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سخنگوی قوه قضاییه از صدور رای پرونده متروپل خبر داد.به گزارش ایسنا، مسعود ستایشی در نشست خبری دیروز ضمن تبریک هفته دولت گفت: هفته دولت 
فرصتی برای عرض تبریک و خدا قوت به دولتمردان خدوم اســت. مردم انتظارات به حقی دارند که دولت با صبر و حوصله درصدد شــنیدن و توجه ویژه به این 
انتظارات و اقدام موثر در راستای رفع آنهاست.سخنگوی قوه قضائیه  در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده متروپل گفت: از روز وقوع تا امروز ،۳ ماه 
و ۸ روز  می گذرد و قول داده بودیم روند رسیدگی با سرعت انجام شود. پرونده مورد بحث که ناظر بر اتهامات ۲۱ نفر از جمله شهردار اسبق، سابق و فعلی آبادان 

و نماینده سازمان نظام مهندسی بر وقوع قتل شبه عمدی ۴۳ نفر اعم از ۳۶ مرد و ۷ زن بود. ...
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سخنگوی قوه قضاییه:

رای پرونده متروپل صادر شد
info@sobh-eqtesad.ir

رییس سازمان غذا و دارو اعالم کرد
کاهش ۸۰ تا ۹۰ درصدی قیمت 

داروهای خاص و صعب العالج با اجرای 
طرح دارویاری

رییس ســازمان غذا و دارو با بیان اینکه با اجرای طرح دارویاری هیچ 
دارویی نسبت به قبل برای مردم گران نشده است، گفت: با اجرای این 
طرح ممکن است برای بعضی از بیماری ها هزینه کمتری توسط مردم 
پرداخت شود که در داروی بیماران خاص و صعب العالج تا ۸۰ الی ۹۰ 
درصد کاهش قیمت داریم.به گزارش ایسنا، دکتر بهرام دارایی با اشاره 
به اجرای طرح دارویاری گفت: این طرح با این هدف انجام می شود که 
یارانه دارو را در جای درست به کار بگیریم. قبال یارانه به تامین کننده و 
واردکننده و یا تولیدکننده داده می شد تا مواد اولیه را با نرخ ارز دولتی 
یا همان ترجیحی وارد کند و در سطح بیمارستان ها و داروخانه ها توزیع 
می شــد که مردم داروی ارزان را تحویل بگیرند.وی سیاســت پیشین 
یعنــی اعطای یارانه به تامین کننده و تولیدکننده را غلط دانســت و 
تصریح کرد: در آن سیاســت شاهد هدر رفت منابع بودیم که ناشی از 
سوء استفاده یا قاچاق معکوس بود. در سیاست سابق از هر ۱۰ تومانی 
که به یک واحد کاال دارو اختصاص می دادیم، بخش زیادی از آن مورد 
سوء استفاده قرار می گرفت و یا دارو از کشور خارج می شد.معاون وزیر 
بهداشت به دیگر چالش های سیاست اعطای ارز ترجیحی در حوزه دارو 
اشــاره و بیان کرد: اعطای ارز ترجیحی پروسه خاصی داشت و باید در 
مجلس مصوب می شد که این مسئله سبب می شد گاها ارز مورد نیاز 
به موقع تامین نشود. این مسئله باعث وقفه در تامین کننده و کمبود 
دارو می شــد.وی که در یک برنامــه رادیویی صحبت می کرد، با اعالم 
اینکه برای اجرای طرح دارویار، زیرساخت های الزم از جمله بیمه ها و 
سامانه های الکترونیکی را آماده کردیم، اظهار کرد: با اجرای این طرح، 
هیچ دارویی نســبت به قبل برای مردم گران نشده است. با اجرای این 
طرح ممکن است برای بعضی از بیماری ها هزینه کمتری توسط مردم 
پرداخت شود که در داروی بیماران خاص و صعب العالج تا ۸۰ الی ۹۰ 
درصد کاهش قیمت داریم.رئیس سازمان غذا و دارو از سیستم نظارتی 
واحد و یکپارچه بر قیمت گذاری دارو در کشــور گفت و ابراز کرد: این 
سیستم واحد و در وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو انجام می شود. 
با توجه به اینکه تمام داروخانه های بیمارستان ها متصل به این سامانه ها 
هســتند و فاکتور صادر می کنند، اساسا قیمت دستی و یا دل بخواهی 
وجود ندارد؛ در حقیقت چه در تهران و چه در جزیره ابوموسی قیمت 

دارو فرقی ندارد زیرا کد رهگیری و اصالت سنجی داریم.

کمالوندی:
 خواسته های آژانس از ایران، زیاده خواهانه است

بهــروز کمالوندی در خصوص خواســته های بیشــتر آژانس 
بین المللــی انرژی اتمی از ایران تصریح کرد: این خواســته ها 
زیاده خواهی محســوب می شــود.به گــزارش ایســنا، بهروز 
کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه رابطه 
کشورمان با آژانس رابطه تعریف شده ای است، گفت: در حال 
حاضر این رابطه بر اساس پادمان است. وقتی از پادمان سخن 
می گوییم به این معنی اســت که حسابرســی مواد هسته ای 
صورت می گیرد به این ترتیب که ایران اعالم می کند چه میزان مواد هســته ای در چه نقاطی دارد و با 
آن ها چه کارهایی انجام می دهد.وی با اشــاره به این موضوع که کشــورها رابطه دیگری نیز با آژانس بر 
اساس پروتکل الحاقی دارند، اظهار کرد: بر اساس این رابطه، کشورها بخشی از تجهیزاتی که در ارتباط 
با غنی سازی است را در نظارت آژانس بین المللی اتمی قرار می دهند که ایران نیز چنین کاری را انجام 
می دهد.سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در برنامه »بدون خط خوردگی« رادیو گفت وگو، افزود: عالوه 
بر موارد ذکر شده، در موضوع برجام یکسری نظارت های بیشتر نیز وجود داشته است، اما امروز به دالیل 
مختلف ایران صرفا تبادل پادمانی را اجرا می کند و در واقع فقط حسابرسی مواد هسته ای صورت می گیرد.

وی از خواسته های بیشتر آژانس از ایران گفت و در عین حال تصریح کرد: این خواسته ها زیاده خواهی 
محسوب می شود، زیرا به دلیل تحریم ها این خواسته ها قابل اجرا نیستند. طبق قانون اقدام راهبردی برای 
لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران که مصوب مجلس شورای اسالمی است، قرار است آژانس بین 
المللی اتمی حداقل نظارت ها و در حد پادمانی باشد. البته اگر غربی ها تحریم ها را لغو کنند و به تعهدات 
خودشان باز گردند، ایران نیز به تعهداتی که ذیل برجام پذیرفته بود باز خواهد گشت.کمالوندی با تصریح 
بر این اینکه ایران هیچ تعهد فرا پادمانی ندارد، ابراز کرد: ایران ۲۷ دوربین و یکسری تجهیزات از جمله 
وسایل اندازه گیری آنالین غنی سازی را جمع کرده است. اگر طرف های مقابل به تعهدات خود بازگردند، 

این امکان وجود دارد این وسایل و دوربین ها مجددا کار خود را آغاز کنند.

بازداشت ۸۲۲ خالفکار در تهران
 افزایش استفاده سارقان از سالح

رییس پلیس تهران بزرگ از دســتگیری ۸۲۲ نفر از سارقان، 
زورگیــران و اراذل و اوباش در مرحلــه جدید طرح رعد خبر 
داد.  به گزارش ایســنا، سردار حسین رحیمی در اجرای پنجاه 
و نهمیــن مرحله از طرح رعد که صبح امروز در مقر فرماندهی 
انتظامــی تهران بزرگ برگزار شــد، گفت: طــرح رعد پلیس 
پیشــگیری پایتخت به مرحله پنجاه و نهم خود رســید. این 
طرح ها برای اســتقرار نظم و امنیت و ایجاد آرامش اجرا شده و 
در آن ماموران پلیس به طور مضاعف و شبانه روزی تالش می کنند تا با انواع جرائم و مجرمان برخورد کنند. 
وی با بیان اینکه آنچه که امروز به نمایش درآمده، تنها گوشه هایی ازاین تالش ها است، گفت: در اجرای این 
مرحله از طرح رعد در مجموع ۸۲۲ نفر از سارقان، زورگیران، مالخران، کیف قاپان، سارقان مسلح و اراذل و 
اوباش دستگیر شدند. عمده متهمان دستگیر شده نیز دارای سابقه کیفری و زندان بودند.فرمانده انتظامی 
تهران بزرگ ادامه داد: در این مرحله از طرح رعد ۲۵ باند که اقدام به سرقت و زورگیری و قاپ زنی کرده 
بودند، منهدم شدند و ۱۶۱ خودرو و موتورسیکلت سرقتی نیز کشف و ضبط شد. ۱۰۴۵ فقره سرقت نیز 
کشــف و اموال مردم به آن ها برگردانده شد. همچنین ۱۸۴۹ فقره از اموال مسروقه نیز کشف شد. ارزش 
ریالی اموال مکشوفه بالغ بر ۴۳ میلیارد تومان است.رحیمی با بیان اینکه ۱۴ نفر از محکومین فراری نیز در 
این مرحله دستگیر شدند، گفت: ۲۹ درصد سارقان در حوزه قطعات و لوازم و تجهیزات خودرو، ۱۹ درصد 
ســارقان اماکن خصوصی و دولتی، ۲۰ درصد ســارقان در معابر، هفت درصد قاپ زن، هفت درصد سارق 
خانه و ۱۸ درصد سارقان وسایل نقلیه، سیم، کابل و ... بودند.رییس پلیس پایتخت اظهار کرد: ۶۸ پاتوق 
ســارقان، ۱۹ پاتوق مالخران، پنج پاتوق سارقان اوباش، ۶۷ فروشنده مواد مخدر و ۱۲ پاتوق اراذل سطح 
یک و دو در این طرح منهدم و ۱۰ قبضه سالح جنگی و ۸۴ قبضه سالح سرد نیز کشف شد.وی همچنین 
با بیان اینکه متاسفانه استفاده سارقان از سالح جنگی بیشتر شده است، گفت: اخیرا جلسات خوبی بین 

پلیس و قوه قضاییه برای برخورد با جرائم خشن انجام شده است.

تهــران - ایرنا - حضرت آیت اهلل خامنه ای، زنده کردن امید و اعتماد مردم را 
مهمترین توفیق دولت دانستند و افزودند: مردم می بینند که دولت در وسط 
میدان و مشغول کار و تالش برای حل مشکالت و خدمت رسانی به آنها است 
و این واقعیت، امید و اعتماد عمومی را تا حد زیادی احیا کرده است.به گزارش 
گروه سیاسی ایرنا، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح 
دیروز )سه شنبه( در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت، بررسی و بیان 
عملکرد دولت و یاد و زنده نگه داشــتن حوادث مهم انقالب و ۴۳ سال اخیر 
را دو رویکرد اساســِی هفته دولت برشــمردند و با تشریح توفیقات یک ساله 
دولت، در بیان توصیه های مهم از جمله درباره اولویت مسئله اقتصاد افزودند: 
مردم در همه حوادث و رویدادها »قهرمان اصلِی سرگذشــِت انقالب« بوده اند 
و این واقعیت مایه درس و عبرت است و به همه مسئوالن نشان می دهد که 
با این ملت باید چگونه رفتار کرد.حضرت آیت اهلل خامنه ای، شــهیدان رجایی 
و باهنر را دو مدیر تراز انقالب اســالمی خواندند و با اشاره به اینکه شهادت، 
پاداش شایســته پروردگار به ایــن دو عزیز بود، گفتند: غفلت و فراموشــی 
حوادث بزرگ، آفت مهمی است که باید همه از آن پرهیز کنیم.رهبر انقالب 
»برانگیختگــی عمومی ملت در دوران انقالب«، »حیرت اســتکبار در مقابل 
عظمت انقالب«، »دشــمنی های بی وقفه زورگویان جهانی«، »بی دفاع بودن 
کشــور و پایتخت در مقابل حمالت هوایی صدام«، »جوالن دادن تروریستها 
در سراسر کشور و ناامنی ســالهای اول انقالب«، »عملکرد دولتها و مجالس 
مختلف پس از انقالب«، »حضور تعیین کننده ملت در حماسه دفاع مقدس و 
دیگر جبهه های مقابله با دشمنان« و »حضور بی دریغ و تحسین برانگیز مردم 
در راهپیمایی ها و مراسم مختلف« را از جمله مسائلی خواندند که یاد آنها باید 
دائم در ذهن جامعه زنده باشــد.حضرت آیت اهلل خامنه ای در همین زمینه با 
یادآوری حضور به یاد ماندنی ملت در تشییع سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 
افزودند: مســائل مشــابه از جمله حضور پُر معنا و گسترده مردم در تشییع 
پیکر آیت اهلل ناصری در اصفهان و مشــارکت عجیب مردم در میهمانی غدیر 
نشان دهنده جهت گیری های عمومی ملت و راه صحیحی است که باید ادامه 
یابد.رهبر انقالب، بررســی و پرداختن به فعالیتهای دولت را دومین کارکرد 
هفته دولت برشمردند و با اشاره به برخی توفیقات دولت،  توصیه هایی خطاب 
به رئیس جمهــور و اعضای دولت بیان کردند.حضرت آیت اهلل خامنه ای، زنده 
کردن امید و اعتماد مردم را مهمترین توفیق دولت دانستند و افزودند: مردم 
می بینند که دولت در وسط میدان و مشغول کار و تالش برای حل مشکالت 
و خدمت رســانی به آنها اســت و این واقعیت، امید و اعتماد عمومی را تا حد 
زیادی احیا کرده است البته این تالش ها در برخی زمینه ها به نتیجه رسیده و 
در بعضی زمینه ها نیز هنوز به نتایج الزم نرسیده است.ایشان سفرهای استانی 
دولت را موضوعی درخشــان و مهم خواندند و افزودند: ۳۱ سفر در سال اول 
دولت به سراســر کشور از جمله نقاط محروم و دور افتاده، نظارت میدانی بر 
کارها و همدلی عمیق با مردم از دیگر توفیقات دولت بوده است.»سرعت عمل 
و حضور در محل حوادث طبیعی و پیش بینی نشده به نشانه همدردی دولت 
با مردم«، »زدوده شدن رقابتهای منفی و مناقشه برانگیز در روابط بین قوا که 
موجب آشفته کردن ذهن مردم می شد«، »تأکید بر مراقبت جدی سه قوه در 
استمرار این تالش آرامش بخش« و »جوانگرایی« از دیگر توفیقات دولت بود 
که رهبر انقالب به آنها پرداختند.ایشان گفتند: البته مدیران و مسئوالن جوان 
هم در مواردی اشتباه و خطا می کنند اما در مجموع دمیده شدن روح جوانی 
در دولت و مجلس و پرورش مدیران قوی، ارزش صبوری در مقابل این خطاها 
و رفع تدریجی آنها را دارد.حضرت آیت اهلل خامنه ای، »خارج کردن جامعه از 
چشم انتظاری برای تصمیم گیری و اقدام دیگران«، »پرهیز از شرطی کردن 
کشــور« و »اهمیت دادن به ظرفیت های داخلی« را از دیگر موفقیت های قوه 
مجریه خواندند.ایشان دولت سیزدهم را »مسئولیت پذیر« دانستند و گفتند: 
در یک ســال اخیر شنیده نشد که دولت فرافکنی و بهانه تراشی کند و بگوید 
»اختیــار نداریم« و یا »نمی گذارند«.»رویکردهای خوب در زمینه سیاســت 
خارجی و فرهنگ« و »برجسته کردن شعارهای انقالب از جمله عدالت طلبی، 

حمایت از مستضعفان، پرهیز از اشرافی گری و استکبار ستیزی« از دیگر نقاط 
برجســته دولت بود که رهبر انقالب بیــان کردند.حضرت آیت اهلل خامنه ای 
تأکید کردند: دولت این سررشته و سبِک کاری را برای دستیابی به توفیقات 
بیشتر ادامه دهد.رهبر انقالب اسالمی در ادامه توصیه هایی را خطاب به دولت 
بیــان کردند.اولین توصیه حضرت آیت اهلل خامنه ای، »شــکر نعمت توفیق 
خدمت به مردم« بود که در این خصوص گفتند: شــکر این نعمت در درجه 
اول با تقویت ارتباط با خدا و دعا و توســل و تضرع و انس با قرآن است و در 
درجه بعد با ادامه تالش جهادی برای خدمت به مردم.»داشــتن نیت الهی و 
مخلصانه و پرهیز از کارهای نمایشی« دومین توصیه رهبر انقالب بود.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای در همین زمینه خاطرنشــان کردند: اطالع رسانی اقداماتی 
که انجام می شــود، منافاتی با اخالص ندارد زیرا موجب افزایش امید مردم 
می شود.ایشــان در توصیه ســوم گفتند: به میان مردم رفتن را ادامه دهید 
و اســیر برخی جوسازی ها نشــوید و البته در مواجهه با مردم صبر و تحمل 
به خرج دهید.رهبر انقالب، حضور بی واســطه و مکرر رئیس جمهور و دیگر 
مســئوالن دولت در میان مردم را دارای برکات و تأثیرات فراوان دانستند و 
افزودند: البته دولِت مردمی فقط به معنای به میان مردم رفتن نیســت، باید 
بــا برنامه ریزی دقیق و اســتفاده از دیدگاهها و نظرات مختلف، زمینه جلب 
مشارکت مردم در عرصه های مختلف از جمله اقتصادی و سیاسی فراهم شود.

حضــرت آیت اهلل خامنه ای در توصیه چهارم بر لزوم عمل به وعده ها و پرهیز 
از بیان وعده های غیرقابل تحقق که زمینه ساز خدشه دار شدن اعتماد مردم 
می شــود، تأکید کردند و به عنوان توصیه پنجم، با اشاره به موضوع طراحی 
نقشه جامع حرکت دولت، افزودند: مراقب باشید کارهای روزمره شما را غرق 
نکند و برای اینکه دچار این آفت نشــوید با یک طرح کالن و نقشه جامع و 
قابل توضیح برای مردم، حرکت کنید.ایشان لزوم رعایت اولویتها را به عنوان 
توصیه ششــم مطرح کردند و گفتند: توان و امکانات دولت محدود اســت، 
بنابراین باید ابتدا ســرفصل های اساسی مشخص شوند و سپس سرفصلها و 
زیرمجموعه های آنها اولویت بندی شــوند.رهبر انقالب با تأکید بر اینکه در 
شرایط کنونی،  اولویت اصلی همچنان مسئله اقتصاد است، خاطرنشان کردند: 
البته این به معنای نادیده گرفتن ســرفصل های دیگر همچون علم، امنیت، 
آســیبهای اجتماعی و فرهنگ نیست ولی اولویت باید اقتصاد باشد همراه با 
پیوست فرهنگی.حضرت آیت اهلل خامنه ای در خصوص موضوع اقتصاد چند 
نکته را بیان کردند.»لزوم انســجام مدیران اقتصادی و داشتن نظر واحد در 
مسائل گوناگون اقتصادی«، »مشخص کردن اولویتها و تمرکز بر شاخصهای 
اصلی و پیگیری روزانه آنها از جانب رئیس جمهور و دیگر مسئوالن« نکاتی بود 
که رهبر انقالب به آنها اشاره کردند.رهبر انقالب اسالمی در بیان شاخص های 
اصلی اقتصاد گفتند: اندازه تورم، رشــد اقتصادی، رشد سرمایه گذاری، رشد 
اشــتغال، رشد درآمد ســرانه و کاهش فاصله طبقاتی شاخص هایی هستند 
که باید به صورت دقیق و مســتمر مورد توجه قــرار گیرند.رهبر انقالب در 
توصیه بعدی، عمده ترین سرفصل در پیشرفت اقتصاد کشور را مسئله تولید 
خواندند و تأکید کردنــد: قاطعانه با هر عاملی که تولید را تضعیف می کند، 
مقابله کنید.ایشــان در بخش تولید کشاوزی، با اشاره به بحران غذا به دنبال 
وقوع جنگ اوکراین، مسئله امنیت غذایی را بسیار مهم دانستند و با یادآوری 
توصیه های مســتمِر قبلی مبنی بر لزوم خودکفایی در اقالم اساســی مانند 
گندم، افزودند: مسئله امنیت غذایی یک مسئله درجه یک است که نباید از 
آن غفلت شود.حضرت آیت اهلل خامنه ای در خصوص تولید صنعتی، با اشاره 
به مشکل کمبود سرمایه در گردِش واحدهای تولیدی، تأمین این سرمایه را 
وظیفه بانکها خواندند و گفتند: بانک مرکزی سخت گیریهای بجا و به موقعی 
را در خصوص کنترل ترازنامه بانکها آغاز کرده است اما باید مراقبت شود که 
این کنترل ها بر روی فعالیتهای غیر مولّد بانکها همچون خرید زمین و سکه 
یا فعالیتهای بنگاهداری آنها اِعمال شــود و تســهیالت الزم برای واحدهای 

تولیدی آسیب نبیند.
ادامه در صفحه دوم

مشاور رئیس سازمان بورس اعالم کرد

سودسهامعدالتامسالدوبرابرمیشود
سرقت 5000 تجهیزات برقی در تهران طی شش ماه

 بیشترین قبض صادر شده 12 میلیون تومان

 راهکار دولت چیست؟

زیاندهی خودروسازان ادامه دارد

مدیرعامل شــرکت توزیع برق تهران بزرگ گفت: در طول شــش ماه گذشته میزان سرقت تجهیزات برقی 
در تهران ۵۰۰۰ مورد بوده اســت.به گزارش ایســنا، کامبیز ناظریان دیروز در نشستی خبری، درباره آخرین 
وضعیت سرقت تجهیزات برقی در تهران، اظهار کرد: یکی از اقدامات انجام شده در این بخش تبدیل کابل های 
هوایی به خودنگهدار بوده که در این راســتا ۷۰۰۰ کیلومتر شبکه خودنگهدار ایجاد شده است اما همچنان 
شاهد سرقت تجهیزاتی دیگر همچون درهای داخل پست هستیم.وی با بیان اینکه این مساله خطرات زیادی 
برای شهروندان دارد، گفت: در طول سه ماه اخیر میزان سرقت از تجهیزات کاهش یافته که دلیل آن افزایش 
گشت های بازرسی و هماهنگی با نیروی انتظامی، شناسایی مناطق سرقت خیز و ایمن سازی تجهیزات بوده 

است. به گفته وی بیشترین قبض صادر شده...

