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رئیس سازمان انرژی اتمی: 
فرانسه بیش ترین مزاحمت را در 

مذاکرات دارد
رئیس ســازمان انرژی اتمی ایران با اشاره 
به دســتاوردهای ایــران در حوزه فناوری 
هسته ای گفت: دشــمنان با غوغاساالری 
می خواهنــد وجاهــت و صلح آمیز بودن 
هســته ای ایــران را زیر ســؤال ببرند.به 
گــزارش خبرگزاری تســنیم از خرم آباد، 
محمد اســامی صبح دیــروز در دیدار با 

نماینده ولی فقیه در اســتان لرســتان با بیان اینکه »یک عقب ماندگی 
10ســاله در حوزه انرژی اتمی داریم«، اظهار داشــت: انرژی هســته ای 
به سبب گســتردگی دامنه برای پیشبرد سایر علوم تأثیرگذاری عمده ای 
دارد و آثار تبعی و پیشــبرد توسعه ای آن فوق العاده است.وی افزود: نکته 
اصلی که دشمنان با آن مخالفند و در انحصار ابرقدرت هاست بحث چرخه 
سوخت اســت و همه ابرقدرت های شــرق و غرب حتی چین و روسیه 
هم مخالف هســتند که ما چرخه سوخت داشــته باشیم؛ زمان شاه هم 
با او برای چرخه ســوخت درگیر بودند که ما در حال چاپ مســتندات 
آن هســتیم و گفتند که ایران نباید چرخه ســوخت داشته باشد.رئیس 
ســازمان انرژی اتمی ایران با برشمردن اهمیت چرخه سوخت هسته ای 
و این اینکه این چرخه قدرت ســاز اســت، عنوان کرد: چرخه سوخت در 
انحصار و سلطه ابرقدرت هاســت و دعوا با ایران هم برای همین موضوع 
است.وی ادامه داد: شیطنت، خباثت و فتنه ای که با سردستگی منافقین 
از شــکل گیری صنعت هسته ای راه انداختند برای موارد اتهامی است که 
به دست عملیات اســرائیل افتاده و با غوغاساالری می خواهند وجاهت و 
صلح آمیز بودن فعالیت های هســته ای ایران را زیر سؤال ببرند.اسامی با 
بیــان اینکه آژانس انرژی اتمی باید نظارت کند تا مواد انحرافی نباشــد، 
گفت: اگر جایی یک کلمه و یک خبر از انحراف باشــد، همه روی همان 
نقطه هجوم می آورند، چون موضوع هســته ای ایران حساســیت دارد و 
روی ما بیشتر تحرک می کنند، اســرائیلی ها روزانه در مورد انرژی اتمی 
ایران صحبت می کنند.رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با یادآوری اینکه 
به جز پنج قدرتی که خودشــان تسلیحات هسته ای دارند، اسرائیل، هند، 
پاکستان و کره شمالی هم تسلیحات هسته ای دارند، تصریح کرد: به کره 
شمالی گیر می دهند اما با بقیه کار ندارند. مدیرکل انرژی اتمی به اسرائیل 
می رود ولی یک کلمه هم ســؤال نمی کند که »باید یک بازرسی داشته 
باشــیم«، چون جرئت بازرسی ندارد و جرئت نمی کند بگوید که »ما باید 
مواد هسته ای را انبارگردانی کنیم و وضعیت را ببینیم«.اسامی با تصریح 
به اینکه مواردی علیه اســرائیل در مجامع بین المللی گفته می شود ولی 
کســی همراهی نمی کند، ابراز کرد: اسرائیل یک شرایط و جو بین المللی 
را ایجاد کرده اســت، چون ســال ها کار انجام داده و نفوذ کرده است.وی 
افزود: جریان مستقل آزاده ای که بتواند حرف ملت ها را بیان کند از بین 
بردند، یعنی برای خودکامگی، سرکردگی و تک قطبی کردن جهان سال ها 
کار انجام داده اند، تولید و کارســازی کرده اند، قانون تصویب کردند و کار 
روی قانون اساسی ها انجام دادند.رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه 
»در طول این دوره سعی کردیم تا جای ممکن تصویری متفاوت از انرژی 
هســته ای را به جامعه ارائه بدهیم« عنوان کرد: سامانه اشعه گاما را که 
پیشرفته ترین سامانه است باید 30 سال پیش شروع می کردیم.وی توضیح 
داد: سامانه اشعه گاما برای پرتودهی مواد غذایی، محصوالت کشاورزی و 
حبوبات اســت وقتی که از این سامانه استفاده می شود آلودگی را از بین 
می برد و ماندگاری محصوالت را چندین ماه افزایش می دهد.اســامی با 
بیان اینکه »دستگاه اشــعه گاما را به ما نمی فروشند.«، گفت: ما از روی 
آن الگو گرفته شــروع به ســاخت کردیم که ظرف 10 ماه ساخته شد، 
یعنی این سیســتم را که چون خارجی ها این قابلیت را به ما نمی دهند 
حاال فعًا نمی توانیم تحویل بگیریم به این که خودمان بســازیم، تبدیل 
کردیم.وی با ابراز اینکه می گفتند آب ســنگین فقط برای ساخت بمب 
اتمی اســت، متذکر شد: آب ســنگین و ترکیبات آن مهم ترین تحوالت 
اساسی و دگرگون کننده سیستم دارویی در دنیاست، داروهای شیمیایی 
که اقتصاد و تجارت بزرگی هم در دنیا به وجود آورده است در خانواده آب 
 سنگین خلق می شود.اسامی گفت: سریع ترین دستاوردی که ما داشتیم 
و کارخانه آن را افتتاح کردیم قطره غربالگری نوزادان اســت که کیت آن 
1600 دالر است و به شرکت های خصوصی به تعداد محدود می فروختند.

رئیس سازمان انرژی اتمی با توضیح اینکه با قطره غربالگری می توان یک 
قطره خون نوزاد ســه تا هفت روزه را آنالیز کرد و پنج یا شــش بیماری 
متابولیک را تشــخیص داد، تصریح کرد: این بچه وقتی در همین سن با 
تغذیه و مراقبت درمان می شــود دیگر یک عمر این بیماری را به خود و 
خانواده تحمیل نمی کند و برای خانواده و جامعه هزینه بر نیست.اسامی 
درباره دستاورد حوزه فناوری هسته ای که در بخش صنعت مولکولی اتفاق 
افتاده است، اظهار داشت: اکسیژن18 که هر یک گرم آن به صورت متمم 
یا مکمــل فوق العاده در صنایع دیگر کاربرد دارد هــر گرم آن پنج دالر 
اســت و هم از لحاظ اقتصادی شــکوفایی می آورد و هم به لحاظ فناوری 
در حوزه های مختلف کاربرد دارد.وی در خصوص حوزه فناوری هسته ای 
در بخش صنعت و اکسیژن18 افزود: این مؤلفه قدرتی و قدرت ساز است 
و دشمنان نمی خواهند که ما آن را داشته باشیم، ولی جمهوری اسامی 
ایران از این مرز عبور کرده اســت و ظرفیت این را گســترش می دهیم.

رئیس ســازمان انرژی اتمی با ابراز اینکه فرانسوی ها بیشترین ظلم را در 
طول تاریخ در قضیه هسته ای به ایران کردند، عنوان کرد: یک میلیارد دالر 
از پول ما را گرفتند تا روی چرخه سوخت هسته ای سرمایه گذاری کنند، 
اما به ما گفتند »شرکت تأسیس کنید و هر وقت سوخت خواستید ما به 
شما سوخت می دهیم«. بعد از 50 سال هیچ چیزی دست ما را نگرفته و 
سودی برای ما نداشته است، بیشترین مزاحمت را هم فرانسه در مذاکرات 
هسته ای روی چرخه سوخت هسته ای داشته است.وی با یادآوری اینکه 
»74 درصد برق تولیدی آن ها برق اتمی اســت و ما بعد از این همه سال 
یک نیروگاه داریم«، اعام کــرد: ما یک هدف گذاری 10هزارمگاواتی در 
ســاخت نیروگاه ها کردیم که بتوانیم بومی و ایرانــی کار کنیم و کار را 
جایی برسانیم که جمهوری اسامی ایران خودش طراح و سازنده نیروگاه 
اتمی شود.اسامی گفت: ایران در حوزه نیروگاه های اتمی باالترین درجه 
اعتباری را به لحاظ اســتانداردی دارد و کشوری که به این درجه برسد از 
قابلیت صنعتی برخوردار است.رئیس ســازمان انرژی اتمی با ابراز اینکه 
»12 پل در کشــور را که کانون بار و تولید اســت شناسایی کرده ایم«، 
تصریح کرد: در حوزه هســته ای روی کــرم گلوگاه انار کار انجام دادیم و 
چون لرستان یکی از قطب های تولید انار در کشور است دستور می دهیم 

که پژوهشگاه کشاورزی در این منطقه کار انجام دهد.

پاییز گرم و کم بارشی در راه است
رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی با بیان اینکه بارش های تابستانی نسبت به میزان بارش 
در بلند مدت دوبرابر شــده است، گفت: به دلیل فعالیت سامانه مانسون، سیستم های بارشی در پاییز دیرتر 

وارد کشور خواهند شد و پاییزی کم بارش و با دمایی بیش از حد نرمال خواهیم داشت.
احد وظیفه در گفت و گو با ایســنا، درباره میانگین دمای هوا طی تابستان اظهارکرد: دمای متوسط کشور 
از ابتدای تابســتان تاکنون حدود 0.6 درجه سلسیوس از مقدار نرمال بلندمدت باالتر بوده است. از ابتدای 
سال زراعی) اول مهرماه 1400( تا کنون نیز دمای متوسط کشور 1.2 درجه سلسیوس از بلندمدت گرم تر 
گزارش شده اســت.وی ادامه داد: نقاطی که بیشترین میزان ناهنجاری دمایی در مقایسه با دمای نرمال را 
تجربه کرده اند، نیمه غربی کشــور بوده  است و نیمه شرقی کشورهمچون استان های کرمان، یزد، سیستان و 
بلوچستان و خراسان  رضوی و خراسان شمالی در شرایط دمایی طبیعی قرار داشته اند و دمای آن ها نزدیک 
به حد نرمال بوده است.به گفته رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی، بارندگی هایی که تاکنون 
در فصل تابســتان جاری داشته ایم، در اواخر تیرماه و ۹ روز اول مردادماه دریافت شد. با توجه به حجم این 
بارش ها، میزان بارندگی ها به 100 درصد بیشتر از حد نرمال افزایش یافت یعنی اگر در تابستان های گذشته 
حدود 7.5 میلیمتر  بارندگی دریافت می کردیم، در تابستان امسال تقریبا دو برابر آن یعنی به طور متوسط 
بیش از 15 میلیمتر بارندگی در کشور دریافت شده است بنابراین میزان بارش های تابستانه خوب بوده است.

وی افزود: عمده بارش ها در عرض های جنوب و جنوب شرقی کشور رخ داد. سهم شمال کشور و نوار ساحلی 
از بارندگی های تابســتانی به عنوان منطقه ای که همیشــه بارندگی دارد و در تابستان بارش های کمتری را 
دریافت می کند، کمتر از حد نرمال بود یعنی در ســال جاری بارش های این منطقه کمتر از سال های قبل 
بود اما به طور کلی با توجه به بارش های مانسونی می توان گفت که بارش های خوبی را در تابستان داشته ایم.

وظیفه ادامه داد: از ابتدای ســال زراعی تاکنون، میزان بارندگی های کشــور 176 میلیمتر بوده است که از 
مقدار نرمال ساالنه - که 233 میلیمتر است- به طور متوسط 57 میلیمتر یعنی 24.5 درصد در پهنه کشور 
از متوسط بلندمدت کمتر گزارش شده است.وی تاکید کرد: کمبود بارش در همه نقاط کشور یکسان نیست 
و در برخی اســتان ها بســیار برجسته است. باالترین میزان کم بارشی در اســتان ایام با حدود 61 درصد، 
اســتان های خوزستان و کرمانشاه با حدود 48 درصد و در لرســتان 40 درصد ثبت شده است. بسیاری از 
استان های جنوب غرب و غرب کشور نیز تاکنون بارندگی های کمتر از نرمالی را دریافت کردند.رئیس مرکز 
ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکســالی با تاکید بر اینکه میزان بارش ها نســبت به سال گذشته بهتر بوده 
است، اظهار کرد: کشور تا شهریورماه سال گذشته حدود 133 میلیمتر بارش دریافت کرد و با توجه به 176 
میلیمتر بارندگی ثبت شده طی امسال، بارش ها در سال جاری 42 میلیمتر بیشتر از سال گذشته بوده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه هم سال گذشته بسیار سال کم بارشی بوده و هم بارندگی های امسال کمتر 
از نرمال بوده اســت، ما در حال تجربه دوره خشکســالی 24 ماهه هستیم که زمانی بسیار طوالنی است و 
به طور قطع این بازه زمانی طوالنی خشکسالی و بارش های کمتر از نرمال، بر مجموع آب هایی که در اختیار 
داریم به خصوص آب های ســطحی، کشاورزی، ورودی ســدها و میزان انباشت آب پشت سدها تاثیر منفی 
می گذارد.وظیفه افزود: همین کمبودها طی دوسال گذشته موجب شده است که شهرهایی همچون همدان 
و بسیاری از روستاهای خوزستان و شهرهای دیگر به خصوص در حوزه غرب و جنوب غرب کشور در تنش 
شــدید آبی قرار گیرند و حتی در تامین آب شرب هم دچار کمبود شوند.رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت 
بحران خشکسالی با اشاره به کمبودهای آبی در کشور گفت: متاسفانه خروجی پیش بینی فصلی که به وسیله 
مدل های عددی و نقشه های استخراج شده آن محاسبه می شود، نشان دهنده بارش های کمتر از حد نرمال 
در فصل پاییز اســت و ما به بارش های خوب در فصل پاییز امیدوار نیستیم.وظیفه ادامه داد: انتظار ما پاییز 
کم بارش و بارش هایی کمتر از نرمال است. عاوه بر کم بودن میزان بارش ها، زمان آغاز آن ها نیز دیرتر خواهد 
بود چراکه فعالیت های ســامانه مانسون زیاد است و فعالیت این سامانه، ورود سیستم های بارشی به کشور 
را با تاخیر مواجه می کند و به همین دلیل نیز بارندگی ها دیرتر شــروع می شوند و شاید بارش های پاییزی 
نسبت به سال گذشته که کمتر از نرمال بود هم کمتر شود.وی درباره دمای هوا طی پاییز اظهارکرد: قاعدتا 
کاهش بارندگی ها به دلیل دریافت بیش از حد  انرژی خورشــیدی است بنابراین برای پاییز دمایی بیش از 
حد نرمال و بارش هایی کمتر از حد نرمال پیش بینی می شود. این افزایش دما می تواند بین یک تا 1.5 درجه 
سلسیوس و در برخی استان ها نیز تا 2 درجه سلسیوس بیش از حد نرمال باشد البته میزان افزایش دما در 
همه مناطق یکسان نیست؛ برخی از مناطق کوهستانی و برخی مناطق نیز در پایین دست هستند بنابراین 
افزایش دمای متفاوتی را تجربه می کنند.وظیفه در پایان تصریح کرد: هنگامی که بارندگی کمتر از حد نرمال 
باشد، محدوده دما هم بیش از نرمال می شود. یک درجه بیش از حد نرمال بودن دما در جهان نرمال شده 
و این ســرعت افزایش دمای زمین موجب شده است که دمای معقول این روزهای زمین حدود یک درجه 

نسبت به اوایل قرن اخیر باالتر باشد.

 رئیس جمهور با بیان اینکه مدیریت میدانی با مدیریت کارتابلی فرق می کند، 
گفت: فرق می کند که انسان پشت میز بنشیند و نشسته مدیریت کند یا اینکه 
در میدان حضور پیدا کند، با مردم بودن و مشکات مردم را از نزدیک احساس 
کردن یک رویکرد و اصل به شــمار می رود.به گزارش خبرنگار حوزه سیاسی  
صبح اقتصاد ، آیت اهلل ابراهیم رئیسی در ابتدای نشست خبری با گرامیداشت 
یاد شهدای انقاب اســامی به ویژه شهدای دولت و سردار شهید حاج قاسم 
ســلیمانی گفت: خدا را شــاکرم که توفیق داد تا یکسال به عنوان خدمتگزار 
مردم عزیز باشــیم و در این یک ســال با وجود مشکات و مسایلی که به آنها 
اشــاره می کنم همواره عنایت حضرت حق را دیدیم و شکرگزار درگاه خداوند 
متعال هستیم و تشکر از مردم عزیز و صبور که بسیار با دولت همراهی کردند 
و همچنیــن مقام معظم رهبری که با رهنمودها دولت را کمک کردند.از همه 
دستگاه ها، رسانه ملی و افراد فعال در این عرصه که تاش کردند فعالیت های 
دولت را تبیین کنند و اگر گره های ذهنی موجود را رفع کنند نیز متشــکرم.

آیت اهلل رئیسی گفت: در یکسال اخیر تاش کردیم و نخستین تغییر رویکردی 
که ما بر آن تاکید کردیم،توجه به خواست مردم و حضور در میان مردم بود و 
تاکید بنده و دولت این است که همواره با مردم باشیم که حضور در 31 استان 
و و بیش از 50 شهر و روستا در راستای همین نگاه انجام شده است. حضور در 
مجامع کارگری، کشاورزی، تعلیم و تربیت و سایر موارد در همین راستا بوده 
اســت و کســانی که مامت می کردند ثمر این حضور در بین مردم چیست و 

نگران آن بودند، تجربه میان مردم بودن و لذت آن را نچشیده اند.

انتظار مردم از دولت حل مساله است
رئیس جمهور به تفاوت مدیریت میدانی با مدیریت کارتابلی اشاره کرد و گفت: 
فرق می کند که انســان پشت میز بنشیند و نشسته مدیریت کند یا اینکه در 
میدان حضور پیدا کند، با مردم بودن و مشــکات مردم را از نزدیک احساس 
کردن یک رویکرد و اصل به شــمار می رود و شناخت مساله و حل رفع آن و 
دنبال کردن مسایل مردم نیز در کنار هم قرار دارد. همواره به دولتمردان تاکید 
شــده اســت که باید این نگاه را به مردم داشته باشد. اینکه مردم مشکل دارو 
داشتند و از نزدیک نبینیم که مشکل دارو دارند، یعنی چه و چه باید کرد. وی 
دیگر رویکرد این دولت در یکسال اخیر عدالت محور عنوان کرد و گفت: بودجه 
ما بر اســاس عدالت تنظیم و به آمایش ســرزمینی هم توجه  شده است و در 
جذب نیروی انسانی، پرداخت ها و به کارگیری افراد تاکید شده که باید پیوست 
عدالت داشته باشد. مساله عدالت باید به تمامی اقدامات گرایش داشته باشد و 

با گوشزد کردن موارد مشخص به سمت رعایت عدالت برویم.

تالش داریم مشکالت کشور را باتوجه به نگاه درون رفع کنیم
آیت اهلل رئیســی گفت: تاش کردیم مشکات کشور را با توجه به نگاه درون 
را رفع کنیم زیرا نگاه به دست بیگانه مشکلی را حل نمی کند و  این نوع نگاه 
فقط ما را معطل می کند، نگاه به درون و داشــته های ما مهم اســت. باید از 
ظرفیت های داخل کشور استفاده شود، از این رو مساله تولید از محوری ترین 
نکات دولت است. بنابراین معتقدیم باید به درون و ظرفیت های داخلی و اتکا 
به نیروهای کشور توجه داشته باشیم و مانند برخی دولت ها منتظر تغییر نگاه 
بیگانگان نباشیم.وی تاکید کرد: باید از همه ظرفیت ها در کشور استفاده شود و 
اگر فردی روحیه کار و تحول ندارد، جای خود را به افرادی بدهد که این روحیه 
را دارند.آیت اهلل رئیسی گفت: مسئولیت پذیری، تصمیم گیری و معطل نکردن 
شرایط کشور توســط دولت از دیگر رویکرد ما است و معتقدیم که مسئوالن 
باید با حرکت جهادی تصمیم بگیرند زیرا کشور نیازمند تصمیم های قوی و باز 
کردن گره هاست و اگر مدیریت با شجاعت همراه نباشد مشکل ایجاد می کند. 
اگر تصمیمات متقن اتخاذ نشود کارها پیش نمی رود. اگر معلوم شود تصمیمی 
درست و متقن اســت، اما ماحظاتی پیش آید که با عدالت نسازد و در عین 
حال جلوی اتخاذ تصمیم ها در زمان خود را بگیرد، نتیجه این می شود که االن 

در برخی موارد می بینیم.

اگر در گذشته تصمیم گیری ها مناسب بود امروز شاهد برخی مشکالت 
نبودیم

رئیس جمهور یادآور شــد: اگر در برخی از مقاطــع در زمان خودش تصمیم 
مناسب را می گرفتیم، شاید امروز وضعیت  ما در حوزه اقتصادی با وضع فعلی 
متفاوت بود و اکنون دچار برخی از مشــکات نبودیم. البته  در حوزه امنیت، 
تولید و دیگر مســایل به موقع اقدامات صورت گرفت.رئیس دولت ســیزدهم 
تاکید کرد: برخی از مســئوالن دولت گذشته دلسوزانه به من می گفتند که با 
این مشــکات چه خواهید کرد، من با دوستان دولت گذشته جلسه داشتم و 
این را از سر دلسوزی می گفتند. به عنوان نمونه در موضوع واکسن می گفتند 
که به ما واکســن نمی دهند و برخی داروها کمیاب اســت یا اینکه با کسری 

بودجه چه خواهید کرد.

کسری بودجه ام المسائل کشور است 
آیت اهلل رئیسی در ادامه به مساله کسری بودجه در آن زمان و این که رهبری 
از آن به عنوان ام المســائل یاد کردند، اشــاره کرد و گفــت: این موضوع آثار 
تورمی زیادی هم داشــت  اما کسری بودجه بدون استقراض و خلق پول حل 
شد. در شهریور 1400 تورم قریب به 60 درصد بود. دولت کاری کرد که تورم 
افزایش نیابد؛ یعنی خلق پول و اســتقراض نکند و پایه پولی را باال نبرد. کار 
به جایی رسید که در اســفند 1400 و فروردین 1401 روند کاهشی یافت و 
به حدود 35 درصد رســید.رئیس جمهور ادامه داد: در حین انجام اصاحات 
اقتصادی در اردیبهشت 12 درصد تورم ایجاد شد و اصاح اقتصادی این بود که 
پرداخت یارانه از اول زنجیره به آخر زنجیره یعنی مصرف کننده رسید که این 
تغییر بزرگی بود. بسیاری از جمله اقتصاددان های بزرگ می گفتند که این کار 
مشکاتی ایجاد می کند؛ البته بر اصاح و حذف دو سه نرخی ارز تاکید داشتند؛ 
در تیر تورم به 4.4 درصد رسید و در مرداد این تغییر به 2 درصد تورم کاهش 
یافته اســت.اما مهار تورم همواره مورد توجه دولت بوده است؛ اکنون تورم 40 

درصد و نیم است و در مقایسه با شهریور سال گذشته 20درصد کمتر است.

