 

مدیریت ایمنی آنها به پلیس راهور واگذار شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد

افزایش ۷۵ درصدی قیمت بلیت اتوبوس اربعین

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جریان رسیدگی به 
طرح بانکداری جمهوری اسالمی ایران مصوب کردند که 
بانک مرکزی موظف اســت مشروح مذاکرات و مصوبات 
هیأت عالی را نهایتاً تا ۱۰ روز کاری بعد از برگزاری جلسه 
از طریق پایگاه اطالع رســانی بانک مرکزی منتشر کند. 
به گزارش ایســنا، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در 
جلسه نوبت عصر روز یکشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۱ در جریان 
رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد 
طرح بانکداری جمهوری اسالمی ایران، ماده ۱۱ این طرح 

را مرتبط با »قواعد افشاء و محرمانگی« است، به شرح زیر 
تصویب کردند:

»ماده ۱۱- الف-  اصل در مذاکرات و مصوبات هیأت عالی 
و ســایر ارکان بانک مرکزی، غیرمحرمانه بودن و انتشار 
عمومی آن هاســت. بانک مرکزی موظف اســت مشروح 
مذاکرات و مصوبات هیأت عالی را نهایتاً تا ۱۰ روز کاری 
بعد از برگزاری جلسه از طریق پایگاه اطالع رسانی بانک 

مرکزی منتشر کند.  
ب- موارد زیر از انتشار عمومی مستثنی هستند:

۱. موضوعات مؤثر بر امنیت ملی و اسرار حاکمیتی؛
۲. اطالعاتــی که افشــای آن ها مصــداق نقض حریم 
خصوصی یا اســرار تجاری اشــخاص حقیقی یا حقوقی 

باشد؛
۳. مذاکرات و تصمیماتی که انتشــار آن ها قبل از نهایی 

شدن می تواند مورد سوء استفاده قرار بگیرد.
پ-  دســتورالعمل مربوط به قواعد محرمانگی در بانک 
مرکزی مشــتمل بر نحوه انتشــار مذاکرات و مصوبات 
و شــرایط و زمان بندی خروج مصوبات محرمانه از قید 

محرمانگی، به پیشــنهاد هیأت عالی به تصویب مجمع 
عمومی بانک مرکزی رسیده و بر روی پایگاه اطالع رسانی 
بانک مرکزی قرار می گیرد. تشــخیص موارد محرمانه و 
غیرقابل انتشــار در چهارچوب دســتورالعمل مذکور با 

رئیس کل است.  
ت-  اعضای ارکان و کارکنان و کارگزاران بانک مرکزی و 
سایر اشخاص مطلع نباید اطالعات محرمانه  دولت، بانک 
مرکزی و »اشخاص تحت نظارت« را جز به موجب قانون 

یا حکم دادگاه، افشا کنند.«

قواعد افشاء و محرمانگی طرح بانکداری جمهوری اسالمی ایران تصویب شد

افزایش 64 درصدی درآمدهای صادرات گاز

وصول حدود ۱.۶ میلیارد دالر طلب ایران از عراق
از سوی رئیس سازمان خصوصی سازی؛

اسامی 20 شرکت دولتی در لیست 
واگذاری اعالم شد

رئیس کل بانک مرکزی  اعالم کرد

اجرای آزمایشی ریال دیجیتال تا پایان شهریور

رئیس ســازمان خصوصی سازی اسامی ۲۰ شــرکت دولتی که در لیســت واگذاری قرار دارند را اعالم کرد.
به گزارش ایســنا، حسین قربانزاده در نشســت خبری با تاکید بر اینکه سازمان خصوصی سازی در سال های 
گذشته درگیر چالش های زیادی بوده است، اظهار کرد: دلیل این چالش ها واگذاری هایی بوده است که بعضا 
موفق و یا ناموفق بوده اســت. به همین دلیل در طول یکسال گذشته که در سازمان خصوصی سازی مشغول 
به کار شــدم، ترجیح دادم در یک رویداد بین المللی همه شــرکت هایی که طی سال های گذشته به صورت 

خرد، مدیریتی و کنترلی واگذار شده اند....

افزایش صادرات محصوالت لبنی به دلیل افت مصرف داخلی

 هیچ نهادی از مصرف کنندگان حمایت نمی کند
اتاق بازرگانی تهران خبر داد:

بزرگترین هیات تجاری روسیه به ایران می آید
سخنگوی اقتصادی دولت اعالم کرد

دو برابر شدن رشد سرمایه گذاری خارجی
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گزیده خبر

بررسی پاسخ های آمریکا دست ِکم تا پایان 
هفته جاری ادامه خواهد داشت

منابع مطلع اعالم کردند که بررســی پاسخ های آمریکا دست ِکم تا پایان هفته 
جاری ادامه خواهد داشــت.به گزارش ایســنا، ناصر کنعانی ســخنگوی وزارت 
امور خارجه کشــورمان روز چهارشنبه از دریافت پاسخ دولت آمریکا به  نظرات 
جمهوری اسالمی ایران برای حل و فصل موضوعات باقی مانده در مذاکرات رفع 
تحریم، از طریق هماهنگ کننده اروپایی گفت وگوها خبر داد.ســخنگوی وزارت 
امور خارجــه اعالم کرد : بررســی دقیق نظرات طرف آمریکایی آغاز شــده و 
جمهوری اسالمی ایران پس از تکمیل بررسی ها، نظرات خود در این رابطه را به 
هماهنگ کننده اعالم خواهد کرد.منابع مطلع امروز )یک شنبه( اعالم کردند که 
بررسی دقیق پاسخ های آمریکا به محورهای اصالحی ایران در خصوص ایده های 
هماهنگ کننده اتحادیه اروپایی همچنان در سطوح کارشناسی در جریان است 

و این روند حداقل تا پایان هفته جاری ادامه خواهد داشت.

سامانه های جدید به سازمان رزم پدافند 
هوایی ارتش ملحق می شود

رئیس سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی پدافند هوایی ارتش از الحاق 
ســامانه های جدید به ســازمان رزم پدافند هوایی خبر داد.به گزارش ایسنا به 
نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ دوم صمد آقامحمدی، رئیس سازمان 
تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران، 
اظهار داشت: ســامانه های ارتقاء یافته پدافندی و سامانه های جدید میان بُرد و 
دوربُرد بعد از تست عملیاتی به سازمان رزم این نیرو ملحق می شوند.وی افزود: 
سامانه های شبیه ســاز کامال بومی که توسط متخصصان فنی و تالشگر داخلی 
ســاخته شده و جزو الزامات آموزشی هم است، روند رو به رشد و مطلوبی را در 

به کارگیری سامانه های راداری و موشکی به وجود آورده است.

کنعانی:
ایران از گفتگوها و راه حل های مسالمت آمیز 

در لیبی حمایت می کند
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: جمهوری اسالمی ایران از روند گفتگوهای 
سیاسی و راه حل های مسالمت آمیز که وحدت ملی، ثبات و تمامیت ارضی لیبی 
را حفظ کند، حمایت می کند.به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی سخنگوی 
وزارت امور خارجه با ابراز نگرانی عمیق از درگیریهای اخیر در طرابلس پایتخت 
لیبــی، بر ضرورت توقف فوری ایــن درگیری ها و حل اختالفات بین طرف های 
درگیر بر اســاس حفظ منافع و امنیت مــردم لیبی از طریق گفتگو تاکید کرد.

ســخنگوی وزارت امور خارجه افزود: جمهوری اســالمی ایران همه طرف های 
درگیر را به خویشــتنداری و جلوگیری از تشــدید تنش دعوت کرده و از آنها 

می خواهد منافع مردم لیبی را در اولویت قرار دهند.

باقری در دیدار با معاون وزیر خارجه قطر:

گام دوم در سیاست همسایگی ایران ارتقای همکاری های منطقه ای است
معاون سیاسی وزارت امور خارجه با اشاره به تجربه موفق یک 
سال اهتمام دولت به سیاســت همسایگی، تصریح کرد: گام 
دوم در سیاســت همسایگی، ارتقای همکاری های چندجانبه 
و منطقه ای اســت.به گــزارش خبرگزاری مهــر، علی باقری 
معاون سیاســی وزارت امور خارجه کشــورمان شــنبه شب 
)پنجم شهریورماه( با »محمد بن عبدالعزیز الخلیفی« معاون 
منطقــه ای وزارت امور خارجه قطر و هیئــت همراه دیدار و 
درباره مناسبات دوجانبه و نیز تحوالت منطقه ای و بین المللی 
با وی گفتگو کرد.معاون سیاســی وزارت امور خارجه با اشاره 
به تجربه موفق یک ســال اهتمام دولت جمهوری اســالمی 
ایران به سیاست همسایگی، تصریح کرد: گام دوم در سیاست 
همسایگی، ارتقای همکاری های چندجانبه و منطقه ای است.

باقری با تأکید بر شتاب گیری روابط ممتاز تهران-دوحه به ویژه 
در یکســال اخیر، افزود: از نقش آفرینی مؤثر قطر در پیشبرد 

گام دوم سیاســت همســایگی ایران و ارتقای همکاری های 
چندجانبه منطقه ای استقبال می کنیم.وی اهتمام به موضوع 
فلســطین را وظیفه انسانی و اسالمی همه کشورهای منطقه 
برشمرد و تصریح کرد: پایداری هر ترتیبات منطقه ای در گرو 
استیفای حقوق ملت فلسطین اســت.معاون سیاسی وزارت 
امورخارجه با اشاره به تالش های آمریکا و رژیم صهیونیستی 
برای محو فلسطین از جغرافیای سیاسی منطقه و جهان گفت: 
فلسطین کلید ثبات و امنیت پایدار منطقه ای است، از این رو 
هر ابتکاری که به حقوق ملت فلسطین بی توجه باشد، عامل 
بی ثباتی و مخل امنیت منطقه است.معاون وزیر خارجه قطر 
نیز در این دیدار با اشــاره به مشترکات تاریخی دو کشور، بر 
روابط رو به رشد دولت قطر و جمهوری اسالمی ایران در همه 
ابعاد تاکید کــرد و دیدار و رایزنی مقامات وزارتخانه های امور 

خارجه دو کشور را زمینه ساز گسترش این روابط دانست.

در پی دستور رئیس قوه قضایی مبنی بر راه اندازی ستادی ویژه 
برای مقابله با سرقت های خشن و زورگیری ها با کمک ضابطین، 
کمیتــه ای در این رابطه تشــکیل و اقدامات عملی قضایی در 
خصوص برقراری و افزایش امنیت در جامعه آغاز شد.به گزارش 
ایســنا،  طی روزهای اخیر اخبــار و تصاویر نگران کننده ای از 
زورگیری، خفت گیری و سرقت مسلحانه در رسانه ها و فضای 
مجازی منتشر شده است.در پی افزایش انتشار فیلم ها و تصاویر 
مربوط به جرایم خشــن در فضای مجــازی که در جامعه رخ 
داده اســت، حجت االسالم و المسلمین غالمحسین محسنی 
اژه ای رئیس قوه قضاییه دســتور فوری شناسایی و برخورد با 
مجرمان حوزه جرایم خشــن را صادر کرد.رئیس قوه قضاییه 
در این رابطه به دادســتان کل کشور دســتور داد تا ستادی 
ویژه برای مقابله با ســرقت های خشن و زورگیری ها با کمک 
ضابطین، تشکیل شود.حجت االسالم و المسلمین غالمحسین 
محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه در جلسه بررسی راهکارهای 
مقابله ســریع و قاطعانه با افراد مخــل امنیت و آرامش مردم 
از جمله سرقت های خشــن، با اشاره به مقوله جرم سرقت به 
عنف و غیرقابل تحمل بودن این قبیل جرایم برای جامعه بیان 
کرد: به واسطه سرقت های خشن و زورگیری هایی که در سطح 
شهرها رخ می دهد؛ در جامعه ناامنی روانی ایجاد می شود و این 

موضوعی است که نه برای شــهروندان و نه برای ما به عنوان 
مســئوالن حکومتی قابل قبول و قابل تحمل نیســت.رئیس 
عدلیه به دادستان کل کشور دستور داد با مساعدت و همکاری 
ضابطین و نیروی انتظامــی و در صورت نیاز کمک گرفتن از 
بسیج، در اسرع وقت ستادی را برای مقابله با سرقت های خشن 
و زورگیری هایی که در سطح شهرها رخ می دهد تشکیل دهند 
و در هر دادسرا نیز شعبه ای ویژه برای رسیدگی سریع و قاطع 

به این قبیل سرقت ها ایجاد شود.
حجت االســالم والمسلمین محسنی اژه ای با اشاره به ضرورت 
سرعت عمل بیشــتر نیروی انتظامی در دستگیری زورگیران 
و ســارقان به عنف، گفت: قوه قضاییه ایــن آمادگی را دارد تا 
در راستای دستگیری هرچه سریع تر سارقان خشن، به نیروی 
انتظامی کمک کند؛ همچنین فراجا می تواند در انجام این مهم 
از نیروهای بســیج نیز کمک بگیرد.آنچه در حال حاضر دارای 
اهمیت و اولویت اســت، شناسایی و دستگیری سریع و قاطع 
زورگیران و مرتکبان ســرقت های خشــن در راستای تامین و 
تحکیم امنیت روانی شــهروندان اســت که این موضوع مورد 
تاکید و دســتور رئیس قوه قضاییه است.پس از دستور رئیس 
قوه قضاییه به دادستان کل کشــور مبنی بر تشکیل ستادی 
ویژه برای مقابله با ســرقت های خشن و زورگیری ها با کمک 

ضابطین، دادســتان کل کشــور نشست بررســی راهکارهای 
برخورد با مجرمان جرایم خشــن و سارقان مسلح را با حضور 
مقامات ارشد قضایی و فرماندهان انتظامی کشور برگزار کرد.

حجت االســالم و المســلمین محمد جعفر منتظری با اشاره 
به برگزاری نشســت تخصصی بررســی راهکارهای برخورد با 
مجرمان جرایم خشــن و سارقان مســلح، اظهار کرد: با توجه 
به اهمیت نقش امنیت جامعــه چه امنیت مالی و چه امنیت 
روانی و جانی، دســتگاه قضایــی و مجموعه حاکمیت وظیفه 
دارنــد همه توان خود را به کار گیرند تا برای مردم این امنیت 
ایجاد شود.دادستان کل کشور تأکید کرد: بنا شد در دادستانی 
کل کشور، کمیته ای ممحض را برای پیگیری مسئله سرقت ها، 
خصوصاً سرقت هایی که همراه با خشونت و زورگیری هستند، 
تشکیل دهیم و همچنین در دادسرای تهران یک یا دو شعبه 
بــرای این کار اختصاص دهیم تا ســرقت های خاص و مهم را 
در آنجا بالفاصله و بدون فوت وقت مورد رسیدگی قرار دهند.

وی با هشــدار به مجرمان، تاکید کرد: کسانی که به هر نحوی 
سالح ســرد یا گرم استفاده کنند؛ چنین اقداماتی از مصادیق 
محاربه محسوب می شود و بدون چشم پوشی مجازات محارب 
را در پی خواهند داشت؛ اگر دادگاه تشخیص دهد، چه بسا در 
همان محلی که این جنایت را مرتکب شدند، مجازات شوند تا 
مردم شاهد و ناظر باشند.حجت االسالم والمسلمین منتظری 
دربــاره نحوه برخورد با برهم زننــدگان نظم عمومی و عامالن 
جرایم خشــن نیز، اظهار کرد: مردم چنانچه شاهد بروز چنین 
حوادثی بودند، با تلفن های همراه خود مستندسازی کنند چرا 

که مستندسازی چنین 
دستگاه  برای  جرایمی، 
قضا بســیار مهم است، 
ممکــن اســت در آن 
لحظه نیــروی انتظامی 
و پلیــس در آن محل 
حضور نداشــته باشد و 
تــا رســیدن آنها مدت 

زمانی صرف شــود لذا مردم می توانند در این زمینه همکاری 
کــرده و اطالعات خود را در اختیار ایــن نیرو قرار دهند.علی 
القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت 
حساسیت ویژه تمامی دســتگاه ها در حوزه برخورد با سارقان 
به خصوص ســرقت های خشــن و مقرون به آزار، اظهار کرد: 
محیط اجتماعی نباید برای ســارقان و به خصوص سارقانی که 
با رفتارهای خشن به اموال و جسم مردم تعرض می کنند، امن 
باشد؛ چرا که ســرقتی که توام با خشونت و آزار رخ می دهد، 
دارای انعکاس اجتماعی است، احساسات جامعه را جریحه دار 
می کند و به احســاس ناامنی در جامعه دامن می زند و از این 
حیث از مصادیق نقض حقوق عامه محســوب می شود.وی در 
همین راستا از پلیس خواست تا برنامه مشخصی برای شناسایی 
سارقان ارائه دهد و گفت: حضور پلیس در مواجهه با سارقان و 
به ویژه سارقان زورگیر و خشن باید حضوری فعال، تاثیرگذار و 
قاطع باشد و تاکید بر این است تا نسبت به سارقان به خصوص 

سارقان به عنف هیچ مالحظه ای صورت نگیرد.

اتمام حجت دستگاه قضا با مجرمان جرایم خشن

 امنیت جامعه خط قرمز قوه  قضاییه است
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استانها

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ایالم خبر داد:
برگزاری بیش از ۱۳ جشنواره در استان

پروین صمیم نیا_مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ایالم در نشست خبری 
با اصحاب رســانه اســتان ایالم گفت : اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان  
طی یکسال گذشــته با برگزاری بیش از ۱۳ جشنواره با موضوعات مختلف در 
مرکز اســتان و شهرســتان های تابعه تالش کرده است در راستای ایجاد نشاط 
اجتماعی و ترویج ارزش های دینی گام بردارد. علی هوشــمند برگزاری جشن 
انقالب اســالمی در تمام شهرستان ها به مناســبت دهه فجر، جشنواره نمایش 
اســتان، جشنواره موسیقی استان، جشــنواره صنعت چاپ، جشنواره موسیقی 
محلی تکنوازی در دره شهر، جشــنواره تئاتر شرهانی، جشنواره داستان رازان، 
جشــنواره خوشنویسی نینوا، جشــنواره کاالهای فرهنگی، جشنواره شعر طنز 
نوشخند، جشنواره خالت ادبی، جشنواره نمایش های خیابانی با موضوع فرهنگ 
ایثار و شهادت و جشنواره موسیقی سورناوا و جشنواره نمایش طنز در ایوان را  از 

جمله جشنواره های برگزار شده در استان دانست .

بهره برداری ۱۰ پروژه آموزشی، پرورشی و 
ورزشی به مناسبت هفته دولت

محمدپور- گیالن؛ علی دقیق مدیرکل نوسازی، توسعه 
و تجهیز مــدارس گیالن افزود: ایــن پروژه ها در ۳۸ 
کالس درس بــا زیربنای پنج هــزار و ۶۱۲ مترمربع و 
با اعتباری بالغ بر ۴۴۰ میلیارد ریال در شهرستان های 
تالش، رشت، سیاهکل، رودســـر، شفت و الهیجان به 

بهره بردای می رسد.دقیق بیان داشت: تعمیرات اساسی و جزئی مدارس گیالن 
با هزینه ای بالغ بر ۳۲۷ میلیارد ریال، خرید تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی 
با اعتبار بیش از ۵۹۴ میلیارد ریال از جمله پروژه های هفته دولت اســت.وی با 
گرامیداشــت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر عنوان کرد: احداث مدارس و 
فضاهای آموزشی بر اساس اهداف متعالی سند تحول بنیادین آموزشی و پرورش، 

می تواند زمینه تحقق آموزش و پرورش پویا شود

تمرکز شهرداری برای بازگرداندن هویت 
باغشهری به کرج

سرپرست شهرداری کرج با اشــاره به ضرورت تمرکز 
بــر طراحی و اجــرای پارک های موضوعــی گفت: در 
پارک هایی مثل مادر و کودک می توان از پتانسیل دفاتر 
بین المللی هم استفاده کرد تا شرایط ارائه خدمات ویژه 
به شهروندان در این فضاها فراهم شود.به پایگاه خبری 

کرج، منوچهر غفاری در بازدید از ســازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری 
کرج که با حضور جواد چپردار عضو شورای شهر و برخی مدیران شهری برگزار 
شد، اظهار کرد: سازمان سیما، منظر و فضای سبز یکی از مهمترین سازمان های 
شــهرداری کرج است.وی افزود:  طی سال های گذشــته اتفاقات خوبی در این 
ســازمان افتاده و بخش عمده ای از این روند مرهون سرمایه انسانی متخصص و 
متعهدی اســت که در این مجموعه مشغول به کار هستند.غفاری با بیان اینکه 
طی ســال های اخیر جهش قابل توجهی در حوزه فضای سبز کرج اتفاق افتاده، 
توضیح داد: مهمترین مراکز علمی کشــاورزی کشور در استان البرز واقع شده و 
کرج به نوعی به عنوان قطب کشــاورزی شناخته می شود.وی با بیان اینکه کرج 
در گذشته هویت باغشهری داشته، توضیح داد: کرج در دهه های نه چندان دور 

با باغات و زمین های کشاورزی پربارش شناخته و شهره شده بود.