بازگشتایرانبهبازارجهانیرویقیمت
نفتچهتاثیریمیگذارد؟

33 کشته و ۷00 زخمی در درگیری های عراق

مقتدیصدردرکنفرانسخبری:عذرخواهیمیکنم

رهبر انقالب در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت:

مهمترینتوفیقدولتسیزدهماحیاءامید
واعتمادمردمبود
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تولید کیت های تشخیص آبله میمونی 
در کشور

دانشیار ویروس شناسی و عضو هیات علمی انستیتو پاستور ایران، 
با بیان اینکه قطعا جهش هایی در ویروس آبله میمونی به وجود 
آمده اما شــرایط به گونه ای نبوده کــه رفتار ویروس خطرناک تر 
شده باشد، گفت: درحال حاضر کیت های تشخیصی آبله میمونی 
در کشــور ساخته می شــود و واردتی در این زمینه نداریم.دکتر 
مصطفی صالحی وزیری در گفت وگو با ایسنا، درباره روند شیوع 
آبله میمونی، گفت: فکر نمی کنیم پاندمی از این بیماری مشــابه 
آنچــه که با کرونا اتفاق افتاد را در دنیــا تجربه کنیم. از ماه می 
۲۰۲۲ که موارد ابتال به آبله میمونی در کشورهای جهان گزارش 
شده است، علی رغم تعداد باالی ابتال، تعداد مرگ و میر اندک و 
انگشت شماری ) حدود ۰.۰۳ درصد تاکنون( در دنیا داشته ایم. از 
سوی دیگر سرعت انتشار آبله میمونی به اندازه کرونا نیست، زیرا 
ماهیت آن به گونه ای نیست که به راحتی از طریق تنفس منتقل 
شــود. اگرچه افراد در تماس طوالنی مدت هم در معرض خطر 
انتقال تنفسی ویروس هستند. در کل بر اساس اطالعات چند ماه 
گذشــته نمی توان به این نتیجه رسید که قرار است دچار چالش 
بهداشتی با آبله میمونی، مشابه چالش های کووید۱۹ شویم.او با 
تاکید بر اینکه به هیچ عنوان نباید ویروس ها را دست کم گرفت، 
تصریح کرد: یکی از درس های بزرگی که از کرونا گرفتیم این بود 
که هیچگاه عوامل عفونی بویژه ویروس ها را دســت  کم نگیریم. 
باید تمام تالشمان را انجام دهیم تا بهترین عملکرد را در مقابله با 
عوامل عفونی داشته باشیم.وی در پاسخ به این سوال که آیا طی 
چندماه گذشته که هشــدارها در خصوص آبله میمونی افزایش 
یافت، این ویروس جهش خطرناکی داشــته است یا خیر؟، بیان 
کرد: قطعا جهش هایی در ویروس به وجود آمده است اما شرایط 
به گونه ای نبوده که رفتار ویروس خطرناک تر شده باشد.او درباره 
روند بررســی نمونه های مشکوک آبله میمونی در کشور و نحوه 
همکاری انســتیتو پاستور در این زمینه، گفت: از خردادماه کیت 
تشخیصی بیماری در انستیتو پاستور طراحی و سپس بین شبکه 
آزمایشــگاهی در ۱۴ آزمایشــگاه منتخب در مناطق جغرافیایی 
مختلف توزیع شــد. نمونه ها به این آزمایشگاه ارجاع می شود و 
این مراکز موارد مشــکوک آزمایشگاهی را برای انستیتو پاستور 
ارســال می کنند تا تست های تکمیلی را انجام دهیم و در نهایت 
نتیجه مشخص به اطالع وزارت بهداشت می رسد. درحال حاضر 
کیت های تشــخیصی آبله میمونی در کشــور ساخته می شود و 
واردتی در این زمینه نداریم.این ویروس شــناس درباره واکســن 
آبله میمونی، توضیح داد: واکسنی که علیه آبله میمونی استفاده 
می شود همان واکسن هایی اســت که علیه آبله انسانی طراحی 
می شده؛ قبال در ایران هم واکسن های آبله انسانی تولید می شد، 
اما به دلیل ریشــه کن شدن بیماری، ساخت واکسن متوقف شد. 
راه اندازی مجدد خط تولید این واکسن در کشور ممکن است زیرا 
این زیرســاخت وجود دارد، اما باید بدانیم اصال الزامی به تزریق 
واکسن آبله میمونی برای همه افراد وجود ندارد و تنها شاید الزم 
باشد گروهی خاص این واکسن را تزریق کنند. بر اساس اطالعات 
فعلی اکثر کشورها هنوز اقدامی برای تولید یا خرید واکسن آبله 

میمونی نداشتند. 
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در پاسخ به تذکر سیاهکلی؛
قالیباف: دو وزیر برای وزارت صمت و 

بازرگانی به مجلس معرفی می شوند
رئیس مجلس گفت: رئیس جمهور از مجلس خواست 
۲ماه برای تعیین تکلیف وزارتخانه صمت مهلت داده 
شــود تا این وزارتخانه به دو وزارت صمت و بازرگانی 
تبدیل شــود و قرار بود دو وزیــر به مجلس معرفی 
شوند.به گزارش خبرنگار مهر، لطف اهلل سیاهکلی در 
جلســه علنی دیروز )سه شنبه ۸ شــهریور ماه( مجلس شورای اسالمی طی 
تذکری شــفاهی در رابطه با آئین نامه واردات خودرو گفت: متأسفانه دولت 
یــا آئین نامه قوانین را تدوین نمی کند یا آئین نامه ای با اشــکاالت زیاد ارائه 
می دهد. علیرغم تالش های مجلس در رابطه با قانون واردات خودرو آئین نامه 
این قانون به نحوی تدوین شــده که تمام زحمات مجلس از بین رفته است.

وی تصریح کرد: قرار بود در واردات خودرو به چند مورد توجه کنیم. ۱: ایجاد 
رقابت، ۲: تنظیم بازار، ۳: انتقال تکنولوژی، ۴: اصالح کیفیت و قیمت خودرو، 
۵: پاسخگویی به نیاز جامعه.سیاهکلی افزود: آئین نامه ای که نوشته شده است 
ما را وادار می کند مجدداً به پراید تعظیم کنیم چرا که در پی آن اتفاق خاصی 
در حوزه خودرو نخواهد افتاد. متأســفانه آئین نامه بسیار ضعیف نوشته شده 
و دارای اشــکال است. گویا نمی خواهیم مردم ما به رفاه برسند.نماینده مردم 
قزوین در مجلس شــورای اسالمی گفت: اشکاالت موجود و نگاه به این حوزه 
باید اصالح شــود. مشخص نیست در رابطه با آئین نامه، مجلس و کمیسیون 
مربوطه چه کاره هستند. متأسفانه کاله کمیسیون پشمی ندارد.وی همچنین 
در رابطه با اظهار نظر اخیر معاون پارلمانی رئیس جمهور مبنی بر اینکه رئیس 
جمهور یک وزیر برای وزارت صمت معرفی کند، گفت: این صحبت ها خیلی 
اشکال دارد. آقای حسینی خالف وعده رئیس جمهور صحبت کردند. رئیس 
جمهور از مجلس خواست دو ماه برای استیضاح وزیر و تعیین تکلیف وزارتخانه 
صمت وقت و مهلت داده شود تا وزارتخانه صمت به دو وزارت صنعت و معدن 
و وزارت بازرگانی تبدیل شــود و قرار بود دو وزیر به مجلس معرفی شــوند.

سیاهکلی عنوان کرد: چرا آقای حسینی خالف وعده رئیس جمهور صحبت 
می کنند؟ اگر حرف رئیس جمهور با آقای حســینی یکی است پس تکلیف 
وعده رئیس جمهور به مجلس چه می شود؟ من فکر می کنم این نگاه و رویکرد 
تمســخر مجلس و کار کارشناســی و همکاری این قوه است.وی خطاب به 
قالیباف گفت: آقای رئیس به محض اینکه شما از تریبون مجلس اعالم کردید 
رئیس جمهور خواستار مهلتی برای استیضاح وزیر است، ما کوتاه آمدیم ولی 
اســتیضاح از بین نرفته است و پابرجاســت اگر دو وزیر معرفی نشوند من به 
عنوان یکی از اســتیضاح کنندگان خواستار اعالم وصول این موضوع هستم.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی در پاسخ به تذکر سیاهکلی 
در رابطه با آئین نامه واردات خودرو گفت: تکلیف آئین نامه ها روشــن است و 
هر آئین نامه ای که در دولت تصویب شــود حتماً به هیئت تطبیق می آید و 
اگر مغایرتی با قانون داشته باشد اشکاالت آن گرفته شده و به دولت منعکس 
می شــود تا اصالح شوند کما اینکه موارد متعددی همچون قوانین مربوط به 
بازنشســتگی این اتفاق درباره آنها افتاده است.قالیباف اظهار کرد: حتماً آئین 
نامــه مربوط به واردات خودرو نیــز به هیئت تطبیق می آید و اگر مغایرتی با 

قانون داشته باشد اصالح خواهد شد.

گزیده خبر
رهبر انقالب در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت:

 مهمترین توفیق دولت سیزدهم احیاء امید
 و اعتماد مردم بود

ادامه از صفحه اول
رهبر انقالب در برشــمردن اولویت های اقتصادی، مسئله مسکن را مورد توجه 
قرار دادند و گفتند: در قضیه مسکن عقب ماندگی زیادی وجود دارد که موجب 
افزایش سرســام آور قیمت و اجاره بها و رنج و زحمت مردم شده است.»ساخت 
پتروپاالیشگاهها«، »تکمیل زنجیره ارزش افزوده در صنایع معدنی و جلوگیری 
از خام فروشی«، »تکمیل مسیرهای حیاتی شمال- جنوب و شرق به غرب برای 
افزایش ظرفیت حمل و نقل بین المللی و همچنین مسیرهای ارتباطی و حمل و 
نقل داخلی« و »توسعه استفاده از ظرفیت بی بدیل دریا« اولویتهای دیگری بود 
که رهبر انقالب بر آنها تأکید و خاطرنشــان کردند: نگذارید ظرفیتهای طبیعی 
و انســانی عظیم موجود در کشــور هرز برود.حضرت آیت اهلل خامنه ای در پایان 
سخنانشان با تأکید بر پرهیز از نیمه کاره رها کردن کارها و ضرورت پیش گرفتن 
صبر و اســتقامت و افزایش کار جهادی برای حل مشکالت متراکم و بجا مانده، 
گفتند: اگر به این توصیه ها عمل شود، ثابت خواهد شد که دولت سیزدهم دولتی 
کاماًل کارآمد، فعال و برطرف کننده مشــکالت زندگی مردم است که نتیجه آن 
رضای پروردگار و مردم خواهد بود.ایشان همچنین با قدردانی از گزارش رئیس 
جمهــور و چند تن دیگر از اعضای دولت گفتند: باید با فعالیت بیشــتر بخش 
رســانه ای دولت و اطالع رســانی هنرمندانه و باورپذیر، این دستاوردها را برای 
مردم بیان کرد.پیش از ســخنان رهبر انقالب اســالمی، رئیس جمهور و چهار 
تــن از اعضای دولت به بیــان گزارش هایی از رویکردها و اقداماِت اولین ســال 
دولت ســیزدهم پرداختند.حجت االسالم والمسلمین رئیسی با اشاره به شرایط 
دشوار کشــور در مرداد ۱۴۰۰، »پیوند نزدن معیشت مردم به اراده بیگانگان« 
را از مهمترین اقدامات دولت دانســت و گفت: در این یک ســال بیش از قبل 
مطمئن شدیم که برای همه مســائل راهکار وجود دارد و هیچ بن بستی وجود 
ندارد.رئیس جمهور همراهی و اعتماد مردم را بزرگترین سرمایه دولت برشمرد 
و گفت: ابرپروژه دولت »احیای اعتماد عمومی به دولت« اســت و کلیه اقدامات 
در این چارچوب دنبال می شــود.کنترل رشــد تورم و نقدینگــی، مهار کرونا و 
واکسیناســیون سراسری، استقراض نکردن از بانک مرکزی برای جبران کسری 
بودجه، ایجاد درآمدهای جدید و پرداخت بدهی های ســنگین بجامانده از قبل، 
پایداری در ذخایر کاالهای اساســی، سفرهای اســتانی با راهبرد حل مسئله، 
فعال کردن ســامانه های الکترونیک به منظور اصالح بسترهای فسادزا، اجرای 
عدالت به ویژه در الیحه بودجه، تغییر ریل سیاســت خارجی از برجام زدگی به 
نگاه متوازن، و همچنین ارتقاء تجارت و همکاری ها با همســایگان از مهم ترین 
محورهای گزارش رئیس جمهور در این دیدار بود.آقای مخبر معاون اول رئیس 
جمهور نیز »مدیریت نوسان های اقتصادی«، »فعال سازی سرمایه گذاری داخلی« 
و »مبارزه با فقر و گســترش عدالت« را سه محور اصلی کار اقتصادی دولت در 
یک سال اخیر خواند و گفت: استفاده از ظرفیت های متنوع کشور از جمله ۲۷۰۰ 
کیلومتر دسترســی به دریا، معادن و کشاورزی جزو اولویتهای دولت است.بیان 
گزارشــی از سفرهای استانی در یک ســال گذشته و روند تخصیص منابع برای 
اجرای مصوبات آنها از زبان آقای مرتضــوی معاون اجرایی رئیس جمهور، بیان 
اقدامات برنامه ای و بودجه ای دولت از جمله در اصالح تراز درآمدها و مصارف در 
گزارش آقای میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه، و همچنین گزارش وزیر 
نیــرو از اقدامات دولت در دو حوزه آب و برق به منظور کاهش تنش های آبی و 

جلوگیری از خاموشی  ها در تابستان، بخش های دیگر این دیدار بود.

فرمانده مرزبانی کشور:
مرز عراق همچنان بسته است

فرمانده مرزبانی کشــور گفت: تا زمانی که امنیت در 
عراق برقرار شود، مرز بسته خواهد بود.سردار احمدعلی 
گودرزی در گفت گو با ایسنا با اشاره به وضعیت مرزهای 
ایران در پی بروز ناآرامی و درگیری های داخلی عراق، 
گفت: از دیشــب که این اتفاقــات رخ داد فرماندهی 
انتظامی در مرز عراق، نیروهای خود و تجهیزات اپتیک 
را افزایش داده و تقویت کرده اســت. دســتورات الزم 
نیز برای هوشــیاری کافی نسبت به این اتفاقات صادر 
شده است.وی تاکید کرد: مرزهای ما کامال بسته است 
و امکان جابجایی کســی به کشور عراق و یا برعکس 
آن  از کشور عراق به داخل مرزهای ایران وجود ندارد.

ســردار گودرزی اظهار کرد: این شــرایط تا زمانی که 
آمادگی الزم از سوی کشور عراق برای بازگشایی مرز 
وجود داشته باشــد ادامه خواهد یافت. امیدواریم این 

وضعیت به زودی حل شود.

سخنگوی قوه قضاییه:

رای پرونده متروپل صادر شد
سخنگوی قوه قضاییه از صدور رای پرونده متروپل خبر داد.

به گزارش ایسنا، مسعود ستایشی در نشست خبری دیروز ضمن 
تبریک هفته دولت گفت: هفته دولت فرصتی برای عرض تبریک 
و خدا قوت به دولتمردان خدوم اســت. مردم انتظارات به حقی 
دارند که دولت با صبر و حوصله درصدد شنیدن و توجه ویژه به 
این انتظارات و اقدام موثر در راستای رفع آنهاست.سخنگوی قوه 
قضائیه  در پاســخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده 
متروپل گفت: از روز وقوع تا امروز ،۳ ماه و ۸ روز  می گذرد و قول 
داده بودیم روند رسیدگی با سرعت انجام شود. پرونده مورد بحث 
که ناظر بر اتهامات ۲۱ نفر از جمله شهردار اسبق، سابق و فعلی 
آبادان و نماینده سازمان نظام مهندسی بر وقوع قتل شبه عمدی 
۴۳ نفر اعم از ۳۶ مرد و ۷ زن بود. متعاقب این قضیه، بررسی ها 
صورت گرفت و با صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال شد 
و رأی پرونده صادر شــده اســت.  به میزان تقصیر هر کدام از 
متهمین به پرداخت دیه کامل زن مسلمان در حق اولیای دم و 
پرداخت دیه کامل مرد مســلمان و دیــه مصدومان این حادثه 
محکوم شدند.سخنگوی قوه قضائیه گفت: هر کدام به سه سال 
حبس تعزیری درجه ۵ با احتســاب ایام بازداشــت و به انتشار 
محکومیت، دو سال انفصال از خدمات دولتی هر یک از متهمان 
دولتی، دو ســال منع اشتغال و لغو پروانه اشتغال، محرومیت از 
عضویت در نظام مهندسی محکوم شدند.وی افزود: متهم اصلی 
متوفی حسین عبدالباقی ۷۵ درصد مقصر بوده و دیه اولیای دم 
از اموال این فرد که پیشــتر توقیف شده، تادیه می شود.وی در 
پاسخ به سوالی درباره زورگیر بزرگراه نیایش و جرم های مربوط 
گفت: در رابطه با جرایم خشن از جمله سرقت و توسل به سالح 
گرم و سرد باید گفت که خط قرمز ما این دسته از افراد هستند 
که امنیت مردم را دچار اختالل می کنند. در صورت کشف جرم 
با افرادی که مرتکب این جرایم شدند با قاطعیت برخورد می شود 
و گذشت نخواهیم کرد. در رابطه با بزرگراه نیایش نیز فرد متهم 
فردی اســت به نــام حبیب اللهی که در ایــن پرونده بالدرنگ 
تحقیقات انجام شد و بررســی های مقدماتی انجام و قرار جلب 
صادر شد و کیفرخواست به دادگاه انقالب ارسال شد. پرونده در 
دادگاه مورد رســیدگی قرار می گیرد. یــک مورد از عنوان اتهام 
محاربه از طریق کشــیدن ســالح ســرد اســت و فرد مذکور 
سرقت های متعددی داشته است.وی افزود: اتهامات دیگری هم 
نسبت به سرقت تلفن همراه داشته که تقاضای اشد مجازات شده 
اســت و در روز های آتی مجازات خواهد شد.ستایشــی درباره 
پرونده دو تبعه بازداشتی سوئدی )سیمون کاسپر و استفان کوین 
گیلبرت( گفت: بازداشــت این دو فرد در حوزه مواد مخدر بوده 
است و با سویدی هایی که جاسوس هستند خلط مبحث نشود. 
روند رسیدگی به پرونده آنها انجام شده است. در مرحله دادگاه 
محکومیت حاصل کردند . متهم اول  تبعه سوئدی است که در ۷ 
بهمن سال ۹۸ حین کنترل مسافران خارجی در فرودگاه امام از 
این شــخص مقدار ۹۷۰۰ گــرم معادل ۲۱ هــزار عدد  قرص  
ترامادول  کشــف شده است. ایشــان به ۵ سال حبس  و جزای 
نقدی به میزان  بیش از ۱۰ میلیارد ریال محکوم می شــود. فرد 
دوم نیــز در ۶ بهمن ۹۸ در موقعیت خروجــی فرودگاه امام از 
بازرسی از چمدان او ۹۸۰۰ گرم مواد از نوع شیره تریاک کشف 

می شود که ایشان نیز به ۸ سال حبس، ۶۰ ضربه شالق و جزای 
نقدی محکوم شده اســت.وی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر 
اینکه با توجه به استفساریه مجلس درباره قانون تسهیل صدور 
مجوزهای کسب و کار، آیا نتایج آزمون وکالت مرکز وکالی قوه 
قضاییه اصالح خواهد شــد؟ گفت: این استفســاریه در مجلس 
تصویب شــد و این مصوبه به شــورای نگهبان تقدیم شده و ان 
شاءاهلل  تصمیم خواهند گرفت و هر تصمیمی بگیرند ما تبعیت 
می کنیم.وی درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بسیاری از سارقان 
می دانند که ســرقت کمتر از ۲۰ میلیون حبس ندارد آیا در این 
خصوص قوه قضائیه برنامه ای دارد؟ گفت: افزایش نرخ جرم ناظر 
بر متغییرهایی است که هر کدام می تواند بر سرقت اثر گذاشته 
باشد. اینکه گفته شود افزایش آمار سرقت ناشی از قانون است، 
عدم توجه به ســایر مؤلفه ها را می رساند.  قانون مجازات حبس 
نسبت به جرایم خرد است. نسبت به این قضیه باید گفت که در 
اجرای مواد ۴۵ و ۴۶ قانون آئین دادرسی اگر جرم سرقت در مأل 
عام صورت گیرد قابل تعقیب اســت. باید به شرایط و جمعیت 
کیفری زندان هــا هم البته توجه کرد امــا معاونت حقوقی قوه 
قضائیه در حال بررسی این موضوعات است. نظر بر این است که 
کاهش مجازات حبس بررسی شود تا مجازات ها بازدارنده شود. 
این نــکات در الیحه ای تا دو ماه آینده طرح و بررســی خواهد 
شد.وی در پاســخ به سوالی مبنی براینکه قبال گفته بود که در 
نشست شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور علل 
و عوامل اختالل اخیر در شــبکه اینترنت پایتخت و برخی نقاط 
دیگر کشــور، بررسی شــد و وزارت ارتباطات مامور شد عامالن 
اختالل اخیر اینترنت را به دستگاه قضا معرفی کند، آیا تاکنون 
عامالن اختالل اخیر در اینترنت به قوه قضاییه معرفی شده و قوه 
قضاییه به این موضوع ورود کرده یا خیر؟ گفت: هنوز پرونده ای 
از دولت ارسال نشــده و اگر ارسال شود ما رسیدگی می کنیم. 