اراده دولت بر کاهش و مهار تورم است
وی افزود: اراده دولت بر کاهش و مهار تورم است و از ابتدا نیز بنای دولت این 
بود؛ نوســانی که در اصاح اقتصادی ایجاد شد باید تا آخر سال به سمت تورم 
کاهشی برود. آیت اهلل رئیسی با بیان اینکه در حوزه کاالهای اساسی آن موقع 
که دولــت آغاز کرد  وضعیت خطر بود، گفت: اکنون مردم بیش از 7 میلیون 
تن گندم به دولت فروختند. نسبت کاالهای اساسی هیچ نگرانی وجود ندارد و 
همه در وضعیت سبز هستند. آن موقع برخی کاالها قرمز بودند.رئیس جمهور 
درباره حامل های انرژی گفت: در سالی که دولت کار خود را شروع کرد، قطعی 
برق داشتیم اما امسال قطعی برق نداشتیم چراکه 6 هزار مگاوات برق به شبکه 
اضافه شد. کاری که در 25 سال گذشته سابقه نداشت. یک سری زیرساخت ها 
در زمان خودش باید انجام می شد که نشد، اما ما انجام دادیم. برخی استان ها 
قطعی گاز داشتیم، اما با همان کشورهایی که فکر می کردیم نباید ارتباط برقرار 

کرد، ارتباط برقرار کردیم و قطعی گاز برطرف شد.

در تعرفه گذاری برای پرستاران 15 سال عقب بودیم
آیت اهلل رئیسی ادامه داد: در این مدت افزایش حقوق و دستمزد برای کارگران 
و معلمان داشــتیم. در تعرفه گذاری برای پرستاران 15 سال عقب بودیم؛ در 
رتبه بندی معلمان 10، 15 ســال عقب ماندگی داشتیم. تمامی نیاز کارکنان 
دولت و بسیاری از اقشار با این حقوق و دستمزد برطرف نمی شود، اما با امکانات 

دولت تاش کردیم نسبت به متناسب سازی حقوق و دستمزد گام برداریم.

ادامه در صفحه دوم

تجارت خارجی ایران به 109 میلیارددالر رسید؛

صادرات در دولت سیزدهم ۵۲ میلیارد دالری شد
هشدار به مالکان خانه های خالی

اگر نمی خواهید وارد فرایند دادرسی 
شوید، اعتراض مالیاتی خود را ثبت کنید

شرط افزایش حقوق کارمندان چیست؟

اگر مالکان خانه های خالی به مالیات تعیین شده اعتراض دارند باید تا دهم شهریور آن را ثبت کنند، چرا 
که ثبت اعتراض و بررسی آن بعد از تاریخ مذکور وارد فرایند دادرسی خواهد شد.به گزارش ایسنا، بر اساس 
قانون مالیات خانه های خالی مصوب آذرماه سال گذشته، اگر واحد مسکونی در شهرهای باالی 100 هزار 
نفر بیش از 120 روز خالی از سکنه باشد،  مشمول مالیات می شود و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، 

ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات....

وزیر نفت خبر داد:

بهره برداری و آغاز اجرای ۳ میلیارد دالر پروژه 
نفتی در پارس جنوبی

تحوالت عراق

 اعالم کناره گیری نهایی مقتدی صدر
 از عرصه سیاست

رئیس جمهور در نشست خبری:

انتظار مردم از دولت حل مساله است
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گزیده خبر
سخنگوی وزارت امورخارجه

پاسخ آمریکا را پس از جمع بندی کارشناسی 
می دهیم 

سخنگوی وزارت امورخارجه گفت: پاســخ آمریکا را پس از جمع بندی جلسات 
کارشناســی در اولین فرصت می دهیم.به گزارش ایرنا، ناصر کنعانی سخنگوی 
وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی در مورد اینکه جمهوری اسالمی ایران چه 
زمانی پاسخ آمریکایی ها را ارسال خواهد، گفت: موضوع پاسخ طرف آمریکایی در 
جلسات تخصصی و کارشناسی در حال بررسی است، زمان مشخصی را نمی توانم 
اعالم کنم برای اینکه بگویم چه زمانی پاســخ ایران داده خواهد شد اما در اولین 
فرصتی که جمع بندی شــکل بگیرد و جزییات بررسی شود، پاسخ داده خواهد 
شد.سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: نکته حائز اهمیت این است که جمهوری 
اسالمی ایران در بحث روند مذاکرات و دستیابی به توافقی که هم پایدار و جامع و 
هم تامین کننده منافع جمهوری اسالمی ایران باشد جدی است و در این زمینه 
تاکنون به طور مســئوالنه عمل کرده است. همانطور که گفتم زمان پاسخ دهی 
بســتگی به نتایج جلسات کارشناســی خواهد بود.وی در پاسخ به این سوال که 
ارزیابی شــما از پاسخ های آمریکا چیســت، گفت: در حال حاضر برای پاسخ به 
این ســوال زود است و باید آن را به نظر تیم مذاکره کننده موکول کنیم که در 
بازه زمانی مناسبی بررســی کرده و به جمع بندی برسند و حتما در این ارتباط 

اطالع رسانی خواهد شد.

باید به ماهیت محرمانه بودن مذاکرات پایبند بود
ســخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: همانطــور که می دانید روند مذاکرات 
ماهیت خاصی دارد به دلیل حساسیت موضوع و به دلیل محرمانه بودن موضوع 
مذاکرات همه طرف ها تا االن سعی کرده اند تا به ماهیت محرمانه بودن مذاکرات 
پایبند باشند به این جهت که رسانه ای کردن زودهنگام کمک به نتیجه مذاکرات 
نمی کند و باید در بازه زمانی مناسب خود، این اطالع رسانی صورت بگیرد.کنعانی 
در پاسخ به این سوال که ارزیابی شما از آخرین وضعیت مذاکرات رفع تحریم ها 
چیســت و اینکه آیا دولت بایدن در این خصوص به نظر می آید بسیار ضعیف و 
بدون اعتماد به نفس تصمیم گیری می کند آیا فکر می کنید تعقل در کاخ سفید 
حاکم می شود و واشنگتن رفتارهای پیشین خود را جبران می کند، گفت: موضوع 
مذاکرات موضوع حساسی است. ما گمان می کنیم موضوعی که تا این مرحله از 
روند مذاکرات رخ داد، روند مثبت و رو به جلویی اســت. همانطور که بارها اعالم 
شده است موضوعات باقیمانده در ارتباط با روند مذاکرات رفع تحریم ها، موضوعات 
زیادی نیســت به عبارتی بیشتر مسائل مرتبط با توافق برجام میان طرفین حل 
و فصل شــده اســت اما موضوعات اندک باقیمانده، موضوعات حساس و مهم و 
تعیین کننده ای است.وی با بیان اینکه با قاطعیت می توانیم بگوییم که جمهوری 
اسالمی ایران به دنبال توافق است، گفت: ایران با جدیت دستیابی به توافق را دنبال 
می کند و معتقد است از سرگیری اجرای برجام هم در راستای منافع جمهوری 
اسالمی ایران و هم در راستای منافع طرف های این توافق است اما در مجموع یک 
مســیر دوطرفه است و تعهدات متقابل وجود دارد. سخنگوی وزارت امور خارجه 
تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران معتقد است که اجرای توافق باید به صورت 
دوجانبه شکل بگیرد و انجام شود و همه اعضای توافق باید به تعهدات خود ملتزم 

و پایبند باشند.

از ابتکارات و نقش سازنده دوستان منطقه ای خود استقبال می کنیم
کنعانی بیان کرد: ما برای دستیابی به توافق مجدد جدی هستیم و در این زمینه 
با جدیت وارد روند مذاکرات شدیم و منعطف عمل کردیم، ابتکارات عدیده ای را 
در شرایط مختلف زمانی برای دستیابی به توافق مطرح کردیم و از هر ابتکاری هم 
که از ســوی دوستان ما در منطقه مطرح شده استقبال کردیم و از نقش سازنده 
آنها نیز اســتقبال می کنیم.وی تاکید کرد: ما در این زمینه جدیت داریم اما یک 
طرف دیگر قضیه دولت آمریکا است باید ببینیم آیا دولت آمریکا در این رابطه اراده 
سیاسی الزم را برای دستیابی به توافق دارد یا خیر؟ آیا دولت آمریکا در این زمینه 
همچنان منتظر دیدگاه های رژیم صهیونیستی باقی می ماند و آیا اولویت های رژیم 
صهیونیستی را مالک تصمیم سیاسی قرار می دهد یا اولویت های منافع ملی دولت 
و ملت آمریکا.ســخنگوی وزارت امور خارجه افزود: ما امیدوار هستیم که طرف 
آمریکایی این تدبیر و عقالنیت باشــد و این اراده سیاســی شــکل بگیرد که در 
قالب توافق عمل کنند و انتظارات جمهوری اسالمی ایران را که انتظاراتی قانونی، 

مشروع و تایید شده است را لحاظ کنند و منافع طرف ایرانی را تضمین کنند.

تیم مذاکره کننده با جدیت و نتیجه محور عمل می کند
کنعانی در پاســخ به این ســوال که اگر بخواهید یک تفاوت اساسی بین روش 
مذاکراتــی در این دولت و دولت قبل در حوزه مذاکرات رفع تحریم ها نام ببرید، 
کدام مورد را ذکر می کنید، گفت: موضوعی که در ارتباط با تیم مذاکره کننده فعلی 
جمهوری اسالمی ایران می توانم بگویم این است که تیم مذاکره کننده جمهوری 
اسالمی ایران با جدیت وارد مذاکره شده و با خالقیت عمل کرده است و در عین 

حال به خطوط قرمز جمهوری اسالمی ایران پایبند است.

رئیس جمهور در نشست خبری:

انتظار مردم از دولت حل مساله است
ادامه از صفحه اول

از شــرایط و وضعیت زندگی مردم به صــورت روزانه و 
ساعتی مطلع هستم

آیت اهلل رئیســی در پاسخ به این پرســش که مردم در راستای 
وعده های دولت، چه زمانی طعم شیرین رویکرد جهادی دولت را 
خواهند چشید و مهترین کاستی دولت چیست، گفت: از شرایط 
و وضعیت زندگی مردم به صورت روزانه و ساعتی مطلع هستم. 
در این مدت زمانی نبوده که به فکر مردم و معیشت آنها نباشم، 
در این زمینه مبالغه نکردم و این  کف وظیفه یک مسئول است.

رییس جمهور مساله معیشت مردم را از ابتدای دولت مورد توجه 
دانســت و گفت: برای مهار تورم و کاهش آن و نظارت بر قیمت 
کاالها مورد تاکید دولت بوده است . اعداد و رقم تورم از شهریور 
۱۴۰۰ تا اســفند ۱۴۰۰ در مقایسه با فروردین ۱۴۰۱ کاهشی 
است که اگر اصالح اقتصادی نبود، تورم کاهش نمی یافت.آیت اهلل 
رئیسی افزود: با تخلیه تورم که در اثر اصالح ارزی ایجاد شده بود، 
تصمیمات اقتصادی دولت منجر به کاهش تورم و بهبود وضعیت 
معیشتی شده است.وی گفت: برخی تصور کردند که رقم یارانه 
برای کسری بودجه دولت باقی خواهد ماند اما چیزی از آن باقی 
نمانده است. آیت اهلل رئیسی با بیان اینکه اقدام دولت در اصالح 
نظــام یارانه ها فقر مطلق را در جامعــه کاهش داد و بر آن تاثیر 
داشت، گفت: در خانواده هایی به ویژه در روستاها شخصا به من 

گفتند که تنها با همین یارانه ها زندگی می کنند.

بحث حقوق و دستمزدها مورد توجه دولت است
وی ادامــه داد: عالوه بر یارانه ها و کاهــش تورم بحث حقوق و 
دســتمزدها هم مورد توجه دولت است. آیت اهلل رئیسی گفت: 
به مردم اطمینان میدهــم که روند امور تورم را کاهش می دهد 
و وضعیت معیشــتی و تولید بهبود خواهد یافت. وی گفت: پنج 
میلیار دالر ســرمایه گذاری اقتصادی خارجی داشتیم که دوبرابر 
قبل است. در حوزه سرمایه گذاری داخلی هم پیشران ها را فعال 
کردیم تا نقدینگی با ســمت تولید حرکت کند که این سرمایه 
گذاری ۱۷ میلیارد دالر بوده اســت.به بانک ها هم اعالم کردیم 
بانک ها باید به سمت تولید حرکت کنند. رئیس جمهور کشورمان 
افزود: در کنار افزایش بهره وری و سرمایه گذاری و جبران هایی 

مانند یارانه ها هم در دستور است.

گشت مدیران فعال تر از همیشه خواهد شد
رئیس جمهور در پاســخ به سوالی در مورد اقدامات گشت ارشاد 
مدیران و در کنار آن برقراری امنیت اجتماعی، گفت: من گشت 
ارشاد مدیران وعده دادم و به آن عمل کردم. گشت ارشاد مدیران 
زیر نظر بازرسی ریاست جمهوری تشکیل شد و در حال سرکشی 
در دستگاه های مختلف است. نتیجه بعضی از تخلفات به محض 
گزارش، برکناری خواهد بود که حتی شــامل مدیر کل و معاون 
وزیر است.آیت اهلل رئیسی اضافه کرد: در این مدت گزارش هایی 
بوده که توســط دولت پیگیری و تحویل دســتگاه قضایی شده 
است. رئیس دولت ســیزدهم تاکید کرد: گشت مدیران فعال تر 
از همیشه خواهد شد و فقط برای یقه گرفتن نیست. بلکه برای 
آن اســت که مدیری توجه نکند و از بک کاســتی غفلت کند، 
این ارشــاد و بازرســی او را متوجه کند. یعنی وقتی گشت وارد 
دستگاهی می شــود، حتما به این معنی نیست که فرد فاسدی 
وجود دارد و اجرای قانون، نبودن فساد و روابط سالم را پیگیری 

می کند. 

هیچ کس حق ندارد کار سلیقه ای و فراقانونی انجام دهد
رئیس جمهور با اشاره مسئله امنیت اجتماعی در جامعه، گفت: 
زنان و دختــران ما عفت و پاکی را از یــک فرهنگ، آموخته و 
یــک یک تمدن قوی و قدیمی در ایران اســالمی دارند. عفیفه 
بودن زن مســلمانان ایرانی برای امروز و دیروز نیست؛ در تاریخ 
ایران اســالمی، زندگی زنان این سرزمین همواره همراه با عفاف 
و حجاب بوده است. آیت اهلل رئیسی بیان داشت: امروز جامعه بر 
مدار قانون اســت. هیچ کس حق ندارد کار سلیقه ای و فراقانونی 
انجام دهد. مالک و معیار در جامعه قانون است. احترام به قانون 
برای همه ضروری اســت و قانون مــداری و قانون محوری همه 

مسائل را حل خواهد کرد.

سالح هسته ای در دکترین جمهوری اسالمی ایران جایی 
ندارد

رئیس جمهور درباره برخی زیاده خواهی رژیم صهیونیستی درباره 
برنامه  هسته ای ایران و واکنش جمهوری اسالمی در این زمینه 
گفت: صنعت و توانایی هســته ای حق جمهوری اسالمی و ملت 
ایران اســت و بارها هم اعالم کردیم سالح هسته ای در دکترین 
جمهوری اسالمی جایی ندارد. رهبر معظم انقالب هم آن را حرام 
اعالم کردند. دولت و مســئوالن هم از نظر شــرعی و سیاست 
خارجی بارها اعالم کردند که سالح هسته ای جایی در سیاست 
ایران ندارد. وی ادامه داد: صنعت هســته ای ایران در کشاورزی، 
نفت و گاز و پزشکی و بسیاری دیگر از صنایع مورد نیاز و استفاده 
است. رژیم صهیونیســتی از ابتدا هم نمی خواست ایران به این 
دانش دســت باید. اما امروز برخالف اراده آنها و مستکبرین این 

دانش بومی شده و نمی توان آن را از ایران گرفت. وی با اشاره به 
اینکه ترور دانشمندان هسته ای برای توقف این دانش در کشور 
بود، گفــت: ایران با این اقدامات و فتنه ها متوقف نشــد و هیچ 
اقدامی از سوی رژیم صهیونیستی ما را در گرفتن این حق متوقف 

نخواهد کرد. 

رژیم صهیونیستی اگر تصمیمی علیه ایران بگیرد، مهلتی 
برای اقدام ندارد

آیت اهلل رئیســی در پاســخ به تهدیدات تل آویو، گفت: آیا رژیم 
صهیونیســتی حریف نیروهای مقاومت، حریف ســنگ آن ها و 
موشــک های نقطه زن آن ها شــد؟ آیا با این تهدیدات ســازگار 
است؟ می تواند امنیت خود را حفظ کند؟ امروز  همه شاهدند که 
علیرغم حبس مردم غزه آن ها از خود دفاع می کنند، آیا می تواند 
در برابر آن ها مقاومت کند؟ چه برســد به سلحشوران ایران. وی 
تصریح کرد: اگر می توانستند مقاومت کنند چرا شهید سلیمانی 
را ناجوانمردانه ترور کردند؟  مگر شهید سلیمانی قهرمان مبارزه 
با تروریســم نبود، چرا از او ترســیدند؟ این وحشت آنها را همه 
می دانند. وی خطاب به مقامات صهیونیســتی افزود: فاصله بین 
تصمیم و اقدام را ببینید و اگر تصمیم به اقدام علیه ایران بگیرند، 
شــاید مهلتی برای اقدام نداشته باشند و فاصله بین این تصمیم 

و اقدام نشان می دهد که از این رژیم چیزی می ماند یا خیر؟

رفع بیکاری یک ضرورت مهم کشور است
آیت اهلل رئیسی در پاسخ به سوالی درباره وعده ایجاد یک میلیون 
شــغل در سال گفت: رفع بیکاری یک ضرورت مهم کشور است. 
وعده من حاکی از نیاز جدی کشــور بود و یک وعده انتخاباتی و 
برای جلب توجه نبود. اگر یک میلیون شغل در یک سال در کشور 
ایجاد نشود، شاهد افزایش بیکاری خواهیم بود. رئیس جمهور با 
اشــاره به تامین چهار میلیون مســکن در پایان دوره چهار ساله 
دولت، اضافه کرد: نیاز به یک میلیون مســکن در سال نیاز اصلی 
کشور است. ســال های قبل که ۲۵۰ هزار یا ۳۰۰ هزار یا نهایتاً 
۴۰۰ هزار مســکن در سال ایجاد شده است، در آن سال ها ۶۰۰ 
تا ۷۰۰ هزار عقب ماندگی وجود دارد. نگرانی امروز مردم در حوزه 
تامین مســکن به دلیل آن عقب ماندگی ها است. باید ساالنه یک 
میلیون مسکن ایجاد می شد اما ایجاد نشد. رئیس دولت سیزدهم 
با تأکید بر اینکه ساخت ۲۰۰ هزار مسکن روستایی و ۸۰۰ هزار 
مســکن روستایی، نیاز کشور قطعی اســت، اظهار داشت: عالوه 
براین، مصوبه قانونی مجلس شــورای اســالمی در قانون مسکن 
است. آیت اهلل رئیسی اضافه کرد: از ابتدای دولت، کار برای تامین 
مسکن شــروع شد. من در ایام انتخابات گفتم که مسکن نیاز به 
چند چیز دارد؛ اول زمین اســت که مهم ترین بخش اســت. در 
حاشــیه شهرها زمین های دولتی و رها شده داریم که می توان از 
آنها در جهت تامین مسکن استفاده کرد. رئیس جمهور ادامه داد: 
دومین نیاز برای تامین مسکن مربوط به مصالح است؛ تمام مصالح 
مورد نیاز برای ســاخت مسکن در داخل ساخته می شود و از این 
جهت هم مشــکلی وجود ندارد و تسهیالت الزم در اختیار دولت 
اســت. آیت اهلل رئیسی افزود: زمین های مناسب برای ۱ میلیون و 
۲۵۰ هزار مســکن شناسایی شده است. لذا کار مسکن سازی در 
بخش های مختلف کشــور آغاز شده اســت. البته این کار هم در 

پرداخت تسهیالت و هم در بخش های دیگر، تسریع شود. 

در وعده ساخت مسکن تجدیدنظر نمی کنیم 
رئیس دولت ســیزدهم بیان داشــت: البته ما وقتی صحبت از 
ســاخت مســکن می کنیم به این معنی نیس که همه توســط 
دولت ســاخته شــود؛ بخش خصوصی هم باید پس لز پرداخت 
تسهیالت به مار گرفته شــوند. در جلسه ای که زوج های جوان 
نیز حضور داشــتند گفتم که تعاونی هایی تشکیل دهند و زمین 
را از وزارت راه و شهرســازی بگیرند و مشغول به ساخت و ساز 

شوند. آیت اهلل رئیسی گفت: ما در آنچه وعده کردیم، تجدید نظر 
نخواهیم کرد و ۴ میلیون مسکن در ۴ سال قابل اقدام است و ما 
مصمم هستیم. رئیس جمهور اضافه کرد: اولین بازدید من پس 
از سفرهای اســتانی از وزارت راه و شهرسازی بود. دلیل آن هم 
اهمیت موضوع مسکن بود. ساخت مسکن همواره در دستور کار 
ما بوده اســت و ما آن را دنبال میکنیم که در این زمینه کمک 
بخش خصوصی و مردم می تواند راهگشــا باشــد. رئیس دولت 
ســیزدهم بیان داشت: بر اساس آمار در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ 
و ۵ ماهه اول ســال ۱۴۰۱، ۹۷۰ هزار شغل ایجاد شده است. اما 
ما این تعداد را کافی نمی دانیم. اگر موانع برطرف شــود، زمینه 
ایجاد کار بســیار زیاد است. رئیس جمهور اضافه کرد: در همین 
راستا، کارخانه های تعطیل و نیمه تعطیل بازگشایی شد. بنابراین 
زیرساخت آن موجود است و نیازی نیست که ما کارخانه بسازیم؛ 
فقط الزم اســت موانع برطرف شود. آیت اهلل رئیسی گفت: پس 
این کار هم در سال اول آغاز شده است و ان شاءاهلل ما بتوانیم در 
سال های بعد گزارش این اقدامات را به مردم بدهیم و در وعده و 

پیمان خود تجدید نظر نخواهیم کرد.