ره آورد سه هزار میلیارد ریالی شهردار ، 
رئیس و اعضای شورای اسالمی شهرصدرا از 

سفر دو روزه به پایتخت
 با حضــور دکتر قادری نماینده مردم شهرســتانهای 
شیراز و زرقان در مجلس شــورای اسالمی و موافقت 
دکتر جعفری معاون وزیر راه و شهرســازی، شــرکت 
عمران شهرهای جدید در پروژه های زیرساختی شهر 
صدرا به ارزش شــش هزار میلیارد ریال با شــهرداری 

صدرا مشارکت خواهدکرد.در نشست مشترک دکتر قادری نماینده مردم شریف 
شهرستان شــیراز و زرقان در مجلس شورای اســالمی، دکتر پرنیان شهردار، 
مهندس عزیزی رئیس شورای اسالمی شــهر صدرا، مهندس فیروزمند رئیس 
کمیسیون حقوقی شورا و مهندس زارع عضو شورای اسالمی شهر صدرا با  دکتر 
جعفری معــاون وزیر، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شــرکت مادرتخصصی 
عمران شــهرهای جدید، تخصیص مبلغ ســه هزار میلیارد ریال توسط  شرکت 
عمران به طرح های زیرساختی شهر صدرا مورد موافقت قرار گرفت.دکتر پرنیان 
شهردار صدرا با اعالم این خبر افزود: با پیگیری های صورت گرفته توسط دکتر 
قادری نماینده مردم شریف شهرستان شیراز و زرقان در مجلس شورای اسالمی 
، رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر صدرا جلسه سازنده ای در راستای تامین 

اعتبارات پروژه های اولویت دار شهری صدرا با معاون وزیر برگزار شد.

در نشست مطبوعاتی دهیار زرنان پایین مطرح شد : 
روستای گردشگری زرنان بافت قدیمی و 

روستایی خود را حفظ کرده است
قدس – نرگس لصالنی -  نشســت مطبوعاتی محمد 
علیجانی دهیار زرنــان پایین با حضور مومیوند رئیس 
شورا و مشهدی عضو شــورای اسالمی روستا و معدن 
نژاد دهیار زرنان باال در ســالن جلسات دهیاری زرنان 
پایین برگزار شد. در ابتدای این نشست محمد علیجانی 

دهیار زرنان پایین طی سخنانی اظهار داشت :  دهیاری روستای زرنان پایین در 
سال ۹۳ افتتاح شد ، این دهیاری دارای گرید ۳ میباشد و طرح هادی این روستا 
در ســال ۸۸ ابالغ و سال ۹۸ به اتمام رسید.وی افزود :  روستا های زرنان باال و 
پایین بافت قدیمی و روســتایی خود را حفظ کرده است و جمعا دارای حدودا 
۵۰۰ نفر جمعیت که ۲۲۱ نفر در  زرنان پایین و ۲۵۴ نفر در زرنان باال ســاکن 
هســتند این روستا با قدمت ۱۷۰ سال دارای ۱۲۰۰ هکتار زمین کشاورزی که 
محصوالت این زمین ها جو، ذرت و گندم می باشد و ۱۲۰ هکتار باغات را شامل 
می شود که برداشت انواع میوه از جمله گوجه سبز ، زردآلو ، هلو ، شلیل و غیره 
را شامل می باشد. دهیار روستای زرنان پایین در ادامه گفت :  یکی از مشکالت 
اساسی ساکنان روســتای زرنان پایین آبگرفتگی معابر روستا بود که با جدول 
گذاری به طول ۱۴۰۰ متر توانستیم تا حدودی از ورود آبهای سطحی به داخل 

منازل جلوگیری کنیم.

سخنگوی اقتصادی دولت اعالم کرد

دو برابر شدن رشد سرمایه گذاری خارجی
تهران- ایرنا- سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه ۱۵۰۰ 
شرط دست و پاگیر برای اعطای مجوز به جوانان برداشته شد 
و در ایــن مدت۷۵ هزار فعال اقتصادی برخط مجوز دریافت 
کردند، گفت: در این مدت مجوز سرمایه گذاری خارجی بیش 
از دو برابر شــد و به ۵ میلیارد دالر رسید.به گزارش خبرنگار 
حوزه دولت ایرنا، سید احســان خاندوزی دیروز یکشنبه در 
نشســت خبری با ارائه گزارش عملکرد یکســاله وزارت امور 
اقتصادی و دارایی کشــور، گفت: در دولت قبل بی انضباطی 
هــای نظام مالی و بودجه ای اثر خــود را در اقتصاد به ویژه 
ســفره مردم وارد کرده بود.وی افزود: اثرات کرونا و گره زدن 
اقتصاد به موضوع برجام و سردرگمی برجام، عمال موجب بی 
تصمیمی در بسیاری از سیاست ها شده بود طوری که فعاالن 
اقتصادی چشــم اندازی نداشتند که چگونه برنامه اقتصادی 
خود را ارائه دهند.ســخنگوی اقتصــادی دولت تصریح کرد: 
دولت ســیزدهم تدابیری برای ثبات اقتصادی و حل چالش 
های اقتصادی در بلند مدت اندیشید و رشد اقتصادی در سه 
ماهه نخست در دولت تصویب و این به اولین مصوبه اقتصادی 
تبدیل شد.خاندوزی خاطر نشــان کرد:  عالوه بر این تالش 
شد در مواجهه با کار آفرینان و صادر کنندگان ، مسائل حوزه 
تولید و عدالت منطقه ای برای استان هایی مدنظر قرار بگیرد 
که از آنان غفلت شده بود.وزیر اقتصاد با اشاره به ثبات بخشی 
به اقتصاد کالن گفت: با کنترل جدی ترازنامه شــبکه بانکی 
که ماهانه رصد می شــود، کننرل نقدینگی از ۴۰.۵ به ۳۷.۵ 
درصد در ابتدای دولت شــاهد کننرل نقدینگی ۳۵درصدی 
)به اســتثنای بانک مهر اقتصاد( از ابتدای تیرماه هستیم.وی 
افزود: همچنین در این مدت ۱۵۰۰ شرط دست و پاگیر برای 
اعطای مجوز از یک سال گذشته حذف و  صدور مجوز تبدیل 
به روال عادی شد به گونه ای که به موجب آن ۷۵ هزار فعال 
اقتصادی طی پنج ماه گذشته بدون مراجعه به نهادها مجوز 

دریافت کردند.

شــفافیت قراردادهای مالی موجب می شــود فوالد 
مبارکه ها تکرار نشود

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به ایرنا که آیا دولت برای 
بازگشت پول به شرکت  دولتی فوالد مبارکه وارد عمل شده 
و قصد شــکایت از رانت خواران آن را دارد، گفت: ناکارآمدی 
مدیریتی در شــرکت فوالد مبارکه باعث شد در دو ماه اول 
ایــن دولت ، وزیر صمت مدیرعامل را برکنار و تیم مدیریتی 
جدید را مســتقر کند.وی افزود:  در بحث قصه امور کیفری، 
دولت کامال اعتقاد دارد که با دقت بررســی شــود و با همه 
آنانی که از جایگاه مدیریتی ســوء استفاده کردند، با شدت 
برخورد شود و معتقد است گزارش تحقیق و تفحص مجلس 
با ســرعت در دســتور کار قوه قضاییه قرار گیرد.خاندوزی با 
بیان اینکه از دولت توقع می رود چاره ای برای تکرار نشدن 
این مصادیق بیندیشد و امکان چنین اختیار بی حد و حصر  
وجود نداشته باشد، گفت: این مهمترین وظیفه است که سر 
فصل اصالح درجه شفافیت ابرازی برای شرکت های بورسی 
و دولتی جزو مسیرهایی است که در دولت دنبال می شود.وی 
ادامه داد:  اگر می توانستیم جزئیات بیشتر را شفاف کنیم قبل 
از تحقیق و تفحص مجلس، توســط فعاالن اقتصادی انتشار 
آن اتفاق می افتاد و چه بســا مدیر مربوطه از بیم شــفافیت 
دســت به چنین اقدامی نمی زد.وزیر امور اقتصادی و دارایی 
با تاکید بر اعتقاد دولت به دیوارهای شیشــه ای، خاطر نشان 
کرد: در دیوارهای شیشــه ای این تخلفات کمتر رخ می دهد 
و افشا و شفافیت بیشــتر قراردادهای مالی و جزئیات کمک 
می کند تا فوالد مبارکه ها تکرار نشوند و مسئوالن فکر کنند 
همه چیز جلوی چشم مردم انجام می شود.خاندوزی گفت : 
در شرایطی که ســایه تحریم ها همچنان روی کشور وجود 
دارد، توانســتیم ۵.۶ درصد رشد افزوده نفت را به ۹.۸ درصد 
برســانیم و نسبت به سال قبل ۱۱ برابر شد.وی در ارتباط با 
حجم تجارت خارجی گفت: از شهریور سال گذشته تا پایان 
بهار ۱۴۰۱ ، حجم تجارت ۹۲.۶ میلیون دالر اســت که ۲۲ 

میلیون دالر افزایش داشــت. صادرات کاالها به ۲۶ میلیارد 
رسید که رشد ۲۸درصدی و واردات به همین میزان رسید که 
رشد ۶۰درصدی را نشان می دهد.وزیر اقتصاد با بیان اینکه 
درآمدهای پایدار کشور دیگر درآمدهای نفتی نیست، گفت: 
این درآمد پایدار ۶۳ درصد افزایش یافت.سخنگوی اقتصادی 
دولت درباره انتشــار اوراق مالی دولت و استقراضی که دولت 
انجام می داد، اظهار داشــت: در بحث استقراض دولت، بسیار 
کمتر از ۵ ماه قبل از تنخواه بانک مرکزی اســتفاده کردیم و 
انتشــار اوراق مالی نسبت به همان ۵ ماه هم ۵۰درصد کمتر 
شد و یکهزار میلیارد تومان بدهی های روی دوش دولت بابت 

باز پرداخت اوراق داشتیم.

دولت به اهداف خود در مردمی ســازی یارانه دست 
یافت

وی به رشــد ۵۷درصدی خرید تضمینی گنــدم و افزایش 
۳۰درصدی تولید برنج اشــاره کــرد و در ارتباط با مردمی 
سازی یارانه ها گفت : مردمی سازی یارانه ها که اردیبهشت 
امســال دولت آن را شــروع کرد با اهدافی همراه بود که در 
همین چهار ماه ثمرات آن در گزارش رســمی ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز منتشر شد. خاندوزی یادآور شد: براساس 
این گزارش در دو ماه نخســت مردمی سازی یارانه نسبت به 
دو ماهــه قبل از آن قاچاق روغن نباتی بیش از ۵۰ درصد در 
مرزهای کشور کاهش بافته است.به گفته سخنگوی اقتصادی 
دولت، بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از شبکه بانکی کشور 
برای ابر پروژه های نفتی شــهید سلیمانی، جاسک، مکران 
و طرح انتقــال آب از خلیج فارس اختصاص یافت.خاندوزی 
یادآور شــد: در پایان سال ۱۴۰۰ ضریب جینی به ۳۹ صدم 
کاهش یافت و امیدواریم کاهش بیشتر آن را در سال جاری 
شاهد باشیم. وی ادامه داد: نرخ بیکاری به ۹.۲ درصد در بهار 
۱۴۰۱ کاهش یافت و نرخ تورم ساالنه منتهی به تیر امسال 
که ۴۰.۵ درصد بود، نسبت به سال قبل که ۴۴.۲ درصد بود، 
کاهش را نشان می دهد که البته در یک بسته کوتاه مدت قرار 
است به سمت کاهش بیشتر نرخ تورم حرکت کنیم.وزیر امور 
اقتصادی و دارایی در عین حال یادآور شد: در دولت مردمی 
قرار نیست از همه شاخص ها به عنوان یک دستاورد یاد شود. 
قطعاً شــاخص تورم با آنچه که هدف ما در برنامه اقتصادی 
است بســیار فاصله دارد و ما به منظور کاهش تورم اقدامات 
متعددی برای همه دستگاه ها در نظر گرفته ایم و در یک بسته 
کوتاه مدت قرار است که به ســمت کاهش بیشتر نرخ تورم 
حرکت کنیم و ضمناً هر بخش گزارشی از اقدامات خود را در 

این زمینه ارائه دهد.

گزارشی از اصالح صنعت خودرو ارائه می شود
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره شرایط واردات خودرو 
یادآور شد: دو محور در حوزه صنعت خودرو در وزارت صمت 
پیگیری می شــود. محور نخســت افزایش عرضه خودروی 
داخلــی و البته اصالح همزمان قیمت تمام  شــده و افزایش 
کیفیت اســت که امیداوریم  پایان ســال گزارشی از اعداد و 
ارقام کمی و همچنین کیفیت محقق شــده ارائه و گزارشی 
از اصالحات صنعت خودروسازی اعالم شود.خاندوزی اضافه 
کرد: محور دوم هم که نقش اصلی ندارد واردات خودروهای 
کمتر از ۲۰ هزار دالر و تشــویق به واردات خودروهای کمتر 
از ۱۰ هزار دالر با آالیندگی کمتر زیست محیطی است که در 
کنار محور اول در نظر است.وزیر اقتصاد درباره اینکه آیا دولت 
برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین در سال آینده، دارد یا نه؟ 
گفت: قیمت بنزین یکی از مولفه های موثر در الگوی مصرف 
این فرآورده در کشور است و ما در دولت قائل به این هستیم 
که صرفاً نباید به ســمت متغیرهــای قیمتی رفت بلکه باید 
همزمان از متغیرهای غیر قیمتی هم به عنوان ابزارهایی برای 

تغییر الگوی مصرف در این زمینه استفاده کنیم.

امسال برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین نداریم
وی افزود: مصرف روزانه بنزین در ماه های گذشــته به ۱۰۰ 
میلیون لیتر هم رسید که رشد قابل توجهی را نشان می دهد 
و اگر این روند ادامه یابد، به صراحت می گویم که واقعاً کشور 
ممکن اســت نیازمند واردات بنزین شــود، مگــر اینکه آن 
سقف هایی که رد کردیم را کنترل کنیم.خاندوزی تاکید کرد: 
وزارت نفت تالش می کند با برخی تدابیر غیرقیمتی مدیریت 
مصرف بنزین را داشته باشد اما همانطور که بارها گفته شده 
واقعاً امسال هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین نداریم. 
امــا همزمان باید از متغیرهای مختلفی که در نهایت کنترل 
مصرف بهینه بنزیــن را به همراه دارد، اســتفاده کنیم.وی 
درباره احتمال افزایش قیمت بنزین در سال آینده نیز اظهار 
کرد: در مورد ســال آینده هم تا بودجه ۱۴۰۲ تدوین نشود 
و پیشــنهادات وزارت نفت نیاید و در مجلس بررسی نشود، 
نمی شود هیچ صحبتی کرد و امروز که با شما صحبت می کنم 

برنامه ای برای سال ۱۴۰۲ در حوزه بنزین آماده نیست.

سهم انرژی تجدیدپذیر در کشور بسیار پایین است
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاســخ به این پرسش که آیا 
دلیل عدم خاموشی امســال، قطع برق مراکز تولیدی است 
و دولت برنامه ای برای ســرمایه گــذاری در حوزه برق دارد، 
گفت: دولت هنگام شــروع به کار، زمــان زیادی برای دنبال 

کردن متغیرهای بلندمدتی چون سرمایه گذاری نداشته است 
بنابراین روشــی را دنبال کرد که به عموم مردم مشکل وارد 
نشود.وی افزود: البته به دلیل قطعی مقطعی برق کارگاه های 
تولیدی، صاحبان تولید گالیه هایی داشتند.خاندوزی خاطر 
نشــان کرد: با این همه  ۶۲۲۵ مــگاوات افزایش ظرفیت در 
همین مدت روی داد و تفاهم نامه خوبی بین وزارتخانه صمت 
و اقتصاد برای ۱۰ هزار مگاوات منعقد شــد.وی با بیان اینکه 
بدون اصالحات قیمتی جذابیت ویژه ای برای سرمایه گذاران 
در حــوزه برق و نیروگاه وجود ندارد، ادامــه داد: اگر اصالح 
قیمت نداشــته باشیم سرمایه گذار سود نمی برد و طلبکاری 
نیروگاه هــا از وزارتخانه ها افزایش می یابــد. به محض اینکه 
فاینانس های مالی به نتیجه برســد اطالع رســانی می شود. 
ســخنگوی اقتصادی دولت همچنین اذعان کرد: وزارت نیرو 
انرژی های تجدید پذیر را دنبال می کند و ۹۳۴ مگاوات انرژی 
تجدیدپذیر در کشــور بالفعل بود و ۶۰۰ مگاوات در چند ماه 
گذشته فعال شد. سهم انرژی تجدیدپذیر در کشور ما بسیار 

پایین است.

دو سناریو مربوط به مذاکرات در میز اقتصادی دولت 
مطرح است

وزیر اقتصاد درباره مذاکرات برجام و تأثیر آن بر اقتصاد کشور 
گفت: همه ابزار فشار اقتصادی به کار بسته شده ایاالت متحده 
علیه اقتصاد ایران را تقریبا در سال های گذشته شاهد بودیم 
که دیگر ایجاد هراس برای ناامیدی مردم از طریق سیاســت 
تحریمی اثر نخواهد داشــت.وی افزود: سیاست دولت در هر 
دو شرایط تحریم و به نتیجه رسیدن برجام مشخص است و 
همه دستگاه های مهم در وزارت اقتصاد جلسات مهمی برگزار 
کردند تا در صورت رفع تحریم ها چه سیاست هایی باید اتخاذ 
کرد و دو سناریو در میز اقتصاد دولت مطرح است.وی درباره 
وام ۲۰۰ میلیونی مسکن روستایی هم گفت: اصل پیشنهاد 
مربوط به چند ماه قبل لست که سوم شهریور اجرایی شدن 
آن در هیأت وزیران تصویب شــد و امیدواریم دولت گزارش 

عملکرد آن را با سرعت بیشتر منتشر کند.

1.7 میلیون معترض به دریافت یارانه، مستحق دریافت 
تشخیص داده شدند

خاندوزی در پاسخ به این سوال که تا چه زمانی یارانه های واریز 
شده به حساب برخی معترضان مسدود است، گفت: در نظام 
یارانه ای استحقاق ســنجی به ویژه در کشور ما که به تازگی 
وارد این مرحله شــده ایم، ظرافت هایی دارد که احتمال خطا 
وجود دارد.وی افزود: ۴.۲ میلیون نفر نسبت به ارزیابی خانوار 
اعتراض کردند که عدد بزرگی نیســت و درصد خطای باالیی 
محسوب نمی شــد اما کاش همین قدر نارضایتی میان مردم 
ایجاد نمی شد. وزارت رفاه ۱.۷ میلیون اعتراض را وارد دانست 
و امکان دریافت یارانه برای این افراد باز شد و افرادی که وزارت 
رفاه اطالعاتشان را دریافت نکرد مستحق دریافت آن نیستند.