دیروز با اقای زارع پور تماس گرفتم که بپرسم  پرونده ای  در این 
زمینه  هست ولی نتوانستم با ایشان صحبت کنم.سخنگوی قوه 
قضاییه در پاسخ به ســوالی درباره تعداد احکام صادره در زمینه 
جرایم خشــن گفت: در سال ۱۴۰۰ و ســال جاری در ارتباط با 
جرایم خشــن از جمله مزاحمت با ســالح ، اخاذی، زورگیری ، 
سرقت و تجاوز به عنف ارقام قابل توجهی نیست اما این اقدامات 
روح و روان مردم را مختل می کند و اثرگذار اســت و قوه قضاییه 
در ارتباط با این جرایم با قاطعیت برخورد می کند. اکنون ســتاد 
ویژه ای در دادســتانی کل کشور به ریاست دادستان کل تشکیل 
شــده و هدف این ســتاد نظارت و رصد ســرقت های خشن و 
زورگیری است.ستایشی تاکید کرد: قوه قضاییه نسبت به مرتکبان 
جرایم خشــن ترحم ندارد و  کســانی که مبادرت به خشــونت 
می کنند، طبق موازین قانونی با قاطعیت برخورد می شود.وی در 
پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت راه اندازی هیات حل 
اختالف رسانه ها در سراسر کشور گفت: در جلسه مدیران رسانه با 
رئیس قوه قضائیه نکاتی مطرح شد و یکی از این نکات در خصوص 
توسعه شوراهای حل اختالف بود و حجت االسالم محسنی اژه ای 
ریاست قوه قضائیه در خصوص توسعه شوراهای حل اختالف در 
حوزه رســانه تاکید کردند.وی افزود:  در گذشته در این خصوص 
شــوراهایی در تهران، کردســتان و البرز راه اندازی شده است و 
رئیــس قوه قضائیه دســتورات الزم را برای ایجاد شــورای حل 
اختالف ویژه رسانه ها در سراسر کشور را ابالغ کرده اند و از ابتدای 
ســال ۱۴۰۰ تا تیرماه ســال جاری ۳۲۲ فقره مورد بررسی قرار 
گرفته است .وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه گفته شده مهدی 
جهانگیری دوران محکومیتش را خارج از زندان سپری می کند؟ 
آیا این موضوع صحت دارد؟  گفت: مهدی جهانگیری  تاکنون رد 
مال و جزای نقدی در نظر گرفته شده در دادنامه اش را انجام داده 
اســت.  او  کمتــر از ۸۰ روز حبــس دارد و می تواند از مرخصی 

اســتفاده کند و مطابق مقررات به وی مرخصی اعطا شده است. 
گفتنی است او در اتهام پولشویی تبرئه شده است.وی در پاسخ به 
سوالی درخصوص آخرین اقدامات صورت گرفته در پرونده سرقت 
از صنــدوق امانات بانک ملی اظهار کرد: ایــن پرونده ۱۶ متهم 
داشــته که درباره ۱۳ نفر تصمیم گیری شــده اســت و ۳ نفر از 
متهمان در کشــور همسایه هســتند. همکاری منصفانه کشور 
همســایه مطابق با موازین قانونی برای اســترداد متهمان، هنوز 
صورت نگرفته اســت. هم اکنون فرایند تحویل اقالم مکشوفه به 
مال باختگان در حال انجام اســت. این فرایند به سادگی نیست و 
افراد باید مستندات خود را ارائه دهند. کارشناسان حدود ۱۰ هزار 
برگه و عکس و ســند را بررســی کردند. اموال به تدریج تحویل 
می شود.وی در خصوص احکام متهمان پرونده نیز گفت: پرونده 
در مرحله دادسرا است و تصمیمات قضایی در دادسرای مربوطه 
اتخــاذ می شود.ســخنگوی قــوه قضائیه در خصــوص نفتکش 
توقیف شده یونانی و احتمال مصادره آن از سوی دادگاه های ایران 
گفت: چنانچه دعوایی مطرح شــود یا شــکایتی عنوان شود در 
خصوص فعل یا ترک فعل یا اقدامی که ضرری تحمیل کرده باشد، 
محاکم رســیدگی می کنند و اگر خسارتی از ناحیه دولت آمریکا 
وارد شده باشد، در محاکم اتخاذ تصمیم انجام و رأی صادر خواهد 
شــد. االن پرونده در بندرعباس در حال رســیدگی است و یک 
پرونده در تهران در حال رسیدگی است و پرونده دیگری در ناحیه 
بین المللی دادســرای تهران در حال رســیدگی است. تصمیمی 
گرفته شده و نسبت به آن اعتراض شده است و پرونده در دادسرا 
در حال رســیدگی است.وی در پاسخ به ســوالی درباره پرونده 
شهرک ژاندارمری گفت: اعضای تعاونی مسکن شکایاتی را مطرح 
کردند و پرونده در ناحیه ۳۷ دادسرای عمومی و انقالب تهران  در 
حال رســیدگی اســت و تحقیقات مقدماتی انجام شــده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت 
پرونــده اکتوور و قاچــاق دارو گفت: ۲۶ پرونــده قاچاق دارو و 
تجهیزات پزشکی و عدم ایفای تعهدات ارزی مورد رسیدگی قرار 
گرفته است و  پرونده مورد اشاره هم ۹ متهم دارد و  این پرونده 
در جهت رسیدگی همراه با نقص تشخیص داده شد که مجدد به 
دادسرا بازگشته است.ستایشی با اشاره به تصادف صبح امروز در 
محور شوشــتر در اســتان خوزســتان و همدردی با مردم این 
شهرستان گفت: بالفاصله بعد از این حادثه رئیس دادگستری و 
دادستان شوشتر در محل حاضر حادثه و بیمارستان حضور پیدا 
کردند و تمهیدات الزم را برای حفظ  صحنه تصادف انجام دادند.

ســخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به ســوالی مبنی بر علت عدم 
پرداخت خسارات تصادفات از صندوق تامین خسارات بدنی بیمه 
اجباری مســئولیت مدنی بــرای افرادی که متواری شــدند یا 
شناسایی نمی شوند و یا تمکن مالی ندارند، گفت: در این خصوص 
اگر موردی وجود داشته است که در راستای اجرای قانون مرجع 
مربوطه پرداخت نکرده اســت، اعالم شــود تا پیگیری های الزم 
صورت گیرد.وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰، خسارات ۲ هزار و 
۲۲ مورد که فوتی ناشــناس بودند، پرداخت شــده است، گفت: 
همچنین در سال گذشته ۱۴ هزار و ۸۸۶ مورد جرحی و صدمه 
ناشناس بوده که خسارات این تصادفات به اولیای دم و زیان دیده 

از محل این صندوق پرداخت شده است.

معاون سیاســی وزارت امور خارجه با اشــاره 
به ظرفیت های سیاسی، اقتصادی و تعامالت 
مردمــی ایران و برزیل بر عــزم و اراده جدی 
ایران برای توســعه همه جانبــه روابط با این 
کشــور تاکید کرد.به گزارش خبرگزاری مهر، 
علی باقری معاون سیاسی وزارت امور خارجه 
و »کنــت نوبرگا« معاون خاورمیانــه، اروپا و 
آفریقای وزیر امور خارجه برزیل در چارچوب 
برگزاری یازدهمین دور مشورت های سیاسی 
دو کشور دوشنبه هفتم شهریورماه در تهران 
دیدار و دربــاره مهم ترین مســائل روابط دو 
جانبه و موضوعات منطقه ای و بین المللی مورد 
عالقه گفتگو کردند.معاون سیاسی وزارت امور 
خارجه با اشاره به تحوالت اخیر بین المللی از 
جمله جنگ در اروپا، ضمن تاکید بر مخالفت 
ایران با جنگ، تصریــح کرد: یکجانبه گرایی 
میــدان ابتکار عمل را واگــذار کرده و اکنون 
جهان چندجانبه گرا است که می تواند شرایط 
و الزامات نظم نوین جهانی را تعیین کند.باقری 
با تاکید بر استحکام، پویایی و مانایی مؤلفه های 

ســخت و نرم قدرت ایران تصریح کرد: حضور 
ایران در مجموعه سیاســی امنیتی ســازمان 
همکاری شــانگهای و نقش آفرینــی ایران در 
سازوکار اقتصادی بریکس پالس، هم ایران را 
شریک در تصمیم سازی های کالن بین المللی 
در عرصه های سیاســی، امنیتــی و اقتصادی 
کرده است و هم جایگاه جبهه چندجانبه گرایی 
را در معادالت بین المللــی به طور معناداری 
ارتقا داده اســت.معاون سیاســی وزارت امور 
خارجه با اشــاره به اینکــه از این پس روابط 
ایران با اضالع چندجانبه گرایی جهانی مانند 

روسیه و چین و هند و برزیل، صرفاً به روابط 
دوجانبه میان تهران با مســکو، پکن، دهلی و 
برزیلیا محدود نمی شود، تصریح کرد: مناسبات 
ایران بــا برزیل در قالب مســؤولیت، نقش و 
جایگاه این دو کشــور در نظــم نوین برآمده 
از چندجانبه گرایی تعریف می شــود.باقری با 
اشــاره به اینکه یکجانبه گرایی تالش دارد تا 
مناسبات جهانی را بر اساس منافع خود شکل 
دهد، بر این اســاس آمریکا از تحریم به عنوان 
ابزاری برای ترسیم اطلس اقتصاد، سیاست و 
امنیت بین الملل با لحاظ حداکثر سازی انتفاع 

خود و همپیمانانش و به صفر رساندن انتفاع 
کشــورهای مستقل از مناســبات اقتصادی، 
سیاسی و امنیتی جهانی اســتفاده می کند، 
اظهار داشــت: جبهه چندجانبه گرایی باید با 
ایجاد و تقویت ســازوکارهای مستقل مالی، 
اقتصادی، سیاســی و فرهنگی، دوران گذار از 
نظم ظالمانه یکجانبــه گرایی به نظم عادالنه 
چندجانبــه گرایی را با درایت و هوشــمندی 
مدیریــت نماید.معاون سیاســی وزارت امور 
خارجه با اشاره به ظرفیت های بالقوه سیاسی، 
اقتصادی و تعامالت مردمی دو کشور بر عزم و 
اراده جدی جمهوری اسالمی ایران برای توسعه 
همه جانبه روابط با برزیل به عنوان یک شریک 
قابل اعتماد تاکید کرد.معاون وزیر امور خارجه 
برزیل نیز در این دیدار با اذعان به توانمندی ها 
و ظرفیت های سیاســی و اقتصادی جمهوری 
اســالمی ایــران در منطقه، اظهار داشــت: 
برزیل در پی افزایــش همکاری ها و تعامالت 
بین المللی و ترویج چندجانبه گرایی اســت و 
یک جانبه گرایی از جملــه إعمال تحریم های 
اقتصادی را رد می نماید.کنت نوبرگا هم چنین 
بــا ابراز امیدواری از توســعه روابط فی مابین 
جمهوری اســالمی ایران و جمهوری فدراتیو 
برزیل بر توسعه همکاری های دوجانبه در همه 

ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تاکید کرد.

باقری در دیدار با »کنت نوبرگا« مطرح کرد؛

عزم و اراده جدی ایران برای توسعه روابط با برزیل

رئیس جمهور با ابراز خرســندی از روابط بســیار خوب ایجاد 
شــده میان شرکت های تجاری ایران و مالزی گفت: موضوعات 
مختلفی در جهت توسعه همکاری های دوجانبه وجود دارد.به 
گزارش خبرگزاری مهر، حجت االســالم سید ابراهیم رئیسی 
صبح دیروز سه شــنبه در گفتگوی تلفنی با »اسماعیل صبری 
یعقوب« نخســت وزیر مالزی ضمن تبریک روز ملی مالزی به 
وی و مردم این کشور، گفت: مالزی دارای جایگاه قابل توجهی 
در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران است و ظرفیت های 
متنوعی برای توســعه همکاری میان دو کشور دوست، وجود 
دارد.رئیس جمهور ضمن ابراز امیدواری برای گســترش روابط 

سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در جهت منافع دو ملت در سایه 
همــکاری و همدلی دو طرف، تصریح کرد: موضوعات مختلفی 
در جهت توســعه همکاری در زمینه هــای اقتصادی، علمی، 
تحقیقاتی، فناوری هــای نوین و نهایی کردن معاهدات تجاری 
در دستور کار اســت که امیدوارم در سایه تعامل و تالش های 
مقامات دو کشور شــاهد تحقق آنها باشیم.رئیسی با اشاره به 
روابط بســیار خوب ایجاد شده میان شــرکت های تجاری دو 
کشــور، تصریح کرد: حجم روابط تجــاری میان ایران و مالزی 
متناسب با ظرفیت های موجود نیست و جای گسترش زیادی 
دارد.اســماعیل صبری یعقوب نخســت وزیر مالزی نیز در این 

گفتگوی تلفنی، ضمن قدردانی از حسن توجه آیت اهلل رئیسی 
برای گسترش روابط بین دو کشور و تبریک روز ملی کشورش، 
روابط فیمابین را مایه افتخار برای دولت و ملت مالزی دانست و 
گفت: جمهوری اسالمی ایران به عنوان یکی از کشورهای مهم 
و اثرگذار همواره حامی و پشتوانه مهمی برای امت اسالمی بوده 
است.نخست وزیر مالزی ضمن ابراز خرسندی از توسعه روابط 
میان دو کشــور افزود: جمهوری اسالمی ایران شریک تجاری 
بســیار مهمی برای مالزی در آسیاست و از اینکه روابط تجاری 
دو کشور در سال گذشته رشد چشمگیری داشته است، بسیار 
خوشحالیم.صبری یعقوب همچنین ضمن محکومیت سیاست 

تحریم های ظالمانه علیه جمهوری اسالمی ایران، تصریح کرد: 
اراده سیاسی موجود کنونی، مسیر توسعه هر چه بیشتر روابط 

ایران و مالزی را در حوزه های مختلف تضمین خواهد کرد.

رئیسی در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر مالزی:

ظرفیت های متنوعی برای توسعه همکاری میان ایران و مالزی وجود دارد
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گزیده خبر

مؤدیانی که مالیات مسکن خالی و لوکس را 
ندهند، جریمه می شوند

وزیر اقتصاد با بیان »در این دولت اطالعات شرکت های دولتی، نهادهای عمومی 
و اطالعات مالیاتی شــفاف می شود«، گفت: مؤدیانی که مالیات مسکن خالی و 
لوکس را پرداخت نکنند، جریمه می شــوند و در زمان فروش ملک با مشــکل 
رو به رو خواهند شد.به گزارش خبرگزاری تسنیم، »احسان خاندوزی« وزیر امور 
اقتصــادی و دارایی در برنامه »بدون توقف« در خصوص فعالیت ســامانه جامع 
امالک و اســکان گفت: این سامانه از ســال های قبل وجود داشت اما این نقش 
پررنگی که در حوزه سیاســت های اقتصادی و مالی بازی کرد محصول تالش و 
فشــاری بود که در آن زمانی که من در مجلس بودم آورده شد، در اصل قانون 
مالیات بر خانه های خالی وجود داشــت و ما این را نگذاشتیم که هر وقت دولت 
پول کم داشت کسری بودجه را جبران کند بلکه برای این بود که جلوی کسانی 
که از خرید و فروش امالک درآمدهایی را به دست می آورند و گرانی خانه را به 
مردم تحمیل می کنند بگیریم، همان اتفاقی که بهار و تابستان امسال افتاد و واقعاً 

اوضاع در این حوزه نامناسب است.

چهارمین سایت 5G تبریز افتتاح  شد
پس از راه اندازی ســه سایت نســل پنج ارتباطی در شهر تبریز توسط اولین و 
بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، ایرانسل چهارمین سایت 5G تبریز را هم افتتاح 
می کند. با این افتتاح، تعداد سایت های تجاری نسل پنج تلفن همراه ایرانسل در 
کشور به ۱۰۶ می رسد.به گزارش روابط عمومی ایرانسل، همزمان با هفتۀ دولت 
و در مراسمی با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات که سه شنبه ۸ شهریور 
۱۴۰۱ در ســالن شهید قندی برگزار  شــد، اولین ارائه دهندۀ 5G در ایران، طی 
ارتباطی آنالین با شهر تبریز، چهارمین سایت نسل پنجم تلفن همراه این شهر 
را افتتاح می کند.ایرانسل، که در روز اول مرداد ۱۳۹۹، موفق شده بود نخستین 
ســایت تجاری 5G را در ایران راه اندازی کند و هم اکنون، رکورددار تعداد سایت 

نسل پنج و سرعت اینترنت همراه در ایران است.

جوانان والیبال ایران با حمایت همراه اول 
بر بام آسیا ایستادند

تیــم ملی والیبال جوانان ایران با پنــج پیروزی متوالی و بدون باخت بر بام 
آســیا ایستاد و عنوان قهرمانی بیست ویکمین دوره رقابت های جوانان آسیا 
را از آن خود کرد.تیم ملی والیبال جوانان ایران در مرحله فینال رقابت های 
قهرمانی جوانان آسیا دیشب )دوشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۱( به مصاف تیم هند 
رفت و با نتیجه ســه بر یک پیروز میدان شد تا عنوان قهرمانی این دوره از 
رقابت ها را به خود اختصاص دهد.تیم والیبال جوانان ایران امسال در بحرین 
هفدهمین حضور خود در این رقابت ها را تجربه کرد و ملی پوشــان این رده 
سنی کشورمان در شانزده دوره قبلی موفق به کسب ۱۱ مدال شامل شش 

طال، سه نقره و دو برنز شده اند.