برای برداشتن تحریم ها میز مذاکره را ترک نکردیم
وی در پاسخ به ســوالی در مورد اینکه شما در مورد فعالیت در 
حوزه خنثی ســازی تحریم ها و رفع تحریم ها وعده دادید، با این 
نــرخ تورم باال در ایران باور دارید خنثی ســازی تحریم ها موثر 
بوده است و آیا به دیپلماسی برای رفع تحریم ها باور دارید، گفت: 
خنثی سازی تحریم ها را دنبال می کنیم و قرارگاهی با مدیریت 
معاون اول رییس جمهور برای آن تشکیل دادیم. هم چنین رفع 
تحریم ها را با وزارت خارجه و از طریق مذاکرات دنبال می کنیم. 
در خنثی ســازی تحریم ها خیلی از تحریم هایی که ما را محدود 
می کرد، محقق نشد و محدودیتی را برای خود در این رابطه به 
رسمیت نمی شناســیم.وی افزود: سطح تعامل ما با کشورهای 
منطقه تا ۵ برابر افزایش یافته اســت و صادرات نفت ما امروز در 
وضعیتی اســت که احساس می کنیم باید آنچه در توان داریم را 
بگذاریم و چه صادرات نفتی و غیرنفتی را ادامه می دهیم.رئیس 
جمهور همچنین در مورد پول های بلکوه شده ایران گفت: نسبت 
به بلوکه کردن پول های ایــران که اقدامی ظالمانه و غیرقانونی 
اســت برخی پول ها را آزاد کردیم و برخی با اقدمات غیرقانونی 
آمریکا در محدودیت است. برای برداشتن تحریم ها ما میز مذاکره 
را ترک نکردیم، مذاکره برای رفع تحریم هاست و آنهایی که به 
تعهد خود پشت پا زدند باید برگردند و تعهداتشان را عمل کنند. 

ما تاکیدمان در این مذاکرات رفع تحریم هاست.

مسایل پادمانی حتما حل و فصل شود
وی افــزود: مذاکرات هم در همین چارچــوب با محوریت رفع 
تحریم ها انجام می شــود. ما بر راستی آزمایی اطمینان بخش و 
تضمین هــای اعتماد آفرین در مذاکرات تاکید کردیم. هم چنین 
تاکید داریم که مســایل پادمانی حتما حل و فصل شــود و این 
یک رکن در مذاکرات است و بدون آن سخن از توافق معنا ندارد. 
توافق باید همراه باشد با حل و فصل مسایل پادمانی و نکاتی که 
ایران به عنوان راهبرد دنبال می کند. ما از تحقق منافع ملت ایران 

کوتاه نیامده و نخواهیم آمد.

 ادامه مذاکرات با عربســتان در گرو این است که طرف 
مقابل تعهدات خودش را انجام بدهد

آیت اهلل رئیسی در پاسخ به سوال خبرنگار تلویزیون العربیه قطر 
درباره گفت وگوهای منطقه ای گفت: جمهوری اســالمی ایران 
ارتباط با همسایگان را دنبال می کند و در سال نخست دولت این 
سیاســت همسایگی تثبیت شد و در گام دوم و بعدی این روابط 
از سطح دوجانبه به چند جانبه و منطقه ای توسعه می یابد و ما 
توسعه ورابط را دنبال خواهیم کرد.وی ادامه داد: گفت و گوهای 

درون منطقه ای و درباره مسایل منطقه بدون دخالت بیگانگان و 
خارجیان دنبال می شود  و حضور بیگانیان را در منطقه امنیت 
ساز نمی دانیم بلکه مشکل ساز می دانیم.رئیس جمهور در مورد 
ارتباط ایران و عربستان توضیح داد: آنچه که از قبل مطرح بوده با 
میزبانی کشور عراق ۵ دوره مذاکره با عربستان برگزار شده است 
و طرف عربستانی تعهداتی دارد که انجام این تعهدات راه را برای 
اقدامات بعدی باز خواهد کرد و  ادامه مذاکرات با عربســتان در 

گرو این است که طرف مقابل تعهدات خودش را انجام بدهد.

برنامه ای برای مالقات با رئیس جمهور آمریکا نداریم
آیت اهلل رئیســی پاســخ به ســوالی در مــورد امــکان دیدار با 
رئیس جمهور آمریکا گفت: در نشســت قبلی در پاسخ به سوالی 
مشابه گفتم خیر و یکبار دیگر خیر را تکرار می کنم. هیچ فایده ای 
برای مالقات با بایــدن نه برای ایران و نه برای ملت ایران وجود 
ندارد. برنامه ای برای چنین مالقاتی وجود ندارد و نخواهد داشت.

تا پایان دولت سرعت اینترنت 10 برابر می شود
رئیس جمهور در پاســخ به پرسشــی درباره ســرعت و کیفیت 
اینترنت با بیان اینکه وزیر ارتباطات مسئول شده، درباره پیشرفت 
کار در اینترنــت ماهانه دو گزارش ارائه کنــد، گفت: از ابتدای 
دولت یک ونیم میلیون محیط خانه و کســب وکار به فیبر نوری 
دسترســی پیدا کرده اند که تا پایان سال پنج میلیون و تا پایان 
دولت ۲۰ میلیون محیط کاری و خانواده به فیبر نوری دسترسی 

پیدا می کنند که سرعت اینترنت را حداقل ۱۰ برابر می کند. 

اطالع رسانی دقیق در مذاکرات می تواند به پیشرفت کار 
کمک کند

رئیس جمهور در پاســخ به ســوالی در مورد شیوه اطالع رسانی 
جزئیــات مذاکــرات و انتقادات بــه آن گفت: مذاکــرات اگر با 
اطالع رسانی به موقع همراه شــود، خوب پیش خواهد رفت اما 
اگر به موقع نباشــد، در روند مذاکرات اخالل ایجاد خواهد کرد. 
آیت اهلل رئیسی گفت: تاکید دولت به مذاکره کنندگان این است 
که در هر مقطعی کار به نقطه ای رســید که باید اطالع رســانی 
شــود، با همکاری که با دبیرخانه شــورای عالــی امنیت ملی و 
وزرات خارجه این کار صورت گیرد. وی گفت: در زمان خود هم 
سخنگوی وزارت خارجه و هم معاون سیاسی وزیر و هم از طرق 
رســانه های دیگر مطالب منتقل می شــود. وی با اشاره به اینکه 
درباره اطالع رسانی درباره مذاکرات هم عقیده و هم تاکید دارم، 
گفت: هرگز طرفدار حبس اطالع رسانی نیستیم و اطالع رسانی به 
موقع می تواند افکار عمومی و رسانه ها و نخبگان را در جریان قرار 
دهد. در یک مقطعی در جلسه غیرعلنی مجلس یا در نشست های 
نخبگانی یا اعالم عمومی مذاکرات اطالع رسانی شده است. وی 
تصریح کرد: باور داریم که اطالع رســانی به موقع و تنویر افکار 

عمومی می تواند به پیشرفت کار کمک کند.

افزایش حقوق کارگران امســال مسبوق به سابقه نبوده 
است

آیت اهلل رئیسی در پاسخ به سوال انتقادی درباره برنامه های دولت 
در حوزه دریافتی ها و حقوق کارگران گفت: باید به لیست افزایش 
حقوق کارگران در ســنوات گذشته دقت کنیم و ببینیم که این 
افزایش حقوق آیا مسبوق به سابقه است؟ گام این دولت افزایش 
حقوق کارگران در سال اول بوده است که با سنوات گذشته قابل 
قیاس نیست.رئیس جمهور با بیان اینکه نسبت به بازنشستگان 
تامین اجتماعی هم باید براساس قانون ۱۰ درصد عمل می کردیم 
که کردیم، گفت: در جایی که منع قانونی وجود نداشــت، دولت 
هر آنچه در توان و امکان داشــت، اجرا کــرد و معتقدیم خرج 
بازنشستگان کمتر نشده بلکه بیشتر هم شده است. وی با اشاره 
به اینکه دولت ۳۵ هزار میلیارد برای حقوق و رتبه بندی معلمان 
در بودجه ۱۴۰۱ اختصاص داده اســت، گفت: درباره کارگران و 
بازنشســتگان، معلمان و عموم کارکنــان تمام تالش دولت این 
است که موضوع متناسب سازی را پی گیری کند که حتی اگر این 
موضوع صددرصد هم نبود، بتواند بخشی از بار هزینه ای این اقشار 
را بکاهد. ایت اهلل رئیسی با اشاره به اینکه ۶ میلیون بیمه سالمت، 
امســال به صورت رایگان انجام شده که مسبوق به سابقه نبوده 
است، گفت: در حوزه تامین دارو هم سعی دولت بر این بوده است 
که مبلغ اضافی از مردم گرفته نشود. وی گفت: تمام تالش دولت 
این اســت که تا می توانیم بار هزینــه ای ۸۵ میلیون نفر به ویژه 
کارگران، کشاورزان و معلمان را کاهش دهیم و مورد توجه خاص 
دولت است. آیت اهلل رئیسی درباره برنامه  دولت به منظور معرفی 
وزیر کار هم گفت: انشــاهلل وزیری معرفی خواهد شد که دغدغه 

ویژه کار، رفاه و تامین معیشت مردم را داشته باشد.

چهارمولفه رئیس جمهور درباره توافق
آیت اهلل رئیسی این نشست را با تاکید به مولفه های توافق پایان 
داد و گفت آنچه در توافق مدنظر اســت نخســت، تضمین های 
اطمینــان آور، راســتی آزمایی عینی و عملی نســبت به رفع 
تحریم ها، سوم رفع تحریم ها به صورت معنادار و پایدار و چهارم 

بسته شدن ادعاهای سیاسی در رابطه با پادمان است.

بیان این که پاســخ طــرف آمریکایی با دقت در حال بررســی 
است، گفت: جمهوری اســالمی ایران با پایان یافتن بررسی و 
جمع بندی نظرات خود را اعالم خواهد کرد.به گزارش فارس، 
حسین امیرعبداللهیان و بدر البوسعیدی وزرای خارجه جمهوی 
اســالمی ایران و عمان تلفنی گفت وگو کردند. آخرین تحوالت 
مرتبط با مذاکره لغو تحریم ها از جمله مباحث مورد گفت وگوی 
دو وزیــر خارجه بــود.وزرای خارجه دو کشــور ۲۷ مرداد ماه 

تلفنــی گفت وگو کرده بودند. وزیر امــور خارجه با بیان این که 
پس از دریافت نظرات آمریــکا، در صورت حصول اطمینان از 
انتفاع اقتصادی ایران و رعایت خطــوط قرمزمان، وارد مرحله 
جدیدی در وین خواهیم شــد، تصریح کــرد: تا در مورد همه 
چیز توافق نشــود، نمی توان از رسیدن به توافق خوب و پایدار 
سخن گفت.امیرعبداللهیان در این گفت وگو ضمن قدردانی از 
دولــت عمان، با بیان این که پاســخ طرف آمریکایی با دقت در 

حال بررســی است، اعالم کرد: جمهوری اسالمی ایران با پایان 
یافتن بررســی و جمع بندی نظرات خود را اعالم خواهد کرد.
وی افزود: اراده ما بر حصول توافقی خوب، پایدار و قوی استوار 
است.وزیر خارجه عمان هم ضمن قدردانی از تالش های سازنده 
و مسؤوالنه جمهوری اسالمی ایران و حسن نیت در رسیدن به 
توافق، ابراز امیدواری کرد که با همکاری مشترک همه طرف ها، 

نتیجه رضایت بخشی از مذاکرات وین حاصل شود.

امیرعبداللهیان در گفت و گو با همتای عمانی: 

پاسخ طرف آمریکایی با دقت در حال بررسی است

آگهی تحدید حدود
در اجــرای مــاده 3 قانون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در ارتباط با صدور رای صادره از 
طرف هیات رســیدگی حل اختالف قانون مذکور در ارتباط با مورد تقاضاهای 
متقاضیان ذکر شــده تحدید حدود انجام نشــده است رسیدگی و بشرح ذیل 
تحدید حدود بعمل خواهد آمد.5- برابر رای شــماره 1401/847 آقای مسعود 
رضائی فرزند محمد امین به شــماره ملی 3859585401 نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشــهوریت محلی کانی دووســه به مساحت 
47820/69 متر مربع به شــماره پالک 293 فرعی از 48 اصلی واقع در بخش 
13 دیوانــدره قریه زاغه ســفلی خریداری از مالک رســمی آقای محمد امین 
رضایی)تاریخ تحدید حدود ســاعت 10 صبح روز سه شــنبه 1401/06/29( 
بنابراین طبق ماده 14 قانون ثبت به متقاضیان ثبت و مجاورین و صاحبین حق 
پالک های فوق اخطار میگردد در موعد مقرر در محل وقوع ملک حاضر شــده 
تا چنانچه نسبت به تحدید حدود پالک های فوق اعتراضی داشته باشند اظهار 
نمایند چنانچه هر یک از متقاضیان ثبت یا نماینده قانونی آنها در وقت تحدید 
حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون ثبت ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده 
از طرف مجاورین تحدید خواهد شد مجاورین یا صاحبین حقوق چنانچه نسبت 
به حدود یا حقوق ارتفاقی ملک اعتراضی داشته باشند در اجرای ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود به مدت 30 روز اعتراض کتبی 
خود را به این اداره تســلیم و مطابق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت و تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضین ثبتی که فاقد سابقه بوده 
یــا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته مصوب 1372/2/25 ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراص دادخواست خود را به اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرســتان دیواندره تسلیم نمایند در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت وفق 

مقررات نسبت به ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت اقدام خواهد شد.
 برزگر رییس اداره ثبت اسناد و امالک دیواندره ) ۷۸ (
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حضور وزیر ارتباطات و استاندار استان البرز در منطقه ویژه اقتصادی و 
فرودگاه بین المللی پیام 

نماینده عالی دولت در اســتان البرز گفت: منطقه ویژه اقتصادی پیام قابلیت های فراوانی دارد و باید بیش از پیش در راســتای 
توســعه و ارتقا این مجموعه اهتمام داشته باشیم و تمامی ظرفیت ها را مورد بهره برداری قرار دهیم.به گزارش اداره کل روابط 
عمومی و امور بین الملل استانداری البرز، مجتبی عبداللهی در نشست با فعاالن اقتصادی مجموعه پیام که روز دوشنبه همزمان 
با ششمین روز از هفته دولت برگزار شد، با بیان اینکه البرز در آینده نزدیک در حوزه دانش بنیان ها و شتاب دهنده ها با تحول 
بزرگی رو به رو خواهد شــد، افزود: پیشــرفت و ارتقا در حوزه های مختلف، در ســایه تالش های شبانه روزی، اتحاد و انسجام 
مجموعه مدیران خرد و کالن کشــور تصور اســت.وی ادامه داد: مردمی بودن، توجه به رشد اقتصادی دانش بنیان و گسترش 
تعامالت و روابط خارجی از جمله ویژگی های بارز دولت محترم سیزدهم است.عبداللهی گفت: پیرو چنین رویکرد و سیاستی، 
استان البرز نیز گام هایی اساسی برای توسعه همه جانبه برداشته است.وی افزود: حل مسائل و موضوعات مراکز صنعتی را به 
صورت مداوم و مســتمر در دستور کار داریم و شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی از جمله جلساتی است که بی وقفه 
در جریان است.عبداللهی گفت: در سفر رییس جمهور محترم به استان بیش از ۱۷۸ توافق با اعتباری بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد 

تومان مصوب شد که با تحقق آن شاهد رشد چشمگیری در سرانه ها و ارتقا زیرساخت های عقب مانده استان خواهیم بود.
وی افزود: با تاسی از دولت محترم و بویژه رییس جمهور محترم که در مدت زمان کوتاهی تمامی استان های کشور را مورد رصد 

و بازدید میدانی قرار داده اند، با بطن جامعه ارتباط تنگاتنگی داریم و برای حل مسائل و مشکالت دیرینه، وارد عمل شده ایم.

افزایش حقوق سایر سطوح بازنشستگان کی پرداخت می شود؟
مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی گفت: افزایش حقوق سایر سطوح بازنشستگان تامین اجتماعی از شهریورماه امسال 
پرداخت می شود.به گزارش مهر، میرهاشم موسوی ظهر دوشنبه در حاشیه افتتاح طرح توسعه در یک شرکت تولید کننده 
نخ تایر  در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه خوشبختانه در زمینه افزایش سایر سطوح، مستمری بگیران مطالباتی داشتند که 
انجام شد، تصریح کرد: طبق دستور رئیس جمهور و پیگیری هایی که در دولت انجام و هماهنگی هایی که مجلس در این 
زمینه داشت، اختیاراتی که دولت به وزیران عضو تأمین اجتماعی داد، در ماه گذشته افزایش سایر سطوح را برابر با مصوبه 
شورای کار داشتیم که در ماه جاری صدور احکام جدید و پرداخت را بر اساس احکام جدید برای مستمری بگیران خواهیم 
داشــت.وی با یادآوری اینکه عالوه بر افزایش حقوق، بحث توسعه خدمات در حوزه بازنشستگان نیز یکی از اولویت های 
ســازمان تأمین اجتماعی به شــمار می رود، افزود: درمان بازنشستگان یکی از موضوعاتی است که همواره در اولویت قرار 
داده ایم. همچنین مراکزی را برای بیماری های خاص و مزمن بازنشستگان در حال توسعه داریم.مدیرعامل سازمان تأمین 
اجتماعی همچنین از توسعه ۸۸ مرکز خدمات پزشکی برای بیماری دیابت و فشار خون با رویکرد اهتمام به بازنشستگان 
دارای بیماری خاص خبر داد و یادآور شد: برای بیماری های صعب العالج و خاص دیگر نیز برنامه هایی داریم که در آینده 
نزدیک اعالم خواهد شد.موســوی در ادامه با اشــاره به اقدامات و حمایت هایی که این سازمان در دوران کرونا از فعاالن 
صنعتی و تولیدی به عمل آورده است، خاطرنشان کرد: سال گذشته بالغ بر ۳,۰۰۰ میلیارد تومان بخشودگی، امهال جرایم 
بیمه ای و نیز تقسیط بدهی داشتیم که برای امسال نیز پیش بینی کرده ایم که اگر صنایع و مراکز صنعتی دچار مشکل 

شوند، باز هم در کنار این فعاالن خواهیم بود.

گزیده خبر

شرط افزایش حقوق کارمندان چیست؟
رییس امور اقتصاد کالن ســازمان برنامه و بودجه درمورد شــرط افزایش حقوق 
کارمندان توضیح داد.به گزارش ایســنا، محمد جعفری رییس امور اقتصاد کالن 
سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ توجه به حقوق بازنشستگان در 
اولویت برنامه های سازمان قرار گرفت، افزود: در همین راستا حقوق بازنشستگان 
حدود ۳۸ درصد افزایش پیدا کرد و مقرر اســت در صورت تجهیز منابع، حقوق 

کارمندان لشکری و کشوری نیز از ابتدای شهریور ماه تا ۱۰ درصد ترمیم شود.

پیامی برای حفاظت از یوزپلنگ ها
ایرانســل به عابران از زیســتگاه یوزپلنگ ایرانی، در خصوص حفاظت و مراقبت 
از ایــن گونه جانوری در حال انقراض، اطالع رســانی می کند.بــه گزارش روابط 
عمومی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران در چارچوب مسؤولیت 
اجتماعی خود، با همکاری ســازمان حفاظت محیط زیســت و سمن های فعال 
این حوزه، به کســانی که از زیســتگاه یوزپلنگ ایرانی )آسیایی( عبور می کنند، 
در خصوص مراقبت از این گونه جانوری در حال انقراض، اطالع رســانی می کند.

تصادف های جاده ای، دومین عامل تلفات یوزپلنگ ایرانی است. از آنجا که جاده 
میامی-عباس آباد در استان سمنان، از دل مهمترین زیستگاه این گونه ارزشمند 
طبیعت ایران عبور می کند، ایرانسل، از ابتدای شهریور ماه ۱۴۰۱، به کسانی که 
از زیســتگاه یوزپلنگ ایرانی تردد می کنند پیامکی ارسال کرده و از آنان دعوت 
می کند تا هنگام عبور از این منطقه، احتیاط کنند.ایرانسل، نخستین ارائه دهندۀ 
5G در ایران و پیشرو در کاهش شکاف دیجیتال و ارائۀ خدمات ارتباطی و تالش 
برای محرومیت زدایی ارتباطی در سطح کشور به خصوص در مناطق محروم، طی 
سال های اخیر، با انجام فعالیت های گسترده ای از جمله احداث و بازسازی مدارس 
در مناطق آسیب دیده از سیل، درختکاری و کمک به کاهش ردپای کربن، اهدای 
بسته های اینترنت رایگان به اقشار مختلف در دوران شیوع بیماری کرونا، راه اندازی 
نخستین مرکز ارتباط با مشتریان ویژۀ ناشنوایان با هدف تالش برای پاسخگویی 
بهتر به اقشــار توانیاب، حمایت از شرکت های دانش بنیان و کسب وکارهای نوپا 
CSR-( و…، سعی کرده تا در حوزۀ سرمایه گذاری و مسؤولیت اجتماعی شرکتی

CSI(، به مشترکان خود و آحاد جامعه، خدمات رسانی کند.ایرانسل همچنین در 
ســال گذشته، برای نخســتین بار در صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات ایران، 
»گزارش پایداری کســب وکار« خود را منتشر کرد. این گزارش بر بررسی اثرات 
اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی کسب وکار ایرانسل بر جامعه ایران متمرکز 
اســت و مروری کوتاه بر شــاخص ها، تالش ها، دستاوردها و چالش های ایرانسل 
در پایش و مدیریت تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و زیســت محیطِی کســب وکار 
خود و نیز، مبنایی برای طراحی، اســتخراج، ارزیابی و در نهایت، مقایسۀ ساالنۀ 
شاخص های عملکردی سازمان در موضوع »پایداری« و »کسب وکار مسؤوالنه« به 
شمار می رود.هفته گذشته، در روز ۳۱ مرداد ۱۴۰۱، ایرانسل، برای دومین سال 
متوالی، در دومین دورۀ »جشنوارۀ روابط عمومی و مسؤولیت اجتماعی«، موفق 
به دریافت »نشــان عالی ۶ ستارۀ مســؤولیت اجتماعی« و »نشان سفیر و مروج 

مسؤولیت اجتماعی روابط عمومی« شد.