از یارانه آرد عقب نشینی نمی کنیم
خاندوزی با بیان اینکه نظام یارانه ای در ســال های گذشته آن 
طور که باید به مردم کمک نمی کرد و هدفمند نبود، ادامه داد: 
یارانه کور توزیع می شد و بخشی از آن را دالالن سود می بردند؛ 
اما بنای این دولت این اســت که یارانه به خود مردم برســد نه 
دالالن و برای همین این سیاســت را پیــش گرفت.وی با ذکر 
مثالی در حوزه یارانه آرد اضافه کرد: واقعیت ماجرا این اســت 
که دولت می خواهد از طرفی با هوشمند و سامانه محور کردن 
یارانه آرد کشــور، آرد به مردم برسد. چون از ۲۴ هزار تن روزانه 
توزیع آرد، در نهایت ۱۷ هرار تن به نفع مردم و بقیه به ســود 
دالالن بود.سخنگوی اقتصادی دولت گفت: افرادی بیش از ۲۰ 
هزار میلیارد تومان رانت برخوردار می شدند که این افراد قطعا از 
این اصالح استقبال نکرده و به دنبال مشوش کردن ذهن مردم 
هستند. خاندوزی تأکید کرد: از یارانه آرد عقب نشینی نمی کنیم 

تا پرتی در توزیع آرد کشور به کمترین میزان ممکن برسد.

ســخنگوی دولتدر خصوص تعرفــه واردات خوردو تاکید کرد که مقرر شــده تا 
خودروهــای اقتصادی وارد شــود که بتواند خط تولید کشــور را حمایت کند و 
تکنولــوژی الزم را انتقال دهد.به گزارش ایســنا، علی بهادری جهرمی در جریان 
بازدید از نخســتین نمایشگاه تحول صنعت خودروی کشور به گالیه مقام معظم 
رهبری در بهمن ماه ســال گذشته نســبت به خودروهای تولید داخل اشاره کرد 
و گفت: مشــکالت بســیاری به دلیل تحریم های از ســوی کشورهای خارجی و 
سوءمدیریت و عدم برنامه ریزی مناســب در داخل کشور به وجود آمد و صنعت 
خودرو به گونه ای رشــد کرده بود که رضایت عمومی را به دنبال نداشــت که با 
توجه به این روند ایجاد تحول ســخت بود، امــا دولت مردمی پیگیری را تکلیف 
قانونی و شــرعی خود می دانســت و به همین دلیل با تحقیقات کارشناسی، پس 
از بازدید رئیس جمهــوری از پارکینگ های خودرو برنامه ریزی هایی را انجام داد.

وی با اشــاره به ۱۸۰ هزار خودرو ناقص در انبارها در بهمن ماه ســال گذشــته، 

خاطرنشــان کرد: فاصله ثبت تقاضا تا عرضه تولیدات خودروها، به دلیل کمبود 
قطعات زیاد شده بود در حالی که در آمار تولیدی ثبت می شدند، به همین دلیل 
رئیس جمهوری هشــت فرمان صادر کرد که با همت وزیر صمت تحوالت در سه 
حوزه رقم خورد.وی با بیان اینکه نخستین تحول در تثبیت جریان تولید بود، اظهار 
داشت: امروز با اقدامات جهادی مسئوالن، همراهی خودروسازان و حمایت دولت، 
خودروهای معطل مانده به دلیل کمبود قطعات به کمتر از ده هزار دستگاه رسیده 
است و از ســوی دیگر تولیدات بدون معطلی عرضه می شوند، تحول دوم توسعه 
بن ســازه ها یا پلتفرم های خودرو همراه با بومی ســازی بود که در دستور کار قرار 
گرفت، تدبیر و چرخش اســتراتژیکی اتفاق افتاد که برای عرضه جهانی خودروها 
هم افزایی در حوزه های مختلف شــکل بگیرد.وی افزود: بر همین اساس قرار شد 
دو یا چند شــرکت در مشــارکت با یکدیگر بن ســازه را ایجاد کنند تا این مدل 
همکاری ها توسعه یابد؛ به این صورت که ظرفیت های موجود هم افزا شوند تا رقابت 
را سازنده و مقوم کند، این نوع همکاری هزینه تولید را کاهش می دهد و محدود 
به تولیدکنندگان دولتی نیست و بخش خصوصی داخلی نیز می تواند با هم افزایی، 
آینده روشــن و امیدآفرینی را رقم بزند.بهادری جهرمی، گام سوم را دستیابی به 
تولید گسترده تر برای رقابت جهانی دانست و گفت: با این برنامه ها، کشور در حوزه 
خودروســازی توان تولید را افزایش می دهد و با بومی ســازی در شرایط سخت، 
مقاومت پذیری بیشتری خواهد داشت، به عنوان مثال در  نمایشگاه خودرو روسیه 
۱۲ تفاهم نامه خودرویی با روسیه به ارزش ۷۰۰ میلیون یورو در یک سال امضاء 
شــد که در همین روزهای نخست اجرایی شدن برخی از آنها در جریان است،  از 
سوی دیگر در نمایشگاه خودرو روسیه نخستین تبادل مالی روبل-ریال نیز میان 
خودروسازان و قطعه سازان رقم خورد.سخنگوی دولت با بیان اینکه این مسیر طی 

شده طی ماه های گذشته نویدبخش هم افزایی و کنار هم نشستن بخش خصوصی 
و دولتی اســت که به نفع خودروساز و مردم می انجامد، اظهارکرد: امیدواریم این 
اخبــار خوش با رونمایی از بن ســازه ها، خودروهای آینده که نمونه های آن را در 
نمایشگاه تحول صنعت خودرو دیدیم، ادامه پیدا کند و عقب ماندگی تاریخی را در 

این بخش جبران کنیم.

در خصوص تعرفه واردات خودرو تصمیم گیری می شود
بهادری جهرمی با اشاره به آیین نامه واردات خودرو، اظهار داشت: تعرفه ورود این 
دستگاه ها به کشــور با توجه به نوع آن تعیین می شود؛ مقرر شده تا خودروهای 
اقتصادی  وارد شــود که بتواند خط تولید کشــور را حمایــت کند و تکنولوژی 
الزم را انتقال دهد.وی افزود: تعرفه ها متناســب با خودروها و بر اســاس مصوبه 
وزارتخانه های اقتصاد، صمت و بانک مرکزی مشخص خواهد شد.سخنگوی دولت 
بــا بیان اینکه دولت ســیزدهم هر مبحثی را که موردتوجه قــرار داده در عرصه 
عملیاتی آن نیز وارد شــده است، خاطرنشان کرد: نتیجه وعده های صادق دولت 
را در حوزه های مختلف مشــاهده کرده ایم که به صــورت جدی پیگیری کرده و 
پای پرداخت هزینه آن ایســتاده است.وی افزود: این مسئله را می توان در اصالح 
سیاست اقتصادی مشــاهده کرد که هزینه های آن را نیز پذیرفت، اما اقدام الزم 
را انجــام داد که ثمره آن نیز افزایش تولید داخل بود؛ به عنوان مثال تولید گندم 
در ســال اول از ۴.۵ میلیون تن به ۷ میلیون تن رسید.ســخنگوی دولت در این 
نمایشــگاه از غرفه های مختلفی از جمله سایپا، ایران خودرو، ماموت گروه صنایع 
خودروسازی عقاب افشان، فن گستران توسن، خودروسازان جنوب، آریان خودرو 

و برخی شرکت های دیگر بازدید کرد.

سخنگوی دولت:

خوردوهایاقتصادیواردمیشود
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افزایش ٦٤ درصدی درآمدهای صادرات گاز
 وصول حدود ۱.۶ میلیارد دالر طلب ایران 

از عراق
مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران گفت: در دولت ســیزدهم ارتقای جایگاه 
ایران در زمینه تجارت گاز با ثبت رکورد باالترین میزان فروش میعانات گازی 
در ســه ســال اخیر و افزایش ٦٤ درصدی درآمدهای صادرات گاز، وصول 
حدود ۱.٦ میلیارد دالر طلب گازی ایران از عراق محقق شد.به گزارش ایسنا، 
مجید چگنی، امروز در مراســم بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی طرح های 
گازرسانی در هفته دولت، با اشاره به مهم ترین فعالیت های یک ساله شرکت 
ملی گاز، گفت: رسیدن به توان اسمی فرآورش گاز طبیعی  در پاالیشگاه  ها 
و تاسیسات نمزدایی به میزان ۱۰۳۰ میلیون مترمکعب، احداث و بهره برداری 
از ۵۳۰ کیلومتر، گازرسانی به ۷ نیروگاه جدید محقق شده است.وی ادامه داد: 
همچنین افزایــش ۱۱ درصدی حجم صادرات گاز به ترکیه، ادامه مذاکرات 
بــرای افزایش صادرات گاز، وصول حدود ۱.٦ میلیارد دالر طلب گازی ایران 
از عراق، افزایش ۱۳۸ درصدی ســوآپ گاز، استمرار  تهاتر گاز با برق کشور 
ارمنستان و انجام مذاکرات با کشورهای مختلف با اولویت کشورهای همسایه 
جهت افزایش سهم ایران در بازار بین المللی گاز از دیگر اقدامات انجام شده 
برای گســترش دیپلماسی انرژی بوده اســت.مدیر عامل شرکت ملی گاز از 
افتتاح گازرســانی به ۱٦ شهر، ۱۰۹۱ روســتا و ۱۹۵۹ واحد صنعتی با ۷۸ 
هزار میلیارد ریال اعتبار خبر داد.وی با اشاره به پروژه های قابل کلنگ زنی ) 
آغاز عملیات اجرایی(، گفت: امروز کلنگ گازرسانی به ۹ شهر، ۹۲۸ روستا و 
۲۰۹۱ واحد صنعتی با ۵۳ هزار میلیارد ریال اعتبار زده  می شــود.چگنی با 
بیان اینکه در حال حاضر ۷۵ درصد سبد انرژی کشور به گاز طبیعی وابسته 

و صنعت گاز قلب تپنده اقتصاد و رفاه کشور است.

استانها

آغاز افتتاح ۷۵ پروژه توزیع نیروی برق 
استان هرمزگان

آیین افتتاح ۷۵ طرح برق رسانی در استان در دومین 
روز از هفتــه دولت باحضور اســتاندار هرمزگان آغاز 
شد.مراسم افتتاح این پروژه ها بصورت ارتباط ویدیویی 
با فرمانداران برگزار شد.اســتاندار هرمزگان در جلسه 
افتتاح این پروژه ها گفت: توســعه شــبکه برق رسانی 
خوشبختانه درسال جاری رشــد قابل توجهی داشته و حجم پروژه های آماده 
بهره برداری بیانگر این موضوع است.مهدی دوستی اظهار داشت: عالوه بر توسعه 
شــبکه ،مهمتر از آن نگهداری و بهره برداری اصولی از تاسیسات برای حداکثر 
اســتفاده مفید اســت.  به گفته وی، در حال حاضر پروژه تامین برق ٦ مزرعه  
پرورش میگو در حال اجرا اســت که با بهره برداری از آن در فاز اول پیش بینی 
می شــود ۱۰۰ میلیون دالر حاصل از صادرات ارز آوری داشته باشد.مدیرعامل 
شــرکت توزیع نیروی برق هرمزگان نیز در این مراســم گفت: در هفته دولت 
امســال ۷۵ طرح برق رسانی  به ارزش ۲۳۱۸ میلیارد ریال در سراسر استان به 

بهره برداری رسید.

 دیدار سرپرست شرکت ملی پخش
 فراورده های نفتی منطقه گلستان با مدیر 

عامل  شرکت گاز استان
مسوول روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان از 
دیدار سرپرســت منطقه با مدیر عامل شرکت گاز استان خبر داد.در این دیدار 
سید محمد حسینی، سرپرست منطقه ضمن تقدیر از حضور مدیر عامل شرکت 
گاز و هیات همراه گفت: قطعا شــرکتهای ملی پخش فراورده های نفتی و گاز 
با تعامل و هماهنگی مــی توانند به اهداف عالی صنعت نفت که همانا خدمات 
رسانی با کیفیت به مردم شــریف و فهیم استان می باشد گام بردارند.در ادامه 
طالبی، مدیر عامل شــرکت گاز استان ضمن تبریک انتصاب سرپرست  شرکت 
ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلســتان، از آمادگی همه جانبه در جهت 
تامین گاز مجاری عرضه سی ان جی و مصرف کنندگان صنعتی و خانگی بهره 
مند از گاز طبیعی فشــرده خبر داد و افزود: امیدواریم با همکاری بیش از پیش 
در راســتای خدمت رسانی مطلوب به هم استانیهای عزیز و حفظ سرمایه های 

زمستان امسال با کسری گاز مواجه ایمملی)فراورده های نفتی( اقدام نماییم.
افتتاح بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان پروژه 

گازرسانی
وزیــر نفت با بیان اینکه »قطعا امســال هم با 
کسری گاز در زمستان مواجه هستیم«، گفت: 
در شــروع دولت با ۲۵۰ میلیون مترمکعب در 
روز کســری گاز مواجه بودیم که این مســئله 
به خاطر عدم سرمایه گذاری کافی در سال های 
گذشــته بود.به گــزارش خبرنــگار اقتصادی 
خبرگزاری تســنیم، جواد اوجــی، زویر نفت 
در مراســم بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی 
طرح های گازرسانی اظهار داشت: امروز بیش از 

۱۰ هزار میلیارد تومان طرح های گازرسانی شهری و روستایی و گازرسانی به صنایع 
افتتاح شد و بیش از ۵ هزار میلیارد تومان شروع عملیات اجرایی گازرسانی شهری، 
روستایی و صنایع انجام گرفت.وی افزود: هر صنعتی که گازرسانی شود، اشتغال زایی 
و درآمدزایی به دنبال دارد.وزیر نفت خاطرنشــان کرد: پروژه های نیمه کاره بسیاری 
در مجموعــه وزارت نفت داریم که مــا در همان ماه اول فعالیت دولت، این پروژه ها 
را اولویت بندی کردیم و تکمیل طرح های گازرسانی و افزایش ظرفیت تولید گاز در 
اولویت ما قرار گرفت.وی ادامه داد: در شروع دولت با ۲۵۰ میلیون مترمکعب در روز 
کسری گاز مواجه بودیم که این مسئله به خاطر عدم سرمایه گذاری کافی در سال های 
گذشــته بود و طبق برآوردی که انجام دادیم در ۸ ســال برای تأمین امنیت انرژی 
کشــور و افزایش ظرفیت درآمدزایی ارزی نیاز به ۱٦۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری 
در نفت و گاز داریم.اوجی با بیان اینکه »قطعا امســال هم با کسری گاز در زمستان 
مواجه هستیم«، گفت: تالش می کنیم با انجام اقداماتی، شرایط تأمین گاز زمستان 
را مدیریت کنیم که در این زمینه اتفاق مهمی که در حال وقوع است، بهره برداری از 
بخش اول فاز ۱۱ پارس جنوبی به ظرفیت ۱۰ تا ۱۱ میلیون مترمکعب در زمستان 
امسال است که با انجام ابتکاراتی در شرکت ملی نفت در زمستان سال جاری شاهد 
شکســتن طلسم فاز ۱۱ پارس جنوبی بعد از ۲۰ سال خواهیم بود.وزیر نفت با بیان 
اینکه »در شــهریورماه سال گذشته تنها یک پنجم از تعهدات بودجه ای وزارت نفت 
محقق شــده بود«، گفت: موفق شــدیم درآمدهای حاصل از صادرات گاز، فرآورده، 
نفت خام، میعانات گازی و پتروشیمی را جهت تحقق تعهدات بودجه ای وزارت نفت 
وصول کنیم.این عضو کابینه دولت در پاسخ به سوالی در خصوص انتقاد نمایندگان 
سیستان وبلوچستان به کاهش ســهمیه آزاد کارت سوخت مردم این استان گفت: 
این موضوع را پیگیری می کنم و دســتور بررســی مجدد خواهم داد.وی افزود: در 
تابســتان سال جاری در حالی که تولید بنزین کشور بین ۱۰۲ تا ۱۰٤ میلیون لیتر 
در روز اســت، در برخی روزها مصرف به بیــش از ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیون لیتر در روز 
رسید و میزان مصرف از میزان تولید پیشی گرفته است؛ با این وجود تالش کردیم 
با راهکارهای مختلف، تأمین مطلوب بنزین را در سراســر کشــور در تابستانی که 
مردم بعد از چندسال شیوع کرونا، به استقبال گسترده از سفرهای تابستانی رفتند، 
داشته باشیم.وزیر نفت خاطرنشان کرد: امروز کار بزرگی در تکمیل و بهره برداری از 
پروژه های گازرسانی انجام شد و با برنامه ریزی های صورت گرفته، مرحله بعدی افتتاح 

پروژه های گازرسانی را در ۲۲ بهمن امسال خواهیم داشت.

آیاقیمتنفتسالآیندهباالترمیرود؟
وقــوع رکود اقتصادی، ممکن اســت باعث شــود تقاضای 
جهانی برای نفت کاهش پیدا کند اما بسیاری از تحلیلگران، 
به دورنمای قیمت نفت در سال ۲۰۲۳ خوش بین هستند.به 
گزارش ایسنا، قیمت های نفت از ابتدای اوت تا هفته جاری، 
با هراس سرمایه گذاران از نابودی تقاضا، نگرانی ها نسبت به 
وقوع رکود در اروپا و آمریکا و نمایان شدن نشانه های کندی 
رشــد اقتصادی چین که بزرگترین واردکننده نفت جهان 
است، پایین ۱۰۰ دالر در هر بشکه معامله شدند. آخرین بار 
روز جمعه، بهای معامالت نفت برنت با یک دالر و ٦۵ سنت 
افزایش، در ۱۰۰ دالر و ۹۹ ســنت در هر بشکه بسته شد. 
بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۵٤ سنت 
افزایش، در ۹۳ دالر و شــش سنت در هر بشکه بسته شد. 
هر دو شــاخص در طول معامالت جمعه، یک دالر کاهش 
و افزایش داشــتند.بعضی از تحلیلگران می گویند اگر رکود 
عمیقی که باعث ریــزش تقاضای جهانی برای نفت خواهد 
شــد، روی ندهد، قیمت ها در اواخر ســال و ابتدای ســال 
میالدی آینده، افزایش پیــدا خواهند کرد. اکثر تحلیلگران 
به ظرفیت مازاد تولید محدود در میان تولیدکنندگان نفت 
شــیل آمریکا و تولیدکنندگان اوپک پالس به عنوان عامل 
اصلی تاثیرگذار روی قیمت های نفت در سال ۲۰۲۳ اشاره 
می کنند؛ حتی اگر تقاضای جهانی برای نفت کمتر از میزانی 
که پیش بینی شــده است، رشد کند.نزدیک شدن به زمان 
اجرای تحریم های اتحادیــه اروپا علیه واردات نفت دریابرد 
روسیه در پنجم دســامبر هم قیمت ها را باالتر خواهد برد 
زیرا جریان تجارت نفت مانند دو ماه نخست آغاز جنگ در 
اوکراین، یک بار دیگر باید تنظیم شود.در میان عواملی که 
برای افزایش قیمت نفت منفی هســتند، مذاکرات هسته ای 
ایران دیده می شــود که در صورت به نتیجه رسیدن، ورود 

حدود یک میلیون بشــکه در روز نفت بــه بازار جهانی در 
مدت یک ســال را به همراه خواهد داشت.با این حال هفته 
جاری عربســتان سعودی که بزرگترین صادرکننده نفت در 
جهان و بزرگترین عضو اوپک است، اعالم کرد اوپک پالس 
آماده اســت تولید نفت را بــرای اصالح کاهش اخیر قیمت 
که تحــت تاثیر نقدینگی ضعیف در بــازار معامالت آتی و 
نگرانی های اقتصادی روی داده است، کاهش دهد. همچنین 
برداشت نفت از ذخایر نفت اســتراتژیک آمریکا در اوت به 

پایان می رسد و با پایان آزادسازی نفت از این ذخایر، عرضه 
به بازار در آســتانه زمســتان محدود می شود در حالی که 
نیروگاه ها در اروپا و آســیا به دلیل گرانی کم سابقه قیمت 
گاز طبیعی، از مصرف گاز به نفت روی آورده اند.کندی رشد 
اقتصادی و احتمال احیای توافق هســته ای ایران، قیمت ها 
را پایین می برد اما ســوئیچ از گاز بــه نفت، آمادگی اوپک 
پالس برای کاهش مجــدد تولید نفت، ظرفیت مازاد تولید 
بســیار اندک و پایان برداشــت از ذخایر نفت استراتژیک و 

ادامه انضباط مالی تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا، همگی 
عوامــل مثبتی بــرای قیمت های نفت به شــمار می روند.