مشاور رئیس سازمان بورس اعالم کرد

سود سهام عدالت امسال دو برابر می شود 
مشــاور رئیس سازمان بورس در امور ســهام عدالت از دو برابر 
شدن ســود این ســهام خبر داد و گفت: این موضوع در حال 
بررسی است که ســود سهام عدالت در ۶ ماه دوم سال طی دو 
مرحله پرداخت شود.به گزارش ایسنا، پیمان حدادی در نشست 
خبری با بیان اینکه ۳۱ اســتان و ۳۰ شــرکت سرمایه گذاری 
اســتانی وجود دارد، اظهار کرد: پرتفوی اســتان تهران باید به 
دو شــرکت سرمایه گذاری تهران و البرز تقسیم و بر این اساس 
شرکت سرمایه گذاری اســتانی البرز باید ثبت شود که متولی 
این امر سازمان خصوصی سازی است و شرکت سرمایه گذاری 
اســتان البرز در مرحله ثبت قرار دارد.وی ادامه داد: تاکنون ۲۸ 
استان ثبت شده اند، کارهای ثبت شرکت سرمایه گذاری استان 
تهران درحال انجام است اما استان سمنان علی رغم پیگیری های 
انجام شده و نامه های سازمان بورس به مدیران شرکت و حتی 
به استانداری سمنان، همکاری های الزم را انجام نداده است و به 
نظر می رسد باید از طریق مراجع قضایی پیگیری شود. همچنین 
مدارک شرکت های قزوین و چهارمحال بختیاری برای بازگشایی 
نماد کامل نیست.مشــاور رئیس ســازمان بورس در امور سهام 
عدالت با بیان اینکه به طور کلی نماد ۲۶ شرکت سرمایه گذاری 
اســتانی پس از ازادسازی ســهام عدالت بازگشایی شد، گفت: 
هیات مدیره هفت شرکت به دلیل عدم رعایت مصوبات شورای 
عالی بورس سلب صالحیت شده اند و به همین دلیل توکن آن ها 
در ســامانه کدال غیرفعال شد و امکان بارگذاری اطالعات مالی 

در کدال را ندارند.

دالیل بسته شدن نماد شرکت های سرمایه گذاری استانی
حدادی در مورد دالیل بســته شــدن نمادهای شــرکت های 
سرمایه گذاری استانی توضیح داد: روش حسابداری شرکت های 
سرمایه گذاری استانی اشــتباه انجام شده بود، به همین دلیل 
شــورای عالی بورس جدید در ســال گذشــته تاکید کرد که 
این مورد باید براســاس استانداردهای حسابداری صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه نمادهای شــرکت های سرمایه گذاری استانی 
بازارگردان نداشــتند، گفت: شــورای عالی بورس قبال مصوب 
کرده بود صندوق توســعه بــازار کار بازارگردانــی این نمادها 
را انجــام دهد اما منابعی وجه نقد بــرای این منظور در اختیار 
این صندوق گذاشــته نشــد. از طرف دیگر شورای عالی بورس 
در دولت قبل این صندوق را ملزم کرده بود قیمت این ســهام 
را نزدیک به قیمــت NAV نگه دارد درحالــی که این موضوع 
در حیطه بازارگردان نیســت و بازارگردان در راستای کمک به 

نقدشــوندگی سهم فعالیت خواهد کرد.مشــاور رئیس سازمان 
بورس در امور سهام عدالت افزود: از طرف دیگر نهادهای امنیتی 
این موضوع را مطرح کردند که زمانی که نمادها بســته نشــده 
بود، اشــخاص مختلف با خرید درصد کمی از شرکت ها، امکان 
در اختیار گرفتن مدیریت آن ها را در دســت می گیرند.حدادی 
در مورد زمان بازگشــایی این نمادها توضیــح داد: نمادها بعد 
از برگزاری مجامع و اصالح آیین نامه ازادســازی ســهام عدالت 
بازگشایی می شــوند. البته نوبت اول مجامع شرکت ها در اوایل 
سال ۱۴۰۰ در ۱۸ استان برگزار شد و به حد نصاب هم نرسید 
و  ســپس دادســتانی جلوی برگزاری آن را گرفت. زیرا مجامع 
به صورت الکترونیکی برگزار می شــد و فقط سهام دارانی امکان 
شرکت در آن را داشتند که سجامی شده بودند که این موضوع 
بر خالف قانون تجارت است. از طرف دیگر سازمان بورس وقت 
اســامی افراد تایید صالحیت شــده برای هیات مدیره را اعالم 
نکــرده بود و برای هیئت رئیســه مجامع افراد دولتی توســط 
شورا و نه سهامداران انتخاب شــده بودند.وی ادامه داد: بر این 
اساس در شورای عالی بورس پیشنهاد شده است که مجامع به 
صورت الکترونیکی و حضوری برگزار شود که البته این موضوع 
هنوز مصوب نشده است. همچنین هر زمانی شورا مصوب کند 
فراخوان ثبت نام متقاضیــان برای ثبت نام در هیات مدیره این 
شرکت ها اعالم می شود. البته برای افرادی که سال قبل ثبت نام 

کرده و تایید صالحیت شده اند پیامک تایید ارسال می شود و این 
افراد نیازی به ثبت نام مجدد ندارند.مشاور رئیس سازمان بورس 
در امور سهام عدالت با تاکید بر اینکه فرایند برگزاری مجامع بین 
۴5 تا ۶۰ روز زمان نیاز دارد، اظهار کرد: بنابراین نمادها حداقل 

تا ۶۰ روز اینده بازگشایی نخواهند شد.

امکان فروش ۶0 درصد از ســهام عدالت وجود نخواهد 
داشت

حدادی در ادامه با اشــاره به امکان فروش ۶۰ درصد از ســهام 
عدالت برای مشــموالن این سهام در ســال ۱۳۹۹ گفت: این 
موضوع یکی از دالیل ریزش بازار در آن سال بود به همین دلیل 
احتماال امکان فروش ۶۰ درصدی برای هیچکدام از مشموالن 
وجود نداشــته باشــد. در آن زمان ۳.5 نفر از سهامداران روش 
مســتقیم، سهام عدالت خود را فروختند که باعث شد ۱۴ هزار 
میلیارد تومان از بازار خارج شــود. به همین دلیل فروش سهام 
عدالت باید به تدریج صورت بگیرد.وی ادامه داد: در این راســتا 
اقداماتی انجام شــده است تا مشموالن به نگهداری سهام خود 
تشویق شــوند که راه اندازی سامانه ستاره و امکان توثیق سهام 

عدالت از جمله آن است.

تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان

مشاور رئیس ســازمان بورس در امور سهام عدالت در ادامه 
در مــورد آخرین وضعیت انتقال ســهام عدالت متوفیان به 
وراث نیز توضیح داد: از ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت 
حدود ســه میلیون و 5۰۰ هزار نفر فوت کرده اند که در این 
میان برخی وارثین هم فوت شــده اند. برای انتقال سهام این 
روش پیشنهاد شده بود که وراث به صورت حضوری به دفاتر 
خدمات الکترونیک مراجعه کنند که این روش بسیار زمان بر 
بود.حدادی افزود: بنابراین قرار شــد ایــن فرایند به صورت 
الکترونیکی و با همکاری شــرکت ســپرده گذاری مرکزی و 
قوه قضاییه تا شــهریورماه انجام شود. اما به نظر می رسد قوه 
قضاییه در ارسال اطالعات به ســپرده گذاری کمی از برنامه 

عقب است.

سود سهام عدالت دو برابر می شود
وی در ادامه با بیان اینکه ســود ســهام عدالت عملکرد سال 
۱۴۰۰ دو برابر می شــود، عنوان کرد: بنابراین مشموالنی که 
ســهام عدالت یک میلیون تومانی دارند امســال دو میلیون 
تومان و مشــموالنی که سهام عدالت 5۳۲ هزار تومانی دارند 
امســال حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان ســود دریافت 
می کنند.مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت با 
اشــاره به پیشنهادی مبنی بر واریز سود سهام عدالت طی دو 
مرحله اظهار کرد: این موضوع باید به تصویب شــورای عالی 
بورس برسد. البته تحقق آن منوط به این است که ۳۶ شرکت 
سرمایه پذیر سودهای خود را به موقع پرداخت کنند. شورا از 
پرداخت دو مرحله ای سود در ۶ ماه دوم سال استقبال می کند.

پرداخت سود 13 شرکت غیربورسی در پایان شهریور
حدادی در مورد ســود ۱۳ شــرکت غیربورســی موجود در 
پرتفوی ســهام عدالت نیــز توضیح داد: طبــق مصوبه ماه 
قبل شــورای عالی بورس، سود این شــرکت ها بعد از اعمال 
افزایش ســرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده 
شرکت ها توسط سازمان خصوصی سازی در پایان شهریورماه 
با همکاری شرکت سپرده گذاری پرداخت می شود. هم اکنون 
سود در خزانه دولت قراردارد.وی ادامه داد: از این ۱۳ شرکت 
سه شرکت بورســی شــدند و در ۶ ماه دوم سال حداقل ۴ 
شــرکت دیگر در بازار ســرمایه پذیرش می شوند. همچنین 
مراحل ثبت هلدینگ این شرکت ها درحال انجام است و این 
هلدینگ به ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت تعلق دارد.

افزایش 86 درصدی تولید روزانه
با برنامه ریزی منســجم، همدلی و همراهی تمام بخش ها، این مجموعه موفق شد 
به طور متوســط تولید روزانه خود را 86 درصــد افزایش دهد، تولید خودرو کامل 
نســبت به مدت مشابه سال گذشته نیز افزایش 132 درصدی را تجربه می کند. با 
تولید 168 هزار و 513 دستگاه خودرو از ابتدای سال تا 30 مرداد ماه و تحقق 97 
درصدی برنامه تولید نســبت به سال 1400  دستاورد بزرگی است که کسب شده، 
این درحالی اســت که 91 درصد این خودروها به صورت عبور مستقیم )خودروی 
کامل( تولید و از خط خارج شــده اســت.تکمیل کاری خودروهای ناقص، یکی از 
مطالبــات جدی مــردم و وزارت صمت بود از همین رو طی 6 ماه گذشــته تعداد 
خودروهای ناقص که 80 هزار دستگاه بود و خوشبختانه این تعداد به صفر رسیده 
اســت. از جمله عواملی که باعث شد تولید خودرو در گروه خودروسازی سایپا سیر 
افزایشی به خود بگیرد و همچنین تعداد خودروهای ناقص روز به روز کم شود، تولید 
در روزهای تعطیل)به جز جمعه( بود، در ســال 1400 اکثر روزهای تعطیل، تولید 
صورت نمی گرفت. افزایش ظرفیت خطوط تولید مگاموتور و تامین کنندگان نیز از 
دیگر موارد اثرگذار است.افزایش 89 درصدی نرخ عبور مستقیم در گروه سایپا یکی 
دیگر از دستاوردهای کسب شده بود که این مورد از 9 درصد در دی ماه 1400 به 
100 درصد در مرداد ماه 1401 رسید و از ابتدای مرداد ماه تمامی محصوالت تولید 

شده به صورت کامل بوده است.

کاهش معوقات سایپا 
افزایش تولید خودرو طی ماه های اخیر ســبب سه اتفاق در حوزه فروش گروه 
خودروسازی سایپا شده است، که اولین آن افزایش 41 درصدی تحویل خودرو 
به مشــتریان نسبت به مدت مشابه سال گذشــته، دیگری کاهش 16درصدی 
تعهدات کل گروه سایپا نسبت به سال گذشته و در نهایت کاهش 75 درصدی 
تعهدات معوق نســبت به سال گذشته است. این رویه نشان دهنده آن است که 
هدف گذاری تولید سال جاری که 500 هزار دستگاه است، به طور قطع محقق 

می شود. 

محصوالت جدید در راه است
گروه خودروسازی سایپا در کنار افزایش تولید، توسعه محصول و خروج خودروهای 
قدیمی از خطوط تولید را در دســتور کار خود قرار داد. در 8 فرمان رئیس جمهور 
که 11 اسفندماه  ابالغ شد، تاکید بر تولید خودروهای جدید و پیشرفته شده است. 
از همیــن رو برای نیمه دوم 1401، عرضه محصول شــاهین اتومات و آریا، برنامه 
ریــزی جهت تولید خودروی اقتصادی، تولید ون جدید، تولید وانت جدید زاگرس، 
تولید دو محصول جدید تجاری سنگین )فوتون و دانگ فنگ( و راهبری پروژه های 
محصــوالت جدید اطلس، ســهند، SP0 ،P90 و همچنین خروج محصول تیبا از 
سبد محصوالت در شهریورماه سال جاری در دستور کار قرار گرفت. در کنار تولید 
محصول، توسعه قوای محرکه در تولید موتورهای جدید ام 15 جی. اس. آی، ام 16 
پالس و ام 24 پالس و پروژه ناوبری ملی با هدف کاهش هزینه های بیمه، تصادفات 

جاده ای و ... دنبال شد.   

تعریف 42 پروژه بهبود کیفیت 
افزایــش کیفیت محصوالت یکی از اســتراتژیک ترین و مهم تریــن اهداف گروه 
خودروسازی سایپا در دولت ســیزدهم بود، رهبر معظم انقالب اسالمی بهمن ماه 
ســال گذشته در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعاالن صنعتی، تاکید کردند که 
کیفیت خودروهای داخلی خوب نیســت و حق با مردم اســت. بدین جهت برای 
افزایش کیفیت در ســطح زنجیره تولید 42 پروژه بهبود تعریف شــد و اکنون در 
راستای برنامه های جامع و عملیاتی، کیفیت خودروهای این مجموعه رو به افزایش 
است. عالوه بر این با هدف افزایش کیفی محصوالت پی دی آی مجدد خودروهای 

تکمیل کاری شده در دستور کار قرار گرفته بود.

اصالح ساختار مالی 
در راستای سیاست های کالن دولت سیزدهم برای واگذاری خودروسازان به بخش 
خصوصی، گروه ســایپا برنامه های اجرایی این مهم را آغــاز کرد. از این رو اصالح 
ســاختار مالي و سهامداري و ارائه آگهی واگذاری سهام در اختیار، واگذاري دارایي 

و امــوال غیر مولد و مازاد، انضباط مالي و کنترل هزینه هاي غیر ضروری و اصالح 
ساختار مالی شرکت اصلی و شرکت های گروه در دستور کار قرار گرفت که باعث 
کاهش 11 درصدی زیان شــرکت سایپا در 3 ماهه اول سال جاری نسبت به مدت 
مشــابه سال گذشته شــد. عالوه بر این با جدیت و به رغم برخی از فشارها، اصالح 
ساختار سازمانی گروه، یکپارچه سازی سیستم های عملیاتی-اطالعاتی و متناسب 
سازي نیروي انساني دنبال شد و خوشبختانه می توان گفت که گروه خودروسازی 

سایپا در حال تبدیل شدن به یک مجموعه چابک، پویا و متخصص است. 

حرکت سایپا در مسیر دانش بنیان شدن
رهبر معظم انقالب اسالمی، سال 1401 را »سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین« 
نام گذاری کردند. بدین جهت گروه ســایپا، برای استفاده از توانمندی های داخلی 
پروژه های متعددی را تعریف کرد. ایجاد پنجره واحد ارتباط شــرکت های دانش 
بنیــان با کل زنجیره خــودرو )از طراحی تا فروش( با هدف اســتفاده اثربخش از 
توانمندی های موجود در کشــور، انعقاد قرارداد با شــرکت های دانش بنیان )26 
شرکت در قالب 37 پروژه( در زمینه تولید قطعات دانشي و فن آورانه، انعقاد قرارداد 
با شــرکت های صنایع هوافضــا )21 پروژه( در زمینه تولیــد قطعات الکترونیک، 
گیربکس اتوماتیک و ... و همچنین انعقاد قرارداد با شرکت های صنایع دفاعی )23 
پروژه( در زمینه تولید قطعات الکترونیک، سیستم های برقی و ... از جمله فعالیت 
های مشــترکی اســت که در ماه های آتی اجرایی می شود.انعقاد قرارداد با نیروی 
هوایي جمهوری اســالمی ایران در زمینه ریخته گري، ماشینکاري دقیق و تست و 
آزمون و همچنین همکاری با دانشگاه های برتر کشور چون دانشگاه شریف )پلتفرم 
و تجهیزات تســت و آزمون(، دانشگاه تهران )باتري خودروی برقي(، دانشگاه علم و 
صنعت و ...از دیگر پروژه های تعریف شده گروه خودروسازی سایپا با هدف توسعه و 
دانش بنیان شدن است. با توجه به برنامه های که مورد اشاره قرار گرفت و همچنین 
اقدامات صورت گرفته، چشم انداز گروه خودروسازی سایپا برای سال 1401 بسیار 
روشــن اســت و می توان امیدوار بود که با توسعه زیرساخت ها و حرکت به سمت 
فعالیت های دانش بنیان، این مجموعه در ســال های آتی روزهای بســیار خوب و 

رقابتی با خودروسازان دنیا را تجربه خواهد کرد.

افتخاری دیگر از گروه خودروسازی سایپا؛

افزایش تولید همراه با کیفی سازی محصوالت بعد از  صفر شدن خودروهای کف پارکینگ
چشم انداز روشن سایپا در سال 1401 گروه خودروسازی ســایپا به روزهای درخشان خود 

نزدیک می شود؛ طی سال های گذشته، این مجموعه 
به جهت برخی سیاست های نادرست، با حجم انبوهی 
از مشکالت روبرو شده بود که بخشی از آن مربوط به 
8۰ هزار خودرو ناقص، ۵ هــزار و 2۰۰ خودرو یورو 4 
و هزار و ۷۰۰ خودرو بدون گارانتی بود؛ از طرفی این 
مجموعه خودروساز با ساختاری که به روز نشده بود، 
هیچ چابکی نداشــت و بعضا نیروی انسانی بر اساس 
مهارت و تخصص، در پســت ها مستقر نشده بودند. 
چالش مهم دیگری که این مجموعه داشــت، کیفیت 
پایین خودروها و عدم رضایت مردم بود، بر این اساس 
از ابتدای بهمن ماه سال گذشته، اصالحات اساسی و 
بنیادین با توجه به رهنمودهای رئیس جمهور، حمایت 
های وزارت صنعت، معدن و تجارت و همت کارگران 
و مدیران این مجموعه در دستور کار قرار گرفت و با 
برنامه ریزی منســجم، حل مشکالت تولید، کیفیت، 

تصمیم گیری و وضعیت مالی با فوریت آغاز شد. 
یکی از اولین اقدام های که گروه خودروسازی سایپا 
انجام داد، بی اثر کردن تحریم ها بود، تحریم های که 
قصد داشت صنعت خودرو را زمین گیر کند؛ از همین 
رو با قطعه ســازان داخلی و خارجی گفت و گوهای 
مفصلی صورت گرفت تا با تامین قطعه، وضعیت تولید 
و کیفیت خودروها ساماندهی پیدا کند و در راستای 
آن ضمن آرامش بخشــی به بــازار، مردم بتوانند به 
راحتی و بدون دغدغه نسبت به خرید خودرو اقدام 
کنند. این روند سبب شد بعد از مدت ها کاهش تولید 
و همچنین تولید خودروهای ناقص جبران شود، سال 
گذشته 8۰ تا 9۰ درصد خودروها با کسری قطعه تولید 
می شــد و خودروها تا تامین قطعه به پارکینگ می 
رفت اما اکنون با تالش مضاعفی که گروه خودروسازی 
ســایپا انجام داد، در مرداد ماه ســال جاری تمامی 
خودروهای ناقص تکمیل و به دست متقاضیان و ثبت 
نام کنندگان رسیده است، این عدد نشان دهنده آن 
است که نرخ عبور مستقیم در گروه سایپا 89 درصد 

افزایش یافته است.
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حکومت طالبان در مراحل نهایی مذاکرات در مســکو پیرامون شرایط قراردادی برای 
خرید بنزین و بنزن از روسیه است.به گزارش ایسنا، حبیب الرحمان حبیب، سخنگوی 
وزارت اقتصاد افغانستان تایید کرد که یک هیات از مقامات به ریاست وزارت بازرگانی، 

در پایتخت روســیه است و قرارداد برای خرید گندم، گاز و نفت را نهایی می کند. وی 
در پیامی به رویترز، گفت: مقامات افغان ســرگرم مذاکره با طرف روسی هستند و به 
محض نهایی شدن قراردادها، جزئیات آن را اعالم خواهند کرد.یک منبع آگاه در وزارت 
بازرگانی و صنعت افغانســتان به رویترز گفت: پس از ســفر ماه جاری مقامات وزارت، 
مقامات فنی این وزارتخانه و وزارت دارایی در مسکو مانده اند تا روی قراردادها کار کنند. 
وی اظهار کرد: ما روی متن قرارداد کار می کنیم و تقریبا روی خرید بنزین و بنزن توافق 
کرده ایم و انتظار داریم این توافق به زودی نهایی شود.اگر این قرارداد نهایی شود، نشانه 
افزایش همکاری کشورهای خارجی با طالبان است که از زمان به قدرت رسیدن پس از 

خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در یک سال پیش، از سوی هیچ دولت بین المللی 
به رســمیت شناخته نشده اســت.همچنین این توافق در شرایطی انجام می گیرد که 
آمریکا تالش می کند کشورهای دیگر را متقاعد کند خرید نفت روسیه را کاهش دهند 
و هدف از این اقدام را کاهش درآمد نفتی روســیه می داند که برای تامین مالی جنگ 
در اوکراین اســتفاده می شود.روسیه و حکومت طلبان با تحریم های اقتصادی از سوی 
دولت های بین المللی از جمله آمریکا روبرو هستند.هیچ دولت خارجی از جمله روسیه، 
حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است و بانک های افغانستان به دلیل تحریم هایی 

که باعث شده است اکثر بانک های بین المللی تمایلی به همکاری با آنها نداشته باشند.