هشدار به مالکان خانه های خالی

اگر نمی خواهید وارد فرایند دادرسی شوید، اعتراض مالیاتی خود را ثبت کنید
اگر مالکان خانه های خالی به مالیات تعیین شده اعتراض دارند باید تا دهم شهریور 
آن را ثبت کنند، چرا که ثبت اعتراض و بررسی آن بعد از تاریخ مذکور وارد فرایند 
دادرسی خواهد شد.به گزارش ایسنا، بر اساس قانون مالیات خانه های خالی مصوب 
آذرماه ســال گذشته، اگر واحد مســکونی در شهرهای باالی ۱۰۰ هزار نفر بیش از 
۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد،  مشمول مالیات می شود و به ازای هر ماه بیش از زمان 
مذکور، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال 
اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال 
ســوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه خواهد شد.  وظیفه شناسایی خانه های 
خالی بر عهده وزارت راه و شهرســازی از طریق سامانه امالک و اسکان گذاشته شد 

و این وزارتخانه با راه اندازی سامانه امالک و اسکان نسبت به ثبت اطالعات سکونتی 
افراد اقدام کرد و کســانی که در مهلت تعیین شده نتوانستند این اطالعات را ثبت 
کنند، خانه آن ها به عنوان خاله خالی به ســازمان امور مالیاتی از ســوی وزارت راه 
و شهرســازی معرفی شد.در نهایت ســازمان امور مالیاتی در دی ماه سال گذشته 
فهرستی از اطالعات خانه های خالی و مالیات آن ها منتشر کرده بود که براساس آن 
معادل 5۶۸ هزار خانه خالی شناســایی و همچنین اعالم شد که صاحبان خانه های 
خالــی حداکثر تا پایان مرداد ماه برای پرداخت مالیات فرصت دارند.اما در نهایت به 
دلیل اعتراض برخی مالکان از افرادی که عدم پذیرش داشتند تقاضا شد با ورود به 
سامانه سازمان مالیاتی به نشانی www.my.tax.gov.ir عدم پذیرش خود را اعالم کنند 

تا با هدایت به ســامانه راه و شهرسازی اطالعات خود را اصالح کنند.در این راستا، 
احمد آخوندی، معاون مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی به ایسنا توضیح 
داد: ســازمان امور مالیاتی مهلتی برای اصالح اطالعات به وزارت راه و شهرســازی 
داده است که تا دهم شهریورماه ادامه دارد. بعد از اینکه سازمان اطالعات را دریافت 
کرد، موارد را بررســی کرده و پس از ان فرایند مالیاتی آغاز می شود.وی افزود: البته 
توجه به این نکته ضروری اســت که امکان ثبت اعتراض برای مالکان از بعد از دهم 
شهریور هم وجود دارد، اما افراد باید توجه کنند که اگر اعتراض خود را بعد از دهم 
شهریورماه ثبت کنند، پرونده آن ها وارد فرایند مالیاتی شده و اعتراضات در فرایند 

دادرسی بررسی می شود.

رییس سازمان برنامه و بودجه در توضیح آخرین 
اقدامات دولت برای افزایش حقوق کارمندان و 
بازنشســته ها، گفت: موضوع افزایش حقوق ها 
ابتدا باید در دولت نهایی شود.به گزارش اقتصاد 
آنالین به نقل از ایلنا، سیدمســعود میرکاظمی در حاشــیه نشست دیروز دوشنبه ۷ 
شــهریور ماه کمیسیون اصل نود، گفت: جلسه ای در خصوص بحث صدور اسناد برای 

زمین های زراعی و اجرای قانون کاداستر در کمیسیون اصل نود برگزار و درباره وظایف 
و تکالیف شورای عالی نقشه برداری کشور بحث شد. شورای عالی نقشه برداری کشور 
متشــکل از تعدادی وزرا و مسئوالن قوه قضاییه است و رئیس سازمان برنامه ریاست 
این شــورای عالی را بر عهده دارد.رییس سازمان برنامه و بودجه در ادامه اظهار کرد: 
اشکاالتی در سال های گذشته پیرامون اجرای قانون حدنگاری به وجود آمده  است که 
کمیسیون اصل نود به آن ورود کرد تا برای حل مشکل حدنگاری تصمیم گیری شود 

و تکلیف دستگاه های مجری و نظارتی در این زمینه تعیین شود.میرکاظمی در ادامه 
در پاســخ به ســوالی در خصوص افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشسته ها، گفت: 
جلسات بررسی این موضوع در حال برگزاری است تا منابع مالی برای اجرای آن تامین 
شــود البته هنوز در دولت نهایی نشده است.وی تصریح کرد: موضوع افزایش حقوق ها 
ابتدا باید در دولت نهایی شود، سپس به مجلس شورای اسالمی یا سران قوا فرستاده 

می شود که قانونی و اجرا شود.

میرکاظمی مطرح کرد؛

تشریح جزییات جدیدی از افزایش حقوق کارمندان و بازنشسته ها

نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل گروه کشــتیرانی جمهوری اســامی ایران با اشــاره به 
دســتاورد های این گروه در دولت سیزدهم گفت: کشــتیرانی جمهوری اسامی ایران با در نظر 
داشــتن تامین نیاز های ناوگان با استفاده از پتانســیل تولیدکنندگان داخلی، اقدام به سفارش 
کشتی به سازندگان داخلی نموده که بر این اساس، با ساخت چهار فروند کشتی در داخل کشور، 
مجموعاً دو هزار نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم مشغول به کار می شوند.به گزارش روابط عمومی 
گروه کشــتیرانی جمهوری اسامی ایران، محمدرضا مدرس خیابانی که به مناسبت گرامی داشت 
هفته دولت سخن می گفت، ضمن تشــریح عملکرد کشتیرانی جمهوری اسامی ایران در دولت 
سیزدهم، از تدوین و اجرای برنامه راهبردی ۵ ساله در گروه کشتیرانی جمهوری اسامی ایران در 
راستای توسعه همه جانبه فعالیت این گروه خبر داد و تصریح کرد: از سال گذشته که نسخه اول 
سند راهبردی گروه کشتیرانی جمهوری اسامی ایران تدوین شده، همواره سعی بر این بوده که 

برنامه های توسعه ای گروه کشتیرانی به نحوی که قابل اجرا و عملیاتی باشد، در سند دیده شود.

توسعه ناوگان، اولویت اول کشتیرانی در دولت سیزدهم
وی مهم ترین اولویت در گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران طی چند سال آینده را توسعه ناوگان دانست 
و تاکید کرد: این اولویت در کنار امور جاری و عملیاتی گروه در دستور کار قرار دارد؛ این در حالی است که در 
حال حاضر میانگین ســن ناوگان گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران هجده سال است و اگرچه میانگین 
سن ناوگان جهانی نیز همین حدود است؛ اما با توجه به وظیفه ملی که ناوگان کشتیرانی جمهوری اسالمی 
ایران بر عهده دارد، الزم اســت به موقع و در راســتای انجام تعهدات ملی، ناوگان به روزرسانی و جوان سازی 
شود.مدرس خیابانی تصریح کرد: برای توسعه ناوگان، نیاز به ساخت و خرید کشتی به صورت همزمان و فروش 
کشتی های کهنه به بهترین شکل وجود دارد؛ ضمن اینکه طبق برنامه، توسعه گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی 

ایران شامل توسعه در حوزه های کانتینر، حمل فله، ابنیه و زیرساخت های فنی و حتی کریدور  نیز می شود.

الحاق ۴ فروند کشتی ساخت داخل و افزایش ۴۰ درصد به ظرفیت حمل بار
وی با تاکید بر اینکه تا کنون و بر اســاس سند چشــم انداز ۵ ساله گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، 

چندین پروژه توســعه ای فعال شده اســت، گفت: در بُعد ساخت کشتی در داخل کشور، ساخت چهار فروند 
شناور جهت الحاق به ناوگان کشتیرانی دریای خزر در یارد های داخلی آغاز شده است که با اضافه شدن این 
شناور ها به ناوگان، ۴۰ درصد به ظرفیت حمل کانتینری کشتیرانی در دریای خزر افزوده می شود.مدیرعامل 
گروه کشــتیرانی جمهوری اســالمی ایران، افزود: در حال حاضر ظرفیت حمل کانتینری کشتی های ناوگان 
 TEU کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در قالب شرکت کشتیرانی دریای خزر و در این دریا، حدود ۷۰ هزار
در سال است که با ورود چهار فروند کشتی ساخت داخل، این رقم به ۱۰۰ هزار TEU در سال افزایش می یابد.

سفارش ساخت داخل دو فروند شناور خدمات عمومی
مدرس خیابانی در رابطه با الحاق شرکت کشتی سازی اروندان به گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران نیز 
گفت: این الحاق، تکمیل کننده زنجیره ارزش و تولید در گروه کشــتیرانی جمهوری اســالمی ایران است؛ به 
نحوی که در حال حاضر فرآیند نقل و انتقال شرکت اروندان به گروه انجام شده است، ضمن اینکه برنامه ریزی 
الزم جهت توسعه این شرکت صورت گرفته و به زودی، فعالیت ها در این حوزه نیز آغاز خواهد شد.وی در این 
رابطه توضیح داد: شرکت اروندان قرار است فعالیت خود را با ساخت دو فروند شناور خدمات عمومی که مورد 
نیاز شــرکت های تابعه گروه کشتیرانی اســت، آغاز کند که با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته، قرارداد 
ساخت این دو فروند نیز در انتهای شهریور منعقد می شود.مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران 
با بیان اینکه به روزرســانی زیرســاخت های شرکت اروندان در دست انجام است، تصریح کرد: با توجه به قرار 
داشــتن یارد کشتی سازی اروندان در اســتان خوزستان مقرر شده، تعمیرات سفری ناوگان در این استان به 

این شرکت منتقل شود.

افزایش ۴۰ هزار TEU به ظرفیت کانتینری ناوگان علیرغم تحریم های ظالمانه
مدرس خیابانی از دیگر دستاورد های قابل توجه گروه کشتیرانی در راستای اجرای دو راهبرد »تولید، پشتیبانی 
و مانع زدایی ها« و »تولید، دانش بنیان، اشــتغال آفرین« اعالم شــده از سوی مقام معظم رهبری را سفارش 
ســاخت کانتینر به تولیدکنندگان ایرانی دانست و خاطرنشــان کرد: برای اولین بار در کشور موفق شدیم به 
کمک یکی از شرکت های داخلی، حدود هزار TEU کانتینر استاندارد معادل ۵۰۰ دستگاه کانتینر ۴۰ فوتی 
را با موفقیت تولید کنیم که بخش اعظم این کانتینر ها تحویل شده و مابقی نیز، در حال تحویل است؛ ضمن 
اینکه بخش اعظمی از این کانتینر ها به حوزه کریدور شــمال- جنوب و دریای خزر اختصاص پیدا کرده و به 
حوزه خزر منتقل شده است.مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران همچنین از افزایش ۴۰ هزار 
TEU به این ناوگان علیرغم تحریم های ظالمانه خبر داد و گفت: سفارش ساخت ۱۰۰۰ کانتینر ۴۰ فوتی به 
سازندگان داخلی داده شده و قرارداد های مرتبط با آن منعقد شده است. وی تاکید کرد: با توجه به نیاز گروه 
کشتیرانی به کانتینر های نو، با شش شرکت بزرگ داخلی تفاهم نامه ساخت کانتینر امضا شده که بخشی از 

این تفاهم نامه ها نیز اجرایی شده است.

تامین ۸۰ درصد نیاز های ناوگان از داخل کشور
وی یکی از دیگر از دستاورد های قابل توجه گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران را طی سال گذشته، تامین 
بیش از ۸۰ درصد از نیاز های ناوگان از داخل کشور دانست و اظهار داشت: با توجه به برنامه ریزی طوالنی مدت 
و منسجمی که صورت گرفته، طی سال گذشته نیاز های ناوگان به ارزش ۳۰۰ میلیون دالر از تولیدات داخلی  
و از بازار داخلی کشــور تامین شد که شامل تمامی نیازمندی های ناوگان از جمله سوخت، ملزومات، قطعات 

یدکی، تعمیرات سفری، تعمیرات ادواری، کالس کشتی ها، پرچم و آموزش بوده است.

اشتغال دوهزار نفر در ساخت ۴ فروند کشتی
مدرس خیابانی در خصوص توجه به موضوع اشتغالزایی از سوی گروه کشتیرانی در شرایط تحریم های ظالمانه 
نیز اشاره ای داشت و در این باره گفت: با ساخت چهار فروند کشتی که پیش از این به آن ها پرداخته شد، پیش 
بینی می شود مجموعاً دو هزار نفر برای ساخت این چهار فروند کشتی به طور مستقیم و غیرمستقیم مشغول 
به کار شوند.وی افزود: همچنین ده ها کارگاه مختلف و تامین کننده متنوع در جنوب و شمال کشور، در این 
پروژه ها مشارکت مستقیم و غیرمستقیم خواهند داشت؛ ضمن اینکه ۱۰۰ درصد شناور هایی که امکان تعمیر 
آن ها در داخل فراهم باشد، با استفاده از ظرفیت داخل کشور تعمیر می شوند.مدرس خیابانی ادامه داد: در عین 
حال، برای آن بخش از شــناور هایی که امکان تعمیر آن ها در داخل وجود ندارد، تالش می شود تا با تجهیز و 
تقویت امکانات مرتبط با تعمیرات در داخل کشور، حداکثر تعمیرات را در داخل کشور انجام دهیم.وی ادامه 
داد: بــا حذف حدود ۷۰۰ نفر از کارکنان دریایی خارجی، هــم اکنون ۳۷۰۰ نفر از کادر دریایی ناوگان ملی 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران را جوانان ایرانی تشکیل می دهند و تعداد کارکنان خارجی به صفر نزدیک 
شده است؛ بدیهی است در برخی از مواقع، به دلیل موضوعاتی همچون شیوع بیماری کرونا، ویزا و پاسپورت 
ممکن اســت به صورت موقت، از کارکنان خارجی در سفر های خارجی استفاده شود که این میزان، حداکثر 
یک درصد و معادل حداکثر ۴۰ نفر در کل بدنه ۳۷۰۰ نفری ناوگان است.مدرس خیابانی تاکید کرد: طی دو 
سال گذشته توانستیم با استخدام نیروی کار داخلی، نیروی خارجی فعال در ناوگان را به نزدیک صفر برسانیم.

ثبت رکورد حمل ۲۷ میلیون تن بار در سال ۱۴۰۰
مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران از جمله دستاورد های مهم این گروه را طی سال ۱۴۰۰ که 
به احتمال فراوان در ســال جاری نیز تکرار خواهد شد، دستیابی به رکورد حمل ۲۷ میلیون تن کاال اعالم و 
خاطرنشان کرد: این رکورد تاریخی با بهره گیری از ۱۴۰ فروند شناور ملکی این گروه به دست آمده است.وی 
ادامه داد: این در حالی است که به علت تحریم ها، تامین سوخت از مبادی خارجی با دشواری مواجه بود که بر 
این اساس، با نگاه ویژه ای که گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران به تامین نیاز های ناوگان از داخل کشور 
داشته است، با تکیه بر توانمندی های داخلی موفق شدیم تا ۱۰۰ درصد از سوخت مورد نیاز ناوگان را از داخل 
تامین کنیم؛ به نحوی که هم اکنون، کلیه ســوخت مورد نیاز شناور هایی که به ایران تردد دارند، با همکاری 

تنگاتنگ با وزارت نفت و پاالیشگاه های داخلی، در داخل کشور تامین می شود.

حمل ۳۰۰ دستگاه کانتینر کاالی ترانزیتی روسیه 
وی مأموریت مهم گروه کشــتیرانی طی سال جاری را احیای کریدور شمال-جنوب اعالم کرد و گفت: گروه 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران موفق شد از ابتدای سال جاری تا کنون بالغ بر ۳۰۰ دستگاه کانتینر کاالی 

ترانزیتی روسیه را به این کشور حمل کند.

کاهش ۳۰ درصدی هزینه حمل بار با احیای کریدور شمال- جنوب
مدرس خیابانی تصریح کرد: با احیای کریدور شمال-جنوب هزینه حمل کاال نسبت به مسیر کانال سوئز تا ۳۰ 
درصد و زمان حمل آن تا ۴۰ درصد کاهش می یابد که امیدواریم در این زمینه نیز گروه کشتیرانی جمهوری 

اسالمی ایران برگ زرین دیگری ثبت کند.

 کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، ناوگان پشتیبان تجارت خارجی

مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسامی ایران خبر داد:

اشتغال به کار ۲۰۰۰ ایرانی در ساخت ۴ فروند کشتی داخلی
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گزیده خبر
در اولین روز از هفته دولت

خط انتقال آب از سد عباس آباد به تصفیه 
خانه بانه وارد مدار بهره برداری شد

در اولیــن روز از هفتــه دولت 3 پروژه آبی این شــرکت بــا اعتبار حدود 177 
میلیارد تومان آغاز و به بهره برداری رســید.به گزارش روابط عمومی شرکت آب 
منطقه ای کردستان، در مراسمی که با حضور استاندار و جمعی از مدیران استانی 
و شهرســتان بانه برگزار شد در نخســتین روز از هفته دولت به تنش کم آبی 
بانه، پایان داده شد.در مراســم افتتاحیه، مهندس آرش آریانژاد ضمن تقدیر از 
مجموعه کارکنان این پروژه ها، عوامل پیمانکار و مشاور گفت: امروز در حالی که 
یک ماه تا پایان وعده استاندار کردستان در خصوص انتقال آب از سد عباس آباد 
به تصفیه خانه بانه مانده است، این پروژه با اعتبار 70 میلیارد تومان هزینه، به 
بهره برداری رســید.مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کردستان، افتتاح ایستگاه 
پمپاژ اضطراری بوئین را از دیگر وعده های محقق شده خواند و افزود: این پروژه 
نیز با اعتبار یک میلیارد و 500 میلیون تومان جهت تأمین آب شرب شهر بانه 

به بهره برداری رسید.

گاز طبیعی به جزیره کیش رسید
درآســتانه هفته دولت و به صــورت ویدیو کنفرانس، 
با حضور وزیرنفت، مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران، 
اســتاندار هرمزگان و مدیر عامل شــرکت گاز استان 
هرمزگان، گازرســانی به نیروگاه های کیش در سی و 
یکم مرداد ماه ســال جاری، به بهره برداری رســید.به 
گزارش روابط عمومی شرکت گاز اســتان هرمزگان، فواد حمزوی، مدیر عامل 
شرکت گاز اســتان هرمزگان ضمن اشاره به افتتاح  طرح انتقال گاز به نیروگاه 
های جزیره کیش با حضور وزیر نفت و سایر مسئولین کشوری و استانی،اظهار 
کــرد: تأمین گاز مورد نیاز نیروگاه های ماهتــاب و آب و برق  جزیره کیش از 
ســال 13۹۹ در دستور کار شرکت ملی گاز ایران قرار گرفت. وی افزود: اجرای 
این طرح  در شــهریورماه ســال 13۹۹ توســط هیات مدیره شرکت ملی گاز 
ایران به شــرکت گاز استان هرمزگان ابالغ و پس اخذ مجوزهای الزم و فرآیند 

پیمان سپاری، عملیات اجرایی آن در دی ماه سال 13۹۹ آغاز گردید. 

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با حقوق و 
تکالیف کارکنان و مقررات انضباطی

معاون منابع انســانی شرکت توزیع نیروی برق اســتان زنجان از برگزاری دوره 
آموزشی آشنایی با حقوق و تکالیف کارکنان و مقررات انضباطی به همت دفتر 
آموزش و برنامه ریزي نیروي انساني این شرکت خبر داد.به گزارش روابط عمومی 
شــرکت توزیع نیروی برق اســتان زنجان، بابک محمدی بــا اعالم اینکه دوره 
آموزشی آشنایی با حقوق و تکالیف کارکنان و مقررات انضباطی در محل سالن 
غدیر شرکت برگزار شــد گفت: دکتر حسن طغرانگار، استادیار دانشگاه زنجان 
و رییس ســابق دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان زنجان و از اساتید به نام 
گروه حقوق مدرس این دوره آموزشی بودند که خوشبختانه با استقبال همکاران 
به پایان رســید.محمدی، پیرامون لزوم و اهمیت آموزش و آشنایی کارکنان با 
مســوولیت حقوقی و قانونی عنوان کرد: آشــنایی با وظایف حقوقی و تکالیف 
سازمان و کارکنان در قبال هم موجب بهبود کارآیی و در نهایت ارتقای بهره وری 
سازمان خواهد شد و هدف از برگزاری دوره های آموزشی نیز در نهایت بهبود و 

افزایش کارآیی همکاران و در نهایت رسیدن به اهداف شرکت است.

وزیر نیرو:

احیای زاینده رود امکان پذیر است
وزیر نیرو گفت: یکی از مهم ترین برنامه های وزارت نیرو احیای زاینده رود اســت، به طور 
قطع این کار امکان پذیر اســت. احیا به گونه ای است که تامین آب مطمئن و پایدار بوده 
و رهاســازی حداقل آبی در فصل ها و ماه های مختلف شکل بگیرد.به گزارش ایسنا، علی 
اکبر محرابیان در برنامه ی تلویزیونی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با مسئوالن مرتبط 
گفت: در زاینده رود پروژه های مختلف مطرح شــده، اما نیمه کاره هســتند. هم اکنون با 
همفکری و همگرایی متخصصان برنامه ها به گونه ای طراحی شده که اجرایی شود.وی با 
اشــاره به فعال شدن دیپلماسی آب و انرژی در دولت سیزدهم، گفت: احیای حقوق آب 
کشــور را همواره پیگیری می کنیم.وزیر نیرو با اشاره به شرایط تحویل دولت سیزدهم و 
مشکالت موجود، اظهار کرد: شهریور سال گذشته که دولت مشغول به کار شد در حوزه 
آب مســائل و مشکالتی وجود داشت که بخشی از آن مربوط به شرایط طبیعی کشور از 
جمله خشکسالی و کمبود منابع بود.وی ادامه داد: بخش دیگر هم تعداد باالیی از پروژه های 
نیمه تمام و متوقف شده بود که نیاز داشت با کار و تالش جدی و یک برنامه ریزی منسجم 
بتوانیم برنامه های دولت و مطالبات مردمی را پاسخگو باشیم.وزیر نیرو خاطرنشان کرد: بر 
اساس آماری که خود وزارت نیرو منتشر کرد قبل از حضور دولت مردمی، تابستان گذشته 
حدود 300 شهر و بیش از ۸000 روستا دچار تنش آبی بودند و دولت با این شرایط شروع 
بــه کارکرد.محرابیان با بیان اینکه مجموع بارش ها حدود ۲0۲ میلی متر بوده، گفت: این 
میزان، تقریبا حدود 17 درصد کمتر از شرایط نرمال بوده که البته میزان بارش ها نسبت 
به ســال گذشته بهتر بوده ولی نسبت به شرایط نرمال تقریبا 17 درصد کاهش داشتیم.
وی با اشــاره به اینکه امسال هم جزو سال های خشک محسوب می شود، گفت: بارش ها 
در هر صورت مثبت است چرا که به منابع آبی اضافه شده و اگر درجاهایی که سیل بند 
یا ســد وجود داشته باشد باعث می شود این آب ها در پشت سدها ذخیره شود.وزیر نیرو 
گفت: امســال موفقیت ما در گرو مدیریت مصرف برق بود که به وسیله مردم، ذینفعان و 
مصرف کنندگان انجام شــد.محرابیان ادامه داد: در بخش آب هم با توسعه این  شیوه و با 
میزان آبی که در اختیار داریم  می توانیم شاهد بهره وری و رشد تولید باشیم.وزیر نیرو با 
اشاره به وجود 7۴00 نقطه شناسایی شده در بستر و حریم رودخانه های کشور گفت: در 

تالش هستیم با همکاری سایر دستگاه ها زمینه اصالح این نقاط را فراهم کنیم و تاکنون 
۴00 نقطه از این سازه های تقاطعی را رفع کردیم و برنامه برای سایر نقاط و روستاها نیز 
ادامه دارد.وی ادامه داد: بیش از ۹0 درصد از خسارات سیالب مرتبط با همین سازه های 
تقاطعی است و از همکاران خود در سایر دستگاه ها می خواهیم که در اصالح این سازه ها 
همکاری داشــته باشــد.محرابیان در رابطه با اقدامات در حال اجرای وزارت نیرو به سه 
زمینه اشــاره کرد و گفت: برنامه هایی که اکنون در حال اجرا داریم در ســه زمینه است 
که در اولین حوزه استقرار سازوکار حکمرانی آب است چراکه در حکمرانی آب معتقدیم 
می توانیم از ظرفیت های کشــور و مردمی بهتر استفاده کنیم.وی افزود: به همین منظور 
سندی را آماده کردیم که نقطه نظرات تمامی متخصصان و متفکران حوزه های آب در آن 
لحاظ شده است.محرابیان با اشاره به ویژگی های سند آب گفت: مشارکت تمام ذینفعان 
در توزیع آب، مدیریت مصرف و پروژه های زیربنایی بوده که از ویژگی های بارز این ســند 
است.وی با بیان اینکه بخش سوم برنامه های وزارت نیرو به مسئله پروژه های زیرساختی 
آب کشور اختصاص دارد، گفت: بخش سوم خود در سه بخش یعنی ۸00 پروژه کوچک 
و متوسط برای حل مسئله شهرها، پروژه های جهاد آبرسانی در بیش از 10 هزار روستای 
کشــور و تعریف ۲7۴ پروژه ویژه به دنبال تامین پایدار منابع آب برنامه ریزی شده است.