بســیاری از تحلیلگران می گویند رکود مالیم، ممکن است 
روی رشــد تقاضا برای نفت تاثیر نگذارد.شاهزاده عبدالعزیز 
بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی در مصاحبه ای به 
بلومبرگ گفت: اوپک پالس، انعطاف پذیری الزم و راه هایی 
برای رویارویی با چالش ها دارد.وزیر انرژی عربستان سعودی 
اظهار کرد: بازار معامــالت آتی نفت گرفتار دور باطل خود 
ســاخته نقدینگی بسیار اندک و نوســان بسیار شدید شده 
اســت و هزینه مدیریت ریســک برای فعاالن بازار را گران 
کرده است. وی همچنین خاطرنشان کرد: قیمت ها بر اساس 
اخبار بدون مدرک که درباره نابودی تقاضا وجود داشــته و 
ســردرگمی درباره تحریمها، بایکوت و ســقف قیمت که از 
ســوی آمریکا برای نفت روسیه پیشنهاد شده است، سقوط 
کرده است. در این بین، ریســکهای اختالالت عرضه باال و 
ظرفیت مازاد تولید جهانی بسیار اندک مانده است.شاهزاده 
عبدالعزیز با بیان این که توافق جدید میان شــرکای اوپک 
پالس پس از ســال ۲۰۲۲، به مدیریت این وضعیت کمک 
خواهد کرد، گفت: بزودی کار روی توافق جدید پس از سال 
۲۰۲۲ را آغاز می کنیم و با این اظهارات، ســیگنال قوی به 
بازار فرســتاد که اوپک پالس همچنــان به مدیریت عرضه 
نفت ادامه می دهد.بر اساس گزارش اویل پرایس، اگر رکود 
به تقاضای جهانی برای نفت آســیب شــدیدی وارد نکند، 
قیمت نفت ممکن اســت به روند صعودی خود ادامه دهد 
زیرا بازگشت نفت ایران به بازار جهانی، کاهش جدید تولید 
اوپک پالس را جبران خواهد کرد و همزمان، صادرات نفت 
روســیه هم با اجرای تحریمهای اتحادیه اروپا، ممکن است 

کاهش پیدا کند.

معاون اداره کل هواشناسی استان تهران، از بارش کمتر از حد نرمال طی سه ماه آینده در استان تهران، دمای هوای بیش از حد نرمال و تداوم خشکسالی خبر داد. مازیار غالمی 
در گفت و گو با ایسنا، درباره میزان بارش طی سه ماه آینده در استان تهران اظهارکرد: جدیدترین خروجی های مدل های پیش بینی فصلی بیانگر آن است که متوسط بارش 
سه ماه آینده استان تهران کمتر از نرمال باشد.وی با اشاره به دمای استان تهران طی سه ماه آینده گفت: متوسط دما طی سه ماه آینده حدود ۰.۵ تا ۱ درجه سلسیوس بیشتر 
از نرمال برآورد شده است. این شرایط سبب می شود تا احتماال شرایط خشکسالی ادامه داشته باشد و بارش های پاییز با تاخیر آغاز شود.به گفته معاون اداره کل هواشناسی 
استان تهران، با توجه به کاهش بارش انباشته شده از ابتدای سال زراعی گذشته و بهار ۱٤۰۱ و پیش بینی افزایش دما طی سه ماه آینده، کماکان لزوم صرفه جویی، استفاده 
بهینه و مدیریت در زمینه منابع مصارف آب بیش از پیش احساس می شود.وی درباره دمای هوا در مردادماه گفت: تحلیل نوسان دمای هوا در استان تهران طی مرداد ماه ۱٤۰۱، بیانگر آن است که میانگین ماهانه 
دما در این ماه ۲۷ درجه سلسیوس بوده که در مقایسه با بلندمدت به طور جزئی یعنی حدود ۰.۲ درجه سانتیگراد افزایش داشته است این در حالیست که متوسط حداقل دما در این ماه نسبت به بلند مدت تغییر 
قابل مالحظه ای نداشته اما متوسط بیشینه دما، ۳۳.۸ درجه سلسیوس بوده که در مقایسه با بلند مدت، حدود ۰.۵ درجه سلسیوس افزایش داشته است. به عبارت دیگر دمای هوا دراستان تهران طی مرداد ۱٤۰۱ 
نسبت به بلند مدت تغییرقابل مالحظه نداشته و به طور نسبی افزایش دما اتفاق افتاده است.غالمی ادامه داد: متوسط دمای هوا استان تهران از ابتدای سال زراعی )مهر ۱٤۰۰( تا  ۳۱ مرداد۱٤۰۱، ۱٤.۷ درجه 
سلسیوس بوده که در مقایسه با بلندمدت، ۰.۹ درجه سلسیوس بیشتر بود. همانند تیرماه که ورامین و فیروزکوه رکورددار بیشینه و کمینه دما بودند، در مردادماه نیز ورامین با متوسط دمای ۳۲.۸ درجه سلسیوس 
و فیروزکوه با متوسط دمای ۲۰ درجه سلسیوس به ترتیب بیشترین و کمترین مقادیر میانگین دما را به خود اختصاص داده اند.وی افزود: بررسی آماری مقادیر بارش ثبت شده در ایستگاه های هواشناسی استان 

بیانگر آن است که مقدار بارش )پهنه ای( در سطح استان در مرداد ۱٤۰۱، ۳۱.۲ میلیمتر بود که در مقایسه با بلند مدت، هفت برابر افزایش داشته است. 

مدیر شــرکت هندی گیل GAIL طی اظهاراتی اعالم کرد که مذاکرات بین دهلی نو و مســکو برای از 
سرگیری واردات گاز ال ان جی تحت یک قرارداد بلندمدت با گازپروم روسیه در جریان است.به گزارش 
خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، مانوج جین، مدیر شرکت هندی گیل GAIL طی اظهاراتی اعالم 

کرد که مذاکرات بین دهلی نو و مســکو برای از سرگیری واردات گاز ال ان جی تحت یک قرارداد بلندمدت با گازپروم روسیه در جریان است.
شرکت گیل که بزرگترین توزیع کننده و اپراتور خطوط لوله گاز در هند محسوب می شود، از ماه می نتوانسته است واردات توافق شده قبلی را 
انجام دهد و در نتیجه مجبور شد عرضه به مشتریان را کاهش دهد.این شرکت دولتی در جلسه ساالنه سهامداران در روز جمعه گفت: مسائل 
فوری وجود دارد که ما در تالش هســتیم هم در ســطح شرکتی و هم در سطح بین دولتی به آنها رسیدگی کنیم.جین تاکید کرد که حجم 
قرارداد گازپروم که حدود یک پنجم از واردات گاز گیل از خارج هند به میزان ۱٤ میلیون تن در سال را تشکیل می دهد، به علت جنگ روسیه 
و اوکراین تحت تأثیر قرار گرفته است.وی افزود: بنابراین، در مجموع این تاثیر قابل توجهی بر ما ندارد. تنها تأثیر آن بین ده تا ۱۵ درصد است. 

این مدیر ارشد افزود: افزودن گاز تولید شده در کشور تأثیر بر عرضه داخلی را کاهش و به حدود ۷ تا ۸ درصد می رساند.

مذاکره هند و روسیه برای ازسرگیری تداوم خشکسالی تهران در فصل پاییز
واردات ال ان جی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک
 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۶۰۰۱۰۰۰۵۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ هیات 
اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه 
یــک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای صیفور جعفری نژاد فرزند 
فرض اله بشماره شناسنامه ۳۸۴ کدملی ۵۹۶۹۵۵۸۳۹۷ صادره از روانسر 
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۱۵,۹۰ مترمربع در محدوده 
اراضــی قطعه ۴ تفکیکی از پالک ۱۳۸ - اصلی واقع در بخش یک حومه 
کرمانشــاه به آدرس الهیه والیت ۱ کوی ۴ درب ۲ شــمالی خریداری از 
مالک رســمی آقای علی بابا قلعه کهنه محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۵/۲۲   تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۶/۰۷
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گزیده خبر

یادداشت معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل ایمیدرو به مناسبت هفته 
دولت؛

دولت، ایمیدرو و رشد متوازن اقتصاد معدن 
و صنایع معدنی

رئیس هیات عامل ایمیدرو در پیامی با تبریک آغاز هفته دولت به بیان اقدامات 
این سازمان توسعه ای پرداخت. به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، در پیام وجیه 
اهلل جعفری آمده است:هفته دولت فرصتی برای بازخوانی و گرامیداشت خدمات 
فرزندان انقاب اســامی به ویژه شــهدای واالمقام رجایی و باهنر و همچنین 
تبیین گفتمان و بیان دستاوردهای دولت است.روحیه جهادی، خدمت خالصانه 
و سربلندی کشور؛ از رویکردهای دولتمردان در دوران آغازین انقاب بود و این 
روحیه باعث شد تا نامشان در تاریخ این مرز و بوم باقی بماند. به طور حتم قرار 
گرفتن در مســیر الگوهای ایثار و خدمت همچون شهید رجایی و باهنر؛ چراغ 
ســنگر خدمتگزاری دولتمردان را روشن نگاه داشته و رسیدن به اهداف انقاب 
اسامی با توجه به حفظ »عزت ایران و ایرانی« را سرعت خواهد بخشید.سازمان 
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران)ایمیدرو( به عنوان بال توسعه ای 
وزارت صنعت معدن و تجارت در حوزه معدن و صنایع معدنی، همسو با سیاست 
های دولت مردمی، تاش می کند تا در جایگاه راهبر و تسهیل گر، اثرگذار بوده 
و مســیر توسعه را با توانمندی فعاالن حوزه معدن و صنایع معدنی هموار کند.
ایمیدرو در این جایگاه، به رشــد متوازن کشور از طریق توسعه بخش معدن و 
صنایــع معدنی همت می گمارد و بخش قابل توجهــی از تحقق این مهم را از 
طریق توجه به نقاط کم برخوردار کشــورمان، پیگیری می کند.حوزه معدن و 
صنایع معدنی از این جهت که کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، اشتغالزایی، 
محرومیت زدایی، تأمین نیاز بخش گســترده ای از صنایــع داخلی و ارزآوری 
را به همراه دارد، می تواند در پبشــبرد اهداف دولت موثر باشــد و ایمیدرو به 
عنوان بسترساز توسعه، اولویت های خود را در بخش های سرمایه گذاری، تولید، 
زیرســاخت و اکتشاف پیاده سازی می کند.در بخش سرمایه گذاری؛ طرح های 
تکمیل شــده ایمیدرو با همراهی شرکت های تابعه و وابسته در سال1400، به 
بیش از750 میلیون دالر سرمایه گذاری و با اشتغال مستقیم 2188 نفر رسید. 
طی ســال جاری تکمیل 1.2 میلیارد دالر طرح با اشتغالزایی 3377 نفر مورد 
توجه است. جذب سرمایه بخش خصوصی به بیش از 9 میلیارد دالر رسیده است 
که اشتغال زایی هفت هزار نفری را در پی خواهد داشت.خانواده بزرگ ایمیدرو 
با تمام توان در جهت سربلندی کشور و اهداف دولت سیزدهم گام بر می دارد و 
پیشرفت کشور و رفع محرومیت در مناطق کم برخوردار را به عنوان یک تکلیف 
دنبال می کند.آغاز هفته دولت بر خدمتگزاران پرتاشی که از هیچ کوششی برای 
اعتای ایران و عزت مردم فروگذار نمی کنند؛ تبریک و تهنیت باد و امیدواریم 

همواره فضای اخاص و خدمت در ارکان مختلف دولت مستدام باشد.

قائم مقام مدیرعامل شرکت زامیاد:
هدف اصلی بن سازه مشترک به حداقل 

رساندن قیمت تمام شده است
قائــم مقام مدیرعامل شــرکت زامیاد و عضو موظف هیئت مدیره در حاشــیه 
نشســت خبری هم افزایی بن مایه آفرود ملی از اهداف تشــکیل این بن سازه 
گفت: تعامل و همکاری صنعت خودروســازی باعث رشد و بالندگی این صنعت 
و کاهش قیمت تمام شده برای مصرف کننده خواهد شد.به گزارش سایپانیوز، 
سیامک خسروی قائم مقام مدیرعامل شرکت زامیاد و عضو موظف هیئت مدیره 
در حاشــیه نشست خبری هم افزایی بن مایه آفرودملی که در نمایشگاه تحول 
صنعت خودرو برگزار شد؛ بیان کرد: شرکت های زامیاد، مکث موتور، آمیکو و ایلیا 
موتور تجربه خوبی در تولید آفرود داشته اند، به عنوان مثال شرکت زامیاد تولید 
خــودرو زاگرس را دارد که در دو نوع دوکابین بنزینی و دیزل تولید می شــود، 
شــرکت زامیاد برای تولید نوع بنزینی این محصول برنامه 3 ساله ترتیب داده 
اســت که برای سال جاری 400 دستگاه، سال 1402، 1000دستگاه و در سال 
1403، 5000 دستگاه تولید خواهیم داشت.او در ادامه افزود: طبق بررسی های 
میدانی، شرکت مکث موتور همین خودرو را به نام کلوت با یکسری تغییرات در 
قوای محرکه تولید می کند. همچنین شرکت ایلیا موتور شاسی همین خودرو را 
استفاده می کند و مدل suv را تولید می کند. بنابراین اشتراکاتی که برای آفرود 
ملی برنامه ریزی شده است به عنوان مثال شاسی ها بسیار به هم نزدیک هستند 

و همچنین از گیربکس های مشترک استفاده خواهد شد.

کمپرسورهای سانتریفیوژ دور باال در کشور 
بومی سازی می شود 

مشــهد –علی اکبر اکرمــی نیا/ امضاء قرارداد ســاخت اولیــن پکیج کامل 
کمپرسورهای ســانتریفیوژ دور باال ساخت ایران در واحدهای احیاء مستقیم 
آهن اسفنجی بین شرکت مهندسی بین المللی ایران ) ایریتک( و شرکت دانش 
بنیان پرتو صنعت پاژ انجام شــد. سید محمد موسوی، معاون ماشین آالت و 
تجهیزات وزارت صمت، در مراســم امضاء قرارداد ســاخت اولین پکیج کامل 
کمپرسورهای سانتریفیوژ دور باال ســاخت ایران در واحدهای مستقیم آهن 
اسفنجی که در سالن همایش های نمایشــگاه بین المللی مشهد برگزار شد، 
گفت: کشــور ما برای بومی سازی صنایع معدنی، نفت و گاز و پتروشیمی راه 
درازی را طی کرده اســت. جهان از ما انتظار کار ساده عمرانی را نداشت و به 
سختی ما را در لیســت قرار می داد. وی که بصورت ویدئو کنفرانسی در این 
مراسم حضور داشــت، افزود: در فازهای ۶، 7 و 8 پارس جنوبی 100 شرکت 
دانش بنیان اکثر تجهیزات ثابت را ســاخت داخل کرده اند. این بلوغ فناوری 
در کارهای بزرگ و باالتر را به شــرکت های دانش بنیان داریم. موسوی تاکید 
کرد: کار بزرگ تر را شــرکت هــای کارفرمایی انجام می دهند. این اعتماد که 
به شــرکت های دانش بنیان برای بلوغ فناوری کرده اند کار ارزشمندی است. 
این جلســه تبلور نامگذاری و شــعار سال است که مســلما لبخند را بر لبان 
رهبر انقاب جاری می ســازد. بابک اشجع، مدیر عامل شرکت مهندسی بین 
المللی ایران ) ایرتیک( که به عنوان کارفرما طرح می باشد، نیز در این مراسم 
بیان کرد: این شــروع کار بزرگی است که باید انجام بگیرد. برای شروع چنین 
کارهایی در کشور خیلی سنگ اندازی وجود دارد. برای انعقاد این قرارداد ما آبرو 
گذاشــته ایم. همه کمپرسورهای صنعت فوالد که در حال حاضر داریم، همه 
خارجی هستند و اکنون داخلی ســازی کرده ایم. ایشان ادامه داد: اگر در این 
بومی ســازی کمپرسورها، اگر گوشه ای مشکل ساز شود تمام پلن را از دست 
داده ایم و فرصت نیز از دست رفته است. برای ما امروز مانند روز انتخاب واحد 
دانشــگاه است و همه ما خوشــحالیم، اما پاس کردن مهم است که سختی و 
شب بیداری می خواهد. اشجع با بیان اینکه برای اولین بار است این کار انجام 
می گیرد، اظهار کرد: 14 ماه دیگر رصد می شــود که آیا این کار انجام شــده 
است؟! االن قرار داد منعقد می کنیم و 14 ماه دیگر باید محصول با آن کیفیت 
که سال گذشته از شرکت خارجی خرید کرده ایم، تحویل داده شود.مدیر عامل 
ایرتیک خطاب به شرکت مجری طرح عنوان کرد: از کمک هر کس که ادعایی 

دارد،  برای این طرح دوری نکنید و کمک بگیرید.

جزئیات تجارت خارجی
  صادرات غیرنفتی ۲۱ درصد

 افزایش یافت
بررســی آمارهای مربوط به تجارت خارجی تا مرداد ماه امسال نشان می 
دهــد که در این مدت 20.9 میلیــارد دالر صادرات و 21.۶ میلیارد دالر 
واردات داشته ایم که بیانگر تراز تجاری منفی 741 میلیون دالری است.به 
گزارش خبرنگار مهر، بررسی آخرین آمار مربوط به تجارت غیرنفتی کشور 
نشــان می دهد که در 5 ماه نخست امسال 44 میلیون تن کاال به ارزش 
20 میلیارد و 924 میلیون دالر به بازارهای هدف صادر شده است.به این 
ترتیب صادرات غیرنفتی از نظر وزنی 3.5 درصد افت و از لحاظ ارزشــی 
بیش از 21 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.
اقام عمده صادراتی پروپان مایع، متانول، گاز طبیعی مایع شده، پلی اتیلن 
و شــمش آهن و فوالد و 5 مقصد نخســت کاالهای صادراتی کشور نیز 
چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و هند بوده اســت.همچنین در 
کفه واردات نیز شاهد ورود 14 میلیون تن کاال به ارزش 21 میلیارد و ۶۶5 
میلیون دالر در 5 ماه نخست امسال به کشور بوده ایم که نشان از افت 8.5 
درصدی در وزن و رشد 19.۶ درصدی در ارزش دارد.اقام عمده وارداتی 
گندم، برنج، ذرت دامی، دانه سویا و گوشی تلفن همراه و 5 مبدا کاالهای 

وارداتی نیز امارات متحده عربی، چین، ترکیه، هند و روسیه بوده است.

از سوی وزارت صمت؛
 چهارچوب آئین نامه واردات خودرو

 اعالم شد
تهــران- ایرنا- معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت 
از تعیین چارچوب آئین نامه واردات خــودرو خبر داد.به گزارش ایرنا از 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، »منوچهر منطقی« با اعام این خبر گفت: 
واردات خودرو در راستای تنظیم بازار بوده که آئین نامه آن توسط هیئت 
دولت تصویب شد.منطقی با بیان اینکه برمبنای قانون ساماندهی صنعت 
خودرو مصوب مجلس، واردات خودرو باید همراه با انتقال فناوری باشد، 
افزود: اجرایی شدن آئین نامه واردات خودرو حائز شرایطی است که باید 
احراز شود.معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت طی 
اطاعیه ای شــرایط ذیل را برای اجرایی شدن آیین نامه واردات خودرو 
اعام کرد:- ایجاد و یا اســتفاده از شبکه خدمات پس از فروش موجود با 
شــرایط زیر:- به ازای واردات هر یک هزار خودرو یک نمایندگی پس از 
فروش )برای واردات زیر هزار خودرو یک نمایندگی الزامی است.(- تامین 
قطعات یدکــی ضروری قبل از واردات که فهرســت آن به تائید مراجع 
ذیصاح می رسد.- تامین تجهیزات، اسناد و آموزش نفرات خدمات پس 

از فروش
- اعام فناوری های انتقال یافته در خدمات پس از فروش

- داشتن مجوز رسمی از تولیدکننده محصول جهت تضمین ارائه خدمات 
پس از فروش و یا انتقال فناوری

- داشــتن تجربه در واردات خودرو و یا به کارگیری شــرکت های دارای 
تجربه در این زمینه

- ارائه سطح انتقال فناوری در خودروهای اقتصادی برای تولید در کشور
- اعام مشخصات فنی خودرو و قیمت آن

بــا توجه بــه اولویت داشــتن واردات خودروی اقتصــادی متقاضیان تا 
1401/0۶/19 اســناد و مدارک بند 3 را به مدیــرکل خودرویی وزرات 
صمت تحویل و تا آخر شهریور ماه در کارگروه تخصصی اسناد بررسی و 

الویت ها جهت سیر مراحل اجرایی معرفی می شوند.