گزیده خبر

بازگشت ایران به بازار جهانی روی قیمت  
نفت چه تاثیری می گذارد؟

با ادامه مذاکرات برای احیای توافق 
هســته ای که ممکن است بازگشت 
ایــران بــه بازارهــای بین المللی را 
به همراه داشــته باشــد، بعضی از 
تحلیلگران می گویند چنین اتفاقی، 
فشار کاهشی روی قیمت های نفت 
ایجاد خواهــد کرد که عربســتان 
ســعودی در تالش برای اجتناب از آن اســت.به گزارش ایســنا، با این حال 
تحلیلگــران دیگر می گویند بازگشــت ایران به بازارهای نفت ممکن اســت 
کامال روی قیمت ها بی تاثیر باشد. شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی 
عربستان سعودی اوایل ماه میالدی جاری، در اظهاراتی اشاره  کرد اوپک پالس 
ممکن است در واکنش به دور باطل نقدینگی بسیار اندک و نوسان شدید در 
بازارهای نفت، استراتژی رشــد تولید خود را معکوس کند. این خبر، قیمت 
نفت برنت را که در پی عمیق شــدن هراس جهانــی از احتمال وقوع رکود 
به مرز ۱۰۰ دالر نزدیک شــده بود، به پایین مرز ۱۰۰ دالر در هر بشکه برد.
همین نگرانی بود که باعث شــد اختالف میــان معامالت کاغذی و بازارهای 
فیزیکی افزایش پیدا کند که وزیر انرژی عربستان در مصاحبه هفته گذشته 
با بلومبرگ، به آن اشــاره کرده و گفته بود: معامله گران محدود شدن عرضه 
در بــازار فیزیکی نفت را نادیده می گیرند. بــا این حال، بعضی از تحلیلگران 
می گویند که سعودی ها نسبت به توافق احتمالی ایران که بازگشت این کشور 
به بازارهای نفت بین المللی را به دنبال خواهد داشــت، مضطرب شــده اند.

روزنامه فایننشال تایمز هفته گذشته با اشاره به اظهارات تحلیلگران متعدد، 
گزارش کرده بود اشــاره شاهزاده عبدالعزیز درباره کاهش تولید، هشداری به 
کاخ ســفید درباره آنچه ممکن اســت در صورت توافق آمریکا با ایران، اتفاق 
بیفتد، بوده اســت. هلیما کرافت از شرکت »آر بی سی کپیتال مارکتس« به 
فایننشیال تایمز اظهار کرده بود: تصور می کنم درست باشد بگوییم اوایل سال 
میالدی جاری، عربســتان سعودی و سایر بازیگران منطقه ای مطمئن بودند 
که توافق ایران در آینده نزدیک اتفاق نخواهد افتاد. اکنون که مذاکرات احیا 
شــده است، تصور می کنم آنها به بازار نفت و پیامدهای امنیتی گسترده این 
توافق متمرکز شده اند.با این حال، در خصوص تاثیر امنیتی، شایان ذکر است 
که بهبودی در روابط میان ایران و متحدان سعودی دیده می شود. ایران اوایل 
ماه جاری روابط دیپلماتیک بــا امارات متحده عربی )که نزدیک ترین متحد 
عربســتان سعودی در خاورمیانه اســت( و کویت را احیا کرد. خود عربستان 
ســعودی در دستور کار بعدی قرار دارد و طرف ایرانی، نسبت به این تحوالت 
ابراز خوش بینی کرده است. به عبارت دیگر، عربستان سعودی و ایران اقداماتی 
را برای احیای روابط دو جانبه که در ســال ۲۰۱۶ تیره شده بود، برمی دارند. 
اگر چنین اتفاقی روی دهد، تاثیرات زیادی برای وضعیت امنیتی در خاورمیانه 
خواهد داشــت و اوپک را تحکیم می کند. با چنیــن تحکیم رابطه ای، توافق 
هسته ای جدید روی قیمت های نفت بی تاثیر می شود.اوپک پالس ثابت کرده 
است که هر زمان الزم باشد می تواند عرضه نفت خام را کنترل کند و نهادی 
که تصمیم می گیرد چه زمانی الزم اســت عرضه کنترل شــود، اوپک پالس 
است. هشــدارهای تحلیلگران که توافق هسته ای ممکن است قیمت نفت را 
به پایین ۷۰ دالر و حتی به ۶۰ دالر در هر بشــکه برســاند، مبنای منطقی 
داشته است. اما یک مسئله کوچک وجود دارد که تحلیل فایننشیال تایمز آن 
را ذکر نکرده است: قیمت ها برای مدت طوالنی پایین نخواهند ماند؛ نه حتی 
اگر اوپک پالس بخواهد آنهــا را پایین نگه دارد.چند ماه پیش ظرفیت مازاد 
تولید اوپک پالس مورد توجه قــرار گرفت و آن هنگامی بود که بازار، نگران 
امنیت تامین نفت در مواجهه با تقاضای قوی و محدودیت های تولید، شــده 
بود. عربســتان ســعودی ازعان کرده بود که نمی تواند تولید نفت را در مدت 
کوتاه، بسیار بیشتر از سطح فعلی افزایش دهد. در نتیجه، تنها با نمایان شدن 
ســیگنال های رکود که نگرانی بزرگ تر بود، نگرانی نســبت به امنیت تامین 
انرژی، تا حدودی فروکش کرد.رکود در واقع به تقاضا برای نفت آسیب خواهد 
زد، با این حال در بعضی از نقاط جهان مانند اروپا ممکن است به رشد تقاضا 
کمــک کند. قیمت های گاز به حدی باال رفته که نیروگاه ها در بخش هایی از 
اروپا مانند آلمان، از گاز به نفت سوئیچ کرده اند.با این حال، اوپک پالس ثابت 
کرده اســت که نه تنها در خصــوص کنترل تولید بلکه در خصوص قیمت ها 
هم می تواند انعطاف پذیر باشــد. شــاید عده کمی به خاطر بیاورند اما کمتر 
از دو ســال قبل، مقامات مختلف اوپک اعالم کرده بودند که قیمت بین ۶۰ 
تا ۷۰ دالر در هر بشــکه نفت برنت، قیمت مناســبی برای این گروه خواهد 
بود.اکنون بعضی از تحلیلگران اســتدالل می کنند که اوپک می خواهد سقف 
قیمتی برای نفت بگذارد و این ســقف، قیمت ۱۰۰ دالر است. بازگشت نفت 
ایران به بازارهای بین المللی مطمئنا این سقف قیمت را حداقل برای مدتی به 
خطر خواهد انداخت. اما اگر بازگشت نفت ایران با ادامه بهبود روابط با ریاض 
همزمان شــود، می توان با اطمینان انتظار داشــت که دو کشور و همچنین 
روســیه، در زمینه تولید نفت همکاری خواهند کرد.بر اســاس گزارش اویل 
پرایس، به همین دلیل است که صادرات نفت ایران قانونی باشد یا تحریم های 
آمریکا را دور بزند، در بلندمدت برای قیمت های نفت تاثیری نخواهد داشت. 
با یک توافق، ایران مطمئنا مشــتاق خواهد بود صادرات خود را افزایش دهد. 
همزمان ســعودی ها و اماراتی ها آماده هستند تولید خود را کاهش دهند تا 
قیمت ها باال بمانند و ایران مطمئنا مشکلی با قیمت های باالتر نخواهد داشت.

عرضه روغن موتور نباید دو نرخی باشد
عضو انجمن پاالیشگاه های روغن سازی گفت: فعالیت شرکت های 
کوچک روغن ســازی، بر بازار بین المللی روانکار، تاثیرات منفی 
دارد.عرضه روغن موتور نباید دو نرخی باشدآقای محمدامیر نیکو 
همت مدیرعامل پاالیشگاه سپاهان در گفت وگوی اختصاصی با 
خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با بیان این که سپاهان، ایرانول، 

پارس و بهران به ترتیب بزرگترین تولیدکنندگان روانکار در کشور هستند، گفت: ظرفیت 
تولید روزانه شرکت نفت ســپاهان، ۷۲۰ هزار تن و مجموع چهار پاالیشگاه روغن سازی، 
یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن است. این پاالیشگاه ها، خوراک خود را از پاالیشگاه های نفت 
دریافت و با اســتفاده از مواد افزودنی و فناوری های خود، انواع روغن های موتوری، بنزینی، 
دیزلی، صنایع، پارافین های مختلف و فرآورده های نفتی را تولید می کنند. وی افزود: دغدغه 
اصلی تولید روغن، مربوط به نرخ خوراک آن می شود که تابعی از قیمت جهانی نفت است؛ 
خوراک اصلی این روغن ســازی، لوبکات، به عنوان تابعی از نفت کوره است. با افزایش نرخ 
نفت در ســال گذشته، اولین افزایش قمیت روغن موتور نیز، در تیر سال ۱۴۰۰ با افزایش 
۴۰ درصــدی رقم خورد؛ زیرا قیمت لوبکات از حــدود ۶۰۰ هزار تومان، به ۹ هزار و ۱۰۰ 
تومان رسیده بود.مدیرعامل پاالیشگاه سپاهان با بیان این که روند افزایشی قیمت ماده اولیه 
لوبکات به نوعی بود که تا دی ۱۴۰۰ به ۱۱ هزار و ۱۰۰ تومان رســید، گفت: مکاتباتی را 
جهت افزایش قیمت محصــوالت در اثر افزایش نرخ مواد اولیه انجام دادیم تا این که پس 
از آغاز جنگ روســیه و اوکراین در اواخر بهمن پارسال، نوســانات بازار نفت شدید شد و 
قیمت لوبکات نیز، به ۱۷ هزار و ۴۰۰ تومان در اسفند رسید؛ این در حالی است که قیمت 
محصوالت پاالیشگاه های روغن سازی، تغییری نکرده بود. وی با تاکید بر این که افزایشی 
بیش از ۸۰ درصدی قیمت خوراک پاالیشگاه های روغن سازی، اقتصاد آن ها را تحت الشعاع 
قرار داد، گفت: افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد در فروردین امسال نیز، مشکالت را 
بیشتر کرد؛ در کنار این ها، حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد نیز به قیمت ملزومات بسته بندی اضافه 
شد که شرکت های تولیدکننده این ملزومات نیز، درخواست بازنگری در قرارداد های خود 
را داشتند. این مسائل در کنار افزایش نیافتن قیمت محصوالت روغن سازان، سبب ایجاد 
احتکار ُخرد شد.عضو انجمن پاالیشگاه های روغن سازی مدعی شد که در فروردین امسال، 
شــرایط اقتصادی سبب از بین رفتن توانایی این چهار پاالیشگاه در تامین خوراک خود از 
پاالیشگاه های اصلی نفت کشور و کاهش تولید محصوالت آن ها شد و افزود: در نهایت، اواخر 
اردیبهشت که قیمت لوبکات به حدود ۱۸ هزار تومان رسیده بود، اجازه افزایش ۲۵ درصدی 
نرخ محصوالت پاالیشــگاه های روغن سازی صادر شد؛ یعنی باز هم برخی از محصوالت، با 
حاشیه ســود منفی روانه بازار می شود.وی همچنین گفت: با صدور مجوز افزایش قیمت، 

مسئوالن از پاالیشگاه های روغن سازی توقع افزایش تولید را داشتند.

سرقت ٥000 تجهیزات برقی در تهران طی شش ماه

 بیشترین قبض صادر شده ١٢ میلیون تومان
مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ گفت: در طول شش 
ماه گذشته میزان سرقت تجهیزات برقی در تهران ۵۰۰۰ مورد 
بوده اســت.به گزارش ایسنا، کامبیز ناظریان دیروز در نشستی 
خبری، درباره آخرین وضعیت سرقت تجهیزات برقی در تهران، 
اظهــار کرد: یکی از اقدامات انجام شــده در این بخش تبدیل 
کابل های هوایی به خودنگهدار بوده که در این راســتا ۷۰۰۰ 
کیلومتر شبکه خودنگهدار ایجاد شده است اما همچنان شاهد 
سرقت تجهیزاتی دیگر همچون درهای داخل پست هستیم.وی 
با بیان اینکه این مســاله خطرات زیادی برای شهروندان دارد، 
گفت: در طول ســه ماه اخیر میزان سرقت از تجهیزات کاهش 
یافته که دلیل آن افزایش گشــت های بازرسی و هماهنگی با 
نیروی انتظامی، شناســایی مناطق سرقت خیز و ایمن سازی 
تجهیزات بوده اســت. به گفته وی بیشترین قبض صادر شده 
در تهران معادل ۱۲ میلیون تومان بوده اســت.ناظریان با بیان 
این که تعداد محدودی از مشترکان که انگشت شمارند، میزان 
مصرف باالیی دارند، گفت: یک مورد مشترک خانگی ۱۰ هزار 
مگاوات مصرف داشــته که این میزان مصــرف ۴۰ برابر یک 
مشــترک با مصرف نرمال است که با توجه به استانداردسازی 
قیمت، شرایطی را برای این دسته از مشترکان لحاظ کرده ایم، 
بــدون این که تا ۳۰۰ کیلووات ســاعت مصرف در تابســتان 
مشمول هیچ افزایشی نمی شــود. از ۳۰۰ تا ۳۵۰ مگاوات ۱.۵ 
برابر، ۳۵۰ تــا ۶۰۰ مگاوات ۲.۵ برابــر و ۶۰۰ مگاوات به باال 
۳.۵ برابر قیمت تمام شــده از این مشترکان اخذ می کنیم.وی 
با اشاره به وضعیت شبکه برق تهران ادامه داد: سال گذشته با 
محدودیت هایی در تامین بــرق مواجه بودیم، به همین دلیل 
برای گذر از پیک سال ۱۴۰۱ برنامه ریزی هایی صورت گرفت. 
در همین راســتا ۱۰۰ برنامه عملیاتی در ابعاد مختلف تبیین 
شــد که بخش اعظم آن مربوط به موضوع عرضه و تقاضا بود 
تا بتوانیم با توجه به ناترازی در تولید و مصرف شبکه پایداری 
داشته باشیم.مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ با اشاره 
به ویژگی این ۱۰۰ برنامه گفت: به دلیل این که بزرگترین بخش 
در حــوزه تولید بود، برنامه تولید ۶۰۰۰ مگاوات در وزارت نیرو 
تنظیم شد که به واسطه آن بخشی از محدودیت ها را پشت سر 
گذاشتیم. همچنین ۱۰۰۰ مگاوات نیز از طریق انتقال سیستم 
نیروگاه ها در راستای افزایش راندمان تدوین شد.وی ادامه داد: 
اتفاقی که امسال افتاد، یک رکورد تاریخی در صنعت برق بود. 
در مرحله بعدی تعمیرات اساســی و اورهــال نیروگاه ها مورد 
توجه قرار گرفت تا با برنامه ریزی هایی که انجام شــد، اورهال 
و بازسازی کلیه نیروگاه های کشــور تا پایان اردیبهشت ماه به 
اتمــام رســید.ناظریان با بیان این که پیک امســال ۶۹ هزار و 
۵۰۰ مگاوات بود اما با این حال توانســتیم شرایط پایداری را 
ایجاد کنیم اظهار کرد: در تهــران این عدد به ۵۳۵۰ مگاوات 
رسید که نســبت به نیاز مصرف سال گذشته ۳.۳ درصد رشد 
داشته است. با این حال امسال بدون اعمال محدودیت سپری 
شد.وی با بیان این که به منظور آگاه سازی و مشارکت مشترکان 

خانگــی اقداماتی صورت گرفت، ادامه داد: به ازای هر کیلووات 
ساعت صرفه جویی، ۵۰۰ تومان پاداش در نظر گرفتیم که این 
مســاله تاثیرات زیادی را برجای گذاشت. به طوری که بیش از 
دو میلیون مشترک نسبت به سال گذشته مشارکت در کاهش 
مصرف داشــتند، به طوری که در حــوزه خانگی هفت درصد 
کاهش مصــرف اتفاق افتاد که این میزان معادل ۱۵۰ مگاوات 
اســت.مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ با بیان این که 
بیش از ۱۵ میلیون پیامک در جهت همکاری برای مشترکان 
خانگی ارســال شــد، گفت: یکی دیگــر از اقداماتی که انجام 
دادیم، اســتفاده از ظرفیت های مشترکان دستگاه های اجرایی 
و نهادهای عمومی بود. با توجه به این که این بخش ۱۰ درصد 
مصرف را به خود اختصاص داده، دو اقدام موثر انجام دادیم که 
کاهش ســاعات ادارات و ابالغ مصوبه سختگیرانه برای کاهش 
۳۰ درصدی مصرف این بخش از جمله مواردی اســت که در 
این حوزه می توان به آن اشــاره کرد. این موضوع باعث شد تا 
۲۰۰مگاوات معادل دو نیــروگاه ۱۰۰مگاواتی در حوزه ادارات 
شهر تهران صرفه جویی داشته باشیم.ناظریان با تاکید بر این که 
به دلیل اهمیت این مســاله کلیه مشترکان اداری و عمومی به 
کنتورهای هوشمند مجهز شــدند، تصریح کرد: بیش از ۳۰۰ 
ســازمان مشــمول قطع برق شــدند اما ۹۰ درصد سازمان ها 
همکاری خوبی با ما داشــتند.مدیرعامل شــرکت توزیع برق 
تهران بزرگ با اشاره به برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت های 
مولدهای خودتامین در شهر تهران اظهار کرد: با هماهنگی هایی 
که با مجموعه و ســازمان ها انجام شد، در پیک مصرف از این 
مولدها اســتفاده و به ازای هر کیلووات ســاعت ۱۵۰۰ تومان 
پاداش از صنعت برق دریافت می کنند. در برخی روزها بیش از 
۱۰۰۰ مولد خودتامین در مدار بود که معادل یک نیروگاه ۱۵۰ 

مگاواتی محاســبه می شود.وی با بیان این که پیک شبکه شهر 
تهران نســبت به مردادماه ۱۰۰۰ مگاوات کاهش داشته است، 
ادامه داد: برای اولین بار به منظور کنترل سامانه های سرمایشی 
۵۰۰ نقطه از مجموعه های اجرایی شــهر تهران را به ســامانه 
کنتور مجهز کردیم و قرار است برای سال ۱۴۰۲ این کنتورها 
را توســعه دهیم.ناظریان با بیان این که مشترکانی که در شهر 
تهران دو برابر الگو مصرف می کنند، نســبت به ســال گذشته 
تعداد و میزان مصرف آنها ۱۰ درصد کاهش یافته است، تاکید 
کرد: بیش از ۴۵ درصد شــبکه شهر تهران هوشمند است و در 
تابستان چهار میلیون و ۴۰۳ هزار صورت حساب تاکنون صادر 
شده و بیش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار مشترک مشمول پاداش 
خوش مصرفی شــده اند و بیش از نیم میلیون مشترک صورت 
حساب صفر دریافت کردند.مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران 
بزرگ با بیان این که هزار و صدومین پست هوشمند را در شهر 
تهران راه اندازی کرده ایم و هر عملیات اجرایی از طریق راه دور 
انجام می شود اظهار کرد: این مساله در سرعت کار نقش بسزایی 
داشته و توانسته ایم بســیاری از چالش ها و مشکالت را از این 
طریق برطرف کنیم.ناظریان با اشاره به نرخ حوادث شهر تهران 
گفت: ممکن اســت امسال تابستان در برخی نقاط قطعی های 
پراکنده ای را شــاهد بوده باشیم اما در مجموع میزان حوادث 
نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد کاهش یافته است و با اقدامی 
که انجام شــد، حوادث از طریق نرم افزار برق من و یا ارســال 
پیامک به مشــترکان مخابره شده است.وی با اشاره به اقدامات 
صــورت گرفته در حوزه انرژی خورشــیدی ادامه داد: به دلیل 
این که در گذشته از ظرفیت های موجود استفاده کافی نکردیم، 
وزارت نیــرو برنامه  ریزی احداث ۳۵ هزار مگاوات نیروگاه را در 
دســتور قرار دادیم که ۱۵ هزار مگاوات مربوط به نیروگاه های 

حرارتی، ۱۰ هــزار مربوط به بخش صنعت و ۱۰ هزار مگاوات 
مربــوط به انرژی های تجدید پذیر اســت.به گفته ناظریان در 
تهران ۱۰ مگاوات تا پایان سال وارد مدار می شود و برای سال 
۱۴۰۴ نیز مقرر شده ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی وارد مدار 
کنیم.مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ با بیان این که 
تاکنون ۳۰ هزار درخواست برای تغییر نام قبوض دریافت شده 
است، تصریح کرد: این درخواست ها مورد بررسی قرار می گیرد 
اما به دلیل این که اشــتراک مربوط به ملک اســت و شخصی 
نیســت، اقبال کمتری در این بخش از سمت مشترکان وجود 
دارد.او با اشاره به اقدامات و برنامه های شرکت توزیع برق تهران 
برای بهسازی شــبکه برق گفت: محدودیت هایی در این حوزه 
وجود دارد، یکی از این محدودیت های سنوات، به سازی ۱۰۰۰ 
کیلومتر کابل فشار متوسط است که برای انجام این کار نیازمند 
۱۰۰۰ میلیارد تومان ســرمایه  گذاری هستیم. براساس برنامه 
 ریزی های صورت گرفته برای سال ۱۴۰۲ معادل ۲۰۰۰ میلیارد 
تومان سرمایه  گذاری برای پوشش دادن این موضوع و مسائل 
جاری تامین خواهد شد.ناظریان با بیان این که تا سال ۱۴۰۴، 
۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در شبکه شهر تهران به 
منظور پایدارسازی شبکه انجام خواهد شد، ادامه داد: در حوزه 
کیفیت توان اقدامات خوبی صورت گرفته به گونه ای که بیش 
از ۹۹ درصد از شــبکه کیفیت توان مشترکان استاندارد است.