به گفته وزیر نیرو، طی پنج ماه ابتدایی امســال، برای 1۲00 روســتا تامین آب پایدار و 
باکیفیت صورت گرفته اســت.او با اشــاره به ابرپروژه آبرسانی غدیر گفت: در پروژه غدیر 
عالوه بر ایجاد سازوکاری برای توسعه بزرگترین شبکه آبرسانی کشور به ظرفیت 1۲ متر 
مکعب در ثانیه، منبع تامین آب را از کرخه به دز به عنوان یکی از بهترین منابع آبی سوق 
دادیم که مسئله آب ۶0 درصد استان پهناور خوزستان را به صورت بلندمدت حل خواهد 
کرد، البته برای سایر مناطق خوزستان نیز پروژه های کالنی را در نظر داریم که با سرعت 

اجرایی خواهد شد.
وی با اشاره به آخرین وضعیت شهر همدان خاطرنشان کرد: شهر همدان از دهه 70 دچار 
مشکل آب بوده و از آن زمان تا حال حاضر این شهر دچار تنش آبی بوده است که امسال 

این تنش آبی بیشتر شده و متخصصان در حال حل مشکل این شهر هستند.

وی ادامه داد: برای آبرسانی از فاصله 1۴5 کیلومتری این شهر، طرح عملیاتی شروع شد 
و با گذشــت 17 سال از این طرح پیشرفت بسیار کمی داشت.محرابیان با اشاره به سفر 
اعضای کابینه دولت سیزدهم به استان همدان، اظهار کرد: با حمایت رئیس جمهور اعتبار 

ویژه ای به این طرح داده شد که عملیات اجرایی آن با سرعت هرچه تمام تر شروع شود.
وی با بیان اینکه این پروژه در مدت پنج ماه پروژه پیشرفت مناسبی داشته، گفت: امیدواریم 
این پروژه تا پایان شــهریورماه به اتمام برسد.محرابیان با بیان اینکه هیچ محدودیتی در 
تامین آب شهرکرد نداریم، اظهار کرد: متاسفانه سیل هایی که در ارتفاعات زردکوه اتفاق 
افتاد باعث ذوب شدن یخچال های طبیعی شد و همراه سیالب ها وارد سرچشمه ها شد و 
سرچشمه کوهرنگ که یکی از چشمه های با کیفیت بسیار خوب است، کدورت باالیی پیدا 
کرد.وزیر نیرو با بیان اینکه در لحظه حدود ۶0 درصد آب استان را از دست دادیم، ادامه داد: 
این اتفاقی بود که مشابه آن را نداشتیم و اقدامی که برای تامین آب شرب منطقه انجام شد 
یک اقدام بسیار قوی بود که توانستیم در مدت کوتاهی این حجم آب را جایگزین کنیم.

به گفته محرابیان، دیپلماسی آب فعال تر شده و موضوع آب پایه ثابت تمامی مذاکرات با 
کشورهای خارجی است، به طوری که احیای حقوق آب کشور را همواره پیگیری می کنیم.

وی با تشریح شرایط آب های مرزی در حوزه افغانستان و ترکیه گفت: ایران در این مناطق، 
پایین دست بوده و دریافت کننده آب است. پیش از این سازه هایی وجود داشت که مانع 

ورود آب می شد که طی سفر اخیر به این کشورها بر حذف این سازه ها تاکید شد.

تهران- ایرنا- وزیر نفت با اعالم اینکه امروز در پارس جنوبی، 
یک میلیارد دالر پروژه افتتاح و به بهره برداری رسید، گفت: 

عملیات اجرایی ۲ میلیارد دالر پروژه جدید نیز آغاز شد.
بــه گزارش ایرنا، جواد اوجی در مراســم بهره برداری و آغاز 
عملیات اجرایی طرح های وزارت نفت در اســتان بوشهر، با 
اشــاره به اینکه 70 درصد تولید گاز کشور در استان بوشهر 
انجام می شود، افزود: امروز یک میلیارد دالر پروژه افتتاح شد 

و ۲ میلیارد دالر نیز پروژه جدید نیز عملیات اجرایی آن آغاز 
شــد.وی تاکید کرد: اولویت با نیروهای بومی استان بوشهر 
در اجرای پروژه ها اســت.اوجی با اشاره به امضای تفاهم نامه 
برای ارتقا دانش نیروهای بومــی، گفت: با این اقدام امکان 
استفاده از نیروهای بومی بیشتر می شود.وزیر نفت با اشاره 
بــه اینکه 1377 میلیارد تومان اعتبار برای انجام پروژه های 
مســئولیت های اجتماعی در استان بوشــهر در نظر گرفته 

شده اســت، افزود: در اســتان هایی که صنعت فعال است، 
مردم آن مناطق باید بهره مند شــوند.وی ادامه داد: در یک 
ســال عمر دولت سیزدهم 1۴ هزار میلیارد تومان مصوبات 
ســفرهای استانی برای انجام مســئولیت های اجتماعی در 
سراسر کشور مصوب شده است.اوجی در خصوص گازهای 
مشعل شرکت ملی گاز برای جمع آوری گازهای همراه مکلف 
شدند، گفت: تکمیل زنجیره پتروشیمی در دستور کار است 

در  سرمایه گذاران  از  و 
این خصــوص حمایت 
می کنیــم.وی تاکیــد 
پارس  توسعه  در  کرد: 
گازپروم  بــا  شــمالی 
امضا  خوبی  تفاهم نامه 
نفت  اســت.وزیر  شده 
با بیــان اینکــه 300 

میلیارد تومان برای راه آهن بوشــهر- شیراز در نظر گرفته، 
گفت: اکنــون اعتبارات را با توجه بــه زمان بندی پرداخت 

کرده ایم.

وزیر نفت خبر داد:

بهره برداری و آغاز اجرای ۳ میلیارد دالر پروژه نفتی در پارس جنوبی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد ســند رسمی مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالک شهرستان دیواندره 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان 
و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خودرا به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواســت خودرا به مراجع قضایی تقدیم و رسید آنرا به این اداره تحویل 
نمایند :1-برابر رای شــماره 1401/828 آقای محمود بهمنی فرزند عبدالکریم به 
شماره ملی 3859643691 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی آبی همراه 
با درختان گردو مثمر به مشــهوریت محلی عه لی یه کوله به مساحت 11623/13 
مترمربع به شــماره پالک 10۷ فرعی از 6۷ اصلی واقع در بخش 13 دیواندره قریه 
تازه آباد آصف خریداری از مالک رســمی خانم قمرناز بهمنی 2-برابر رای شــماره 
1401/830 آقای ساسان محمد پنا فرزند اسمعیل به شماره ملی 3850064832 
نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی کانی کویره 
به مســاحت 43999/346 متر مربع به شماره پالک 698 فرعی از 5 اصلی واقع در 
بخش 14 دیواندره قریه دربند خریداری از مالک رسمی آقایان محمد صالح و محمد 
رئوف عنایتی 3-برابر رای شماره 1401/825 آقای مظفر منصوری فرزند حسین به 
شــماره ملی 3859496166 نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان 
به مســاحت 83۷/80 متر مربع به شماره پالک 13289 فرعی از 58 اصلی واقع در 
بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رســمی آقای عباس ولد 4-برابر رای شماره 
1401/655 آقای جمشید مرادی فرزند عباس به شماره ملی 3859633260 نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوربت محلی انبار 
آب یا بغل جاده بیجار به مساحت 41844/82 متر مربع به شماره پالک ۷6 فرعی 
از 28 اصلــی واقع در بخش 3 الحاقی بیجار قریه دربند خریداری از مالک  رســمی 
آقای ابراهیم اولیایی 5-برابر رای شــماره 1401/84۷ آقای مســعود رضائی فرزند 
محمد امین به شــماره ملی 3859585401 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
زراعتی دیم به مشــهوریت محلی کانی دووسه به مساحت 4۷820/69 متر مربع به 
شــماره پالک 293 فرعی از 48 اصلی واقع در بخش 13 دیواندره قریه زاغه سفلی 
خریداری از مالک رسمی آقای محمد امین رضایی 6- برابر رای شماره 1401/838 
آقای محمد دهقانپور فرزند امین به شماره ملی 3859184636 نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین زراعتی آبی به مشــهوریت محلی کنار جاده دراســب دیواندره به 
مســاحت 20368/86 متر مربع به شــماره پالک 252 فرعی از 1۷ اصلی واقع در 
بخــش 14 دیواندره قریه گل تپه ســفلی خریداری از مالک رســمی آقای کدخدا 
فیــض اله دهقان پور ۷-برابــر رای شــماره 1401/8۷5 اداره کل ورزش و جوانان 
به شناســه ملی 14000261061نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین ورزشی به 
مساحت 3631/43 متر مربع به شماره پالک 181 فرعی از 24 اصلی واقع در بخش 

19 دیواندره قریه قزلبالغ خریداری از مالک رسمی آقای محمد سعید محمدی.  
تاریخ انتشار نوبت اول سه شنبه 1401/06/08 

و تاریخ انتشار نوبت دوم  سه شنبه 1401/06/22
برزگر رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دیواندره )م الف132(

در دیدار شهردار و رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر صدرا با رئیس اتحادیه حمل و 
نقل همگانی کشور:

هفت دستگاه مینی بوس و تسهیالت بالعوض جهت 
ساماندهی و بهسازی ناوگان فرسوده شهری

در دیدار دکتر پرنیان شهردار، مهندس عزیزی رئیس شورای اسالمی شهر صدرا، مهندس 
فیروزمند رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسالمی شهر صدرا با دکتر متولی رئیس اتحادیه 
حمل و نقل همگانی کشــور، حل بخشی از نیازهای شــهر صدرا در حوزه حمل و نقل در 
دســتور کار قرار گرفت.دکتر پرنیان شــهردار صدرا با اعالم این خبر گفت: باتوجه به نیاز 
ضروری مردم صدرا، با هماهنگی صورت گرفته با رئیس اتحادیه حمل و نقل همگانی کشور 
و پیگیری های رئیس و اعضای محترم شورای اسالمی این جلسه تشکیل و شرایط ویژه شهر 
صدرا، نیازهای مردم، عدم توجه به زیرساختها از ابتدای شکل گیری شهر تشریح گردید.در 
این جلسه مقرر شد هفت دستگاه مینی بوس جهت تقویت ناوگان حمل و نقل درون شهری 

به صدرا اختصاص یابد تا بخشی از نیاز شهروندان صدرا مرتفع گردد.

استاندار تهران در آئین معارفه فرماندار ویژه شهرستان شهریار:
ارتقای سطح تقسیمات کشوری شهرستان، باید در 

زندگی، متن و معیشت مردم اثرگذار باشد
شــهریار – نرگس اصالنی - مهندس منصوری استاندار تهران در آئین معارفه دکتر شفیع 
زاده به عنوان فرماندار ویژه شهرســتان شــهریارگفت: ارتقای ســطح تقسیمات کشوری 
شهرستان شــهریار، باید در زندگی، متن و معیشــت مردم اثرگذار باشد.به گزارش روابط 
عمومی فرمانداری ویژه شهرستان شهریار؛مهندس منصوری استاندار تهران در جلسه شورای 
اداری شهرســتان شــهریار با ذکر این جمله که ربط خودمان را با ربط مردم شهریار ربط 
عاشقی می دانیم گفت: معتقدیم که باید با عمق جان کار و تالش کنیم تا بتوانیم مشکالت 
و معضالت را برطرف کنیم چرا که با کار عادی نمی توان اســتان تهران را اداره کرد چون 

تهران یک استان عادی نیست.

طی آئینی از کارمندان نمونه و بازنشستگان شرکت 
گاز مازندران تجلیل شد

دبیر ستاد بزرگداشت هفته دولت شرکت گاز استان در این آیین 
با بیان اهمیت انرژی گاز درجهت تامین رفاه و آسایش برای مردم 
اظهار داشــت: رسیدن گاز به مناطق کوهســتانی و صعب العبور 
اســتان برای بسیاری از ساکنین آن مناطق مانند یک رویا بود که 
بحمداهلل محقق شــده و گاز باعث آرامش روســتاییان عزیز شده 
اســت.عمادی اظهار داشــت: بی شــک امروز با تجلیل از همکاران پر تالش خود، همت و 
مجاهدت نیروی انسانی دســت اندرکار در عرصه خدمات گازرسانی را ارج نهاده و قدردان 

تالشهای پر ثمر آنها باشیم.

گاز روستای گرگیج آباد مینودشت افتتاح شد
همزمــان با چهارمین روز هفته دولت ، باحضور دهنــوی معاون هماهنگی  امور اقتصادی  
استاندار گلستان ،دکترآریانپور نماینده مجلس شورای اسالمی ، فرماندار، بخشدار ،مدیرعامل 
شرکت گاز استان گلستان و اهالی روستای گرگیج آباد ، گاز روستای  مذکور به همراه یک 
واحد صنعتی شهرســتان مینودشت به بهره برداری رسید.در این مراسم علی طالبی مدیر 
عامل شرکت گاز استان با تبریک هفته دولت در خصوص جزئیات این پروژه ها گفت ، برای 
گازرسانی به روستای گورگیج آباد  بالغ بر۶ میلیارد  ریال  هزینه شده است که  در این رابطه 

تعداد 70 خانواراین روستا  از نعمت گاز طبیعی برخوردار خواهند شد.
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مهندس رخصتی تأکید کرد :
 تکمیل مدرنیزاسیون ذوب آهن اصفهان 

با توان داخلی
مهنــدس ایــرج رخصتــی مدیرعامــل ذوب آهن 
اصفهــان ضمــن تبریک فرا رســیدن هفتــه دولت 
بــه تمام خدمــت گــزاران نظام مقــدس جمهوری 
اســامی و گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهیدان 
واالمقــام رجایــی و باهنر درخصوص دســتاوردهای 
ذوب آهــن اصفهان گفــت: برخی از پــروژه هایی که امروز در دســت اجرا 
داریــم ، کارهــای ماندگاری اســت که تــداوم تولید و توســعه فعالیت این 
 شــرکت را تضمیــن نموده و برای نســل هــای آینده نیز حفــظ می کند .
وی با اشاره به آغاز پروژه تعویض بالک های بخش فوالد سازی که برای اولین 
بار در کشــور انجام می شــود گفت: عاوه بر پروژه مذکور که مدرنیزاسیون 
ذوب آهن اصفهان را تکمیل می کند، در راســتای بهینه سازی ظرفیت تولید 
پروژه های احداث پلنت اکســیژن، احداث کوره پاتیلی شــماره ۳ و بازسازی 
کوره پاتیلی شــماره ۱ در دست اقدام اســت و همچنین جهت تامین منابع 
آبی شــرکت ، ۴ پروژه از جمله احداث تصفیه خانه پساب به روش BOT در 

دست اجرا قرار دارد .

تمدید رتبه A از موسسه اعتباری )پایا( برای 
گروه بهمن

گروه  بهمن برای دومین سال پیاپی موفق به کسب رتبه  A از موسسه اعتباری )پایا( 
شد.  سال گذشته گروه بهمن بعد از کسب افتخاراتی نظیر خودروساز نمونه، بهره 
ورترین خودروساز، اولین خودروساز سبز، پیشرو بودن در میان شرکتهای خصوصی 
، قرار گرفتن در میان کیفی ترین خودروهای تولیدی کشور، توسعه ساخت داخل 
محصوالت ، ســودآوری پایدار، اخذ جوایز و نشــان های متعدد ملی در حوزه های 
تعالی ســازمانی، کیفیت، بهره وری، مدیریت دانش و منابع انسانی، در رتبه بندی 
موسســه ) پایا( رتبه A  را کســب کرد و امسال نیز این رتبه تمدید شد.  در حال 
حاضر گروه بهمن تنها شــرکت خودروساز کشور می باشد که موفق به کسب رتبه 
اعتباری درسطح  A با دور نمای با ثبات شده است.  دریافت رتبه اعتباری باال می 
تواند در تسهیل تامین مالی از بازار سرمایه موثر واقع گردد و همچنین این رتبه در 
ارتقای ســطح اعتباری شرکت در سیستم بانکی ماک ارزیابی قرار خواهد گرفت.

کسب رتبه اعتباری مناسب )حداقل رتبه BBB و باالتر از آن که رتبه  A می باشد( 
هم اکنون در  بازار سرمایه به عنوان یک ارزش شناخته شده و این رتبه در کاهش 
ریســک اعتباری شرکت ها حائز اهمیت است و از این طریق شرکت ها می توانند 
بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود را طبق ضوابط و دستورالعمل های تدوین شده 

توسط سازمان بورس اوراق بهادار، بدون وثیقه وضامن تامین کنند.

مدیرعامل فوالد مبارکه در جمع کارکنان این شرکت :
در مبارزه با فساد با هیچ كسی تعارف نداریم 

اما به اصول اخالقی هم پایبندیم 
مســئله ما جدا کردن خط خود از خط دشــمن است، 
همان گونه که رهبــر معظم انقــاب فرمودند: "مراقب 
باشــید مطالبه گــری و راهکارهایتان با دشــمنان نظام 
مخرج مشــترک پیــدا نکنــد”. محمدیاســر طیب نیا 
مدیرعامل فوالد مبارکه در جمع کارکنان این شــرکت 

اظهار کرد:مســئله ما جدا کردن خط خود از خط دشــمن اســت، همان گونه که 
رهبــر معظم انقــاب فرمودند: "مراقب باشــید مطالبه گــری و راهکارهایتان با 
دشــمنان نظام مخرج مشــترک پیدا نکند"، تصریح کرد: همه ما درون یک نظام 
 و مدعیان مبارزه با فساد هستیم و برای همین در عرصه مسئولیت قرار گرفته ایم.

طیب نیــا با بیان اینکه نمونه این گونه اتفاقات را در دیگر شــرکت های بزرگ دنیا 
داشته ایم، ابراز داشت: فوالد مبارکه متعلق به یک فرد یا سهامدار نیست بلکه نماد 
اقتدار ملّی است، هدف گذاری دولت سیزدهم خدمت به مردم با شیوه کار مجاهدانه 
و پاک دستانه و مبارزه با فساد است و یکی از مهم ترین و اصلی ترین مأموریت های 
ما در فوالد مبارکه نیز همین اســت.وی اضافه کرد: ما از همان روزهای ابتدایی با 

نهادهای نظارتی ارتباط تنگاتنگی داشته ایم .

گزیده خبر
راهبر مجتمع پیربکران اعام کرد:

اجرای 2 طرح توسعه ای در مجتمع سنگ 
آهک پیربکران پس از واگذاری

راهبر مجتمع ســنگ آهک پیربکران خبر داد: این مجتمع 2 طرح توســعه ای 
را پس از واگذاری، اجرا کرده اســت.به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، ولی اهلل 
رنجبر با بیان این مطلب گفت: مجتمع سنگ آهک پیربکران پس از واگذاری به 
راهبر، خط دوم سنگ شکن )با هدف افزایش تولید سنگ آهک دانه بندی( و خط 
تولید سنگ آهک 0-5 میلی متری را با سرمایه گذاری حدود ۳0 میلیارد تومان 
راه اندازی کرده است.وی افزود: مطالعات اجرایی طرح های توسعه ای مختلفی 
نیز انجام شــده اما به دلیل مخالفت سازمان محیط زیست تاکنون امکان اجرای 
آن ها فراهم نشده است که در صورت دریافت مجوز موافقت و اجرا، اشتغال قابل 

توجهی ایجاد خواهد شد.

در حاشیه نمایشگاه تحول صنعت خودرو مطرح شد
رشد ۹۵ درصدی مهارت كاركنان 

نمایندگی های ایران خودرو
به گزارش خبرخودرو، معاون شــبکه شرکت ایساکو گفت: با تشخیص قطعات 
معیوب و به محض ثبت قطعه ایرادی در شبکه نمایندگی ها، پیامکی به سازنده 
قطعه ارسال می شود تا بدون وقفه و با جلوگیری از ادامه تولید، بهبود و اصاح 
الزم در فرآیند تولید صورت گیرد تا قطعه بدون عیب وارد چرخه تولید و خدمات 
شــده و فرصت ادامه تولید به قطعه معیوب داده نشــود.به گزارش خبرخودرو، 
معاون شــبکه شرکت ایساکو گفت: با تشخیص قطعات معیوب و به محض ثبت 
قطعه ایرادی در شــبکه نمایندگی ها، پیامکی به سازنده قطعه ارسال می شود تا 
بــدون وقفه و با جلوگیری از ادامه تولیــد، بهبود و اصاح الزم در فرآیند تولید 
صورت گیرد تا قطعه بدون عیب وارد چرخه تولید و خدمات شده و فرصت ادامه 

تولید به قطعه معیوب داده نشود.