اتاق بازرگانی تهران خبر داد:

بزرگترینهیاتتجاریروسیهبهایرانمیآید
اتــاق بازرگانی تهران از انجام هماهنگی هــای الزم برای ورود 
بزرگتریــن هیات تجاری روســیه بــه ایران بــرای مذاکره با 
شــرکت های بخش خصوصــی خبر داد.به گزارش ایســنا، بر 
اســاس توافق اتاق بازرگانی تهران و مرکز صادرات فدراسیون 
روسیه، یک هیات تجاری متشــکل از نمایندگان 78 شرکت 
روســی برای مذاکره رو در رو با همتایان خود طی روزهای 28 
تا 30 شــهریور ماه به تهران سفر خواهند کرد؛ بر این اساس، 
اعضای اتاق تهران و اتاق های بازرگانی سراسر کشور می توانند 
برای مذاکره با بازرگانان روسی در این رویداد حضور پیدا کنند.

در اجرای تفاهم نامه منعقد شــده در سپتامبر 2020 بین اتاق 
بازرگانــی، صنایع، معادن و کشــاورزی تهران و مرکز صادرات 
فدراسیون روســیه، یک گروه تجاری 125 نفره از 78 شرکت 
روســی که در زمینه هــای مختلف اقتصــادی و تجاری فعال 
هســتند، به منظور دیدار و مذاکره با تجــار و بازرگانان ایرانی 
سراسر کشور و برگزاری مذاکرات دوجانبه با همتایان خود، طی 
روزهای 28 لغایت 30 شهریورماه 1401 به تهران سفر خواهند 
کرد.بر اســاس آنچه در اطاعیه معاونت بین الملل اتاق تهران 
منتشر شده، زمینه فعالیت اعضای این هیات شامل حوزه هایی 
چون صنایع غذایی و کشاورزی نظیر گوشت، ماکارونی و پاستا، 
آب معدنی، انواع نوشــیدنی ها، غات، شیرینی و شکات، انواع 
روغن هــای خوراکی، آبزیان، تجهیزات و ماشــین آالت صنایع 

غذایی و کشــاورزی، بســته بندی، ســامت، دارو و تجهیزات 
پزشــکی، مصالح ســاختمانی، شیشــه و بلور، صنایع چوب، 
قطعات خودرو، حمل ونقــل، تجهیزات صنعتی، صنایع فلزی، 
سیســتم های مخابراتی و رادیویی، حفاری و استخراج، انرژی، 
بازیافت، تبلیغات و بازاریابی دیجیتال، آموزش و ... است.از این 
رو، معاونت امور بین الملل اتاق تهران در نظر دارد تا به منظور 

بهره بــرداری حداکثری از ظرفیت حضور این هیات تجاری در 
کشورمان، با زمان بندی جلسات دوجانبه تجاری و تعیین وقت، 
فرصــت گفت وگو را به صورت مجزا در اختیــار تجار و فعاالن 
اقتصادی عاقمند ایرانی قرار دهد.بر اساس برنامه ریزی صورت 
گرفته، هر یک از اعضای اتاق های بازرگانی سراسر کشور برای 
حضور در جلسات، ملزم به ثبت نام و درج اطاعات خود )فقط 

به زبان انگلیســی( در فرم ارائه شده هستند تا کارت ورود به 
رویداد برای ایشان صادر و از طریق ایمیل ارسال شود. همچنین 
شــرکت های ایرانی در هر روز تنها می توانند با 5 شرکت روس 
و بــا هر کدام صرفاً به مدت 15 دقیقه مذاکره کنند. به  منظور 
تعییــن وقت مراجعــه، انتخاب این طرف هــا در فرم ثبت نام 
ضروری است. در عین حال، در صورت تمایل به مذاکره با بیش 
از 5 شرکت، اعضا باید مجددا فرم ثبت نام را برای روزهای دوم 
و سوم تکمیل و طرف های خارجی موردنظر خود را نیز انتخاب 
کنند.با توجه به اینکه روز چهارشــنبه مورخ 30 شهریورماه به 
شــرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها اختصاص یافته است، 
اولویت مذاکرات و وقت دهی با این مجموعه ها خواهد بود. سایر 
اشخاصی که موفق به دیدار هیات مذکور در روزهای اول و دوم 
نشــده باشــند، با اولویت پایین تری تعیین وقت شده و امکان 
دیدار خواهند داشــت. طبق این برنامه، پس از پایان ثبت نام، 
زمان های مراجعه در روزهای موردنظر از طریق ارســال ایمیل 
به آدرس مندرج در فرم، به اطاع عاقمندان خواهد رســید. 
بدیهی است ممکن اســت ماقات های 15 دقیقه ای،   به طور 
متوالی تنظیم نشده باشند. توجه به این نکته نیز ضروری است 
که حضور در جلســات مذاکرات دوجانبــه، صرفا با ارائه کارت 
ورود به همایش )ارسالی از طریق ایمیل و حاوی اطاعات زمان 

گفت وگو با طرف های روسی( میسر خواهد بود.

رئیس ســازمان ملی اســتاندارد با بیان اینکه کیفیت 
قطعات، انرژی، کیفیت بازدهی، ماندگاری، گارانتی و 
خدمات پس از فــروش از جمله مهمترین معیارهای 
کیفیت لوازم خانگی است، درباره نحوه برخورد با لوازم 
خانگی های غیر اســتاندارد گفت: کاالها از بازار جمع 
آوری و با کارگاه های تولیدی هم برخوردهایی شامل 
تذکر، برخورد کیفری و نقدی می شــود.مهدی اسام 
پناه در گفت وگو با ایســنا، در پاسخ به سوالی درباره 
وضعیت نظارت بر کیفیت لــوازم خانگی، اظهار کرد: 
نظارت سازمان ملی استاندارد بر کیفیت فقط مربوط به 
خودرو نیست، بلکه از جزئی ترین کاالها تا جذاب ترین 
کاالها مثل خود را در برمی گیرد. امسال هم در حوزه 
لوازم خانگی مواردی بوده که استانداردها پاس نشده 
و به آن ورود کردیم.وی با اشاره به طرح طاها و سینا، 
گفت: در ایــن طرح ها، کاال به صورت تصادفی از بازار 

خرید و در آزمایشگاه آزمایش می شود.

پلمب کارگاه های تولید لوازم خانگی جعلی
به گفته این مقام مسئول یکی از مواردی که سازمان 
ملی اســتاندارد در بررسی ها از بازار لوازم خانگی با آن 
مواجه شده این اســت که لوازم خانگی جعلی با یک 

برند دیگر و با جعل عنوان فروخته می شود که در این 
موارد هم کاال از بازار جمع آوری و هم کارگاه تولید آن 
شناسایی و پلمب می شود.اسام پناه با اشاره به وجود 
30 تا ۶0 قلم کاالی لوازم خانگی در کشور، گفت: اگر 
فقط لوازم خانگی بزرگ را هم در نظر بگیریم اهمیت 
ایــن کاال به لحاظ ضرورت ایمن بودن در حوزه انرژی 
و مراقبت های مصرف و همچنین از نظر قیمت باالیی 
که مصرف کننده پرداخت می کند، کم نیست.رئیس 
سازمان ملی استاندارد در پاسخ به سوالی درباره نحوه 
برخورد با لوازم خانگی های غیر استاندارد گفت: کاالها 
از بازار جمع آوری و با کارگاه های تولیدی هم برخورد 

می شود. این برخورد شــامل تذکر، برخورد کیفری و 
نقدی خواهد بود.

معیارهای کیفیت لوازم خانگی
وی در پاسخ به ســوالی درباره معیارهای کیفیت در 
حوزه لوازم خانگی اظهار کرد: کیفیت قطعات، انرژی، 
کیفیت بازدهی، مانــدگاری، گارانتی و خدمات پس 
از فروش از جمله مهمترین محورهای مورد بررســی 
سازمان ملی استاندارد است.  اسام پناه با بیان اینکه 
بزرگ تریــن تهدید و معضل در حــوزه لوازم خانگی، 
مثل حوزه پوشاک، قاچاق است، گفت: در حال حاضر 
تولید کنندگان خوبی در کشــور فعالیت می کنند، اما 
قاچاق باعث شــده تولیدکنندگان داخلی هم به تنگنا 
بیفتند و بازار شــان را از دســت بدهند. سازمان ملی 
استاندارد در حوزه قاچاق می تواند اطاع رسانی کند، 
اما برخورد با آن ها به عهده ســازمان های دیگر است. 
هرچه بازار قاچاق مدیریت شــود، بازار بیشــتری در 
اختیــار تولیدکنندگان داخل قــرار می گیرد و به نفع 
مصرف کننده نیز هست. به طور کلی بیشترین کاالی 
قاچاق در کشور پوشاک، دخانیات، لوازم خانگی و لوازم 

یدکی است.

از معیارهای کیفیت لوازم خانگی تا نحوه برخورد با کاالهای تقلبی

گزارش عملکرد کشتیرانی جمهوری اسامی ایران به مناسبت هفته دولت 1/معاون 
توسعه ناوگان گروه کشتیرانی:

همکاری با دانش بنیان ها را توسعه داده ایم
معاون توسعه ناوگان گروه کشتیرانی جمهوری اسامی ایران 
گفت: همکاری با مراکز عملی و دانشــگاهی و شرکت های 
دانش بنیان در گروه کشتیرانی توسعه یافته است.به گزارش 
خبرنگار مانا، عبدالرضا محبی که به مناسبت گرامی داشت 
هفته دولت سخن می گفت با بیان اینکه یکی از مؤلفه های 

راهبردی در گروه کشــتیرانی توســعه همکاری با دانش بنیان هــا و مراکز علمی و 
دانشگاهی است، تصریح کرد: در همین راستا انجام مرحله اول »پروژه هوشمند سازی 
شناورها« با همراهی مرکز علمی و فّناوری ریاست جمهوری و همکاری یک شرکت 
دانش بنیان و دانشگاه صنعتی شریف محقق کرده ایم.وی ادامه داد: این فّناوری که بر 
روی یکی از شــناور های ناوگان گروه کشتیرانی پیاده سازی شده است؛ در نوع خود 
به جهت انتقال دانش و نوآوری یکی از دستاورد های بزرگ و ملی محسوب می شود 
که قرارداد آن برای سایر شناور های ناوگان نیز در مراحل نهایی تنظیم و امضا است.

محبی از دیگر همکاری های گروه کشتیرانی جمهوری اسامی ایران با دانش بنیان ها 
را در زمینه تولید ســوخت کم ســولفور اعام و خاطر نشــان کرد: برای اولین بار با 
ســتاد نانوفّناوری ریاست جمهوری برای تولید سوخت کم سولفور مورد نیاز ناوگان 
همکاری های مؤثری صورت گرفته که  آن یکی  از شرکت های نانوفّنانوری موفق به 
تولید این سوخت شده است؛ تست نمونه سوخت تولید شده نیز در آزمایشگاه گروه 
کشتیرانی موفق آمیز بوده است.محبی هدف از این همکاری را تولید مشترک سوخت 
دانست و افزود: قصد داریم با  کمک تولید کنندگان داخلی تولید سوخت کم سولفور 
را در بنادر جنوبی کشــور آغاز کنیم.معاون توسعه ناوگان گروه کشتیرانی جمهوری 
اسامی ایران تأمین نیاز ناوگان به سوخت دیزل اولترا از تأمین کنندگان داخلی را از 

جمله دستاورد های مهم این گروه دانست.

مهندس انصاری مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی المرد:
برنامه ریزی و عملیاتی شدن پروژه های توسعه 

زیرساخت های منطقه ویژه اقتصادی المرد
       مدیر عامــل منطقه ویژه اقتصادی المرد که به مناســبت 
هفته دولت سخن می گفت از برنامه ریزی و عملیاتی شدن 
پروژه  های توسعه زیر ســاخت های منطقه ویژه اقتصادی 
در طی مدت تصدی 18 ماهــه با اعتباری بالغ بر 40 هزار 
میلیارد ریال خبر داد.   به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه 
اقتصــادی المرد، به منظور تنویر افکار عمومی از فعالیت های اقتصادی و صنعتی در 
این کانون نوظهور صنعتی و ارایه گزارش و تشــریح و تبیین سلســله فعالیت ها در 
مدت تصدی 18 ماهه مدیریت این مجموعه اقتصادی و صنعتی با احسان انصاری به 
گفتگو نشســتیم.مهندس انصاری در خصوص تامین آب مورد نیاز صنایع مستقر در 
منطقه ویژه اقتصادی المرد اظهار داشــت: یکی از مسائل مهم و حیاتی طرح انتقال 
آب از خلیج فارس به منطقه ویژه اقتصادی المرد بود. باید اقدام مؤثری انجام می شد 
تا بتوان آب پایدار در منطقه ویژه داشته باشیم. با سرمایه گذار طرح جلسات متعددی 
برگزار گردید، در تیرماه 1400 یک الحاقیه ای پیرو قرارداد قبل منعقد گردید که این 
اقدام موجب شد تا عملیات لوله گذاری شروع و آبرسانی به شهرستان المرد با جدیت 
بیشــتری انجام شود. این پروژه پیش از این متأسفانه متوقف بوده که با حمایت های 
ایمیدرو احیا و عملیات لوله گذاری آن با قابلیت انتقال ۶0 میلیون مترمکعب آب در 
سال و عملیات احداث آب شیرین کن آن با ظرفیت 3۶ میلیون مترمکعب در سال در 
پارسیان در حال احداث می باشد.وی در خصوص تأمین برق پایدار، با اشاره به ایجاد 
نیروگاه 913 مگاواتی غدیر بیان داشت: مهم ترین هدف از ساخت این نیروگاه تأمین 
و حفظ پایداری برق صنعت آلومینیوم جنوب به عنوان یکی از بزرگ ترین کارخانه های 

آلومینیوم کشور و سایر صنایع مستقر در منطقه ویژه اقتصادی المرد است.

عضو انجمن صنایع فرآورده های لبنی خاطر 
نشــان کرد: آمار گمرک حاکــی از این مهم 
اســت که میزان صادرات محصوالت لبنی بر 
پایه شیر در یک سال اخیر رشد کرده است؛ 
در واقع کاهش مصرف  لبنیات در بازار داخلی، توســعه صادرات را به همراه آورده 
است.اســماعیل خاتمی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره به کاهشی 
شــدن مصرف لبنیات در یک سال گذشــته، گفت: آمار گمرک حاکی از این مهم 
است که میزان صادرات محصوالت لبنی بر پایه شیر در یک سال اخیر رشد کرده 
اســت؛ در واقع کاهش مصرف  لبنیات در بازار داخلی، توسعه صادرات را به همراه 
آورده است.وی خاطر نشان کرد: سال گذشته 20 تا 25 درصد از جذب شیر لبنی 

در غالب گروه های مختلف محصول صادر  شــد و پیش بینی می شود 40 درصد از 
شــیر تولید شده در ســال جاری تمایل به خارج شدن از کشور را داشته باشد.این 
فعال اقتصادی واردات محصوالت لبنی بر پایه شــیر را صفر درصد دانست و افزود: 
آمار رســمی در ۶ ماه نخست سال گواه افزایش تولید شیر خام را نشان نمی دهد؛ 
همچنین بعد از اصاح نظام یارانه ای و افزایش 100 درصدی قیمت این محصوالت 
سرانه مصرف ریزش پیدا کرد.عضو انجمن صنایع فرآورده های لبنی با بیان اینکه تا 
امروز جایگزینی برای جبران کاهش قدرت خرید مردم از سوی دولت در نظر گرفته 
نشده اســت، افزود: گمانه زنی های توزیع کاال برگ الکترونیکی در مهر و آبان سال 
جاری مطرح شــده است که توزیع آن می تواند تاحدودی میل به مصرف را تقویت 
کند.این کارشناس حوزه لبنی ادامه داد: میزان مصرف لبنیات در افق 1404 حدود 

120 کیلوگرم ترسیم شده است اما جمع جبری سرانه مصرف در سال جاری عدد 
70 کیلو را نشــان می دهد.خاتمی تصریح کرد: حمایت ها در ایران بیشــتر متوجه 
تولیدکنندگان و دامداران اســت تا در نهایت به تولید در کشور ضربه وارد نشود از 
این رو دولت عوارض صادراتی برای محصوالت لبنی را حذف کرد تا شــیری که در 
دست دامداران مانده از کشور خارج شود این در حالیست که با کاهش مصرف هیچ 
نهادی از مصرف کنندگان حمایت نکرد.وی با اشــاره به فقدان بسته های حمایتی 
مصرف در کشــور، افزود: سیســتم  تحریک مصرف را باید به وجود بیاوریم؛ و این 
مسئله می تواند در غالب شیر مدارس و توزیع یارانه لبنیات به خانوارها داده شود.این 
کارشناس حوزه محصوالت لبنی با اشاره به لزوم مطالبات شهروندان و والدین برای 
اعطای شیر مدارس، بیان کرد: دولت باید مصرف لبنیات به عنوان یک کاالی سامت 
محور را تحریک کند؛ 100 کشــور در دنیا طرح شــیر مدارس را دنیال می کنند و 
این الگو شناخته شده  است. یکی از پیشنهادهای ما این است که دولت می تواند از 
عوارض کاالهای زیان رسان را در بخش کاالهای سامت محور توزیع کند؛ به عنوان 

مثال عوارض بر مصرف شکر، روغن، اسنک و ... جمع بین مردم توزیع کند.

افزایش صادرات محصوالت لبنی به دلیل افت مصرف داخلی

هیچنهادیازمصرفکنندگانحمایتنمیکند
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گزیده خبر

در پنج ماهه اول سال صورت گرفت:
پرداخت دو هزار و 880 فقره وام 

فرزندآوری توسط بانک سینا
بانک ســینا در راستای اجرای مفاد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، 
در پنج ماهه ابتدای ســال جاری، تعداد دو هزار و 882 فقره وام فرزندآوری به 
مبلغ یک هزار و 131 میلیارد ریال پرداخت کرده است.به گزارش روابط عمومی 
بانک سینا، این بانک از ابتدای ابالغ بخشنامه تسهیالت قرض الحسنه فرزندآوری 
به منظــور حمایت از خانــواده و افزایش جمعیت جوان کشــور، پرداخت وام 
قرض الحســنه فرزندآوری را به واجدین شــرایط آغاز کرده است.این وام شامل 
خانواده های دارای فرزند متولد اول فروردین 1400 به بعد می شــود که در این 
راســتا تاکنون مبلغ یک هزار و 131 میلیــارد ریال به دو هزار و 882 متقاضی 
پرداخت شــده است.پرداخت تســهیالت فرزندآوری پس از ثبت نام در سامانه 
ve.cbi.ir و تکمیل پرونده و انتخاب بانک مورد نظر امکان پذیر است.بر اساس 
قانون به خانواده هایی که از سال 1400 به بعد صاحب فرزند شده اند، تسهیالت 
فرزندآوری به ازای فرزند اول 200 میلیون ریال، به ازای فرزند دوم 400 میلیون 
ریال، به ازای فرزند ســوم 600 میلیون ریال، به ازای فرزند چهارم 800 میلیون 

ریال و به ازای فرزند پنجم به بعد یک میلیارد ریال پرداخت می شود.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران خبر داد:
وصول 723 میلیارد ریال از مطالبات غیرجاری 

بدهکاران عمده بانک توسعه صادرات
مدیرعامل بانک توســعه صادرات ایران از بررســی پرونده اکثر مشتریان عمده 
غیرجاری این بانک در کمیته فرا دســتگاهی خبر داد و با اشاره به پیگیری های 
انجام شــده برای وصول مطالبــات، اعالم کرد: برخی از این مشــتریان جهت 
ســاماندهی بدهی خود به بانک مراجعه کرده اند که منجر به وصول مبلغ 723 
میلیارد ریال از مطالبات غیرجاری بدهکاران عمده بانک شــده است.به گزارش 
روابط عمومی بانک توســعه صادرات ایران، دکتر سیدعلی حسینی به مناسبت 
آغاز هفته دولت در گفت وگو با شــادا عملکرد مالی این بانک در سال 1400 را 
مطلوب توصیف کرد و با تشریح آخرین وضعیت مالی بانک، دارایی ها و پرداخت 
تســهیالت گفت: مجموع درآمدهای بانک 51 هزار و 302 میلیارد ریال و سود 
خالص بانک 657 میلیارد ریال اســت.مدیرعامل بانک توســعه صادرات ایران 
همچنین میزان دارایی بانک توسعه صادرات ایران در پایان سال 1400را مبلغ 
985 هــزار و 708 میلیارد ریال عنوان کرد که به گفتــه وی 62 درصد از آن، 

مربوط به تسهیالت اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی بوده است.