وی با اشــاره به مصوبه ســال ۱۳۹۵ درباره ایجاد نیروگاه های 
تجدیدپذیــر در ادارات دولتی اظهار کرد: آیین نامه اجرایی این 
مصوبه ابالغ نشد اما با این حال سه مگاوات انرژی خورشیدی 
در ســازمان های مختلف نصب کردیم و براساس برنامه  ریزی  
صورت گرفته برای ســال ۱۴۰۲ مقرر شــده که ادارات یا کل 
نیاز برق خود را تامین کند و یا بخشــی از بار را از روی شبکه 
بردارد که امسال این موضوع اتفاق افتاد.وی در خصوص میزان 
تلفات شبکه برق تهران گفت: میزان تلفات در شبکه برق تهران 
بهترین رتبه را دارد، بدون این که قابل مقایســه با دنیا بوده و 
رقم آن کمتر از شــش درصد اســت.مدیرعامل شرکت توزیع 
برق تهران بزرگ با بیان این که امسال بیشترین تمرکز ما روی 
مشــترکان پرمصرف اداری بود، گفت: هیچ گونه قطع برق در 
مشترکان خانگی پرمصرف نداشــتیم اما اگر در شرایطی قرار 
می گرفتیم که مجبور به اعمال محدودیت بر ســایر مشترکان 
بودیم، قطعا قطع برق اتفاق می افتاد.ناظریان با اشاره به تعداد 
و آخرین وضعیت رمزارزها در تهران اظهار کرد: در حال حاضر 
در تهران هیچ گونه رمز ارز مجازی نداریم و از ســال ۱۳۹۳ تا 
امروز ۲۲ هزار و ۹۱۶ رمزارز جمع آوری شده که این تعداد ۴۵ 
مگاوات بار را به شــبکه تحمیل می کرده است، جریمه ای که 
برای آنها صادر شــده معادل ۲۱ میلیارد تومان است.به گفته 
وی در سال جاری ۹۴۶۱ دستگاه غیرمجاز کشف شد که میزان 
مصرف آنها معادل ۱۷ مگاوات بوده اســت و باید گفت که در 
محدوده شهر تهران فعال مجوز بهره برداری برای رمزارزها صادر 

نشده است.

شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در نظر دارد ۴ دستگاه خودرو سواری شامل ۳ دستگاه پژو ۴۰۵ و یک دستگاه خودرو 
سمند را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )setadiran.ir( و با شماره مزایده )۱۰۰۱۰۰۱۲۳۲۰۰۰۰۰۶( به 

مراکز  اسقاط در سراسر ایران به فروش برساند.
* زمان انتشار در سایت ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ ساعت : ۱۰:۰۰ 

* مهلت دریافت اسناد مزایده تا ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ ساعت ۱۹:۰۰
* تاریخ بازدید ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ از ساعت ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰  در محل ستاد شرکت . 

* آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ساعت ۰۹:۰۰ 
* زمان بازگشایی ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ساعت ۱۰:۰۰ می باشد

 ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی می باشد: 
۱-  برگزاری و کلیه مراحل فرآیند مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد. 

۲- تضمین شرکت در مزایده مبلغ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ )پنجاه میلیون ( ریال به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی و یا واریز نقدی 
به حساب اعالم شده در سامانه میسر می باشد.

 ۳- اصل ضمانتنامه و یا فیش واریزی پس از اسکن، بارگذاری و امضا الکترونیکی اسناد در سامانه بایستی در پاکت 
الف حداکثر تا ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ تحویل امور قراردادها گردد.

 الزم به ذکر اســت مدارک خواسته شده در شرایط مزایده می بایست همراه با پیشنهاد قیمت در سامانه تدارکات 
الکترونیک دولت بارگذاری گردد.
شماره تماس: ۳۸۳۷۴۱۴۵- ۸۳۰

حفاظت از منابع آب زیر زمینی به منزله حفظ حیات است 

آگهی مزایده عمومی 
شماره ۱۰۰۱۰۰۱۲۳۲۰۰۰۰۰۶ 

تجدید مزایده فروش ۴ دستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵ و سمند 

شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

ول
ت ا

نوب

م الف ۱۲۸۹

مذاکرات طالبان برای خرید 
بنزین از روسیه
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گزیده خبر

جعفری در رویداد دموماین مطرح کرد:
معدنکاری بهینه با بهره مندی از ظرفیت 

دانش بنیان ها
رئیس هیات عامل ایمیدرو، بسترسازی برای اکتشاف، 
اســتخراج بهینه و فرآوری با بهره مندی از توان فنی 
دانش بنیان هــا را از عوامل کلیدی افزایش بهره وری 
و کاهش قیمت تمام شــده در حــوزه معدن و صنایع 
معدنی خواند.به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، وجیه 

اهلل جعفری امروز در مراسم »رویداد جذب سرمایه در حوزه ساخت ماشین آالت 
معدنی)دموماین(« که با حضور شرکت های دانش بنیان برگزار شد، افزود: زمانی 
که به دنبال قیمت تمام شــده کمتر با افزایش میزان استخراج هستیم، باید به 
دنبال بهینه کردن فرآیند اســتخراج باشیم.وی افزود: در این راستا شرکت های 
دانش بنیان می توانند در مســیر کاهش قیمت ها در اکتشاف، استخراج بهینه 
و فــرآوری، افزایش بهره وری و ارتقای حوزه ایمنی با توجه به صیانت از نیروی 
انسانی موثر باشند.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اکتشاف، استخراج و 
فرآوری؛ به عنوان شاخص اثرگذار حوزه معدن و صنایع معدنی اشتراک و تفاوت 
هایی دارند.وی ادامه داد: در حوزه اکتشــاف به لحاظ ریسک کاری باال، شرایط 
متفاوت تر از بخش های اســتخراج و فرآوری است در حالی که پذیرش ریسک 

برای ورود به فاز اجرا در این حوزه، گام نخست است.

با هدف اتصال کریدور شمالی و جنوبی شهر؛
احداث تقاطع »موذن جمهوری« در دستور کار 

مدیریت شهری کرج قرار گرفت
مدیرکل نظارت بر تقاطعات غیرهمســطح و بزرگراه های معاونت فنی و عمرانی 
شهرداری کرج از آغاز به کار اقدامات الزم جهت احداث تقاطع »موذن جمهوری« 
خبر داد و گفت: این تقاطع با هدف اتصال کریدور شــمالی و جنوبی شــهر در 
دســتور کار معاونت قرار گرفته است.مهدی سلمانی در گفت وگو با کرج امروز، 
با اشــاره به اینکه در هفته آینده، اسناد، جهت انتخاب پیمانکار پروژه بارگذاری 
می شــود و فرآیند مناقصه آغاز می شود، گفت: اتصال کمربندی شمالی جنوبی 
به بزرگراه شهید ســلیمانی از جمله اهداف احداث این تقاطع به شمار می رود.

این مسئول با اشاره به اینکه مدت زمان اتمام پروژه مذکور در برآورد اولیه، ۱۸ 
ماه محاسبه شده اســت، اظهار داشت: تکمیل این رینگ، سهم بسزایی در رفع 
معضل ترافیک و آمد و شد شهری دارد.مدیرکل نظارت بر تقاطعات غیرهمسطح 
و بزرگراه های معاونت فنی و عمرانی شهرداری کرج در تشریح جزئیات پروژه به 
احداث پل روگذر شمالی جنوبی و لوپی که تامین جهت حرکتی جنوب به غرب 
را داشته باشد، اشاره و طول پل را ۶۶۰ متر عنوان کرد.به گفته سلمانی، عرشه 
بتنی پل روگذر در تقاطع غیرهمسطح »موذن جمهوری« ۲۲۰ متر بوده و سازه 

آن از نوع باکس بتنی پیش تنیده است که در هفت دهانه اجرایی خواهد شد.

بهره برداری  از هفت پروژه عمرانی و سرمایه 
گذاری به مناسبت در بندر چابهار

  ناصر روانبخش سرپرســت اداره کل بنادر و دریانوردی  اســتان سیســتان و 
بلوچستان گفت در راستای افزایش ظرفیت دریایی و بندری بنادر شهید بهشتی 
و شــهید کالنتری چابهار بهره برداری از 5 پروژه مهم عمرانی و سرمایه گذاری 
بخش خصوصی  بــه ارزش 3۱4 میلیارد تومان و همچنین عملیات اجرایی دو 
پــروژه مهم عمرانی بــه ارزش ۸3۶ میلیارد تومان بــه میمنت هفته دولت در 
بزرگترین بندر اقیانوسی کشور شــروع خواهد شد.روانبخش افزود: پروژه های 
ساخت و تعمیر انبارهای بزرگ نگهداری کاال، پروژه تاسیسات زیربنایی و شبکه 
معابر بندر شهید بهشــتی، افزایش دیماند شبکه برق از ۲ به 5/۶ مگاوات بندر 
شهید بهشــتی و سایت شستشو و ضد عفونی کامیون  ها از پروژه های مهمی 

بودند که در هفته دولت بهره برداری از آنها آغاز خواهد شد.

سفیر ژاپن در بازدید از نمایشگاه تحول صنعت خودرو:
با رفع تحریم فرصت های جدیدی در صنعت 

خودرو بین دو کشور ایجاد خواهد شد
سفیر ژاپن گفت: ســابقه طوالنی و ارتباط خوبی بین 
خودروسازی نیســان ژاپن با ســایپا وجود داشته که 
تحریم ها باعث شده شــدت همکاری های دو کشور 
کم شــود و با توجه به روابط بســیار حســنه ای که 
خودروسازان ژاپنی با خودروسازان ایرانی داشته اند، اگر 

تحریم ها برداشته شــوند، فرصت های جدیدی برای این همکاری ها به وجود 
خواهد آمد.به گزارش ســایپانیوز، کازو توشی آیکاوا در خصوص بازدیدی که از 
نمایشــگاه تحول صنعت خودرو داشت گفت: در این نمایشگاه با پیشرفت های 
بازار ایران آشــنا شدم، به ویژه تحوالتی که در صنعت خودروی این کشور اتفاق 
افتــاده و خودروهای برقی و وانت های جدیدی که به نمایش درآمده اســت و 
تالش هایی که در این زمینه شده قابل تحسین است.او بازار ایران را بازاری بزرگ 
دانســت و گفت: در بازار ایران فرصت های زیادی برای همه خودروسازان دنیا 
وجود دارد و این بازار بسیار نوید بخش است.سفیر ژاپن تصریح کرد: با برداشته 
شــدن تحریم ها برای خودروسازان ایرانی فرصت های زیادی ایجاد خواهد کرد 
و امیدوارم به زودی تحریم ها علیه ایران برداشته شود.سفیر ژاپن با بیان اینکه 
دامنه و تنوع خودروهای سایپا در حد قابل قبولی است گفت: با خودروهای سایپا 

تا حدودی آشنا هستم و تنوع خودروهای آن نسبتا باال است.

تشکیل کمیته ۳ جانبه برای تعیین 
تعرفه های شناور واردات خودرو

معــاون صنایع حمــل و نقل وزارت صمت گفــت: یک کمیته از 
نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی 
و وزارت صنعت معدن و تجارت تشــکیل می شود تا تعرفه های 
شناور را برای خودروهای وارداتی معین نماید تا سود واردکنندگان 
هم مشخص شود. منوچهر منطقی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری تســنیم، در رابطه با جزئیات بیشتر آیین نامه واردات 
خــودرو به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: در روند تدوین آیین 
نامه واردات خودرو موضــوع خدمات پس از فروش برای ما نکته 
مهمی بود. بررســی ها نیز نشــان می داد در اکثر کشورها ورود 
خودرو همراه با ارائه خدمات پس از فروش است موضوعی که پیش 
از این مصرف کننده از آن محروم بود.وی با بیان اینکه در این آیین 
نامه واردکننده را موظف کرده ایم که ارائه خدمات پس از فروش 
را به مصرف کنندگان انجام دهد، گفت: البته در مواردی می توان 
از پتانســیل بدنه شرکت های خدمات پس از فروش فعلی که در 
داخل کشور قرار دارند استفاده کرد. به نحوی که ما چیز پیچیده 
ای از واردکننــدگان نخواســته ایم. باید در پروســه واردات ارائه 
خدمات آموزش و تجهیزات الکترونیک برای عیب یابی خودروها 
پیش بینی شــود تا در نهایت مصرف کنندگان با مشکالتی روبرو 
نشوند.معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت در خصوص انتقال 
دانش فنی نیز بــه ارائه توضیحاتی پرداخت و افزود: انتقال دانش 
فنی یک طیف بســیار گسترده است از آموزش و تجهیز خودروها 
گرفته تا تولید قطعات و حتی مونتاژ محصوالت در داخل کشور به 
نحوی که می توان با به کارگیری ۱5۰۰ نمایندگی خدمات پس از 
فروش موجود در کشور ارائه خدمات را به مصرف کنندگان انجام 
داد.وی در رابطــه با چرایی عرضه خودرو در بورس کاال نیز گفت: 
یکی از نکاتی که ما در آیین نامه مورد بررسی قرار دادیم جلوگیری 
از جهش قیمتی خودروهای وارداتی بود چرا که در طی ســالهای 
اخیر که واردات ممنوع بود و به محض آغاز  جهش قیمتی در بازار 
بــه وجود می آمد.منطقی با اعالم اینکه یک کمیته از نمایندگان 
ســازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت 
صنعت معدن و تجارت تشــکیل می شود تا تعرفه های شناور را 
برای محصوالت معین نماید تا ســود واردکنندگان هم مشخص 
شــود، افزود: متقاضیان واردات می توانند با اعالم توانمندی خود 
اقدام به این موضوع کنند در بحث ســرمایه گذاری هم استفاده 
از رمز ارزها در نظر گرفته شــده تا در این مســیر مشکالتی برای 

سرمایه گذاران ایجاد نشود.

 راهکار دولت چیست؟

زیاندهی خودروسازان ادامه دارد
دولت بارها اعالم کرده به دنبال ایجاد تحول در صنعت خودروســازی اســت اما بررسی 
صورت های مالی خودروسازان نشان می دهد که زیان انباشته این صنعت در بهار امسال 
حدود 3.4 هزار میلیارد تومان بوده اســت.به گزارش خبرنگار مهر، صنعت خودروسازی 
کشور با چالش های متعددی همچون بهره وری پایین، تنوع و کیفیت پایین محصوالت، 
عدم رضایتمندی مشتریان، ساختارهای مالکیتی و مدیریتی معیوب، عدم تفاهم و درک 
مشــترک تصمیم گیران و ذی نفعان اصلی بازار و صنعت خودرو مواجه اســت.وضعیت 
نامطلوب مالی و زیان انباشــته شرکت های خودروســازی یکی از نتایج اخذ تصمیمات 
نادرســت و چالش های مزبور است.بر همین اساس، بررسی آخرین وضعیت صورت مالی 
خودروســازان )ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو( در بهار امسال نشان می دهد که زیان 
انباشته این صنعت در سه ماه نخست امسال حدود 3 هزار و 45۰ میلیارد تومان بوده که 
مجموع زیان انباشته را به حدود ۷۷ هزار و 3۰۰ میلیارد تومان رسانده است. از این میزان 
ســهم ایران خودرو حدود 43 هزار میلیارد تومان، سایپا حدود ۲5 هزار و 5۰۰ میلیارد 

تومان و پارس خودرو حدود ۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است.

شیوه قیمت گذاری عامل اصلی زیان دهی خودروسازان
رسول ســلیمانی کارشــناس صنعت خودرو در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 
اگرچه عوامل متعددی در زیان دهی خودروســازان نقش داشــته اما عامل اصلی شیوه 
قیمت گذاری خودروهاست؛ فرمولی که شورای رقابت برای قیمت گذاری استفاده می کرد 
ایرادات اساسی داشت و بعد از اینکه قیمت گذاری از شورای رقابت گرفته شد همان روند 
ادامه یافت و ســتاد تنظیم بازار هم تغییر خاصی در شیوه قیمت گذاری ایجاد نکرد.وی 
افزود: خطای انباشــته ای در این شــیوه وجود دارد زیرا یک قیمت به عنوان قیمت پایه 
مربوط به ســال ۹۰- ۹۱ انتخاب شــده و نرخ تورم روی این قیمت اضافه می شود و اگر 
خطایی در میزان تورم وجود داشته باشد، این خطاها در بازه زمانی ۱۰ ساله با هم جمع 

می شوند و خطای بزرگی را در قیمت ایجاد می کنند.
ســلیمانی ادامه داد: همچنین باید اشاره شــود که همان قیمت پایه ای که مد نظر قرار 
گرفته شده هم خطای ۱4 درصدی نســبت به قیمت تمام شده تولید داشته است.وی 
گفت: از ســویی دیگر بحث تأخیر در به روزرسانی قیمت ها هم به ایرادات قیمت گذاری 
افزوده شده که نتیجه همه این مسائل زیان خودروساز شده است.این کارشناس صنعت 
خودرو افزود: خودروهایی که مربوط به گذشــته هستند با خودروهایی که در دوره های 
جدیدتر قیمت گذاری شــده اند تأثیر قیمت گذاری را در میزان زیان نشان می دهند؛ به 
عنوان نمونه قیمت مصوب خودروی ســاینا با ســاینا است فاصله زیادی دارد اما قیمت 

تمام شــده فاصله کمتری دارد که نشــان می دهد خودروی ساینا که در گذشته قیمت 
گذاری شده خطای بیشتری داشته اما »ساینا اس« که اخیراً قیمت گذاری شده خطای 

کمتری دارد.

مدیریت نامطلوب و برنامه های تکلیفی هزینه بر
سلیمانی با اشاره به مدیریت نامطلوب خودروسازان، گفت: خودروساز عماًل یک بنگاهی 
است که توسط دولت اداره می شود و مدیران دولتی دارد؛ یکی از چالش های اساسی هر 
بنگاه دولتی هم پایین بودن بهره وری و کارایی است که برنامه های تکلیفی هم به این نوع 
مدیریت اضافه می شود و هزینه ها را چند برابر باال می برد.وی افزود: از جمله این مسائل 
باید به احداث خط های تولید در شهرهای مختلف و حتی کشورهای دیگر اشاره کرد که 
با توجه به پراکنده بودن سایت های تولید هزینه های اضافی همچون هزینه های حمل و 
نقل، ارسال قطعات از نقاط مختلف به سایت تولید و… را به خودروساز تحمیل می کند.