سفرهای استانی به واقع نگری دولت در حل 
مسائل مردم كمک می كند

معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه ســفرهای اســتانی به واقع نگری 
دولت در حل مســائل مردم کمک می کند، گفت: دولت در ســفرهای استانی 
که با رویکرد اقتصادی انجام می شودعاوه بر اینکه مشکات روزمره مردم را تا 
حدودی حل کرده است، کارگاه های تولیدی هم یکی پس از دیگری بازگشایی 
و کارهای خوبی انجام شده است.به گزارش پایگاه خبری آستان مقدس حضرت 
معصومه ســام اهلل علیها، محمد حسینی در دیدار با آیت اهلل سعیدی که ظهر 
امروز در ســالن محراب حرم مطهر بانوی کرامت انجام شد اظهار کرد: سفرهای 
اســتانی به واقع نگری دولت در حل مســائل مردم کمک می کند و دولت در 

سفرهای استانی که با رویکرد اقتصادی انجام می شود.

تجارت خارجی ایران به 109 میلیارددالر رسید؛

صادرات در دولت سیزدهم ۵۲ میلیارد دالری شد
ســخنگوی گمرک گفت: از زمان استقرار دولت سیزدهم در 
مدت یک ســال، میزان تجارت خارجی غیرنفتی کشــور با 
۱۶۱ میلیون تن به ۱0۹ میلیارد دالر رسید.به گزارش ایسنا، 
ســیدروح اله لطیفی - سخنگوی گمرک - در تشریح تجارت 
یکساله دولت ســیزدهم اظهار کرد: از ابتدای استقرار دولت 
سیزدهم در شهریور ســال ۱۴00 تا پایان مرداد سال جاری 
۱۶۱ میلیون و ۶۴ هزار تن کاال به ارزش ۱0۸ میلیارد و ۸۶۸ 
میلیون دالر، بین ایران و ســایر کشــورها تبادل شد که این 
میزان نســبت به مدت مشابه در دولت گذشته از لحاظ وزنی 
۳ درصد و از لحاظ ارزش ۳0 درصد با رشد همراه بوده است.

وی افزود: ســهم صادرات کاالهای ایرانی در دولت سیزدهم، 
۱2۱ میلیون و ۱۷۶ هزار تن کاال به ارزش 52 میلیارد و 2۹۶ 
میلیون دالر بوده که نســبت به مدت مشابه بدون تغییر در 
وزن )کمتر از یک درصد(، 2۷ درصد در ارزش، افزایش داشته 
اســت.لطیفی درباره میزان واردات در دوره یک ساله  فعالیت 
دولت سیزدهم گفت: ۳۹ میلیون و ۸۸۸ هزار تن کاال به ارزش 

5۶ میلیارد و 5۷2 میلیون دالر، از ابتدای شهریور سال قبل تا 
پایان مرداد ۱۴0۱ از گمرکات اجرایی کشور ترخیص شده و 
وارد زنجیره تامین و توزیع شد که نسبت به مدت مشابه ۱۳ 
درصد در وزن و ۳۱درصد در ارزش با رشد همراه بوده است.

وی توضیح داد: در یک سال فعالیت دولت سیزدهم در حوزه 
تجارت خارجی نسبت به مدت مشابه، پنج میلیون و ۸5 هزار 
تن کاال و 2۴میلیارد و ۳02 میلیون دالر بیشتر، تبادل تجاری 
صــورت گرفته که چهار میلیون و ۶۸۳ هزار تن از این میزان 
و ارزش ۱۳میلیــارد و 2۱5 میلیــون دالر مربوط به افزایش  
واردات در دولت ســیزدهم بوده و ۴02 هزار تن از لحاظ وزن 
و ۱۱ میلیارد و ۸۷ میلیون دالر از لحاظ ارزش نیز مربوط به 
صادرات بوده است.بر اســاس اعام گمرک، لطیفی در پایان 
گفت: میزان ترانزیت کاالهای خارجی از کشــورمان در این 
بازه زمانی یکساله نیز به بیش از ۱۳ میلیون و  ۸50 هزار تن 
رسیده است که این میزان در بازه زمانی یکساله، باالترین حد 

نصاب در تاریخ کشور بوده است.
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فصل ریزش در بازار طالی جهانی!
قیمت طال امروز دوشنبه کاهش یافت زیرا دالر به دنبال پیام جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا مبنی بر اینکه بانک 
مرکزی برای مهار تورم بسیار باال، نرخ های بهره را بیشتر افزایش خواهد داد، به رشد خود ادامه داد.به گزارش ایسنا، بهای 
هر اونس طال پس از افت ۱.۲ درصدی در روز جمعه و پیش از تعطیلی بازار، در ساعت ۷ و ۳۵ دقیقه صبح امروز به وقت 
شرقی با ۱۲.۱ درصد کاهش به ۱۷۲۷ دالر رسید و قیمت طال در بازار معامالت آتی آمریکا نیز با ۰.۷ درصد کاهش به 
۱۷۲۸ دالر رسید.شــاخص دالر نزدیک به باالترین رقم دو دهه اخیر یعنی ۱۰۹.۲۹ ماه گذشــته، حفظ شد و شمش را 
برای دارندگان سایر ارزها گران کرد.پاول روز جمعه در کنفرانس بانک مرکزی جکسون هول در وایومینگ هشدار داد که 
آمریکایی ها به سمت دوره دردناکی از رشد اقتصادی کند و احتماالً افزایش بیکاری می روند زیرا فدرال رزرو برای مبارزه با 
تورم باال نرخ بهره را افزایش می دهد.نرخ های بهره باالتر هزینه فرصت نگهداری شمش های غیر بازده را افزایش می دهد و 
در عین حال دالر را تقویت می کند.ایزابل اشنابل، عضو هیئت مدیره بانک مرکزی اروپا در این سمپوزیوم گفت: بانک های 
مرکزی در سراسر جهان در معرض خطر از دست دادن اعتماد عمومی هستند و اکنون باید با قدرت برای مبارزه با تورم 
عمل کنند، حتی اگر این امر اقتصاد آنها را به رکود بکشــاند.بر اساس گزارش رویترز، قیمت طال در چین هفته گذشته 
افزایش یافت و به باالترین حد خود از اکتبر رســید زیرا کاهش قیمت های جهانی باعث تشویق خرید شد، در حالی که 
تقاضا در هند کاهش یافت زیرا خریداران منتظر کاهش بیشتر قیمت بودند.در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس 

نقره با یک درصد کاهش به ۱۸.۶۹ دالر رسید، پالتین با یک درصد کاهش به ۸۵۵.۲۷ دالر رسید.

آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان
در حال حاضر، بیت کوین بدترین خطر را در ماه آگوست از سال ۲۰۱۵ تجربه می کند زیرا هولدرها برای ماه قرمز سپتامبر آماده 
می شوند؛ چشم انداز بازه های زمانی ماهانه نشان می دهد که ماه سپتامبر از نظر تاریخی یک ماه قرمز و بسیار سرد است.به گزارش 
ایســنا و به نقل از کوین، بیت کوین )BTC( در مســیری قرار دارد که بدترین عملکرد ماه آگوست خود را از زمان بازار نزولی در 
آگوست سال ۲۰۱۵ مشاهده می کند و ماه آینده ممکن است حتی بدتر از این هم باشد.داده های منبع تحلیل زنجیره ای گلسنود 
نشان می دهد که بیت کوین طی هفت سال، آگوستی به این بدی نداشته است اما سپتامبر نیز به معنای کاهش متوسط  قیمت 
۵.۹ درصد بیت کوین است.پس از دو کاهش عمده قیمت بیت کوین در هفته های اخیر، دارندگان بیت کوین به طور قابل درکی 
ترســیده اند اما از نظر تاریخی، بیت کوین در ماه سپتامبر حتی عملکرد بدتری نسبت به ماه آگوست خواهد داشت.با ارزش ۲۰ 
هزار دالر، بیت کوین در این ماه ۱۴ درصد کاهش یافته است. این عملکرد ماه آگوست را به بزرگترین ماه بازنده از سال ۲۰۱۵ 
تاکنون تبدیل می کند اما ســال های بعد از آگوست ۲۰۱۵  ثابت کردند که آگوست در مورد عملکرد قیمت بیت کوین می تواند 
ماه بســیار خوبی باشــد برای مثال، در ســال ۲۰۱۷، بزرگترین ارز دیجیتال در یک رکورد صعودی بیش از ۶۵ درصد افزایش 
یافت.با این حال، ماهی که هیچ کس جهت احتمالی قیمت بیت کوین را حدس نمی زند ماه سپتامبر است. از قبل به عنوان ماه 
قرمز بیت کوین معروف شده و میانگین ضرر از زمان شروع رکوردهای گلسنود در سال ۲۰۱۳ تقریبا ۶ درصد بوده است.این بار، 
بی ثباتی کالن با سنت ترکیب می شود تا پیش بینی های غم انگیزی از سوی تحلیلگران ارائه شود. جاش راگر، معامله گر می گوید 

در حالی که بیت کوین حمایت ۲۰ هزار دالری را تهدید می کند بازار سهام به طور کلی در حال حاضر خوب به نظر نمی رسد.

گزیده خبر

مدیر امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران خبرداد:
 رشد 67 درصدی مانده سپرده های شعب 

در دولت سیزدهم
مدیر امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران گفت: مانده سپرده های 
شــعب این بانک در پایان تیرماه ســال جاری با رشد ۴۰ درصدی از ۸۰ هزار و 
۴۵۲ میلیارد ریال به ۱۱۲ هزار و ۴۰۴ میلیارد ریال رسیده که این رقم نسبت 
به دوره مشابه ســال قبل ۶۷ درصد رشد داشته است.به گزارش روابط عمومی 
بانک توسعه صادرات ایران، یوسف نجدی ، به مناسبت هفته دولت اظهار داشت: 
در این بین شعب مرکزی با ۵۴ هزار و ۵۷۷ میلیارد ریال ،میرداماد با ۲۲ هزار و 
۴۸۲میلیارد ریال و تبریز با ۷ هزار و ۸۰۷ میلیارد ریال بیشترین سهم را از نظر 
مانده سپرده ها ) ارزی و ریالی( در بین شعب بانک به خود اختصاص داده اند.وی 
ادامه داد: مانده تســهیالت اعطایی شعب در مقطع یادشده با رشد ۲۸ درصدی 
نسبت به مدت مشابه سال قبل از رقم ۸۸ هزار و ۴۳۳ میلیارد ریال به رقم ۱۱۳ 
هزار و ۵۶۵ میلیارد ریال رســیده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل، 

رشد ۶۰ درصدی را نشان می دهد.

صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری؛ در 
 بین 5 صندوق برتر کشوربه لحاظ

 پرداخت سود
صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری به لحاظ پرداخت سود در حوزه صندوق 
های ســرمایه گذاری حوزه بانکی در ردیف ۵ صندوق برتر قرار دارد.به گزارش 
روابط عمومی بانک گردشگری، صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری طی دو 
سال گذشته به طور میانگین بین ۲۰ تا ۲۱ درصد سود به حساب سرمایه گذاران 
واریز کرده اســت.بر اســاس بخشنامه فروردین ماه ســال ۱۴۰۱ سازمان امور 
مالیاتی، تمامی درآمدهای صندوق ســرمایه گذاری جهت اشــخاص حقیقی و 
حقوقی از پرداخت مالیات معاف است و این مسئله به عنوان یکی ازمزیت های 
مهم برای سرمایه گذاران صندوق محســوب می شود.سرمایه گذاران صندوق 
سرمایه گذاری بانک گردشگری می توانند از خدمات این بانک همچون دریافت 

تسهیالت، صدور ضمانت نامه و گواهی تمکن مالی بهره مند شوند. 

پرداخت تسهیالت دانش بنیانی ١٠6 هزار 
میلیاردی بانک صادرات ایران

 بانک صادرات ایران در یکسال فعالیت دولت سیزدهم معادل ۱۰۶ هزار میلیارد و 
۸۸۱ میلیون ریال تسهیالت دانش بنیان پرداخت کرد. تسهیالت حمایتی بانک 
صادرات ایران در سال گذشــته ۱۰ برابر افزایش یافت.به گزارش روابط عمومی 
بانک صادرات ایران به نقل از خبرگزاری فارس، این بانک یک بانک ۷۰ ســاله و 
پرقدمت در تمامی بخش ها در کشــور ما است که در حدود ۵۰ میلیون حساب  
دارد و بیش از ۴۵ میلیون از جمعیت کشــور از مشــتریان این بانک به شــمار 
می روند.این بانک به عنوان اولین بانک دارای حســاب سرمایه در گردش کشور 
است و در حال حاضر با سرمایه ای معادل با ۱۷۵ هزار میلیارد و ۳۵۳ میلیون و 
۹۷۲ هزار ریال از جمله مهمترین شرکت های فعال بورسی است.بر طبق آخرین 
گزارش منتشر شده از بانک صادرات ایران )گزارش ماهانه منتهی به تیر ۱۴۰۱(، 
درآمدهای محقق شده از محل تسهیالت اعطایی در این بانک در ۴ ماهه ابتدایی 
سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته با ۲۳ درصد رشد همراه شده 
و از بیش از ۹۸ هزار میلیارد به ۱۲۱ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.از کل 
درآمد حاصل از تسهیالت اعطایی این بانک در ۴ ماهه نخست سال ۴۱ درصد 

به اوراق مرابحه تعلق دارد. 

برگزاری دومین مسابقه بانکداری اسالمی
     با عنایت به نام گذاری روز دهم شهریورماه با عنوان روز بانکداری اسالمی و نظر 
به موافقت اعضای محترم شــورای عالی بانکداری اسالمی مبنی بر گرامی داشت 
هفته بانکداری اســالمی، مســابقه ای با محوریت نظارت و تطبیق شــرعی در 
بانکداری اســالمی از طریق طرح نمونه های مــوردی”Case Study” و اجراء 
به صورت مشارکتی در بین همکاران شــعب از ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ 
برگزار می شود.شرکت در این مسابقه به صورت اختیاری است و همکاران شعب 
می توانند به صورت گروهی برای حضور در آن مسابقه اقدام کنند. پس از برگزاری 
مسابقه و بررسی نتایج در دبیرخانه شورای عالی بانکداری اسالمی، عالوه بر ثبت 

مراتب در پرونده پرسنلی نفرات برتر، جوایزی به رسم یادبود اهدا می شود.

بخش تعاون بهترین و ارزشمندترین ظرفیت 
برای فعالیت اقتصادی است 

رئیــس هیات مدیره بانک توســعه تعاون طی دیدار بــا تعاونگران حوزه فرش 
دستباف، تعاونی را بهترین و ارزشمندترین ظرفیت برای فعالیت اقتصادی عنوان 
نمود.سید باقر فتاحی رئیس هیات مدیره بانک توسعه تعاون طی بازدید از غرفه 
تعاونگران و اتحادیه سراســری شرکت های تعاونی فرش دستباف در نمایشگاه 
فرش دستباف اظهار داشت: این بانک به عنوان حامی تعاونگران در عرصه های 
مختلف اقتصادی از جمله صنعت فرش دستباف مطرح است و خدمات اعتباری 
بانک در قالب انعقاد تفاهم نامه با اتحادیه و پرداخت تسهیالت اعتباری به جامعه 
هدف این صنعت در قالب تفاهم نامه، از جمله اقدامات بانک محسوب می شود.

رونمایی از سامانه تسویه یار با حضور 
مدیران ارشد بانک ملت و سمات

سامانه تســویه یار بانک ملت با حضور مدیران ارشد این بانک و شرکت سپرده 
گذاری مرکزی ایران) ســمات( به صورت رسمی رونمایی شد.به گزارش روابط 
عمومی بانک ملت، این ســامانه با هدف تســهیل در تســویه روزانه معامالت 
کارگزاران بورســی نزد شرکت ســمات در این بانک راه اندازی شده است.رضا 
دولت آبادی، مدیرعامل بانک ملت در مراســم رونمایی از ســامانه تسویه یار با 
اظهار خرســندی از راه اندازی این خدمت به عنوان یک خدمت بســیار مهم، 
اظهار داشت: با وجود این که بانک ملت در اکثر زمینه ها پیشتاز بوده اما در این 
بخش غفلت شده و راه اندازی این خدمت تاکنون به تاخیر افتاده است.وی افزود: 
خوشــبختانه با تعامل میان بانک ملت و شرکت سمات، امروز شاهد رونمایی از 
سامانه تسویه یار هستیم، گفت: اکنون که بانک ملت به بزرگ ترین بانک کشور 
تبدیل شــده اســت باید خدمات خاص و ویژه ای را ارائه کند و اول بودن صرفا 
نباید در آمار و ارقام باقی بماند و این بانک در خدمات خاص و ویژه هم پیشتاز 
خواهد بود.وی از تمرکز بانک ملت روی حوزه بازار ســرمایه خبر داد و گفت: در 
صددیم که ارتباط بیشتری بین بازار پول و سرمایه ایجاد و با توجه به زیرساخت 

های خوب بانک، خدمات ویژه و جدیدی را به فعاالن این بازارها ارائه کنیم.

افتتاح نیروگاه گازی تولید برق آرچین 
استان بوشهر، با مشارکت بانک ملی 

ایران
با مشارکت بانک ملی ایران نیروگاه گازی تولید برق آرچین در استان 
بوشهر افتتاح شــد.۱به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این 
بانک همواره حامی تولید داخلی و ســرمایه گذاران بخش خصوصی 
بوده اســت که در همین راستا با حمایت از ســرمایه گذاران وزارت 
نیرو در استان بوشــهر در جهت کمک به رشد اقتصادی کشور گام 
برداشته است.نیروگاه گازی تولید برق شهرک صنعتی ۲ با ظرفیت 
۲.۴ مگاوات و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار به بهره برداری رسیده است و 
قادر خواهد بود در افزایش پایداری شبکه برق شهرک صنعتی نقش 
قابل توجهی ایفا کند.گفتنی است محمد نجف زاده معاون امور شعب 
و بازاریابی منطقه دو کشور در مراسم افتتاح این نیروگاه که با حضور 
داریوش زراعتگر رییس اداره امور شــعب استان، مدیر عامل شرکت 
توزیع نیروی برق استان بوشــهر، مدیر کل اقتصاد و دارایی استان، 

فرماندار شهرستان بوشهر و اصحاب رسانه برگزار شد.

فروش ارز اربعین از فردا در ١5٠ 
شعبه منتخب بانک سپه

شعب منتخب بانک ســپه در سراسر کشور از سه شنبه هشتم شهریور 
ماه به زائران اربعین حســینی ارز اربعین ارائه می کنند. به گزارش پایگاه 
اطالع رســانی بانک ســپه؛ ۱۵۰ شــعبه منتخب بانک سپه در سراسر 
کشور به منظور تسهیل شــرایط عزیمت هموطنان به کربالی معلی در 
ایام اربعین حسینی، طبق بخشــنامه بانک مرکزی و با هماهنگی بازار 
متشکل ارزی اقدام به فروش ارز  )به میزان ۱۰۰ دالر( می کنند.متقاضیان 
واجد شرایط باالی ۱۸ ســال می توانند برای خرید ارز اربعین با همراه 
داشتن اصل کارت ملی، دارا بودن کارت بانکی و شماره تلفن همراه به نام 
متقاضی و ارائه پرینت ثبت نام در سامانه سماح) کد رهگیری ۱۰ رقمی( 

به شعب منتخب بانک سپه در سراسر کشور مراجعه کنند.

بانک تجارت پیشرو در فروش ارز 
اربعین

بانک تجارت به عنوان نخســتین بانک کشــور ارائه خدمات فروش 
ارز اربعین به زائرین عتبات عالیات را از روز یکشــنبه ششم شهریور 
ماه در واحدهای ارزی منتخب سراســر کشــور آغاز کرد.به گزارش 
روابط عمومی بانک تجارت ، بر اســاس بخشــنامه بانک مرکزی و 
پیرو هماهنگی انجام شــده در بازار متشــکل ارزی، ۵۶ واحد ارزی 
منتخب این بانک به عنوان یکی از ۵ بانک منتخب کشور، در راستای 
تسهیل شرایط اعزام زائرین حضرت ابا عبداهلل الحسین)ع( به کربالی 
معلی در ایام اربعین حســینی، از امروز نسبت به فروش ارز اربعین 
به متقاضیان اقدام کرده اند.متقاضیان واجد شــرایط می توانند برای 
خرید ارز اربعین با همراه داشــتن اصــل کارت ملی، دارا بودن کارت 
بانکی و شماره تلفن همراه به نام متقاضی و ارائه کد رهگیری سامانه 
سماح )ســامانه ثبت نام زائر اربعین - کد ۱۰ رقمی( به نزدیک ترین 
واحد ارزی منتخب بانک تجارت در تهران و استان های مختلف کشور 

مراجعه کنند.