بازدید مدیرعامل بانک مسکن از پروژه 
زیتون ۶ پردیسان

دکتر محمود شایان از پروژه زیتون 6 پردیسان قم که توسط بانک مسکن تامین 
مالی شــده و آماده تحویل به متقاضیان اســت، بازدید به عمل آورد.به گزارش 
پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا ، دکتر محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن 
از پــروژه زیتون 6 پردیســان قم بازدید به عمل آورد.طــی این بازدید داریوش 
بلدی مدیرکل بنیاد مسکن قم،محسن بابایی مدیر شعب بانک در استان و تنی 
چند از مدیران بانک مســکن در این استان دکتر شایان را همراهی می کردند.
در این مراسم مدیرکل بنیاد مسکن استان قم ضمن تشریح روند تکمیل پروژه 
پردیســان از حمایت های مدیرعامل بانک مسکن برای انجام این پروژه تقدیر و 
تشــکر کرد.وی با بیان اینکه پروژه زیتون 6 طبق برنامه زمان بندی شده پیش 
رفت و به سرانجام رسید، اظهار داشت که مساعدت بانک مسکن در زمینه تامین 
مالی این پروژه سبب شد تا پروژه زیتون 6 پردیسان در زمان مقرر آماده عرضه 
به متقاضیان شود.محسن بابایی مدیر شعب استان قم نیز بیان داشت با تکمیل 
پروژه 180 واحدی زیتون 6 پردیسان اقدامات الزم برای تحویل آن به متقاضیان 
در حال انجام اســت که تا به امروز 112 متقاضی تشکیل پرونده داده اند که تا 

پایان شهریورماه سال جاری اقدامات الزم برای تحویل واحدها انجام می شود.

 در جریان دیدار مدیرعامل بانک تجارت و مدیرعامل شرکت چادرملو 
مطرح شد:

آمادگی بانک تجارت برای مشارکت در 
طرح های توسعه محور شرکت چادرملو

مدیرعامــل بانک تجــارت در دیدار بــا مدیرعامل شــرکت معدنی و صنعتی 
چادرملوکه از آمادگی بانک تجارت برای مشــارکت در طرح های توسعه محور 
این شرکت خبر داد.به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، هادی اخالقی فیض 
آثار در این دیدار که با حضور احسان قاضی زاده هاشمی، نماینده مردم سرخس 
و فریمان در مجلس شــورای اسالمی برگزار شد، با بیان این که بانک تجارت با 
دارا بودن تجارب ارزنده همکاری با شرکت های بزرگ صنعتی است، گفت: بانک 
تجارت می تواند در زمینه پیشــبرد اهداف و توسعه برنامه های مالی چادرملو با 
ارائه بســته های خدماتی متنوع و راه حل های مالی منطبق با نیاز این مجموعه، 
نقش موثری را به عنوان بانک عامل ایفا کند.مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به 
حمایت از ایجاد خط تولید محصوالت شرکت چادرملو در فریمان این اقدام را در 
راستای حمایت های این بانک از طرح های صنعتی و توسعه ای در کشور دانست 
و گفت: بانک تجارت همواره تالش کرده تا در حوزه کارآفرینی، توسعه و چرخش 
صنعت کشــور پیش قدم باشد و بر همین اساس به منظور راه اندازی خط تولید 

جدید شرکت چادرملو در فریمان نیز همراهی و حمایت خود را اعالم می دارد.

۵۴ هزار و ۶00 فقره وام ازدواج در بانک 
قرض الحسنه مهر ایران پرداخت شد

پیرو منویات مقام معظم رهبری )مدظله العالی(، سیاســت های ابالغی دولت 
ســیزدهم و بانک مرکزی، تعداد 54 هــزار و 600 فقره وام ازدواج به ارزش 54 
هزار میلیارد ریال توســط بانک قرض الحسنه مهر ایران پرداخت شد.به گزارش 
روابط عمومی بانک قرض الحســنه 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 الحسنه در کشور، 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 سال 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.

بانک ها:
فعال ارز اربعین نداریم

در حالیکه از روز گذشته اعالم شد که فروش ارز اربعین 
در بانک ها و صرافی ها شروع شده است و پنج بانک باید 
نســبت به فروش این ارز اقــدام کنند، پیگیری  از این 
بانک ها نشــان می دهد که هنوز نسبت به فروش این 
ارز اقدام نکرده اند و می گویند که این امکان در روزهای 
آتی فراهم خواهد شد.به گزارش ایسنا، بر اساس اعالم 
بانک مرکزی از روز گذشته فرآیند فروش ارز اربعین در 
صرافی های مجاز بانک مرکزی و بانک های ملی،  سپه، 
ملــت، تجارت و صادرات به میــزان 100 دالر به نرخ 
توافقی شــروع شد و بانک ها و صرافی ها باید نسبت به 
این اقدام می کردند.همچنین، در صورت تمایل زائرین 
به دریافت دینار، بانک ها و صرافی ها باید به جای 100 
دالر نســبت به پرداخت 150 هزار دینار عراق به نرخ 

توافقی به متقاضیان اقدام کنند. 

اجرای طرح بخشودگی جرائم 
تاخیر بدهی توسط بانک سپه

بانک سپه به مناسبت فرا رســیدن هفته دولت، طرح 6 
درصد بخشــودگی جرائم تاخیر بدهی را برای مشتریان 
خود اجرا می کند. به گزارش پایگاه اطالع رســانی بانک 
سپه ؛ بانک سپه همسو با برنامه ها و رویکردهای حمایتی 
در جهت تســهیل در وصول مطالبات بدهــکاران و نیز 
گرامیداشت هفته دولت از تاریخ 2 لغایت 11 شهریور ماه 
سال جاری نسبت به بخشودگی 6 درصدی جرائم تأخیر 
تأدیه که در طول هفته مذکور بدهی خود را تسویه کنند، 
اقدام خواهد کــرد.در این طرح بدهکارانی که بدهی آنان 
در طبقات غیرجاری قرار دارد و دفعتاً واحده نســبت به 
تسویه بدهی و قرارداد خود اقدام نمایند، از بخشودگی کل 
خسارت تأخیر تأدیه )6 درصد( برخوردار می شوند. بدیهی 
است در صورتیکه بدهکاران نسبت به تعیین تکلیف بدهی 
خود نیز اقدام نمایند مشــروط به ایفــای تعهدات خود، 
در پایان دوره بازپرداخت نســبت به بخشودگی خسارت 

مربوطه اقدام خواهد شد .

از سوی رئیس سازمان خصوصی سازی؛

اسامی ۲۰ شرکت دولتی در لیست واگذاری اعالم شد
رئیس ســازمان خصوصی سازی اســامی 20 شرکت دولتی که 
در لیســت واگذاری قرار دارند را اعالم کرد.به گزارش ایســنا، 
حســین قربانزاده در نشســت خبری با تاکید بر اینکه سازمان 
خصوصی ســازی در سال های گذشته درگیر چالش های زیادی 
بوده اســت، اظهار کرد: دلیــل این چالش هــا واگذاری هایی 
بوده اســت که بعضــا موفق و یا ناموفق بوده اســت. به همین 
دلیل در طول یکسال گذشــته که در سازمان خصوصی سازی 
مشــغول به کار شــدم، ترجیح دادم در یک رویداد بین المللی 
همه شــرکت هایی که طی سال های گذشــته به صورت خرد، 
مدیریتی و کنترلی واگذار شــده اند بررســی شــوند.وی ادامه 
داد: در واقع مرحله نخســت اقدامات صورت گرفته شــفافیت 
اســت. در این راســتا جزئیات همه واگذاری هایی که دو دهه 
گذشته انجام شده در سامانه ای تحت عنوان پاسخ به استحضار 
عموم  رسیده است. این واگذاری ها در 9 رسته موضوعی شامل 
بانک و بیمه، معدن، پتروشــیمی، راه و شهرســازی، صنعت، 
خدمات، کشاورزی، پاالیش نفت و نیرو می شود.رئیس سازمان 
خصوصی ســازی با تاکید بر اینکه پیش بینی ناپذیری اقتصاد، 
بازده نامتعارف بازارهای موازی تولید، مداخالت مستقیم دولت 
و قیمت گذاری دســتوری در موفقیت  و شکســت واگذاری ها 
تاثیر مســتقیم دارد، اظهار کرد: صرف اهلیت داشــتن خریدار 
لزوما تضمین موفقیت واگذاری نیســت و حمایت هوشــمند 
دولــت قبل، حین و بعد از واگذاری باید ادامه داشــته باشــد 
زیرا سرنوشــت واگذاری ها مهم تر از اعداد و ارقامی اســت که 
در قراردادها نوشته می شــود.وی تاکید کرد: اگر روی اعداد و 
ارقام متمرکز شویم ممکن است شرکت واگذار شده با مشکالت 

بیشتری از جمله زیان انباشته به دامان دولت بازگردد.
قربانزاده با بیان این که از هشــت هدف صدر سیاست های اصل 
44 افزایــش کارایی و بهره وری بنگاه ها و همچنین گســترش 
مالکیت عموم مردم در اولویت اســت، اظهار کرد: سهام عدالت 
قرار بود این بخش را به نتیجه برساند که به این اهداف نرسید. 
تا زمانی کــه بخش حقیقی و واقعی اقتصاد رشــد نکند همه 
ســازمان هایی که کمــک می کنند این رشــد رخ دهد درجا 

می زنند.

شفافیت همه شــرکت هایی که در لیست واگذاری قرار 
دارند

رئیس ســازمان خصوصی ســازی در ادامه بــا تاکید بر این که 
پیگیری برای بازگشــت شــرکت هایی که از گروه بندی خارج 
شــده اند ادامــه دارد، توضیــح داد: حدود 328 شــرکت یا از 
گروه بنــدی خارج شــده اند یــا از ابتدا گروه بندی نداشــتند. 
همچنین این پیشــنهاد برای اخذ مجوز گروه سه مطرح شده 
است که در حال بررسی از هیات دولت است و یک اتفاق مثبت 
برای شــرکت هایی که از گروه بندی خارج شــده اند محسوب 
می شود.وی با اشاره به حاشیه هایی که برای شرکت فوالد اتفاق 
افتاد اظهار کرد: شــرکت فوالد یکی از بزرگترین شرکت های 

بورســی بود که این حاشــیه ها بــرای آن رخ داد. با این حال 
مشــخص نیست شرکت هایی که نظارتی روی آنها وجود ندارد 
در چه وضعیتی هستند. از 189 شرکتی که در لیست واگذاری 
قرار دارند 104 شــرکت زیان ده هســتند و روز به روز هم به 
زیان آنها اضافه می شــود و همه ایــن زیان از جیب ملت ایران 
می رود.وی با تاکید بر این که صورت های مالی همه شــرکت ها 
باید شفاف شــود، ادامه داد: تا اواسط مهرماه سال جاری همه 
شرکت هایی که در لیســت واگذاری قرار دارند شفاف خواهند 
شد. از 128 شرکت مذکور فقط 24 شرکت وضعیت مناسب و 

شفافی دارند و می توان آنها را در گرید A قرار دارد.

20 شرکت بزرگ در لیست واگذاری
رئیس سازمان خصوصی سازی در مورد 20 شرکت دولتی که در 
لیســت واگذاری قرار دارند توضیح داد: 100 درصد هواپیمایی 
کیش، 100 درصد لوله گســتر اســفراین، 76 درصد مجتمع 
صنعتی اسفراین، 80 درصد آلومینای ایران، 100 درصد معادن 
و صنایــع معدنی طالی زرشــوران، 15 درصد مجتمع صنایع 
آلومینای جنوب، 20 درصد توسعه نیشکر جانبی، 100 درصد 
کشاورزی و دامپروری سفیدرود، 49 درصد طراحی ساختمان 
نفت، 16 درصــد پاالیش نفت امام خمینی )ره(  شــازند، 40 
درصد پاالیش نفت کرمانشاه، 17.9 درصد پاالیش نفت ستاره 
خلیج فارس، 30 درصد عمران مسکن شرق، 40 درصد عمران 
مسکن ثامن، 10 درصد اپال پارسیان سنگان، 35 درصد فوالد 

سفیددشت وغیره در لیست واگذاری قرار دارند.

آخرین وضعیت واگذاری سایپا و ایران خودرو
وی در ادامــه در مورد آخرین وضعیت ســایپا و ایران خودرو 
توضیح داد: در مورد این واگذاری سوء تفاهم هایی صورت گرفته 
اســت. باید توجه کرد که سهام مســتقیم دولت در سایپا 17 
درصد و در ایران خودرو پنج درصد اســت و در مورد واگذاری 
این  ســهام وزارت اقتصاد تصمیم می گیرد.قربانزاده ادامه داد: 
عالوه بر این خود شــرکت ها می توانند نســبت به واگذاری یا 
فروش ســهام تودلی یا سایت های خود اقدام کنند. هر اطالعی 
هم که تاکنون منتشر شده است توسط خود شرکت ها صورت 
گرفته اســت.رئیس ســازمان خصوصی ســازی با بیان این که 
بزرگترین مانع در واگذاری سهام دولت در سایپا و ایران خودرو 
وثیقه بودن این ســهام اســت، اظهار کرد: برای آزادسازی این 
وثیقه بارها نامه زده شــده اســت.وی ادامه داد: از طرف دیگر 
از آنجایی که این دو ســهام ارزنده هستند برای شیوه واگذاری 
آن یک کارگروه مشترک بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
وزارت اقتصاد تشکیل شده و شش جلسه هم برگزار شده است 
نتیجه این جلســات به یک ســند مشترک ختم شد که حدود 
20 درصد آن افتراقی و 80 درصد آن مشــترک است.قربانزاده 
ادامه داد: هر دو وزارتخانه در این موضوع اشــتراک نظر دارند 
که باید قیمت گذاری خودرو تا پایان ســال به حداقل برســد. 
پیش نیازهای واگذاری هم مطرح و بر این موضوع تاکید شد که 
هیچ اصالح ساختاری نباید مسیر واگذاری را مختل کند. یک 
قفل در سایپا وجود دارد و معتقد هستیم ابتدا باید یک شرکت 
زیرمجموعه سایپا واگذار شــود تا این قفل باز شود.وی اضافه 

کرد: در مورد ایران خودرو هم باید با خودســهامداری ترکیب 
شــود. نظر افتراقی در مورد نحوه خودسهامداری است که این 

موضوع هفته آینده تعیین تکلیف می شود.

آخرین وضعیت شناسایی جاماندگان سهام عدالت
رئیس ســازمان خصوصی ســازی با تاکید بر اینکه مشموالن 
کمیته امداد و ســازمان بهزیســتی طبق قانون جامانده سهام 
عدالت محســوب می شوند، تصریح کرد: در قانون به سایر افراد 
واجد شرایط هم اشاره شده است که مطابق قانون شامل هر فرد 
مستحق دریافت سهام عدالت می شود که این افراد باید توسط 
وزارت رفاه و وزارت اقتصاد شناســایی شوند.قربانزاده در مورد 
پرتفوی جاماندگان سهام عدالت نیز گفت: حدود شش شرکت 
هلدینگ برای پرتفوی سهام عدالت جاماندگان سهام عدالت در 
نظر گرفته شــده است که ارزنده ترین سهام دولت هستند. این 
موضوع به هیات دولت رفته اســت و برای اختالف نظر در سهم 
20 درصدی دولت از معاونت حقوقی ســوال شده است.رئیس 
ســازمان خصوصی سازی ادامه داد: ســازمان خصوصی سازی 
آماده تخصیص سهام عدالت به افرادی است که در فاز نخست 
به عنوان جامانده شناسایی شــده اند اما برای فازهای بعدی با 
کمبود منابع مواجه هستیم مگر آنکه رفع وثایق در سهم هایی 

مانند مس و فوالد صورت بگیرد.

سرخ آبی ها بازار گردان دارند
وی در ادامه با تاکید بر این که واگذاری استقالل و پرسپولیس 
آغاز فرآیند شفاف ســازی بود، اظهار کــرد: زمانی که تیم های 
دیگر فوتبال که شرکت باالســری بورسی دارند مجموع ارقام 
قراردادهــای بازیکنــان و کادر فنی خود را اعــالم کنند تازه 
با اســتقالل و پرســپولیس برابر می شــوند.قربانزاده در مورد 
بازگشــایی نماد پرســپولیس گفت: امیدواریم این بازگشایی 
طــی یکی دو روز آینده انجام شــود.به گفته رئیس ســازمان 
خصوصی سازی هر دو باشگاه دارای بازارگردان هستند.وی در 
انتها از ارســال نامه ای به پتروشــیمی مارون و هلدینگ خلیج 
فارس خبــر داد و گفت: از آنجایی که نماینده ســهام عدالت 
در مجامع این دو شــرکت نبودند به آنها نامه ای زدم مبنی بر 
این که با هزینه شخصی خودشان دوباره باید نسبت به برگزاری 

مجمع اقدام کند.

بانک مرکزی پیش از این اعالم کرده بود که اجرای آزمایشــی 
ریال دیجیتال را در شــهریور ماه آغــاز می کند اما رئیس کل 
بانک مرکزی به تازگی اعالم کرده که تا پایان شهریورماه اجرای 
آزمایشی ریال دیجیتال آغاز خواهد شد.به گزارش ایسنا، یکی 
از برنامه های بانک مرکزی انتشــار رمز ریال یا ریال دیجیتال 
است که بر اساس اعالم این بانک، زیرساخت و دستورالعمل های 
مربوط به آن تدوین شده و در شهریور ماه به صورت آزمایشی 
راه اندازی خواهد شــد.الزم به ذکر است که این رمز ریال قابل 

استفاده برای سرمایه گذاری نیست و صرفا جایگزین اسکناس 
خواهد شد، اینگونه که افراد اسکناس ریال خود را تحویل بانک 
مرکزی می دهند و رمز ریال تحویل می گیرند.بانک مرکزی هدف 
خود از طراحی رمز ریال را تبدیل اســکناس به یک موجودیت 
قابل برنامه ریزی و برنامه نویسی اعالم کرده تا با این فرآیند پول 
دارای موجودیت هوشمند شــود.در این بین، با گذشت 6 روز 
از شــهریور ماه، علی صالح آبادی - رئیس کل بانک مرکزی به 
ایسنا اعالم کرده که ریال دیجیتال پایان شهریورماه به صورت 

آزمایشی اجرا خواهد شــد.طبق این گزارش، مهران محرمیان 
- معــاون فناوری های بانک مرکزی - در تشــریح ویژگی های 
رمز ریــال ملی این گونه توضیح می دهد کــه در رمزریالی که 
در داخل گوشــی قرار می گیرد، بانک به عنوان شخص سوم و 
واســط که امکان انتقال وجه را فراهــم می کند، حذف و عین 
پول و اسکناسی که در جیب داریم به صورت الکترونیک منتقل 
می شود.البته، او یکی از ویژگی های حائز اهمیت رمز ریال را در 
مقایسه با اسکناس، سطح امنیت باالی آن می دانند و  می گوید: 
در واقع طراحی رمز ریال به صورتی اســت که ردیابی وجوه به 
طور دقیق قابل انجام اســت و حتی در صورت سرقت اطالعات 
رمز ریال و هک گوشی تلفن هوشمند توسط سارقین و هکرها 

امکان ردیابی وجود دارد.