سهام چرخه ای خودروسازان به زیان دهی دامن زد
این کارشناس صنعت خودرو به سهام چرخه ای خودروسازان اشاره کرد و گفت: از دیگر 
مشــکالتی که موجب زیان دهی خودروسازان شده سهام چرخه ای است؛ به این معنا که 
مثاًل یک شرکت زیرمجموعه ایران خودرو سهام ایران خودرو را خریده است که موجب 
شده بخشی از سرمایه در داخل شرکت حبس شود و شرکت برای کسب نقدینگی اقدام 

به اخذ وام کند تا هزینه ها را پاسخ دهد.

خودروسازان چگونه از زیان خارج شوند؟
وی تاکیــد کرد: با توجه به اینکه تولید هر خودرو از همان ابتدا با زیان مواجه اســت و 
ســایر هزینه های بنگاه که در ادامه صورت ســود و زیان می آید، بر این زیان می افزاید و 
ســبب ایجاد زیان خالص می شــود و همچنین کاهش مستمر حقوق صاحبان سهام را 
در پی دارد، باید سیاســت گذار صنعتی به ســمتی حرکت کند که آسیب مالی ناشی 
از زیان خودروســازی را به حداقل برساند.ســلیمانی ادامه داد: همچنین باید اشاره شود 
که زیان دهی خودروســازان موجب عدم سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه بنگاه برای 
افزایش بهره وری و کاهش ارزبری می شود زیرا تولیدکننده به دلیل عدم دسترسی کافی 
بــه نقدینگی توان و انگیزه تولید داخلی قطعــات و افزایش بهره وری در فرایند تولید را 
ندارد.این کارشــناس صنعت خودرو افزود: در همین راســتا برای خروج از زیان دهی و 
کاهش زیان انباشته باید ابتدا شــیوه قیمت گذاری خودروها اصالح شودبرای خروج از 

زیان دهی و کاهش زیان انباشــته باید ابتدا شــیوه قیمت گذاری خودروها اصالح شود؛ 
در ادامه نیز ســهام های چرخه ای با طراحی خوبی فروخته شوند و در سایت های تولید 
بازطراحی صورت گیرد به این صورت که یا تعطیل و یا منتقل شوند، همچنین می توان 
این سایت ها را تجهیز کرد و تمام قطعات را در همین سایت ها نصب کرد.سلیمانی گفت: 
همچنین باید با اصالح وضعیت مدیریت شرکت ها، بهره وری در فرایند تولید را باال برد و 
به صورت موازی نیز شرایط افزایش شفافیت در هزینه تأمین مواد اولیه و مواد مصرفی در 
تولید خودرو فراهم کرد.این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: همچنین برای واگذاری 
دارایی ها و اموال غیرمرتبط با خطوط اصلی کسب و کار باید اقدامات دقیقی انجام شود.

جزئیات زیان انباشته خودروسازان از 9۶ تا 1400
به گزارش مهر، بررســی جزئیات زیان انباشته خودروسازان کشور از سال ۹۶ به این سو 
نشان می دهد که سیر صعودی زیان انباشته از سال ۹۷ آغاز شده و تا به همین امروز نیز 
ادامه دارد؛ بر این اســاس در سال ۹۶ و پیش از تحریم صنعت خودروسازی کشور، زیان 
انباشــته حدود ۸ هزار میلیارد تومان بود که سهم ایران خودرو پنج هزار و ۸۶۰ میلیارد 
تومان، سهم ســایپا هزار و ۱4۰ میلیارد تومان و ســهم پارس خودرو نیز ۹۷۸ میلیارد 
تومان بود.با ورود به ســال ۹۷ و آغاز تحریم صنعت خودروســازی کشور، زیان انباشته 
خودروسازان رشد محسوسی یافت، به گونه ای که به رقم )حدود( ۲۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد 
تومان رسید؛ سهم ایران خودرو از این زیان ۱۷ هزار و 5۰۰ میلیارد تومان، سایپا ۶ هزار 

و ۷۲3 میلیارد تومان و پارس خودرو ۲ هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان بود.

زیاندهی خودروسازان ادامه دارد/ راهکار دولت چیست؟
از ســال ۹۷ به بعد زیان انباشته خودروسازان بدون ترمز باال رفت؛ به این صورت که در 
سال ۹۸ مجموع زیانی که ثبت شد رقم )حدود( 55 هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بود. در 
این سال، ایران خودرو ۲۷ هزار و 5۰۰ میلیارد تومان، سایپا ۲5 هزار و 4۶۰ میلیارد تومان 
و پارس خودرو ۲ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان زیان انباشــته ثبت کردند.البته در سال ۹۹ 
مجموع زیان انباشــته خودروسازان اندکی کاهش یافت و رقم )حدود( 5۲ هزار میلیارد 
تومان را ثبت کرد؛ در این ســال سهم ایران خودرو حدود 3۰ هزار میلیارد تومان، سایپا 
حدود ۱5 هزار میلیارد تومان و پارس خودرویی حدود ۶ هزار و ۹5۰ میلیارد تومان بود.

با ورود به سال ۱4۰۰ زیان انباشته خودروسازان افسار پاره کرد و به باالی ۷3 هزار و ۷۰۰ 
میلیارد تومان رسید؛ در این سال ایران خودرو 4۱ هزار میلیارد تومان، سایپا ۲4 هزار و 
3۰۰ میلیارد تومان و پارس خودرو ۸ هزار و 3۸۱ میلیارد تومان زیان انباشته ثبت کردند.

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررســی ابعاد مختلف تجارت مشــترک میان ایران و هندوستان پرداخته که نشان از سهم کم ایران در تجارت ششمین 
اقتصاد بزرگ جهان دارد.به گزارش ایسنا، برآوردها نشان می دهد که میزان تولید ناخالص داخلی اقتصاد هند به بیش از 3۱۰۰ میلیارد دالر در سال ۲۰۲۱ رسیده که این 
کشور را به ششمین اقتصاد برتر دنیا تبدیل می کند.این کشور با حدود یک میلیارد و 4۰۰ میلیون نفر جمعیت یکی از اصلی ترین وارد کنندگان در اقتصاد جهان نیز به شمار 
می رود و با واردات 5۷۰ میلیارد دالری یکی از اصلی ترین کشورها در این بازار بوده است.در سال ۲۰۲۱ چین، امارات متحده عربی، ایاالت متحده آمریکا، سوئیس، عربستان 
ســعودی و عراق اصلی ترین صادرکنندگان کاال به هند بودند و این کشــور حدود ۲4 درصد از کل واردات خود را از کشورهای خاورمیانه انجام داده است. همچنین در سال 
۲۰۲۲ پیش بینی می شود واردات هند حدود ۷.4 درصد افزایش پیدا کند.براساس آمارهای رسمی ارائه شده در نیمه نخست سال ۲۰۲۲ میزان تجارت مشترک ایران و هند افزایش یافته اما همچنان سهم ایران در 
این بازار مهم وارداتی بسیار محدود است.در نیمه نخست سال جاری ایران به هند حدود 334 میلیون دالر کاال صادر کرده که در قیاس با عدد ۲۱۷ میلیون دالر سال قبل افزایشی 54 درصدی را نشان می دهد. 
همچنین میانگین قیمت کاالهای صادراتی ایران در هر تن به ۲۸4 دالر رسیده که افزایشی ۱۱ درصدی را نشان می دهد.این عدد در حالی ثبت شده که رشد واردات هند در نیمه نخست سال جاری حدود 4۰ 
درصد بوده و به عدد 3۶۲ میلیارد دالر رسیده است. در این مدت امارات متحده عربی ۲۶ میلیارد دالر، عربستان سعودی ۲4 میلیارد دالر و عراق ۲۲ میلیارد دالر صادرات به هند داشتند.به این ترتیب ایران تنها 
۰.۰۹ درصد از واردات هند را به خود اختصاص داده و در جایگاه ۷۲ در میان صادر کنندگان به هند قرار دارد. در طول این مدت هند نیز به ایران حدود یک میلیارد دالر صادرات کاال داشته که در قیاس با مدت 
مشابه سال قبل افزایشی 5۲ درصدی را نشان می دهد.میانگین قیمت کاالهای وارداتی از هند نیز ۹43 دالر در هر تن بوده که افزایشی ۱۷ درصدی را ترسیم می کند. به این ترتیب ایران در رده 43 وارد کنندگان 

کاال از هند قرار گرفته است.آمریکا، امارات متحده عربی، بنگالدش، هند و چین اصلی ترین مقاصد کاالهای صادراتی هند به شمار می آید.

معاون وزیر جهادکشاورزی  گفت: سرانه مصرف میوه در کشور ۱5۰ کیلوگرم در سال است.به گزارش 
ایسنا، محمد مهدی برومندی در نشست خبری که دیروز به مناسبت گرامیداشت هفته دولت برگزار 

شد، اظهار کرد: 3 میلیون هکتار  باغ و ۲3 هزار هکتار گلخانه فعال در کشور داریم. ۲۶۰ هزار هکتار سطح زیر کشت گیاهان دارویی است  
و ۲5 میلیون و ۷۰۰ هزار تن از انواع محصوالت باغی در کشور تولید می شود.وی ادامه داد: 3۷ درصد اشتغال بخش کشاورزی مربوط به 
بخش باغبانی است و 5۰ درصد درآمد ارزی صادرات محصوالت کشاورزی  و همچنین رتبه اول تا هشتم تولید 3۱ محصول باغبانی در دنیا 
را در اختیار داریم.معاون وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه  سال گذشته 45۰ میلیون دالر موز وارد کشور شد، گفت:در تولید همه میوه ها 
خودکفا و صادرکننده ایم به جز موز، آناناس، انبه و نارگیل. در این چهار قلم عالوه بر تولید داخل واردات انجام می شود.وی اضافه کرد: سرانه 
مصرف میوه در کشور ۱5۰ کیلو در سال است. اگر این عدد را در جمعیت ۸5 میلیون نفری ضرب کنیم و متوسط قیمت میوه را کیلویی 

۱5 هزار تومان در نظر بگیریم ساالنه بخش باغداری  بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تولید ثروت می کند.

معاون وزیر جهادکشاورزی :سهم ایران از اقتصاد ۳۰۰۰ میلیارد دالری هند

سرانه مصرف میوه در کشور ۱۵۰ 
کیلو در سال است
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صالح آبادی مطرح کرد
همه می توانند عضو کمیته تطبیق بانک ها 

شوند نه فقط روحانی ها
رئیــس کل بانک مرکزی ضمــن اعالم تدوین 
ســند راهبردی بانکداری اســالمی گفت: همه 
می توانند عضو کمیته تطبیق بانک ها شــوند نه 
فقط روحانی ها.به گزارش ایسنا، علی صالح آبادی 
در سی و دومین همایش بانکداری اسالمی اظهار 

کرد: شــورای فقهی بانک در طول فعالیت خود ســعی کرده تا به بانک 
مرکزی و سیستم بانکی برای حرکت به سمت بانکداری اسالمی کمک و 
شــبهات بانکی را رفع کند. یکی از موضوعات مورد بحث در شبکه بانکی 
سود جریمه دیرکرد اســت که این موضوع باید به صورت سیستمی در 
بانک ها حل شود و گام مهم این است که نظارت ها در این زمینه سیستمی 
باشــد.  وی با تاکید بر اینکه هیچ کس در نظام بانکی به اینکه ربا وجود 
داشته باشد عالقه مند نیست، گفت: مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی 
باید در بانک ها رعایت شود. در کمیته تطبیق بانک ها یک نفر در هر بانک 
می تواند عضو این کمیته باشد که فرد باید گواهی نامه بانکداری اسالمی 
دریافت کند و صالحیت الزم را داشــته باشــد.  رئیس کل بانک مرکزی 
افزود: هر فردی در هر رشته ای می تواند عضو کمیته تطبیق بانک ها باشد 
منوط به اینکه در آزمون ها موفق شود و صالحیت الزم را بدست بیاورد..

صالح آبــادی ادامه داد: عضو کمیته تطبیق بانک ها باید کمک کنند که 
مقررات بانکداری اســالمی در بانک ها اجرایی شود. در هر بانک نه در هر 
شــعبه یک عضو کمیته تطبیق وجــود دارد و این عضو فقط روحانی ها 

نیستند بلکه هر فردی می تواند عضو این کمیته شود.

جزئیات تورم مردادماه اعالم شد
 کاهش ۱۹ واحد درصدی تورم در ۱۱ ماه گذشته

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: تورم کشور یعنی نرخ رشد قیمت کاالهای مصرفی و خدمات در مناطق شهری که در شهریورماه سال گذشته ۵۹.۳ 
درصد بود به ۴۰.۱ درصد در مردادماه سال جاری کاهش پیدا کرده است.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پیمان قربانی در گفت وگو با 
خبر 2۱ سیما با بیان اینکه اصوالً بانک مرکزی تنها مرجعی است که از سال ۱۳۱۵ سری زمانی آمارهای تورمی را اعالم می کند، افزود: علت استناد به 
این ارقام هم همین است که می شود در طی زمان این اعداد را مقایسه کرد.وی ادامه داد: با توجه به اقداماتی که توسط دولت محترم به عمل آمد خوشبختانه در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ 
نرخ تورم ماهانه  به 2۹.۵ درصد رسید و با توجه به اقداماتی که در طرح مردمی کردن یارانه ها انجام شد که یک افزایش موقتی تورم ماهانه را داشتیم.معاون اقتصادی بانک مرکزی 
تصریح کرد: تورم ماهانه که در اردیبهشت به ۵.۱ درصد و در خرداد به ۱۰.6 رسید در تیرماه به ۴.۳ درصد و در مرداد هم 2 درصد کاهش پیدا کرده است و همین امر در واقع باعث 
شد که یک مقدار افزایش در اوایل سال داشته باشیم.قربانی با اشاره به اینکه این حدود ۱۰ واحد درصدی که تورم ناشی از حذف ارز ۴2۰۰ تومانی برای کاالها داشته تورمی نیست 
که مربوط به عملکرد دولت سیزدهم باشد، گفت: ارز ۴2۰۰ تومانی از سال ۱۳۹7 در اقتصاد بود برای مثال اگر فرضا در اواخر سال ۹۹ دولت قبل این را حذف می کرد قاعدتاً این ۱۰ 
واحد درصد خودش را در آن سال بروز می داد، مثال در سال گذشته تورم بجای ۵۹ درصد حدود 7۰ درصد می بود واالن به ۳۰ درصد می رسید . لذا این در واقع یک اصالح تورمی 
است و یک اصالح قیمتی است و اکنون الحمداهلل شاهد هستیم که نرخ تورم ماهانه ما به نحو مناسبی کم شده است.معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: علت اصلی این روند ناشی از 
اقداماتی است که صورت گرفته است. در سال گذشته رشد پایه پولی و نقدینگی در پنج ماهه اول به شدت باال بود خوشبختانه در دولت سیزدهم اقدامات مناسبی به عمل آمد و برای 
مثال رشد پایه پولی که در مردادماه سال گذشته ۴2.6 درصد بود در پایان تیرماه امسال به 26.2 درصد کاهش پیدا کرده است.وی ادامه داد: مجموعه این اقدامات شامل اقدامات بانک 
مرکزی در زمینه تنظیم روابطش با بانک ها ، مدیریت رشد پایه پولی و نقدینگی از طریق برنامه پولی، کنترل ترازنامه بانک ها ، اجرای طرح حکمرانی ریال، مدیریت مناسب بازار بین 
بانکی بوده است. همچنین یک بخش مهم آن هم ناشی از تنظیم رابطه بانک مرکزی با دولت بوده است که در سالجاری دولت از تنخواه استفاده نکرده است و از سپرده های خودش 
استفاده کرده است.قربانی تصریح کرد: ما در یکسال گذشته حدود ۴۰ درصد تورم داشتیم ولی وقتی االن نگاه می کنیم به تغییر رشد پایه پولی)به میزان ریالی آن( در چهار ماهه اول 
سال گذشته رقم افزایش پایه پولی ۵8 هزار میلیارد تومان بوده و االن در چهار ماهه امسال ۴۹ هزار میلیارد تومان است. یعنی علیرغم ۴۰ درصد تورم میزان مطلق افزایش پایه پولی 
کاهش پیدا کرده است.معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی اقدامات متنوعی را در کمیته پایش پایه پولی و کمیته نقدینگی در زمینه مهار نوسانات اضافه برداشت 
ها و نیز حکمرانی ریال شروع کرده است، افزود: اینها اقداماتی مستمر خواهد بود و انشاهلل با هماهنگی و تعامل مثبتی که بین دولت و بانک مرکزی و همچنین نظام بانکی هست ما 
حتما مهار رشد نقدینگی و پایه پولی را ادامه خواهیم داد.وی خاطرنشان کرد: یکی از مسائلی هم که در کاهش تورم موثر بود ایجاد ثبات و آرامشی است که در ماه های اخیر در بازار 
ارز ایجاد شده است که این هم ناشی از تالش های  بانک مرکزی در زمینه مکانیزیم  توافقی و تامین ارز بوده است.قربانی تاکید کرد: البته کاهش نرخ تورم به معنای ارزان شدن قیمت 
کاالها نیست بلکه به معنای کاهش شتاب رشد قیمتها است. در زمان تورم باال اصوال طبقات ضعیف و متوسط جامعه فقیر تر می شوند و پولدارها پولدارتر می شوند.وی در پایان افزود:  
در دو بخش پایانی سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی مناسب معادل  ۴.7 و ۵.7 درصدی داشتیم و با اقداماتی که در زمینه ترمیم یارانه ها و افزایش درآمدهای ارزی و افزایش درآمد های 

جامعه صورت گرفته است از یک طرف انشاهلل درآمدها افزایش پیدا می کند و از طرف دیگر با کاهش تورم نهایتا در واقع درآمد خانوار هم ترمیم خواهد شد.

گزیده خبر

بانک سینا رتبه اول سالمت عملکرد شبکه 
بانکی کشور را کسب کرد

بانک سینا بر اســاس ارزیابی بانک مرکزی، رتبه اول سالمت عملکرد نظام 
بانکی در اجرای اســتانداردها و رهنمودهای نظارتی را کسب کرد.به گزارش 
روابط عمومی بانک ســینا، این رتبه بندی بر اســاس مدل رتبه بندی کملز و 
مقادیر شاخص های استخراج شده از صورت های مالی حسابرسی شده در پنج 
سال اخیر صورت گرفته و نتایج حاصل از آن که در گزارش  بیست و ششمین 
بولتن سامانه آرش بانک مرکزی منتشر شده، نشان می دهد این بانک عملکرد 
مطلوب تری در حوزه های کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، مدیریت، سودآوری، 
نقدینگی و ریســک بازار نسبت به سایر بانک های کشور داشته است.الزم به 
ذکر است سیستم رتبه بندی کملز به عنوان یک سیستم هشدار دهنده سریع، 
مدلی کارآمد برای تعیین ســطح ریسک مرتبط با بانک ها است که مقامات 
ناظر در بانک های هر کشور از آن استفاده می کنند تا شرایط مالی، عملیاتی 
و مدیریتــی بانک ها مورد ارزیابی قرار گیرد. رتبه بندی کملز با اســتفاده از 

اطالعات صورت های مالی حسابرسی شده صورت می گیرد.

با حضور مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران:
شعبه تخصصی ارائه خدمت به شرکت های 

دانش بنیان معرفی شد
مراسم معرفی شعبه تخصصی بانک توسعه صادرات ایران برای ارائه خدمات و 
تسهیالت به شرکت های دانش بنیان با حضور مدیرعامل و جمعی از مدیران 
ارشــد این بانک برگزار شــد.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات 
ایران، دکتر ســیدعلی حســینی و جمعی از مدیران ارشد بانک به مناسبت 
هفته دولت با حضور در شعبه بلوار کشاورز این بانک، این شعبه را به عنوان 
شعبه تخصصی برای ارائه خدمات به شرکت های دانش بنیان معرفی کردند.

شعبه بلوار کشاورز پیرو دستور مدیرعامل و حساسیت موضوع ارائه خدمات 
به شــرکت های دانش بنیان، به عنوان شعبه تخصصی برای ارائه تسهیالت 
و خدمات به شــرکت های دانش بنیان انتخاب شد.چهارهزار و 6۹۰ میلیارد 
ریال تســهیالت تا پایان تیرماه سال جاری به شرکت های دانش بنیان اعطا 
شده، که ۱2 درصد از کل تسهیالت اعطایی بانک را در یک سال اخیر شامل 

می شود.