 پیام مدیرعامل بانک شهر به مناسبت هفته 
بانکداری اسالمی

سیدمحمدمهدی احمدی مدیرعامل و عضو هیأت مدیره بانک شهر در یادداشتی به مناسبت 
هفته بانکداری اسالمی ضمن گرامیداشت این هفته، از تالش همه فعاالن صنعت بانکداری و 
کارکنان جامعه بانکی در ترویج اقتصاد دانش بنیان از طریق استفاده از ظرفیت های بانکداری 

اسالمی قدردانی کرد. متن کامل این پیام به شرح زیر است:
هفته بانکداری اســالمی مجالی شایسته برای نکوداشــت اراده جمعی و تالش های صورت 
گرفته در استفاده از ظرفیت های بانکداری اسالمی در تحقق سیاست راهبردی »توسعه اقتصاد 
دانش بنیان« و ضروری اســت بانک ها در خصوص تببین ظرفیت های مشترک بانکداری 
اســالمی و اقتصاد دانش بنیان گام بردارند.تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در  ســال  
۱۳۶۲ اگر نقطه عطفی در تحقق بانکداری اســالمی در ایران محســوب شود قطع به یقین  
پایه ریزی و توســعه اقتصاد دانش بنیاد نیز یکی دیگر از نقاط مهم و برجسته در این مسیر 
خواهد بود. در این راستا تبین راهکارهایی که بتواند ظرفیت های مشترک بانکدای اسالمی 
و اقتصاد دانش بینان را روشــن کرده و مدل های اجرایی پیشــنهاد کند از مأموریت های 
کلیدی بانک ها به شــمار می آید و در این میان بانک شــهر طی سالی جاری در این مسیر 
اقدامات شایسته ای را انجام داده است.اینجانب ضمن گرامیداشت هفته بانکداری اسالمی، 
تالش همه فعاالن صنعت بانکداری و همکاران جامعه بانکی در ترویج اقتصاد دانش بنیان از 
طریق استفاده از  ظرفیت ها بانکداری اسالمی را ارج نهاده و امیدوارم با کمک کارگزاران نظام 
مالی و متخصصین بانکی بتوانیم با ایجاد اصالحات مناسب در جهت بهبود کیفیت خدمات و 
معرفی عقود متناسب و قوانین کارآمد، توانمند و هماهنگ با اقتصاد دانش بنیان و اکوسیستم 
نوآوری، شبکه بانکی کشور را بر اساس آرمان های بلند نظام اسالمی و سیاست های راهبردی 

شعار سال یعنی » تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین«  پیش ببریم.
سیدمحمدمهدی احمدی – مدیرعامل و عضو هیأت مدیره بانک شهر

بیمه حامی آموزش منابع انسانی صنعت حمل ونقل
در نخســتین گردهمایی معرفــی دوره مهارت افزایی منابع انســانی صنعت حمل و نقل و 
لجســتیک که با حضور فعاالن و مدیران برجستهٔ صنعت حمل و نقل جاده ای هرمزگان، در 
سالن همایش های تأمین اجتماعی هرمزگان برگزار شد، مدیر شعبه هرمزگان بیمه تعاون، از 
ضرورت آموزش منابع انسانی صنعت حمل و نقل سخن گفت.به گزارش روابط عمومی بیمه 
تعاون، به نقل از صبح ساحل، ناهید قاسمی پور، سرپرست شعبه بندرعباس بیمه تعاون، در 
نخستین »دوره مهارت افزایی منابع انسانی صنعت حمل ونقل و لجستیک« و با حضور فعاالن 
و مدیران برجستهٔ صنعت حمل و نقل جاده ای هرمزگان برگزار شد، با اشاره به نقش پررنگ 
بیمه در آموزش و حمل ونقل گفت: بیمه در حمل ونقل یک راه مهم برای کاهش خساراتی است 
که درزمینهٔ جابه جایی کاالها پیش می آید و ایمنی در حمل ونقل بر اســاس آمار حوادثی که 
منجر به آسیب دیدگی و انواع خسارت می شود محاسبه می گردد.وی افزود: »ازاین رو داشتن 
بیمه در حمل ونقل ضروری اســت همچنین نیروی انســانی نقش کلیدی در رشد و توسعه 
سازمان ها دارد و آموزش صحیح نیروی انسانی باعث بهبود عملکرد سازمان می شود با توجه 
به گردهمایی انجام شده شرکت های حمل ونقل با ورود به بحث آموزش منابع انسانی مطمئناً 
به زودی شاهد توسعه و عملکرد بهتری نسبت به قبل در سازمان خود خواهند بود و چه اتفاق 
خوبی است اگر تمامی سازمان ها در موضوع آموزش نیروی انسانی وارد گردند تا شاهد توسعه 
و عملکرد خوب و باکیفیت بهتر در کشــور باشیم«.گفتنی است یونس مظلومی، مدیرعامل 
شرکت بیمه تعاون نیز در رویداد »اینشورتاک«، اولین مسابقه سخنرانی تخصصی در صنعت 
بیمه که با هدف ارتقای مهارت های فن بیان و سخنوری  برگزار شد، از ضرورت های برگزاری 
چنین مسابقات و رویدادهایی به منظور آموزش مهارت های سخنوری و ارائه حرفه ای و کمک 
به رشد و توسعه ضریب نفوذ بیمه در بین مردم سخن گفته بود.او همچنین در نشست آنالین 
بررسی آثار پاندمی کرونا بر صنعت بیمه نیز بیان کرده بود که با توجه به تحوالتی که تحت 
تأثیر پاندمی کرونا به وجود آمده است، این ضرورت بیش از پیش دیده می شود که به آموزش 

نیروی انسانی به منظور مواجهه با شرایط آینده توجه ویژه ای صورت پذیرد.

رییس کل بیمه مرکزی خبر داد:
خسارت تصادف های تا سقف ۲٠ میلیون تومان 

بدون نیاز به حضور در بیمه پرداخت می شود
در دولت سیزدهم برای نخستین بار یک سند باالدستی برای پیشبرد اهداف کالن 
دولت در اختیار ماست که برنامه های توسعه ای را محقق خواهد کرد.به گزارش 
اداره کل روابــط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، مهندس مجید بهزادپور 
که در برنامه سالم صبح بخیر شبکه سه سیما سخن می گفت با اعالم این مطلب 
افزود: سند تحولی ابالغی از سوی دولت در بسیاری از حوزه ها، برنامه های کالن را 
تشریح کرده و صنعت بیمه نیز یکی از بخش هایی است که در چارچوب این سند 
تحول، برنامه ها و اهداف مشخصی را دنبال خواهد کرد.رئیس کل بیمه مرکزی با 
اشاره به ســه محور مهم پیش روی صنعت بیمه کشور، اظهار داشت: یکی از این 
موضوعات که از دل برنامه کالن دولت بیرون می آید مردمی کردن بیمه ها اســت 
و در کنار آن موضوع دیجیتالی شدن فرایندهای صنعت بیمه و همچنین کاهش 

تصدی گری نهاد ناظر نیز در دستور کار قرار دارد.

انتشار اوراق گام توسط بانک سامان برای 
حمایت از تولید

بانک سامان با هدف حمایت از بخش تولید کشور، اقدام به انتشار اوراق گام میکند.
به گزارش سامان رسانه، بانک سامان با هدف حمایت از بخش تولید کشور و تأمین 
سرمایه در گردش پایدار و سالم برای واحدهای تولیدی، اقدام به انتشار اوراق گام 
)گواهی اعتبار مولد( میکند.بر این اساس، طیف گستردهای از فعالیتهای اقتصادی 
ازجمله صنایع داروسازی، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع شیمیایی، فلزات 
اساســی، لوازمخانگی، صنایع غذایی، فروشــگاههای زنجیرهای و غیره بهمنظور 
تأمین مالی میتوانند از اوراق گام استفاده کنند. الزم به ذکر است که این صنایع 
برای تأمین ســرمایه درگردش و یا خرید مــواد اولیه، میتوانند از اعتبار خود نزد 
بانک سامان اســتفاده کنند و بهجای پرداخت وجه نقد اوراق تضمینشده گام را 
به فروشنده تحویل دهند.همچنین دارندگان اوراق گام میتوانند قبل از سررسید 
در صورت نیاز به منابع مالی، آن را در شــبکه بانکی و یا بازار ســرمایه نقد کنند.

متقاضیان برای دریافت اطالعات بیشــتر و یا اخــذ این اوراق میتوانند به یکی از 
شعب بانک سامان و یا مدیریت بانکداری شرکتی مراجعه کنند.

حضور مدیران حوزه های مالی و ارزی بانک 
دی در پنجمین میزگرد پاسخگویی تلفنی به 

مناسبت هفته دولت
پنجمین »میزگرد پاسخگویی« هفته دولت در بانک دی به منظور پاسخگویی به 
پرسش های کارکنان و مشتریان با حضور امید امانداد رئیس اداره حسابداری مالی، 
قدرت اله امینی رئیس اداره خزانه و نقدینگی، مهرآفرین امینی اقدم رئیس اداره 
عملیات ارزی و ســید عبدالرضا سیف مشــاور مدیر عامل در امور بازرسی برگزار 
شــد.به گزارش روابط  عمومی بانک دی، در این میزگرد پاســخگویی تلفنی یک 
ســاعته، به سواالت مشــتریان و کارکنان درباره فعالیت های ارزی بانک، آخرین 
وضعیت سهام و نیز چگونگی فعالیت باجه های بانک دی پاسخ داده شد.»میزگرد 
پاســخگویی« بانک دی تا ۹ شــهریور ماه، مطابق زمان بندی اعالم شده در مرکز 
ارتباط با مشــتریان دایر خواهد بود. مشــتریان می توانند از طریق شماره تلفن 
۲۸۹۳۰، ســواالت خود را مطرح و پاسخ مناســب را دریافت کنند.همچنین به 
مناسبت »هفته دولت«، رییس و معاونان شعب بانک دی در میز خدمت به صورت 

مستقیم پاسخگوی مشتریان خواهند بود.

قائم مقام بانک مرکزی:

روندبهبودرشداقتصادیدرتابستانهمادامهمییابد
قائم مقام بانک مرکزی گفت: آمار رســمی نشــان می دهد در یک سال اخیر رشد 
اقتصادی بر خالف فصول قبل از آمدن دولت ســیزدهم، بیشــتر شده و پیش بینی 
می کنیم در فصل تابســتان امســال نیز با توجه به اینکه قطعی برق هم نداشتیم، 
وضعیت رشد اقتصادی بهتر شود.به گزارش خبرنگار اینبا؛ اصغر ابوالحسنی در بخشی 
از صحبت های خود در مراســم تقدیر از یاوران اشتغال و خودکفایی با اشاره به روند 
مثبت شــاخص های اقتصادی اظهار داشت: آمار رسمی نشان می دهد در یک سال 
اخیر رشــد اقتصادی بر خالف فصول قبل از آمدن دولت ســیزدهم، بیشتر شده و 
پیش بینی میکنیم در فصل تابســتان امســال نیز با توجه به اینکه قطعی برق هم 

نداشتیم، وضعیت رشد اقتصادی بهتر شود.وی ادامه داد: ارزش افزوده در بخش های 
مختلف، راه آینده را روشن نشان می دهد. البته کفایت این مسیر، آن وقتی است که 
بتوانیم تورم را کنترل کنیم. در حقیقت باید موتور های ایجاد کننده تورم را خاموش 
کنیم.قائم مقام بانک مرکزی گفت: رشد نقدینگی در پایان تیرماه نشان داد که روند 
کاهشی شش ماهه دوم سال گذشته، ادامه دار بوده  است.ابوالحسنی یادآور شد: حجم 
نقدینگی در پایان تیرماه به حدود ۵۲۵۰ هزار میلیارد تومان رســید. این در حالی 
اســت که اگر کنترل و مدیریت مناسب نداشــتیم، این رقم باید باالی ۵۵۰۰ هزار 
میلیارد تومان می بود.وی افزود: دو اقدام مهم در این مســیر مورد توجه قرار گرفت؛ 

نخست، انضباط بخشی به قسمت پولی و دوم، کمک به انضباط در بخش مالی. این 
در حالی است که در دولت قبل در بخش مالی شاهد استقراض دولت از بانک مرکزی 
بودیم، ولی در نیمه دوم ســال قبل دولت هیچ اســتقراضی از بانک مرکزی نداشته 
است. این نشان دهنده هماهنگی بخش ها در دولت سیزدهم است.ابوالحسنی ادامه 
داد: ایــن هماهنگی به گونه ای صورت گرفت تا ۵۵ هزار میلیارد تومان اســتقراض 
دولت قبل از بانک مرکزی توســط دولت ســیزدهم به صورت نقدی در پایان سال 
قبل تسویه شود. باید تأکید داشت که در گذشته هم شاهد تسویه بودیم، ولی نه به 

صورت نقدی بلکه به صورت اوراق انجام شده بود.

مدیرعامل بازار متشکل ارزی گفت: بالغ بر ۹۰۰ شعبه بانکی و 
صرافی برای عرضه ارز اربعین به مردم تجهیز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر هامونی مدیرعامل بازار متشکل 
ارزی گفت: برای خدمات رســانی بهتر زائران اربعین حسینی، 
برنامه ای تدارک دیده شــده تا مردم در شــهر و استان مبداء 
خودشــان ارز مورد نیاز را تهیه کننــد و آن را به روزهای آخر 

منتهی به اربعین هم نگذارنــد.وی ادامه داد: به همین منظور 
بانــک مرکزی و بازار متشــکل ارزی با هماهنگــی بانک ها و 
صرافی های عضو آن ایران بالغ بر ۹۰۰ شــعبه بانکی و صرافی 
را تجهیز کرده و خدمات رســانی را در اقصی نقاط ایران انجام 
خواهد داد.هامونی همچنین گفت: ســرفصل جداگانه ای تحت 
عنوان ارز اربعین به ازای هر نفر ۱۰۰ دالر در نظر گرفته شــده 

که قابل تخصیص اســت. صرافی ها از هفته پیش کار را شروع 
کرده انــد. بانک ها هم با یک روز تاخیــر از امروز آماده خدمات 
رسانی به زوار محترم هستند.وی همچنین تاکید کرد: به محض 
تامین دینار، این ارز بر اســاس موجــودی در جغرافیای ایران 
توزیع می شــود. تخصیص ارز دینار معادل ۱۰۰ دالر است که 

حدوداً معادل ۱۵۰ هزار دینار عراقی خواهد بود.

مدیرعامل بازار متشکل ارزی اعالم کرد؛

تجهیز ۹۰۰ شعبه بانکی و صرافی برای تامین ارز اربعین
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گزیده خبر
تایوان:

 ۲۳ جنگنده و ۸ کشتی ارتش چین در 
نزدیکی این جزیره مستقر هستند

تایوان اعالم کرد، ارتش چین هشــت کشتی و ۲۳ هواپیمای خود را در نزدیکی 
این جزیره خودگردان به کار گرفته است.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری 
اسپوتنیک، وزارت دفاع تایوان در توییتی اعالم کرد، هشت کشتی جنگی نیروی 
دریایــی ارتش آزادی بخش خلق چین و ۲۳ هواپیمای نیروی هوایی این ارتش 
در نزدیکی جزیره تایوان شناسایی شده اند.بر اساس اعالم این وزارتخانه، ارتش 
تایــوان وضعیــت را رصد کرده و به این فعالیت ها با بــه کارگیری هواپیماهای 
گشت هوایی رزمی، کشتی های نیروی دریایی و سامانه های موشکی زمینی پاسخ 
داده است.بر اساس اعالم این وزارتخانه، ۱۰ فروند از این هواپیماهای چین از به 
اصطالح »خط میانه« تنگه تایوان که به عنوان یک مرز دریایی غیررسمی بین 
این جزیره و سرزمین اصلی چین عمل می کند، عبور کردند.وزارت دفاع تایوان 
بیان داشت: ۱۰ فروند از این هواپیماهای شناسایی شده، به سمت بخش شرقی 
خط میانه در تنگه تایوان و منطقه شناسایی دفاع هوایی ما در جنوب غرب پرواز 
کردند، مســیرهای پرواز آنها مشخص است.جزیره تایوان سال ها قبل به پایگاه 
حزب ملی گرای چین )کومینتانگ( که در سال ۱۹۴۹ در جنگ داخلی از حزب 
کمونیست چین شکست خورد تبدیل و با پکن بیگانه شد. سرزمین اصلی چین 
و جزیره تایوان در اواخر دهه ۱۹۸۰ روابط تجاری و غیررسمی را از سر گرفتند.

اوضاع در اطراف این جزیره پس از سفر نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان 
آمریکا در بازه دوم و سوم اوت، تشدید شد. بعد از این سفر، یک هیات آمریکایی 
دیگر به رهبری ادوارد جی مارکی ســناتور آمریکایی در ۱۴ اوت به این جزیره 
سفر کرد و چندی بعد از آن هم اریک هولکامب، فرماندار ایالت ایندیانای آمریکا 
در ۲۱ اوت سفر مشــابهی را به تایوان انجام داد.رسانه ها گزارش دادند که یک 
هیات آمریکایی دیگر به رهبری مارشا بلکبرن، یک سناتور دیگر آمریکا نیز، برای 
یک سفر سه روزه عصر پنجشنبه وارد تایوان شد. این سفرها چین را به واکنش 

با اجرای موج دیگری از مانورهای نظامی در نزدیکی این جزیره وا داشت.

آلمان: اگر الزم باشد، برای چند سال هم از 
کی یف حمایت خواهیم کرد

وزیر خارجه آلمان تاکید کرد که کشــورش از کی یف در مقابله با روســیه طی 
ســال ها حمایت خواهد کرد.به گزارش ایسنا، به نقل از المیادین، آنالنا بربوک، 
وزیر خارجه آلمان امروز )یکشــنبه( این اطمینان را به اوکراین داد که اگر الزم 
باشــد، برلین از کی یف در جنگ علیه روسیه طی سال های آتی حمایت خواهد 
کرد.بربوک تصریح کرد: متاسفانه ما باید این فرض را در نظر بگیریم که اوکراین 
همچنان به سالح های سنگین جدیدی از جانب دوستانش تا تابستان آتی نیاز 
دارد.وی افزود: کی یف نیز از آزادی ما دفاع می کند و مادامی که الزم باشــد، ما 
به صورت مالی و نظامی از آنها پشــتیبانی می کنیم.این وزیر آلمانی خاطرنشان 
کرد که والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه در این توهم به سر می بُرد که 

اوکراین طی چند هفته سقوط می کند.

ساندی تایمز: بودجه حمایت مالی انگلیس از اوکراین تا پایان سال تمام می شود
یک منبع آگاه در وزارت دفاع انگلیس به ساندی تایمز گفت، بودجه حمایت مالی لندن از ارتش اوکراین تا پایان سال میالدی به پایان خواهد رسید.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری راشا تودی، لندن تا به االن بیش از ۲.۳ میلیارد پوند )۲.۷ میلیارد دالر( به عنوان کمک نظامی به کی یف ارائه 
داده است، اما هر که به عنوان نخست وزیر بعدی انگلیس روی کار آید، باید با مشکالت مالی عمومی و کاهش اشتیاق عمومی برای یک درگیری 
طوالنی مدت دست و پنجه نرم کند.بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس به تازگی سفری به کی یف داشت، در آنجا بسته جدید کمک نظامی به 
اوکراین را به ارزش ۵۴ میلیون پوند )۶۳ میلیون دالر( به اضافه ۲.۳ میلیارد پوندی که لندن از زمان آغاز جنگ روسیه در اوکراین در ماه فوریه 
متعهد شده بود، اعالم کرد.جانسون قول داد که »هر چقدر طول بکشد« از ارتش کی یف حمایت می کند و لیز تراس، جانشین احتمالی او که در 

حال حاضر وزیر امور خارجه انگلیس است، به خاطر موضع جنگ طلبانه ترش در قبال روسیه شهرت دارد.در همین حال روزنامه ساندی تایمز گزارش داد: همانطور که یکی از منابع وزارت 
دفاع انگلیس اذعان کرد، واقعیت این است که کمک مالی لندن به برنامه های جنگی تا پایان سال پایان خواهد یافت. این بدان معناست که نخست وزیر جدید خیلی زود با این سوال مواجه 
خواهد شد که آیا باید میلیاردها پوند حمایت اضافی را در زمانی که بودجه های عمومی تحت فشار شدیدی قرار دارند، متعهد شود یا خیر.انگلیس در حال حاضر با تورم فزاینده ای دست 
و پنجه نرم می کند و پیش بینی می شود میزان آن در اوایل سال ۲۰۲۳ به ۱۸ درصد برسد. قیمت سوخت هم به حد بی سابقه ای افزایش یافته است. به علت عوامل اقتصادی بازار، اختالل 
در عرضه بابت جنگ اوکراین و تصمیم انگلیس برای قطع واردات انرژی از روســیه، بیشــتر این افزایش قیمت به مصرف کنندگان منتقل می شود و »آفجم« نهاد ناظر بر شرکت های انرژی 
در انگلیس ســقف قیمت انرژی را در روز جمعه افزایش داد. ۸۰ درصد این حرکت باعث می شــود که خانواده ها به طور متوسط ساالنه بیش از ۳۵۰۰ پوند در قبض انرژی بپردازند.اعضای 
حزب  محافظه کار انگلیس ماه آینده میالدی در رای گیری تعیین رهبر جدید که نخست وزیر بعدی خواهد بود، شرکت خواهند کرد و احتماال بین لیز تراس و ریشی سوناک که سابقا وزیر 
خزانه داری بود، یکی را انتخاب خواهند کرد. فرد برنده باید تعهد اعالم شده خود برای تامین مالی ارتش اوکراین را با درخواست های فزاینده گروه های داخلی برای کاهش هزینه های انرژی، 

جبران هزینه های روزافزون زندگی و پرداخت هزینه به خانوارها برای پذیرش پناهندگان اوکراینی متعادل کند.

بورل: 
با توقف صدور ویزای اروپا برای 

روس ها مخالفم
رئیس سیاســت خارجی اتحادیه اروپا گفت که در نشســت وزرای 
خارجه این نهاد که به زودی برگزار می شــود، بعید اســت به اتفاق 
آراء از ممنوعیــت صدور روادید برای همه روس ها حمایت شــود و 
برای اعمال چنین ممنوعیتی رای همه الزم است.به گزارش ایسنا، 
»جوزپ بورل« رئیس سیاســت خارجی اتحادیه اروپا که ریاســت 
جلسات وزرای خارجه این نهاد را بر عهده دارد، یکشنبه به تلویزیونی 
او. آر. اف اتریــش گفت: فکــر نمی کنم که قطــع رابطه با جمعیت 
غیرنظامی روسیه کمکی کند و فکر نمی کنم که این ایده اتفاق نظر 
الزم را به دســت آورد.او افزود: فکر می کنم که ما باید روش دریافت 
ویزا را بررســی کنیم، البته الیگارش هــا را نه. ما باید گزیده تر عمل 
کنیــم. اما من طرفدار توقف صدور ویزا برای همه روس ها نیســتم.

رئیس جمهوری اوکراین و برخی کشورهای همسایه روسیه خواستار 
ممنوعیت ســفر روس ها به اتحادیه اروپا شده اند. آلمان و بروکسل 
تاکنون این پیشنهاد را رد کرده اند. روسیه نیز به شدت با ممنوعیت 
سفر شهروندانش به اروپا مخالفت کرده است.رئیس جمهوری اوکراین 
گفته بود: »باید اطمینان حاصل شود که »قاتالن روس و حامیان ترور 
دولتی« از ویزای شنگن اتحادیه اروپا استفاده نمی کنند.« ولودیمیر 
زلنســکی پیش تر هم در مصاحبه با »واشــنگتن پست« خواستار 
ممنوعیت سفر برای روس ها در سطح بین المللی شده بود »تا مسکو 
از الحاق سرزمین های اشغالی اوکراین دست بکشد.« روسیه اما از این 
درخواست زلنسکی خشمگین شد.استونی و لتونی هم در واکنش به 
جنگ روسیه خواستار توقف صدور ویزای گردشگری اتحادیه اروپا و 
تعلیق اقامت روس ها شــدند. فنالند در حال بررسی این اقدام است.

کایا کاالس، نخست وزیر استونی می گوید: »اروپا سفر هوایی از روسیه 
به اروپا را ممنوع کرده اســت. این بدان معناست که تنها راهی که 
روس ها می توانند به اروپا برســند فقط از طریق ســه کشور فنالند، 
اســتونی و لتونی است بنابراین منصفانه نیست که سایر کشورهای 
شــنگن این ویزاها را صادر کنند، اما فقط ســه کشور در واقع این 
بار را به دوش بکشــند.«کاالس ضمن اشاره به »نارضایتی و خشم 
روســیه« گفت این موضوع نشان می دهد که ممنوعیت صدور ویزا 
برای روس ها می تواند ابزار تحریمی موثری باشد. زلنسکی گفته بود: 
»بعد از تمام کارهایی که روس ها در اوکراین انجام داده اند، تنها یک 
نگرش نســبت به روســیه وجود دارد و آن این است که آن را یک 
»کشور تروریستی« دانست و نگرش نسبت به شهروندان روسیه نیز 
باید از این منظر تعیین شود.« به گفته زلنسکی برای روس هایی که 
واقعا به حمایت نیاز دارند، مکانیسم های قانونی آزمایش شده مانند 
پناهندگی وجود دارد، اما این موضوع ربطی به سفرهای تفریحی یا 

کاری روس ها به اتحادیه اروپا ندارد.