رئیس کل بانک مرکزی  اعالم کرد

اجرای آزمایشی ریال دیجیتال تا پایان شهریورماه
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نگـــاه

بزرگترین ارتش های جهان بر مبنای آمار و 
ارقام کّمی

»بر اســاس داده های پایگاه اینترنتی شبکه تاریخ جنگ، در سال ۲۳۴۰ قبل از 
میالد، سارگون اکدی یا سارگون بزرگ، نخستین پادشاه امپراتوری اکد باستان، 
اولین ارتش حرفه ای جهان را ایجاد کرد. قبل از اینکه سارگون نهاد مدرن ارتش 
را ایجاد کند، شــهرهای سومری با یک سری نیروی شبه نظامی کار می کردند. 
ارتش فراتر از آنچه ســارگون انجام داد گسترش یافت و اکنون در سراسر جهان 
وجود دارد.«به گزارش ایسنا، پایگاه اینترنتی یو.اس.ای تودی، ارتش های جهان را 

از نظر کّمی و تعدادی بررسی کرده و آنها را با هم مقایسه کرده است:

چه کسی بزرگترین ارتش را دارد؟
طبق آمار پایگاه اینترنتی استاتیستا، بزرگترین ارتش جهان بر مبنای برخورداری 
از پرسنل فعال، چین است. چین تا سال ۲۰۲۲ بر طبق برآورد  دارای دو میلیون 

پرسنل نظامی فعال است.
۱۰ ارتش برتر جهان بر اساس تعداد پرسنل فعال:

۱. چین - ۲,۰۰۰,۰۰۰
۲. هند - ۱,۴۵۰,۰۰۰

۳. آمریکا - ۱,۳۹۰,۰۰۰
۴. کره شمالی - ۱۲۰۰۰۰۰

۵. روسیه - ۸۵۰۰۰۰
۶. پاکستان - ۶۴۰۰۰۰

۷. ایران - ۵۷۵۰۰۰
۸. کره جنوبی - ۵۵۵۰۰۰

۹. ویتنام - ۴۷۰۰۰۰
۱۰. مصر - ۴۵۰۰۰۰

با این حال چین به رغم داشــتن بزرگترین ارتــش از نیروهای فعال، با در نظر 
گرفتن مجموع رقم نیروهای فعال و ذخیره در جایگاه دارنده بزرگترین ارتش دنیا 
قرار نمی گیرد. بر اساس شاخص »بررسی جمعیت جهانی«، ویتنام با ۵۴۸۲۰۰۰ 

نفر نیروی فعال و ذخیره، بزرگترین ارتش در این بخش را دارد.
۱۰ ارتش برتر جهان بر اساس مجموع تعداد پرسنل فعال و ذخیره:

۱. ویتنام - ۵,۴۸۲,۰۰۰
۲. کره جنوبی - ۳,۶۹۹,۰۰۰

۳. چین - ۳,۳۵۵,۰۰۰
۴. فدراسیون روسیه - ۳,۰۱۴,۰۰۰

۵. هند - ۲,۶۱۰,۵۵۰
۶. آمریکا - ۲,۲۳۳,۰۵۰

۷. کره شمالی - ۱,۸۸۰,۰۰۰
۸. تایوان - ۱,۸۲۰,۰۰۰
۹. برزیل - ۱,۷۰۶,۵۰۰

۱۰. پاکستان - ۱,۲۰۴,۰۰۰

چه کسی بیشترین بودجه نظامی را دارد؟
طبق آمار پایگاه اینترنتی استاتیستا، آمریکا تا سال ۲۰۲۱ با رقم ۸۰۱ میلیارد 

دالر در سال، بیشترین بودجه نظامی جهان را داشته است.
۱۰ کشور دارای بیشترین بودجه نظامی )به دالر آمریکا(:

۱. آمریکا - ۸۰۱ میلیارد
۲. چین - ۲۹۳ میلیارد
۳. هند - ۷۶.۶ میلیارد

۴. انگلیس - ۶۸.۴ میلیارد
۵. روسیه - ۶۵.۹ میلیارد
۶. فرانسه - ۵۶.۶ میلیارد

۷. آلمان - ۵۶ میلیارد
۸. عربستان سعودی - ۵۵.۶ میلیارد

۹. ژاپن - ۵۴.۱ میلیارد
۱۰. کره جنوبی - ۵۰.۲ میلیارد

چه کشوری قدرتمندترین ارتش جهان را دارد؟
طبق آمار پایگاه استاتیستا، قدرتمندترین ارتش ها با توجه به ۵۰ عامل مختلف 
از قدرت نظامی و تجهیزات گرفته تا بودجه نظامی شامل هشت کشور زیر است:

۱. آمریکا
۲. روسیه
۳. چین
۴. هند
۵. ژاپن

۶. کره جنوبی
۷. فرانسه

۸. انگلستان

قطر: به توافق قریب الوقوع تهران و واشنگتن 
امیدواریم

وزارت امورخارجــه قطر اعالم کرد که دوحه به توافق میان ایران و آمریکا امیدوار 
است.شــبکه الجزیره به نقل از وزارت امورخارجه قطــر اعالم کرد که معاون این 
وزارت خانــه در دیدار با علی باقری کنــی همتای ایرانی اش همچنین بر اهمیت 
پیشــرفت به سوی احیای برجام تاکید کرده است.با گزارش ایرنا، این سخنان در 
دیــدار »محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی«  معاون وزیر امور خارجه قطر در 
امور منطقه ای با »علی باقری کنی« معاون وزیر امور خارجه ایران در امور سیاسی 
در تهران گفته شده است.محمد بن عبدالرحمن در تماس تلفنی با همتای ایرانی 
خود ابراز امیدواری کرد که تهران و واشنگتن بتوانند بر سر احیای توافق هسته ای 
)برجام( با هم به توافق برسند.وی اضافه کرد: کشور قطر مشتاقانه منتظر دستیابی 
به یک توافق هسته ای عادالنه است که نگرانی های همه طرف ها را در نظر بگیرد.

 مخالفت آلمان و فرانسه با تحریم کل
 جمعیت روسیه

فرانســه و آلمان معتقدند که اتحادیه اروپــا باید به صدور روادید برای روس هایی 
که با دولت مسکو ارتباط ندارند، ادامه دهد.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری 
فارس، دولت های برلین و پاریس درخواست مقامات ارشد کی یف برای تحریم کل 
جمعیت روســیه به بهانه حمایت از جنگ با اوکراین، را رد کردند.شبکه بلومبرگ 
گزارش داد فرانســه و آلمان معتقدند که اتحادیه اروپا باید به صدور روادید برای 
روس هایی که با دولت مسکو ارتباط ندارند، ادامه دهد.طبق این گزارش، در سندی 
که برای نشســت وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در پراگ تهیه شده، 
پاریس و برلین تاکید کرده اند که ادامه صدور روادید برای شهروندان روسی که به 
مقامات روسیه مرتبط نیستند، از جمله دانشجویان، دانشمندان، متخصصان و افراد 

دارای مشاغل خالق ضروری است.

خوش بینی بورل نسبت به سرنوشت 
مذاکرات وین

تهران – ایرنا - مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا در مصاحبه با روزنامه 
اتریشــی »کرونن سایتونگ« نسبت به سرنوشت مذاکرات وین ابراز خوش بینی 
کرد.بــه گزارش ایرنا، جوســپ بورل در گفت وگویی که امــروز در پرتیراژترین 
روزنامه اتریش منتشر شد، ضمن ابراز خوش بینی نسبت به فرجام مذاکرات رفع 
تحریم ها گفت: من پاسخ آمریکا را دریافت کردم؛ اکنون وظیفه ایران است که 
نسبت به آن واکنش نشان دهد.بورل ضمن قدردانی از نقش اتریش در مذاکرات 
اخیر گفت: ما به لحظه مهم رســیده ایم، این آخرین میلی متر اســت؛ )احیای 
برجام( باعث می شود جهان اندکی امن تر شود.این اظهارات جدید بورل در حالی 
مطرح شده اســت که »ناصر کنعانی«، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران اخیرا عنوان کرد که در آخرین دور مذاکرات در وین پیشنهادهایی 
از ســوی هماهنگ کننده اتحادیه اروپا به طرف های مذاکره از جمله ایران ارائه 
شد و طرف ایرانی مبتنی بر رویکرد سازنده و مسئوالنه، پاسخ خودش را نسبت 
به پیشــنهاد طرف اروپایی در زمان مقــرر داد.بورل نیز چند روز پیش و قبل از 
پاسخ آمریکا در حاشیه سمیناری در اسپانیا گفته بود: فکر می کنم پاسخ ایران 
معقول اســت. واشــنگتن به تازگی به طور رســمی به اظهارات تهران در مورد 
متن پیش نویس پاســخ داده و اعالم کرد که همچنان پاره ای مسائل به صورت 
حل نشده باقی مانده است.امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز اخیرا طی 
اظهاراتی در خصوص مذاکرات هســته ای، از ســرگیری این توافق را به تصمیم 

تهران وابسته دانست و مدعی شد: اکنون توپ در زمین ایران است.

وال استریت ژورنال:
نگرانی آمریکا از گسترش روابط ایران و 

روسیه
یک نشریه آمریکایی در گزارشی تحلیلی نوشت که فشارها و تحریم های غرب، 
روابط نظامی و تجاری ایران و روســیه را تقویت کــرده و این وضعیت، نگرانی 
آمریکا را افزایش داده است.به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه وال استریت ژورنال 
در گزارشــی تحلیلی به قلم »بنویت فاکون« نوشــته اســت: روسیه و ایران، با 
وجود تحریم های غرب علیه دو کشــور، در حال تقویت روابط خود هســتند و 
این مسئله موجب نگرانی واشنگتن شده است.نویسنده دراین باره افزود: ایران و 
روسیه بیشتر از هر زمانی به هم نزدیک شده اند. تالش ها برای انزوای بین المللی 
این دو کشــور، این دو دشمن سرسخت آمریکا را به سمت همکاری های نظامی 
و بازرگانی بیشتری سوق داده اســت و این برای واشنگتن هشداردهنده است.

نویســنده وال استریت ژورنال می نویسند دو کشــور در مخالفت با نظم کنونی 
جهان به رهبری آمریکا شــریک و هر دو تحت تأثیر تحریم های سخت آمریکا 
هستند.فاکون معتقد اســت: اتحاد و روابط نزدیک تر روسیه و ایران می تواند به 
دو کشــور کمک کند تا از طریق یافتن بازارهای جدید برای محصوالتشــان و 
تقویت همکاری های نظامی، تأثیــرات تحریم های غرب را کاهش دهند.وی در 
پایان نوشــت: در ســال جاری تجارت دوجانبه بین روســیه و ایران ۱۰ درصد 
افزایش یافته و در ســال ۲۰۲۱ تجارت بین دو کشور با رشدی ۸۰ درصدی به 

۴ میلیارد دالر رسید.

جنگنده های یوروفایتر تایفون از انگلیس 
به قطر رسیدند

نخســتین محموله ۲۴ فروند جنگنده یوروفایتر تایفون از انگلیس به قطر 
رســید.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، تمیم بن حمد 
آل ثانی، امیر قطر از رســیدن این جنگنده ها استقبال کرد.این جنگنده ها 
بخشــی از اســکادران F۱۵QA و Rafale قطر بود و برای تامین امنیت جام 
جهانی ۲۰۲۲ بــه کار گرفته خواهند شــد.دولت های قطر و انگلیس یک 
تفاهم نامه حمایت امضا کرده اند که شــامل ایجاد یک اسکادران مشترک 
از تایفون های انگلیسی-قطری و Hawk برای آموزش خلبانان و تکنیسین ها 

می شود.

نامه 1۵ سازمان آمریکایی حامی برجام به بایدن:

 از فرصت تاریخی احیای توافق استفاده کنید
گروهی از نهادها و ســازمان های آمریکایی در نامه ای خطاب به 
رئیس جمهور این کشــور از او خواستند تا از این فرصت تاریخی 
برای احیای برجام اســتفاده کند.به گزارش ایســنا، پس از آنکه 
آمریکا به طور رســمی پاســخ خود را به اظهار نظر ایران درباره 
متن پیش نویس توافــق احیای برجام در اختیار هماهنگ کننده 
مذاکرات وین قرار داد، ۱۵ ســازمان آمریکایی در نامه ای خطاب 
بــه جو بایدن رئیس جمهور آمریــکا از تالش های دولت او برای 
بازگرداندن توافق هســته ای ۲۰۱۵ به مسیر خود تشکر کردند 
و از کاخ ســفید خواســتند تا از این فرصت تاریخی برای احیای 
این توافق در اسرع وقت استفاده کند.این سازمان ها در نامه خود 
تاکیــد کرده اند که برقراری مجدد توافق هســته ای با ایران یک 
پیروزی مهم برای صلح، دیپلماسی و ثبات در خاورمیانه خواهد 
بود.آنها همچنین در این نامه آورده اند: اجرای برجام موجب اعمال 
محدودیت دوباره بر برنامه هسته ای ایران، پایان دادن به سیاست 

سخت گیرانه تحریمی که یک فاجعه انسانی برای مردم ایران است 
و جلوگیری از نزاع در شرایطی می شود که ما با بحران های متعدد 
در سطح جهانی، ازجمله حمله روسیه به اوکراین مواجه هستیم.

این ســازمان ها در ادامه با تاکید بر اینکه »خروج دونالد ترامپ از 
برجام در سال ۲۰۱۸ یک سیاست شکست خورده است« افزودند: 
مردم آمریکا به صراحت مشخص کرده اند که دیپلماسی با ایران 
را ترجیح می دهنــد، راهبردی که نه تنها مــورد پذیرش مردم 
اســت، بلکه می دانیم کارســاز خواهد بود.سازمان پیروزی بدون 
 ،)Common Dreams( کاِمن دریمز ،)Win Without War( جنــگ
 Quincy Institute( موسسه کوئینســی ،)J Street( جی اســتریت
for Responsible Statecraft( و پزشــکان برای مسئولیت اجتماعی 
)Physicians for Social Responsibility( ازجمله نهادهایی هستند 
که این نامه را امضا و روز چهارشنبه گذشته به کاخ سفید ارسال 

کردند.

در پی عبور دو کشــتی جنگی آمریکا 
از تنگــه تایوان، ارتش چین با انتشــار 
بیانیه ای اعالم کرد حرکت این کشتی ها 
را به دقت رصد می کند و نیروهای ارتش 
در حالت آماده باش قرار دارند.به گزارش 
خبرگزاری مهر به نقل از اســپوتنیک، 
»شــی یــی«، ســخنگوی فرماندهی 
جبهه شــرقی ارتش آزادی بخش خلق 
چیــن )PLA( با انتشــار بیانیه ای اعالم 
کرد پس از حرکت کشــتی های جنگی 
آمریکا به ســمت تنگه تایــوان، ارتش 
چیــن در حالت آماده باش قرار گرفته و 
»آماده هر گونه واکنشی« است.به گفته 
این مقام ارشــد نظامی چین »عبور دو 
Antietam و   Chancellorsville رزم نــاوز 
آمریکا از تنگه تایوان در روز یکشــنبه 
۲۸ آگوســت توجه همه را جلب کرده 
اســت«.بنا بر ادعای رویتــرز، »این دو 

رزمنــاو آمریکا در حــال دریانوردی در 
تایوان  آب هــای بین المللی در تنگــه 
هســتند«. این نوع مأموریت ها معموالً 
۸ تا ۱۲ ســاعت طول می کشد و ارتش 
چیــن نیز با دقــت آن را رصد می کند.

ساعاتی پیش رویترز به نقل از سه مقام 
آمریکایی که نخواســتند نامشان فاش 
شود، گزارش داد که برای نخستین بار 

پس از سفر »نانســی پلوسی«، رئیس 
مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان، دو 
کشتی جنگی متعلق به نیروی دریایی 
آمریــکا از تنگه تایوان عبــور کرده اند.

دور تازه تنش ها در تایــوان پس از آن 
آغاز شــد که رئیس مجلس نمایندگان 
آمریکا، به رغم هشدارهای مقامات چین 
۱۱ مردادماه به جزیره تایوان سفر کرد؛ 

سفری که به گفته مقامات چین، ناقض 
سیاســت »چین واحد« است.به فاصله 
کمتر از دو هفته پس از ســفر جنجالی 
پلوسی، چند ســناتور آمریکایی به این 
جزیره سفر کردند و این در حالی است 
که فرمانــدار ایالت ایندیانای آمریکا نیز 
چند روز پیش وارد تایوان شد؛ سفرهایی 
که پــس لرزه های بی ثبات کننده آن در 

منطقه شرق آسیا همچنان ادامه دارد.
دولت چیــن در واکنش به ســفرهای 
تنش زای مقامــات آمریکایی به تایوان، 
ضمن اعمــال برخی تحریم ها علیه این 
جزیــره و رئیس مجلــس نمایندگان 
آمریکا اعالم کــرد که پکن گفت وگوها 
با آمریکا در شماری از حوزه ها از جمله 
گفت وگوهای ســطح بــاالی نظامی و 
مذاکــرات تغییرات اقلیمــی را متوقف 
می کند. همچنین ارتش چین در واکنش 
به این اقدام تحریک آمیز واشنگتن، در 
هفته های رزمایش های گسترده و چند 
روزه ای را در اطــراف تایوان، آغاز کرده 

که همچنان ادامه دارند.

با ورود کشتی های آمریکا به تنگه تایوان؛
ارتش چین به حالت آماده باش درآمد

وزارت خارجه ترکیــه ضمن انتقاد از اظهــارات امانوئل 
ماکــرون، رئیس جمهور فرانســه علیه ترکیــه و برخی 
کشــورهای دیگر در جریان ســفرش بــه الجزایر، از وی 
خواست با آنچه »گذشته اســتعماری« فرانسه در آفریقا 
توصیــف کرد، مقابلــه کند.به گزارش ایســنا، به نقل از 
الجزیره، دولت ترکیه شنبه شب در بیانیه ای به اظهارات 
امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه در جریان سفرش 
به الجزایر مبنی بر این که »فرانسه در معرض یک کمپین 
بدنامی تحت رهبری شــبکه های ترکیه، چین و روسیه 
قــرار گرفته« پاســخ داد.ســخنگوی وزارت امور خارجه 
ترکیه در این بیانیه  گفت: این »غیرقابل قبول« است که 
رئیس جمهور فرانسه که بابت گذشته استعماری کشورش 
در آفریقا به ویژه در الجزایر با مشــکالتی مواجه است، با 
متهم کردن کشورهای دیگر، از جمله کشور ما، تالش کند 

از گذشته استعماری خود خالص شود.این بیانیه می افزاید: 
اگر فرانسه معتقد اســت که در قاره آفریقا واکنش هایی 
علیه آن وجود دارد، باید منبع آن را در گذشته استعماری 
خود و تالش هایش برای ادامه آن به طرق مختلف جستجو 
و آن را اصالح کند.ماکرون اخیرا در جریان ســفر خود به 

الجزایر گفته بود که فرانسه تحت یک کمپین »بدنامی« 
به رهبری شــبکه های ترکیه، چین و روسیه قرار دارد و 
گفته بود که این کشــورها »برنامه های استعماری جدید 
و امپریالیســتی در قــاره ســیاه« دارند.امانوئل ماکرون 
اخیرا ســفر ســه روزه ای به الجزایر داشت و پس از دیدار 
با مسئوالن این کشور توافقنامه »مشارکت تجدیدپذیر« 
را با الجزایر امضا کرد.ماکرون در جریان امضای این توافق 
اعالم کرد: روابط با الجزایر هیچ وقت داستان ساده ای نبوده 
اســت اما داستان احترام و دوستی است و ما می خواهیم 
همینطور بماند و به جرات می توانم بگویم داستان عشق و 
دوستی است.او به مشارکتی اشاره کرد که در میان شور و 
شوق فعلی و پس از دیدارهای متعددی که روز پنجشنبه 
با عبدالمجید تبون، رئیس جمهور الجزایر و وزرای دولت 

این کشور انجام شد، به دست آمد.