دادگاه فدرال عراق فردا درباره 
انحالل پارلمان حکم می دهد

یک منبع آگاه عراقی اعالم کرد، حامیان جریان صدر هزاران شکایت 
و دادخواســت را به دادگاه فدرال برای انحالل پارلمان ارائه کرده اند 
و منتظر حکم این دادگاه طی فردا ســه شــنبه هستند.به گزارش 
ایســنا، به نقل از پایگاه شفق نیوز، یک منبع آگاه عراقی اعالم کرد: 
دادگاه فــدرال به پرونده های پیش رویش با بی طرفی نگاه می کرد. 
ما امیدواریم که حکم دادگاه به دور از فشارهای سیاسی صادر شود.

وی گفت: شکایت هایی که صدری ها ارائه کرده اند هزاران مورد است 
و برای شروط قانونی کافی است و امیدواریم که پارلمان منحل شود. 
نقض قانون اساسی به دلیل عدم پایبندی به زمان های تعیین شده 
در قانون اساسی بسیار واضح است.دادگاه فدرال ۳۰ اوت را به عنوان 
موعد بررسی انحالل پارلمان تعیین کرده است.مقتدی صدر، رهبر 
جریان صدر عراق پیشــتر خواهان انحالل پارلمان و تعیین موعدی 

برای برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام شده بود.

تحوالت عراق

اعالم کناره گیری نهایی مقتدی صدر از عرصه سیاست
مقتدی صدر کناره گیری خود از عرصه سیاست را برای همیشه 
اعالم کرد و از منحل کردن همه نهادهای وابسته به جریان صدر 
غیر از سه مرکز خبر داد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع 
عراقی، مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق با انتشــار پیامی در 
صفحه شخصی خود در توئیتر اعالم کرد برای همیشه از صحنه 
سیاســی عراق کناره گیری خواهد کرد.مقتدی صدر همچنین 
اعالم کرد که به جز ســه نهاد تحت فرمان خود، تمام نهادهای 
وابســته به جریان صدر را منحل کرده اســت.در پیام توئیتری 
مقتدی صدر در این خصوص آمده است: نجف اشرف مقر اصلی 
مرجعیت دینی بوده و هســت. من هرگز ادعای عصمت، اجتهاد 
یا حتی رهبری نکرده و صرفاً خود را امرکننده به معروف و نهی 

کننده از منکر می دانم و هدفی جز اصالح انحراف ها نداشته ام.
صدر افزود: من اعالم می کنم که دیگر در امور سیاســی دخالت 
نخواهم کرد و از اکنون به طور کامل از عرصه کناره گیری می کنم 
و همه دفاتر وابســته به خود جز مرقد و موزه و مؤسســه میراث 

خاندان صدر را مسدود می کنم.
وی در پایان نوشــت: همگان را از تعهداتشان معاف کرده ام و اگر 

فوت کردم یا کشته شدم برای من فاتحه بخوانید.
منابع عراقی همچنین گزارش دادند که پس از اعالم کناره گیری 
نهایی مقتدی صدر از سیاســت، صفحه های موســوم به »وزیر 
القائد« متعلق به صالح محمد العراقی در شــبکه های اجتماعی 

بسته شده است.
کمیته ســازماندهی و نظارت بر تظاهرات و اعتصاب های جریان 
صدر هم از پایان ماموریت و متوقف کردن فعالیت های خود خبر 

داد.
دفتر مقتدی صدر پس از اعالم کناره گیری او از صحنه سیاسی 

با صدور بیانیه ای اعالم کرد:
۱. مشارکت به اسم جریان صدر در امور سیاسی و دولتی و همه 

نهادهای وابسته آن و همه فعالیت های اجتماعی ممنوع است.
۲. سر دادن شعار و اهتزاز پرچم به اسم جریان صدر ممنوع است.

۳. استفاده از هر گونه ابزار رسانه ای از جمله شبکه های اجتماعی 
به اسم جریان صدر ممنوع است.

همزمان رســانه های عراقی از حرکت طرفداران صدر به ســمت 
مقرهای حکومتی در منطقه سبز بغداد خبر دادند.

پاکستان اتهامات مال محمد یعقوب سرپرست 
وزارت دفاع افغانستان مبنی بر پرواز پهپادهای 
آمریکایی از پاکستان به افغانستان را »ادعاهای 
حدســی« خواند و گفت که این بیانیه »بسیار 
تاسف بار« اســت و »هنجارهای رفتار دیپلماتیک مسئوالنه« را به چالش می کشد.به 
گزارش ایسنا به نقل از نیشن،سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در بیانیه ای گفت: در 
غیاب هیچ مدرکی، همانطور که خود وزیر افغانســتان نیز اذعان کرد، چنین ادعاهای 

حدسی بسیار تأسف آور است و هنجارهای رفتار دیپلماتیک مسئوالنه را نقض می کند.
این ســخنگو بر »اعتقاد اســالم آباد به حاکمیت و تمامیت ارضی همه کشــورها« و 
محکومیت »تروریســم در همه اشکال و مظاهر آن« تاکید کرد.سخنگوی وزارت امور 
خارجه پاکستان گفت: »ما از مقامات موقت افغانستان می خواهیم تا از اجرای تعهدات 
بین المللی افغانستان اطمینان حاصل کنند که اجازه استفاده از خاک این کشور برای 
تروریسم علیه هیچ کشوری را نمی دهند.«پیش از این، سرپرست وزارت دفاع طالبان 
مدعی شده بود که پاکستان به هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی اجازه داده است 

تا از حریم هوایی این کشــور برای دسترســی به افغانستان استفاده کنند، اتهامی که 
پاکســتان اخیراً پس از حمله هوایی آمریکا در کابل آن را رد کرده اســت.مال محمد 
یعقوب، سرپرست وزارت دفاع دولت طالبان افغانستان روز یکشنبه گفت که پاکستان 
به پهپادهای آمریکایی اجازه داده اســت از حریم هوایی این کشــور برای رسیدن به 
افغانســتان استفاده کنند.یعقوب در یک کنفرانس مطبوعاتی در کابل افزود: بر اساس 
اطالعات ما، پهپادهای آمریکایی از طریق پاکستان وارد افغانستان می شوند و از حریم 
هوایی پاکستان استفاده می کنند.وی از پاکستان خواست که از حریم هوایی خود علیه 
افغانستان استفاده نکند.دولت پاکستان جنبش طالبان را متهم می کند که به »طالبان 
پاکســتان« اجازه داده از خاک افغانســتان برای انجام حمالت به اهدافی در پاکستان 
استفاده کند؛ اتهامی که کابل دائما آن را رد می کند.نهم اوت، عمر خالد خراسانی، یکی 
از رهبران ارشد جنبش »طالبان پاکستان« در انفجاری در شرق افغانستان کشته شد.

طالبان:

پهپادهایآمریکاییازپاکستانمیآیند
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محققان دریافته اند که یک هورمون خاص می تواند به غضروف مانند 
شــدن تاندون ها کمک کند تا پس از پارگی مینیسک به بهبودی 
بیمار کمک کنند.به گزارش ایســنا و بــه نقل از نیو اطلس، پارگی 
مینیســک که یک ساختار غضروفی در زانو است، یک آسیب شایع 
ورزشــی است و متأسفانه چندان خوب بهبود نمی یابد. اما محققان 
ژاپنی اکنون هورمونی را شناسایی کرده اند که به ترمیم این غضروف 
پس از جراحی کمک می کند.مینیسک یک ساختار غضروفی هاللی 
یا C شکل در زانوهای ما است که استخوان ران را در مقابل استخوان 
ســاق پا محکم می کند. این بافت حیاتــی به ویژه در حین ورزش، 
مستعد آسیب است. چرخش ناگهانی زانو در حین وارد کردن وزن بر 
روی آن می تواند مینیسک را پاره کند و بسیاری از این آسیب ها به 
خودی خود به خوبی بهبود نمی یابند.درمان ها اغلب شامل جراحی، 
کاشت بافت مینیســک اهدایی یا برداشتن قسمت هایی از تاندون 
خود بیمار و اســتفاده از آن برای تقویت مینیســک ضعیف  شده 
است. در حالی که این کارها می تواند به کاهش مقداری درد کمک 
کند، اما این دو بافت عملکردهای بســیار متفاوتی دارند و بنابراین 
پیوندها ممکن است سازگاری نداشته باشند.محققان دانشگاه »اوزاکا 
متروپولیتن« در ژاپن برای این مطالعه جدید، روش جدیدی را برای 
شبیه سازی غضروف تاندون پیوند شده بررسی کردند. آنها دریافتند 
که کلید اصلی، هورمون پاراتیروئید)PTH( است که به طور معمول 
سطح کلسیم را در جریان خون کنترل می کند و در حال حاضر به 

عنوان یک درمان برای پوکی استخوان استفاده می شود.

بر اساس مطالعه جدید محققان دانشگاه کالیفرنیا، سانفرانسیسکو، 
وقتی چشــمان ما در طول خواب با ســرعت حرکت می کنند، به 
مواردی در رویا که مغزمان ایجاد کرده اســت خیره شــده ایم. این 
یافته ها نه تنها به درک بهتر نحوه رویا دیدن ما، بلکه نحوه عملکرد 
تخیالت مــا کمک می کند.به گزارش ایســنا و به نقــل از تی ان، 
مرحله ای از خواب به نام »خواب حرکت ســریع چشــم«)REM( از 
دهه ۱۹۵۰ به عنوان مرحله ای از خواب هنگام رویا دیدن شــناخته 
شــده است. اما علت حرکات چشــم از آن زمان تا کنون موضوعی 
 Massimo(رازآلود و بحث برانگیز باقی مانده بود.ماسیمو اسکانزیانی
Scanziani(، نویسنده ارشــد این مطالعه که در روز ۲۵ اوت ۲۰۲۲ 
در مجله Science منتشــر شده اســت، می گوید: ما نشان دادیم که 
حرکات چشــم تصادفی نیســتند. آنها با آنچــه در دنیای رویا رخ 
می دهد، هماهنگ هســتند.او افزود: این مطالعه نگاهی اجمالی در 
مورد فرآیندهای شــناختِی در حال انجــام در مغز در طول خواب 
فراهم می کند و در عین حال معمایی را حل می کند که کنجکاوی 
دانشمندان را برای دهه ها برانگیخته است.در نیمه دوم قرن بیستم، 
برخی از کارشناســان این فرضیه را مطــرح کردند که این حرکات  
چشــم ممکن است به دلیل دنبال کردن صحنه هایی در دنیای رویا 
باشــد، اما راه های کمی برای آزمایش این فرضیه وجود داشــت و 
آزمایش هایی که می شــد انجام داد، نتایج متناقضــی را به همراه 
داشت. بســیاری از محققان حرکات چشم را فرآیندی تصادفی در 
نظر گرفتند، و این احتمال را مطرح کردند که شــاید این موضوع 

برای مرطوب ماندن پلک ها انجام می شود.

درمان پارگی مینیسک با سخت 
کردن تاندون ها!

علت حرکت چشم ها در خواب 
مشخص شد

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

تصاویری از گسترش خشکسالی"بحر میت" در کرانه باختری اشغالی

هایپرکار جدید زنوو با پیشرانه V12 و قدرت 1800 اسب بخار
هایپرکار جدید زنوو با مشــخصاتی قابل توجه در راه است. در ســال ۲۰۱۸ و در نمایشگاه ژنو بود که شرکتی دانمارکی با نام زنوو یک 
هایپرکار گران قیمت با نام TSR-S را معرفی کرد. به گزارش پدال و به نقل از motor۱، این خودرو در عرض ۲.۸ ثانیه از سکون به سرعت 
۱۰۰ کیلومتر در ســاعت می رســید. حاال این برند می خواهد دوباره به سرخط اخبار بازگردد. جنز ودراپ رئیس زنوو با انتشار بیانیه ای 
تائید کرد هایپرکار جدید زنوو با پیشرانه ۱۲ سیلندر تولید خواهد شد. طراحی این خودرو هنوز یک راز بوده اما خریداران احتمالی قباًل 
پیش نمایشی انحصاری از این خودرو را تماشا کرده اند. معرفی رسمی خودروی موردبحث نیز در سال ۲۰۲۳ انجام خواهد شد.البته مدیر 
زنوو خیلی هم رازدار نبوده و گفته که خودروی موردبحث از شاسی فیبر کربنی ماژوالر و کاماًل جدیدی استفاده خواهد کرد. به لیست 
قطعات جدید هایپرکار جدید زنوو باید گیربکس، پیشرانه ۱۲ سیلندر ماژوالر و قوای محرکه الکتریکی را افزود. تمامی این عناصر توسط 
خود زنوو طراحی و ساخته می شود. برخالف زنوو TSR-S سوپرشارژردار، هایپرکار تازه نفس این خودروساز از دو توربوشارژر الکتریکی و 
نیروگاه ۱۲ ســیلندر استفاده خواهد کرد تا قدرت کل ۱۲۰۰ اسب بخاری داشته باشد. البته هدف نهایی زنوو رسیدن به قدرت ۱۸۰۰ 

اسب بخاری خواهد بود که با استفاده از پیشرانه الکتریکی این هدف میسر می شود.

برابری بنزما با رکورد ام باپه
مهاجم رئال مادرید با دبل در دیدار برابر اســپانیول شــمار گل های خود را در سال ۲۰۲۲ به عدد ۲۸ رساند تا به همراه ام باپه بهترین 
عملکرد را در پنج لیگ معتبر اروپایی داشــته باشــد.به گزارش ایسنا و به نقل از اسپورت، کریم بنزما ستاره رئال مادرید در دیدار برابر 
اسپانیول بود. رئال مادرید در هفته سوم رقابت های اللیگا مهمان اسپانیول بود و توانست با نتیجه ۳ بر یک در این بازی به پیروزی دست 
پیدا کند. بنزما در این بازی هم درخشید و با دو گلی که به ثمر رساند بیشترین نقش را در پیروزی تیمش داشت.بنزما با دو گلی که 
در این بازی به ثمر رســاند شــمار گل های خود را با پیراهن رئال مادرید در سال ۲۰۲۲ در همه رقابت ها به عدد ۲۸ رساند.در ۵ لیگ 
معتبر اروپایی بنزما و ام باپه تنها بازیکنانی هستند که توانسته اند از ابتدای سال میالدی جاری ۲۸ گل به ثمر برسانند و این نشان می 
دهد که هر دو بازیکن از آمادگی بســیار باالیی برخوردار هســتند.گلی که بنزما در دیدار برابر اسپانیول از روی ضربه ایستگاهی به ثمر 
رساند نخستین و تنها گل این بازیکن از روی ضربه ایستگاهی با پیراهن رئال است. آخرین باری که بنزما از روی ضربه ایستگاهی گلزنی 
کرده بود به ۱۴ ســال قبل و زمانی که با پیراهن لیون بازی می کرد برمی گردد.بنزما همچنین با دو گلی که در دیدار برابر اســپانیول به 
ثمر رساند شمار گل های خود را با پیراهن رئال در اللیگا به عدد ۲۲۱ رساند تا با سزار رودریگز هفتمین گلزن تاریخ اللیگا برابری کند.

موی فشانم درگ عشق هب رداه ببرد
رد همه عالم ز من انهل خبراه ببرد

روی چو گلبرگ تو اکش رما سیم رکد
مطرب ما این نوا ربزد و زراه ببرد

من ز سفراهی خود سود بسی داشتم
عشق تو رد باختن سود سفراه ببرد

داشتم از شاخ عمر وعدٔه ربخوردنی
باد رفاقت هب باغ رب زد و رباه ببرد

باز نیاید هب هوش عاشق رویت، هک او
توش ز تنها ربود، هوش ز رسما ببرد

زلف تو دل ربد و هست رد پی جان، ای عجب!
بار کجا می هلد، دوست، هک رخاه ببرد؟

پیشنهاد

چهره روز

رادیو سکوت
رادیو ســکوت با عنوان اصلــی Radio silence اثری از 
نویســنده انگلیسی، آلیس آزمن اســت که در سال 
۱۹۹۴ به دنیا آمده اســت. او را نویســنده ای جوان 
می دانند که دغدغه های همســن و سال های خود را 
به خوبی می فهمد و درباره آن رمان های قابل توجهی 
نیز خلق کرده اســت. این نویســنده در کتاب هایش 
تصویری گیرا و شــفاف از جهانــی ارائه می دهد که 
در آن فناوری هــای نوین فرصت برقــراری ارتباط و 
دوســتی هایی را نوید می دهد که از تعریف ســنتی 
دوســتی فراتر می روند. بنابراین در همین ابتدا آگاه 
باشید که با کتابی مدرن روبه رو هستید. داستان کتاب 
رادیو ســکوت اثر آلیس آزمن درباره دختری به نام 
فرانســیس است که مشغول سپری کردن سال های آخر دبیرســتان است و تنها هدفی که دارد 
قبولی در دانشگاه کمبریج است. دختری فوق العاده باهوش و درسخوان. در این میان تنها تصویری 
که دوستانش از فرانسیس دارند، فرانسیِس مدرسه ای است، یعنی دختری که فقط درس می خواند 
و حوصله آن ها را سر می برد که البته بسیار کم حرف هم هست. اما این دختر شخصیتی رنگی تر و 
فراتر از این حرف ها دارد.فرانسیس عاشق یک پادکست اینترنتی در یوتیوب است و یک روز متوجه 
می شــود سازنده این پادکست پسری هست که دورادور او را می شناسد. به واسطه این پادکست، 
دوســتی عمیقی بین فرانسیس و آلد شکل می گیرد. داستان حول این دوستی و اتفاقات مربوط 
به این پادکست شکل می گیرد و… .شاید ارتباط برقرار کردن با کتاب در ابتدا سخت باشد. چون 
خواننده در ابتدا با صدای رادیو و داستان را جنبه های مختلف روبه رو می شود و هنوز نمی داند چه 
چیزی را دنبال کند و ارتباط بین این داســتان مشخص نیست اما رفته رفته آن قالب های ذهنی 
شکل می گیرد و خواندن رمان راحت تر می شود. بنابراین در ابتدا کمی تحمل کنید و به خواندن 
ادامه دهید. با این حال در شــروع کتاب خواننده با موضوع جالب توجهی روبه رو می شود که او را 

بسیار کنجکاو می کند. جایی در یونیورس سیتی این پیغام ارسال....

پژمان جمشیدی
پژمان جمشیدی )زادهٔ ۲۰ شهریور ۱۳۵۶(بازیگر ایرانی و 
بازیکن سابق فوتبال است. او در طول فعالیت حرفه ای خود 
در فوتبال برای باشگاه هایی مانند سایپا، پرسپولیس و پاس 
تهران وفوالد خوزستان و نیز برای تیم ملی ایران بازی کرد.

جمشیدی از پول سازترین و فعال ترین بازیگران سینمای 
ایران در سال های اخیر است.او حرفهٔ بازیگری اش را نخست 
در ســال ۱۳۹۰ با بازی در قسمتی از مجموعهٔ تلویزیونی 
ساختمان پزشکان و سپس در ســال ۱۳۹۲ و با بازی در 
نقش اصلی مجموعهٔ تلویزیونی پژمــان آغاز کرد. او برای 
نقش آفرینی در فیلم های سوءتفاهم )۱۳۹۶(، شیشلیک 
)۱۳۹۹( و علفزار )۱۴۰۰( نامزد دریافت جایزهٔ ســیمرغ 
بلورین از جشنوارۀ فیلم فجر شده است. نقش آفرینی او در 
مجموعهٔ تلویزیونی زیرخاکی برایش جایزهٔ حافظ بهترین بهترین بازیگر مرد کمدی در تلویزیون را به همراه 
داشت. جمشیدی نخستین تجربه بازیگری خود را سال ۱۳۹۰ در یک قسمت از سریال ساختمان پزشکان 
به صورت مهمان تجربه کرد.او سپس در سال ۱۳۹۲ در مجموعه تلویزیونی پژمان نقش آفرینی کرد. طرح 
اولیه این سریال با ایده خود جمشیدی شکل گرفته و روایتی از زندگی خود اوست.مجموعه پژمان مورد توجه 
و استقبال مردم قرار گرفت.او در همان سال به عنوان اولین تجربه اش در سینما در آتش بس ۲ اثر تهمینه 
میالنی حضور پیدا کرد.ایفای نقش جمشــیدی در خوب بد جلف مورد تحسین قرار گرفت و زوج هنری 
پژمان جمشیدی با سام درخشانی محبوبیت ویژه ای در میان مخاطبان پیدا کرد.او پس از آن پیشنهادهای 
بسیاری را دریافت کرد، به طوری که در سال ۱۳۹۷ در شش فیلم سینمایی، یک مجموعه تلویزیونی و یک 
تئاتر ایفای نقش کرد و از پرکارترین بازیگران این سال شد.او در سال ۱۳۹۸ نیز با اکران سه فیلم ایده اصلی، 
ما همه با هم هستیم و تگزاس ۲ به عنوان پرکارترین بازیگر مرد سینما در شش ماه نخست سال معرفی شد.

سینما

فیلم مســتند »چهره پرداز« ســاخته  جعفر نجفی، 
جایــزه بهترین فیلم از نگاه تماشــاگران نوزدهمین 
جشــنواره بین المللی مســتند »EBS« در کشور کره 
جنوبی را از آن خود کرد.به گزارش ایسنا، نوزدهمین 
 »EBS« دوره جشنواره بین المللی فیلم های مستند
که از ۲۳ تا ۲۹ آگوســت )۱ تا ۷ شهریور( در کشور 
کره جنوبی برگزار شــد و مستند »چهره پرداز« که 
در بخش رقابتی این رویداد ســینمایی حاضر بود در 
نهایت جایزه ویژه تماشاگران را به خود اختصاص داد.
مســتند »چهره پرداز« روایت تالش های بی وقفه زن 
جوانی اســت برای آنکه در رشــته چهره پردازی در 
دانشگاه مشــغول به تحصیل شــود. »چهره پرداز« 
دومین تجربه کارگردانی جعفر نجفی اســت که پیش از این، ساخت مستند »آشو« را در کارنامه 
دارد که موفق به کسب جایزه بهترین مستند کودک و نوجوان از جشنواره مستند آمستردام )ایدفا( 
شد.مستند »چهره پرداز« تاکنون برنده  جوایز متعددی از جشنواره های داخلی و بین المللی شده 
است که از جمله می توان به جایزه انجمن جهانی منتقدان فیلم »فیپرشی« از جشنواره بین المللی 
فیلم مستند آمستردام ایدفا، جایزه استعداد برتر آسیا یاماگاتا ژاپن، بهترین فیلم بلند بین الملل 

جشنواره فیلم مستند ایران )سینما حقیقت( اشاره کرد.

»چهره پرداز« برگزیده تماشاگران 
جشنواره مستند کره جنوبی شد
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