ترکیه خطاب به ماکرون: 

با متهم کردن بقیه، از گذشته استعماری فرانسه فرار نکن!

مقتدی صدر رهبر جریان صدر که همچنان طرفدارانش روند سیاسی در عراق را با تحصن های خود فلج کرده اند، پیش شرط های 
عجیبی برای پایان دادن به این مشکل اعالم کرد.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، رسانه های عراقی به نقل از صفحه 
توئیتری »وزیر القائد« نوشــتند، او شــرط های جدیدی را برای خروج از بن بست جاری در کشور اعالم کرده است.در این بیانیه 
که در صفحه مذکور منتشر شده است آمده است: ما مسایل به مراتب مهم تر از انحالل پارلمان و انجام انتخابات زودرس را پیش روی خود داریم، این مسئله در عدم 
مشارکت وحذف تمامی احزاب و شخصیت  هایی که در روند سیاسی عراق از زمان اشغال آمریکا در سال ۲۰۰۳ تا به امروز در کشور فعال بودند، خالصه می شود، از 
رهبران گرفته تا وزرا و کارمندان و مسئولین وابسته به احزاب که جریان صدر هم از آن مستثنی نیست.در ادامه هم آمده است: من با صدای بلند می گویم: به جای 
تمامی ابتکارهایی که برخی ها تالش در پیشبرد آن دارند و از آن میان باید از تالش های سازمان ملل هم تشکر کنم، من اعالم می کنم، آمادگی دارم در مدتی حداکثر 
۷۲ ساعته توافقنامه ای در برگیرنده این شروط را امضا کنم.او در پایان تهدید کرد، دیگر نگویید که این کار بعد از انتخابات پیش رو محقق خواهد شد، و نباید به شکل 
خونینی به انجام برســد، اگر این امر محقق نشــود، دیگر مجالی برای اصالحات وجود ندارد، پس دیگر نیازی به دخالت من در آینده نه از طریق تویت و نه از طریق 

چیز دیگری نخواهد بود.

دبیر کل ناتو با اشاره به اهمیت استراتژیک قطب شمال از برنامه های این ائتالف نظامی برای افزایش فعالیت های خود در این منطقه خبر 
داد.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه »فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ«، قطب شمال به چند دلیل در کانون 
توجه قدرت های بزرگ دنیا قرار گرفته است. تغییرات آب و هوایی مسیرهای حمل و نقل را باز می کند، روسیه در حال گسترش فعالیت 

های نظامی خود در این منطقه است و چین نیز به قطب شمال عالقه مند است.با توجه به افزایش فعالیت های نظامی روسیه در منطقه اطراف قطب شمال، ایاالت متحده آمریکا 
و ناتو می خواهند در این منطقه فعال تر شوند. ینز استولتنبرگ، دبیرکل ناتو در این باره به روزنامه »دی ولت« آلمان گفت: ناتو باید حضور خود را در قطب شمال افزایش دهد. 
مسکو در حال بازگشایی پایگاه های دوران شوروی و استقرار سالح های جدید و پیشرفته مانند موشک های مافوق صوت در آنجا است. چین نیز عالقه فزاینده ای به قطب 
شــمال نشــان می دهد.قطب شمال جزو برخی از کشورهای مختلف از جمله ، ایاالت متحده آمریکا، دانمارک، فنالند، ایسلند، کانادا، نروژ، سوئد و روسیه است. واشنگتن روز 
جمعه اعالم کرد که اولین نماینده ویژه خود در قطب شمال را برای پیشبرد منافع آمریکا و همکاری با متحدان و شرکای خود در قطب شمال منصوب می کند. البته سنای 
آمریکا هنوز باید این طرح را تایید کند.از دیدگاه استولتنبرگ، قطب شمال برای ناتو از اهمیت استراتژیک بزرگی برخوردار است. به گفته وی منطقه قطب شمال ارتباط حیاتی 

بین آمریکای شمالی و اروپا است و در عین حال کوتاه ترین فاصله بین آمریکای شمالی و روسیه را تشکیل می دهد. 

مقتدی صدر برای پایان مشکل صحنه سیاسی عراق 
شرط های عجیبی اعالم کرد

 تالش ناتو برای گسترش فعالیت های خود 
در قطب شمال
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یک کاله ایمنی به تازگی توسعه یافته است که آالینده های مضر هوا را 
فیلتر می کند و از موتورسواران در دهلی نو و سایر شهرهای هند که جزو 
آلوده ترین شهرهای جهان به حساب می آیند، محافظت خواهد کرد.به 
گزارش ایســنا و به نقل از تک اکسپلور، یک استارت آپ هندی مستقر 
در دهلی نو به نام »Shellios Technolabs« که این کاله ایمنی را توســعه 
داده است، می گوید فیلترهای استفاده شده در آن می توانند ذرات معلق 
کوچک تر از ۲.۵ میکرومتر و ســایر آلودگی های ســمی منتشر شده از 
وسایل نقلیه را که میلیون ها موتورسوار در جاده های هند مستقیماً در 
معــرض آن قرار دارند، تصفیه کند.آمیت پاتاک)Amit Pathak(،   یکی از 
موسسین این شرکت می گوید: از آنجا که کل سیستم تصفیه از جمله 
باتری های قابل شــارژ، دمنده  و برد مدار الکتریکی در پشــت این کاله 
ساخته شده از فایبرگالس)فیبر شیشــه( قرار دارند،  بنابراین در دید و 
حرکات موتورسوار تداخلی ایجاد نمی کنند و در عین حال هوای تمیزی 
را برای فرد فراهم می کنند.موتورســیکلت ها، اسکوترها و سایر وسایل 
نقلیه دو چرخ، بخش مهمی از حمل و نقل شــخصی در هندوستان را 
تشکیل می دهند و تا سال ۲۰۱۹ بیش از ۲۲۱ میلیون مورد از آنها در 
این کشــور مورد استفاده افراد بود و در طول سال مالی ۲۰۲۲-۲۰۲۱، 
 Shellios بیش از ۱۳ میلیون وسیله نقلیه دوچرخ فروخته شد.استارتاپ
Technolabs بودجه اولیــه خود را از وزارت علوم و فناوری هند دریافت 
کرد و مورد حمایت پارک کارآفرین علم و فناوری)STEP( قرار گرفت تا 
این کاله ایمنی را توسعه دهد. قیمت آن اکنون که به صورت تجاری به 

فروش می رسد به ۵۶ دالر آمریکا می رسد.

یک اســتارتاپ می خواهــد کبدهای کوچکــی را در بدن انســان به 
منظور کمک به کبد بیمار رشــد دهد، مســئله ای که اگر محقق شود، 
می توانــد اهــدای عضو را متحــول کند.به گزارش ایســنا و به نقل از 
آی ای، به نظر می رســد شــرکت های »لی جنســیس«)LyGenesis( و 
آی تولرنس«)iTolerance( آماده نجات افراد مبتال به بیماری های ویرانگر 
کبدی هستند که واجد شرایط پیوند نیستند.بر اساس مقاله منتشر شده 
در مجله MIT Technology Review، یک داوطلب در بوستون آمریکا در 
هفته های آینده اولین کســی خواهد بود که درمان جدیدی را آزمایش 
می کند کــه می تواند منجر به ایجاد یک کبد دوم در بدن وی شــود.

رویکرد جدید اســتارتاپ »LyGenesis« یک مطالعه بازسازی کبد است 
که توســط »پائولو فونتس« محقق ارشد این پروژه و همکارانش انجام 
می شود.هدف این شرکت تزریق سلول های کبدی از اهداکننده به غدد 
لنفاوی گیرندگان بیمار است. این کار می تواند منجر به ایجاد اندام های 
مینیاتــوری در بدن شــود که در نهایت تصور می شــود این کبدهای 
کوچک، از کار افتادگی بخشی از کبد اصلی را جبران کنند.این مطالعه 
و آزمایش این روش روی موش ها و خوک ها موفقیت آمیز بوده اســت 
و زمان نشــان خواهد داد که آیا روی انسان ها تأثیر خواهد گذاشت یا 
خیر.این شرکت در یک بیانیه توضیح داد: در این مطالعه، یک بیماری 
کبدی انسان)تیروزینمی نوع ۱( در خوک ها مدل سازی شد و سلول های 
کبدی پیوند شــده به غدد لنفاوی قادر به تشکیل کبدهای کوچک و 
کمکــی در بدن آنها بودند که همه ایــن حیوانات را که از بیماری های 
کبدی کشنده رنج می بردند، نجات داد و درمان کرد. این پیوندها نشان 

دادند که ایمن هستند.

 کاله ایمنی که هوای آلوده
 را تصفیه می کند

انقالب در اهدای عضو با رشد 
کبد کمکی در بدن بیمار!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

تخریب و ریزش سیلوهای غالت بندر بیروت لبنان/ آسوشیتدپرس

آخرین دوج چلنجر ویژه با نام شیک داون معرفی شد
 Shakedown آغاز شده است و عمر این دو خودروی عضالنی عمال به شماره افتاده است. چلنجر V8 روند پایان زندگی دوج چلنجر و چارجر
 Last« به معنای تغییر ناگهانی( مدل ۲۰۲۳، نخستین خودرو از آخرین نمونه های درحال معرفی این کوپه عضالنی خواهد بود که با نام(
Call« )آخرین بانگ( شناخته می شوند. قرار است هفت نمونه خاص از چلنجرهای Last Call رونمایی شوند تا به زندگی این خودروی پرآوازه 
آمریکایی درون ســوز را که نام خود را مترادف عبارت »خودروی عضالنی« کرده بود، پایان دهند.تفاوت های چلنجر Shakedown با ســایر 
نمونه ها تنها به ظاهر این خودرو ختم می شود و خبری از بهبودهای موتوری در آن نیست. دوج اما بی دلیل این عبارت را به عنوان پسوند این 
 »shakedown challenger concept« سال ۲۰۱۶ یک کانسپت با نام »SEMA« خودرو انتخاب نکرده است؛ این شرکت پیشتر و در نمایشگاه
رونمایی کرد که براســاس چلنجر ۱۹۷۱ ساخته شده بود. Shakedown ۲۰۲۳ نیز دقیقا از همان طرح بدنه استفاده خواهد کرد.تغییرات 
Shakedown کمی بیشــتر از رنگ آمیزی است و دوج برای تمایز آن، ورودی هوای مخصوص مدل های Shakedown را نیز به خودرو اضافه 
خواهد کرد. خطوط و گرافیک ۹۳۲ سرخ رنگ که روی طاق چرخ های جلو نقش بسته اند، نشان و جلو پنجره دوج R/T، نشان مخصوص 

نسخه Shakedown، رینگ های ۲۰ اینچی و ترمزهای برمبو با کالیپرهای سرخ ۶ پیستونی و کابین تماما سیاه.

لیورپول رکورد یونایتد را تکرار کرد
لیورپول مقابل بورنموث ۹ گل به ثمر رســاند و رکورد لیگ برتر را تکرار کرد.به گزارش ایســنا و به نقل از تایمز، در هفته چهارم 
رقابت های لیگ برتر انگلیس )شــنبه( چند دیدار برگزار شــد که در یکی بازی ها لیورپول با ۹ گل بورنموث را در هم کوبید. در 
این دیدار لوئیز دیاز و روبرتو فیرمینو هر کدام دو بار، کریس مفام )گل به خودی(، هاروی الیوت، آلکساندر آرنولد، فیرجیل فان 
دایک، و فابیو کاروالیو گلزنی کردند تا بردی پرگل برای لیورپول ثبت شود.لیورپول رکورد پرگل ترین پیروزی تاریخ لیگ برتر را 
در این دیدار به دست آورد. پیش از این، سه بازی با نتیجه ۹ بر صفر در لیگ برتر به پایان رسیده بود: منچستریونایتد - ایپسویچ 

در سال ۱۹۹۵، لسترسیتی - ساوتهمپتون در سال ۲۰۱۹ و منچستریونایتد - ساوتهمپتون در سال ۲۰۲۱ این دیدارها بودند.
در صورتی که لیورپول یک گل دیگر در این دیدار به ثمر می رساند می توانست اولین پیروزی دو رقمی تاریخ لیگ برتر را به نام 
خود ثبت کند. بعد از این دیدار لیورپول با ۵ امتیاز به رده هشتم جدول لیگ برتر صعود کرده است و بورنموث با سه امتیاز در 
رده شانزدهم قرار گرفت. در هفته بعد، لیورپول که اولین پیروزی فصلش را کسب کرده است، در  خانه میزبان نیوکاسل خواهد 

بود و بورنموث در همان روز در خانه به مصاف وولوز خواهد رفت.

ز ما بودی، جدا بودن روا نیست
یکی گفتی، دویی رکدن زسا نیست

وجود خود ز ما خالی مپندار
هک نقش از نقشبند خود جدا نیست

رسایی ساختی اندر دماغت
هک غیر ار خواهج چیزی رد رسا نیست

بنه تن رب هالک، از خویش بینی
هک ردد خویش بینی را دوا نیست

چو خوردایان هب خود جستی تو، مارا
غلط رکدی هک: بی ما رهنما نیست

کسی کو از هوای خویش بگذشت

مبر انمش، هک رمغ این هوا نیست

پیشنهاد

چهره روز

دریاس و جسدها
دریاس و جســدها جدیدترین کتــاب ترجمه از بختیار 
علی، نویسنده ُکرد اســت که پرکارترین و پرتیراژترین 
نویسنده کرد لقب گرفته است. این کتاب پس از دو سال 
نهایتا در تابستان ۹8 از سوی نشر ثالث با ترجمه مریوان 
حلبچه ای منتشــر شد. بختیار علی در سلیمانیه به دنیا 
آمد و بیش از پانزده سال به خاطر سانسور شدید، هیچ 
کدام از نوشته هایش چاپ نشــدند. او هم اکنون ساکن 
کشور آلمان است. داستان کتاب با مراسم تشیع جنازه 
یکی از ژنرال های برجسته آغاز می شود. ژنرالی که برای 
بار دوم اما این بار وطن به خاک ســپرده می شــد.  این 
مراســم خاکســپاری و در ادامه اتفاقات دیگر، اهمیت 
»جسدها« را نشان می دهد که در عنوان کتاب نیز آمده 
است. جسدهایی که به عقیده نویسنده خود تاریخ هستند که نباید فراموش شود. بختیار علی برای نشان 
دادن این موضوع از والتر بنیامین نقل قول می کند که می گوید: »اگر دشمن پیروز شود، حتی مرده ها 
هم از دســتش رهایی نمی یابند.«در ادامه با دوقلوها آشنا می شویم: الیاس و دریاس. الیاس را می توان 
فردی عادی دانست که درنهایت تصمیم می گیرد دکان آرایشگری باز کند. او فردی اهل اجتماع است 
و در چایخانه معروف شــهر هم همیشه حضور دارد. دوستان زیادی دارد و تقریبا هیچ شباهت اخالقی 
با برادرش ندارد. دریاس اما فردی متفاوت اســت. او بعد از امتحانات کالس دوازدهم، برخالف برادرش 
که تصمیم گرفت مدرســه را ترک کند و آرایشــگاه بزند، به خارج رفت و تصمیم گرفت تاریخ بخواند. 
سال ها از کشورش دور شد و به مطالعه و تحقیق درباره تاریخ پرداخت. به آدمی تبدیل شد که به راحتی 
نمی توانســت چیزی را قبول کند و خود را به سالح پرسشگری مجهز کرد. مانند برادرش اهل اجتماع 

نبود و وقتی به کشورش برگشت به جز برادرش دوست دیگری نداشت.

حسین پناهی
حســین پناهی دژکــوه )زادهٔ ۶ شــهریور ۱۳۳۵ – 
درگذشــتهٔ ۱۴ مــرداد ۱۳8۳( بازیگــر، کارگردان، 
نویسنده و شاعر اهل ایران بود.او در سال ۱۳۶۹ برندهٔ 
دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش اول مرد از جشنوارهٔ 
فیلم فجر شــد. حسین پناهی در ۶ شهریور )۱۳۳۵( 
در روستای دژکوه واقع در حوالی شهر سوق از توابع 
شهرستان کهگیلویه در استان کهگیلویه و بویراحمد 
زاده شد.شعر معاصر به وسیله نیما یوشیج پایه گذاری 
شــد و پس از او نیز به وسیله دیگر شاعران گسترش 
یافت. یکی از این شاعران حسین پناهی است. پناهی 
از شاعرانی محسوب می شــود که بیشتر اشعار خود 
را به شــیوه شعر ســپید و موج نو سروده است و در 
سروده هایش مانند بیشتر اشعار دهه ۷۰ خورشــیدی چندان درگیر ادبی بودن شعر نبوده است.

شــعر پناهی از نظر صورت به ســبک شعر سپید است. پناهی شاعری است که سعی دارد بیشتر 
به درونمایه شــعر توجه داشته باشــد تا اینکه خود را درگیر ظواهر شعر کند. پناهی بازیگری را 
نخست از مجموعه تلویزیونی محله بهداشت آغاز کرد. سپس چند نمایش تلویزیونی با استفاده از 
نمایشنامه های خودش ساخت که مدت ها توجهی به آنها نشد.با پخش نمایش دو مرغابی در مه 
از تلویزیون که عالوه بر نوشــتن و کارگردانی خودش نیز در آن بازی می کرد، خوش درخشید و 
با پخش نمایش های تلویزیونی دیگرش طرف توجه مخاطبان خاص قرار گرفت.وی در ۱۴ مرداد 
۱۳8۳ در ســن ۴8 سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت و در قبرستان شهر سوق )واقع در استان 
کهگیلویه و بویر احمد( به وصیت خود وی و به دلیل اینکه مادرش در آنجا دفن شده بود به خاک 

سپرده شد. علت مرگ وی بنا به گواهی فوت ایست قلبی بوده است.

سینما

»بــاردو«، »اســتخوان ها و همه«، »پســر«، »تار«، 
»نهنــگ« و »برفــک« از جمله فیلم هــای مطرح 
هالیوودی هستند که چشم به درخشش در جشنواره 
ونیز و فصل جوایز سینمایی و اسکار دارند.به گزارش 
ایسنا به نقل از هالیوود ریپورتر، جشنواره فیلم ونیز، 
که هر ساله جشــنواره های پاییزی و در نتیجه فصل 
اســکار را آغاز می کند، همواره چندین فیلم پراُمید 
را راهــی جوایز آکادمی می کنــد و در واقع تنها طی 
یک دهه گذشته، چهار فیلم از میان ۱۰ برنده نهایی 
اسکار بهترین فیلم شــامل »اسپاتالیت«، »بردمن«، 
»شکل آب«  »ســرزمین آواره ها« نخستین نمایش 
جهانی خود را در جشنواره ونیز تجربه کردند.فهرست 
فیلم های هفتاد و نهمین دوره از قدیمی ترین جشنواره فیلم جهان که از تاریخ ۳۱ آگوست تا ۱۰ 
سپتامبر )۹ تا ۱۹ شهریور( در ایتالیا برگزار می شود و ریاست هیات داوران بخش مسابقه اصلی آن 
بر عهده »جولیان مور« خواهد بود، مثل همیشه مملو از این دست از جویندگان طالست.فیلم های 
محصول نتفلیکس راهی به جشنواره معتبر کن ندارند چرا که بر اساس قوانین کن فیلم های حاضر 
در این رویداد ســینمایی باید پیش از عرضه در ســامانه نمایش آنالین، اکران سینمایی شوند اما 
جشنواره ونیز با چنین چالشی رو به رو نیست و سال گذشته از دو فیلم »قدرت سگ« و »دست 
خدا« از محصوالت نتفلیکس رونمایی کرد )اولی برنده جایزه اسکار بهترین کارگردانی شد و دومی 
نامزد جایزه بهترین فیلم بین المللی شد( و امسال نیز چهار فیلم از میان ۲۳ فیلم مسابقه اصلی ونیز 
از آثار نتفلیکس هستند. ونیز با »برفک« جدیدترین اثر »نوآ بائومباک« آغاز می شود، کارگردانی که 

پیش از این فیلم »داستان ازدواج« را برای اولین بار در ونیز به نمایش گذاشته بود. 

جویندگان طال در جشنواره ونیز
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