پرداخت وام ازدواج بانک صادرات ایران 
در هفته دولت سرعت گرفت

   بانــک صادرات ایران همزمان با هفته دولــت پرداخت وام به متقاضیان وام 
قرض الحســنه ازدواج و تهیه جهیزیه را تسریع کرد.  به گزارش روابط عمومی 
بانک صادرات ایران، تمامی متقاضیانی که تا  2۹ مردادماه سال جاری پرونده 
وام  قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه خود در بانک صادرات ایران را تکمیل 
کرده اند، در ایام هفته دولت، وام خود را دریافت می کنند.بانک صادرات ایران 
به منظور عمل به مســئولیت اجتماعی و حمایت از تشکیل خانواده و ترویج 
سنت حســنه ازدواج، پرداخت وام قرض الحســنه ازدواج و تهیه جهیزیه را 
در دســتور کار داشته و در طی یک ســال خدمت رسانی دولت سیزدهم را 
با جدیت دنبال شــده به نحوی که طی یک ســال گذشته منتهی به پایان 
مردادماه ۱۴۰۱، این بانک ۱۱۴ هزار و 628 فقره به ارزش بالغ بر ۱28 هزار 
و 2۵2 میلیارد ریال وام قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه پرداخت کرده و 

سهم مهمی در پرداخت این وام در مجموعه نظام بانکی کشور داشته است.

تقدیر از مدیرعامل بانک مسکن در همایش 
یاوران اشتغال و خودکفایی

از مدیرعامــل بانک مســکن با اهدای لوحی به ســبب ارایه تســهیالت به 
مددجویان کمیته امداد و توانمندسازی قشر نیازمند تقدیر شد.

به گزارش پایگاه خبری بانک مســکن_ هیبنا، همایــش » تقدیر از یاوران 
اشــتغال و خودکفایی«، بانک های عامل در اعطای تسهیالت به مددجویان 
کمیته امداد امام خمینی)ره( با حضور سید مرتضی بختیاری رییس کمیته 
امداد امــام خمینی )ره(، آیت اهلل محســن کازرونی عضو مجلس خبرگان 
رهبری و رییــس هیات امنای کمیته امداد، اصغر عبدالحســنی قائم مقام 
بانک مرکزی، ســید عباس حسینی معاون بانک، بیمه و شرکت  های دولتی 
وزیر اقتصاد و علی فرزین مدیرعامل بانک ملی و رییس شــورای هماهنگی 
بانک های دولتی و نیمه دولتی برگزار شــد.در این همایش محمود شــایان 
مدیرعامل بانک مســکن و مدیران عامل بانک های کشاورزی، تجارت، رفاه 
کارگران، ســپه، ملت، صادرات و ... حضور داشــتند.در ابتدای این همایش، 
نمایشگاه صنایع دستی کمیته امداد با حضور رییس این نهاد افتتاح شد که 
طی آن مددجویان بــه ارایه محصوالتی در حوزه های صنایع نوآور، تبدیلی، 
دســتی و صنعتی پرداختند.طی این مراسم، آیت اهلل محسن کازرونی عضو 
مجلس خبرگان رهبری و رییس هیات امنای کمیته امداد امام خمینی)ره( 
ضمن تشکر از بانک های دولتی، باز شدن باب خیر را فرصتنی مغتنم توصیف 
کرد و ارایه تســهیالت به قشــر ضعیف جامعه و اشــتغالزایی برای آنان را 

مهمترین اقدام برای رشد اقتصادی کشور دانست.

تقدیر رییس کمیته امداد از سرپرست 
بانک توسعه تعاون 

رییس کمیته امداد در همایش یاوران اشــتغال و خودکفایی از سرپرســت 
بانک توســعه تعاون تقدیر نمود.در همایش یاوران اشتغال و خودکفایی که 
بــا حضور رئیس و اعضای هیات امنای کمیته امداد، مدیران بانک مرکزی و 
مقامات شبکه بانکی برگزار شد، سیدمرتضی بختیاری از محمد شیخ حسینی 
سرپرســت بانک توســعه تعاون تقدیر به عمل آورد.سیدمرتضی بختیاری، 
رئیس کمیته امداد در این همایش با تبریک هفته دولت گفت: توانمندسازی 
مددجویان مهمترین کار کمیته امداد اســت و بر همین اساس سال گذشته 
با همکاری شــبکه بانکی ۳۰۰ هزار فرصت شــغلی برای خانواده های تحت 
حمایت ایجاد شــد.گفتنی است همکاری بانک با کمیته امداد امام خمینی 
)ره( سابقه ای چندین ساله دارد و پرداخت تسهیالت قرض الحسنه به منظور 
ایجاد اشتغال از مهمترین محورهای همکاری طرفین بوده است.شایان ذکر 
اســت سهمیه بانک توسعه تعاون در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال پیشین 
با رشــد 2.۵ برابری هدفگذاری گردید و از دو هزار میلیارد ریال در سال ۹۹ 
به پنج هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ رسید.تقدیر رییس کمیته امداد بر 
اساس تحقق حداکثری سهمیه ابالغی بانک صورت گرفته است.در سال ۹۹ 
نیز رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( تحقق ۹۹ درصدی سهمیه بانک را 

باالترین سطح همکاری شبکه بانکی با کمیته امداد عنوان نموده بود.

قیطاسی در بازدید از مرکز آموزش بانک دی خبر داد:
پیش بینی ٤٠٠ دوره آموزشی برای 

کارکنان بانک دی
مدیرعامل بانک دی بــا تاکید بر اینکه »آمــوزش کارکنان« از مهم ترین 
وظایف هر ســازمان اســت، گفت: بانک دی بر آموزش برنامه ریزی شده و 
مســتمر همکاران تاکید دارد به گونه ای که ارتقای سازمانی افراد منوط به 
گذراندن دوره های کامل آموزشــی و قبولی در این دوره ها است.به گزارش 
روابط عمومی بانک دی، علیرضا قیطاسی مدیرعامل بانک دی در بازدید از 
مرکز آموزش این بانک با اشــاره به ضــرورت توجه و فراهم کردن امکانات 
مناسب در برگزاری کالسهای آموزشی مستمر در راستای افزایش کیفیت و 
بهره وری کارکنان اظهارکرد: بانک دی برنامه های آموزشی مستمر و مسیر 
رو به جلو و تحولی خوبی را با حضور اساتید باتجربه و صاحب نام در راستای 

آموزش هر چه بهتر کارکنان در پیش گرفته است.

 استقبال خوب مشتریان از جشنواره
 نیک آفرین

سهراب صادقی با اشاره به استقبال خوب مشتریان از دومین دوره برگزاری 
جشــنواره نیک آفرین گفــت: با توجه به تجربه نخســتین دوره برگزاری 
جشــنواره نیک آفرین، دومین دوره این جشنواره نیز با استقبال مشتریان 
روبه رو شده است.به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، سهراب صادقی 
معــاون مدیرعامل در امور بانکی در گفت و گویی در خصوص جشــنواره 
نیک آفرین بابیان این خبر افزود: در برگزاری جشنواره حساب های قرض 
الحسنه نیک آفرین، هدف اصلی ترویج سنت حسنه قرض الحسنه و به تبع 
آن افزایش توان بانک در پرداخت تســهیالت قرض الحسنه به متقاضیان 
اســت.وی تصریح کرد: در کنار فعالیت های عــام المنفعه بانک در حوزه 
مسئولیت های اجتماعی با محوریت ساخت مدارس و هنرستان در مناطق 
کمتر برخوردار کشــور، بخش زیادی از منابع قرض الحسنه صرف اعطای 
تســهیالت ازدواج به جوانان شده اســت. برای نمونه از محل همین منابع 
که از ســوی مشتریان گرانقدر و خیرخواه در بانک سپرده گذاری شده اند، 
بانک کارآفرین از سال گذشته تا کنون حدود 2.۵۰۰ فقره تسهیالت ازدواج 
به ارزش بیش از ۱.۴۰۰ میلیارد ریال به جوانان عزیز در سراســر کشــور 

پرداخت کرده است.

مصباحی مقدم:

سود بانکی باید اصالح شود
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی اعالم کرد: بانک ها مصوبه شورای فقهی مبنی بر امهال 
مطالبات را اجرا نکردند.به گزارش ایســنا، رئیس شــورای فقهی بانک مرکزی در سی و 
دومین همایش بانکداری اسالمی اظهار کرد: اگر ۱۰۰ درصد قانون عملیات بانکی بدون 
ربا اجرا می شــد، اکنون هیچ مشکلی نداشــتیم اما در عمل این اتفاق رخ نداد که ناشی 
از نبود نظارت شــرعی در عملیات بانکی است. وی یکی از مصوبات شورای فقهی بانک 
مرکزی را امهال مطالبات اعالم کرد و گفت: آیین نامه و دستورالعمل امهال مطالبات در 
بانک ها اجرا نشــد البته ممکن است که برخی این موضوع را اجرا کرده باشند. مصباحی 
مقدم با بیان اینکه قراردادهای بانکی باید ســاده ســازی شوند و به صورت نرم افزاری و 
سیســتمی در اختیار بانک ها قرار گیرند، افزود: با ایــن اقدام نظارت در زمینه بانکداری 
اســالمی تقویت می شــود. وی تاکید کرد که نظارت شرعی در بانک ها به معنی دخالت 

در امور بانکی نیست. 

سود بانکی باید اصالح شود
رئیس شــورای فقهی گفت: سود بانکی مناقشــاتی دارد و نیازمند به اصالح است 
که معتقدیم ســود باید از جریان تولید و تجارت به بانک منتقل شود که این اتفاق 
نمی افتد.مصباحی مقدم در جمع خبرنگاران نیز گفت: یکی از اقدامات شورای فقهی 
در ســال جاری  استقرار ناظران در بانک هاست و دستورالعمل هایی شورای فقهی را 
مبنای کار قرار می دهد. وی بیان کرد:  سود بانکی مناقشاتی دارد و نیازمند به اصالح 
است و معتقدیم سود باید از جریان تولید و تجارت به بانک منتقل شود که این اتفاق 
نمی افتد. این مقام بانکی افزود: موضوع دیگر پیچیدگی قراردادهاست به طوری که 
مشــتری بدون اطالع امضا می کند، در حالیکه در قراردادهای شرعی طرفین باید با 
اطالع کامل اقدام کنند و قراردادها باید شفاف، ساده باشد و این بازنگری در دستور 
کار است. وی گفت: اصل بر این است که نظام بانکی با اصل عقود مبادله ای استفاده 

کند و عقد مشــارکت در صورتی برگزار شود که ساختار مناسب برای امکان نظارت 
بانک بر شــریک فراهم شود و صندوق پروژه شکل بگیرد و اتفاقات قابل رصد باشد 
عقود مشــارکتی که االن عمل می شود با عقود مشارکتی مدنظر بانکداری اسالمی 

فاصله دارد.

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران 
با اشاره به اقداماتی که برای جلوگیری 
از فروش عجوالنه ســهام مردم صورت 
گرفته، گفت: بــرای این که مردم این 
اقدام عجوالنــه را انجام ندهند و زیان 
نبینند، بانک قرض الحســنه مهر ایران 
دارایی سهامشــان را بــه عنوان وثیقه 
برای وام هــای خرد پذیرفت.به گزارش 
روابط عمومــی بانک قرض الحســنه 
مهر ایران به نقــل از پول نیوز، امروزه 
وثیقه یکــی از جدی ترین چالش های 
مردم برای گرفتن وام از بانک هاســت. 
پیدا کردن کارمند دولتی، سند ملکی 
معتبر، جواز کســب و بســیاری موارد 
دیگر باعث می شود تا مردم ناچار شوند 

اعتبــار و آبروی خــود را گرو بگذارند.
اینکه مردم به دوســت و آشنا التماس 
می کننــد تا ضامن آن ها بشــود، یک 
طرف ماجراســت، اما طرف دیگر این 
است که در صورت تأخیر در پرداخت 
اقســاط، بنابر وظیفه پیگیری، از سوی 
بانک بــا دریافت کننــده وام یا ضامن 
تماس گرفته می شود و نسبت به تبعات 
تأخیر در پرداخت اقساط هشدار داده 
می شــود و چنانچــه وام گیرنده به هر 

دلیلی نتواند اقســاط خود را بپردازد، 
قسط از حقوق ضامن کسر می شود یا 
ضامن ناچار می شود اقساط را بپردازد. 
این در حالی است که مردم دارایی هایی 
دارند که می تواننــد از آن ها به عنوان 
وثیقه استفاده کنند. اما با کمال تأسف 
بانک ها آن دارایی ها را به عنوان ضامن 
یا وثیقه به رســمیت نمی شناســند.
با ایــن همه بانک قرض الحســنه مهر 
ایران بــا رویکردی متفاوت این چالش 

را مدیریت کرده و ســهام را به عنوان 
وثیقه پذیرفته است. در این رابطه دکتر 
»سید سعید شمســی نژاد« مدیرعامل 
بانک قرض الحسنه مهر ایران به توضیح 
عملکرد بانک پرداخته است.شمسی نژاد 
در گفت گو با خبرنگار پول نیوز در پاسخ 
به اینکه بانک قرض الحسنه مهر ایران 
در زمینه توثیق ســهام چــه اقداماتی 
انجام داده گفت: یکی از نیاز های خردی 
که مردم دارند، تأمین وثیقه برای وامی 
است که دریافت می کنند.وی با اعالم 
اینکه ممکن است وام گیرندگان به دلیل 
مشکالت مالی و نیاز فوری به نقدینگی، 
ســهام عدالت یا دیگر سهام شان را در 

بازار برای فروش عرضه کنند.

سهام؛ جایگزین وثیقه های 
دردسرساز

رئیس شــورای هماهنگــی بانک های دولتی از طلب ۳۵۹ هــزار میلیارد تومانی 
شــبکه بانکی از دولت تا پایان خردادماه ســال جاری خبر داد.به گزارش ایسنا، 
محمدرضا فرزین در ســی و دومین همایش بانکداری اســالمی به بیان گزارشی 
از وضعیت ترازنامه شــبکه بانکی مبنی بر دارایی ها و بدهی ها پرداخت.وی اظهار 
کرد: سیســتم بانکی معادل ۳۵۹ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد که این 
طلب در بانک های دولتی نسبت به سایر بانک ها بیشتر است.فرزین با بیان اینکه 
میزان اموال غیر منقول در بانک های دولتی بیشتر از سایر بانک هاست، گفت: باید 
برنامه مدونی برای فروش اموال بانک ها تهیه و اجرا شود. بدهی بانک های دولتی 
به بانک مرکزی نیز بیشــتر از سایر بانک هاســت که به افزایش پایه پولی منجر 

می شود.رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی افزود: افزایش بدهی بانک های 
دولتی به بانک مرکزی به این برمی گردد که دولت، منابع را از شبکه بانکی خارج 
کرده اســت. وی در ادامه تاکید کرد که همه بانک های دولتی و خصوصی با زیان 
انباشــته مواجه هستند.فرزین مجموع دارایی نظام بانکی را 8 هزار و ۱۹7 همت 
اعالم کرد و گفت: برخی نقد می کنند که بانک ها تسهیالت خرد و قرض الحسنه 
پرداخت نمی  کنند و باید گفت بانک باید براســاس منابع خود تســهیالت قرض 
الحسنه بدهند. ضمن اینکه برای تسهیالت خرد بانک باید از بازپرداخت تسهیالت 
اطمینان پیدا کند. این مشکل سیستم بانکی در دنیاست نه تنها فقط ایران.وی با 
بیان اینکه یکی از ویژگی های بانکداری اســالمی نظارت بر مصارف است؛ تصریح 

کرد: اجرای AQR و تعییــن میزان ناترازی 
نظام بانکی و تعیین روش مناسب برای جذب 
زیان و رفع ناترازی و همچنین تفکیک بانکها 
توســط بانک مرکزی و اجازه ندادن به  ادامه 
فعالیت بانک هایی که درست کار نمی کنند 
نیز از پیشنهادها برای اصالح و بهبود شرایط 
بحرانی نظام بانکی است.فرزین افزود: بدهی 
دولت به بانک ها و افزایش سرمایه بانک ها و 

حل و فصل بحران بانک ها نیز جزو الزامات اســت. ضمن اینکه تکلیف تسهیالت 
تکلیفی هم باید روشــن شود.او اظهار کرد: جمع سرمایه نظارتی شبکه بانکی در 
ســال ۱۴۰۰ منفی بوده است که برای رساندن نظام بانکی به بازل یک، نیازمند 
تزریق ۴7۱ همت نقدینگی به نظام بانکی هستیم. همچنین برای رسیدن به  بازل 

۳ نیاز به 7۰۰ همت داریم.

رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی اعالم کرد

بدهی ۳۵۹ هزار میلیاردی دولت به شبکه بانکی

اعطای 6٠ هزار و 5٠٠ فقره تسهیالت 
ازدواج تنها در 5 ماه

بانک تجارت در مردادماه ســال جاری و به منظور ایفای نقش مسئولیت 
اجتماعی خود، به ۱۵ هزار و 6۹۹ نفر تســهیالت قرض الحســنه ازدواج 
پرداخــت کرد تا نقش ویژه ای در حوزه حمایت از جوانان برای تشــکیل 
خانــواده ایفا کند.بــه گزارش روابــط عمومی بانک تجــارت، در مرداد 
ماه امســال، ۱۵ هزار و 6۹۹ نفر از مشــتریان و متقاضیان، تســهیالت 
قرض الحســنه ازدواج خود را از شعب این بانک دریافت کرده اند تا تعداد 
کل تســهیالت ارائه شده در حوزه ازدواج به 6۰ هزار و ۵۰۰ فقره افزایش 
یابد.این در حالی اســت که ۴6 هزار و ۱۵۴ متقاضی دیگر نیز با تشکیل 
پرونده در نوبت دریافت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج قرار دارند که پس 
از تکمیل مدارک و معرفی ضامنین بر اســاس قوانین، تسهیالت خود را 
دریافت خواهند کرد.از ســوی دیگر بانک تجــارت با هدف اجرای قانون 
حمایت از فرزندآوری تعداد 86۵ فقره تسهیالت در بازه زمانی مردادماه به 
متقاضیان این تسهیالت پرداخت کرد تا تعداد تسهیالت اعطایی در این 

حوزه به ۳6 هزار و ۳۴۴ مورد برسد.

بانک سپه نشان عالی و لوح سفیر ومروج برتر 
مسئولیت اجتماعی را کسب کرد

بانک سپه در دومین دوره جشنواره روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی موفق به دریافت 
نشان عالی 6 ستاره و نشان سفیر و مروج مسئولیت اجتماعی شد. به گزارش پایگاه اطالع 
رسانی بانک سپه؛ در مراسم پایانی دومین جشنواره روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی 
که ۳۱ مرداد ماه سال جاری در مرکز همایشهای سازمان صدا و سیما برگزار شد، نشان 
ســفیر و مروج مسئولیت اجتماعی به پاس فعالیت گسترده بانک سپه در این حوزه، به 
دکتر آیت اله ابراهیمی مدیر عامل بانک سپه اهدا شد. همچنین از اداره کل روابط عمومی 
و مدیریت برند بانک ســپه نیز با اهدای نشان عالی 6 ستاره مسئولیت اجتماعی تجلیل 
به عمل آمد.در بخشی از نشان عالی 6 ستاره مسئولیت اجتماعی که به امضای هوشمند 
سفیدی رئیس دومین جشنواره روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی رسیده،آمده است:" 
هیئت داوران دومین دوره جشنواره روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی " با درک بایسته 
از اهمیت مسئولیت اجتماعی و لزوم تقویت این رویکرد در بین سازمان ها به این ضرورت 
توجه دارد و بر این اساس، به پاس توجه، تأ کید، برنامه ریزی، استقرار و اقدام در زمینه 
مسئولیت اجتماعی توسط آن مدیریت محترم، نشان عالی مسئولیت اجتماعی 6 ستاره 

را به آن بانک تقدیم می کند.
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گزیده خبر
واشنگتن:

 اگر ایران آماده انجام تعهدات خود باشد ما 
نیز آماده ایم

سخنگوی کاخ ســفید در حالیکه کشــورش ناقض برجام بوده، بدون اشاره به 
خروج یکجانبه واشــنگتن زیاده خواهی هایش مدعی شد اگر ایران آماده انجام 
تعهدات خود باشد، ما نیز آماده ایم.به گزارش اقتصاد آنالین،  کارین ژان پی یر 
ســخنگوی کاخ سفید عصر دوشنبه به وقت محلی در نشستی خبری با ادعای 
اینکه واشــنگتن از ابتدای مذاکرات وین، رویکرد اصولی داشته است، ادعا کرد 
اگر ایران آماده انجام تعهدات خود ذیل توافق هسته ای ۲۰۱۵ باشد ما نیز این 
کار را انجام خواهیم داد.سخنگوی کاخ سفید با بیان اینکه آمریکا پاسخ خود را 
به نظرات درخواست های ایران درباره پیشنهادات اتحادیه اروپا ارائه کرده است، 
تاکید کرد بصورت علنی مذاکره نمی کنیم و با اتحادیه اروپا در ارتباط هستیم.
پیش از این نیز جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شــورای امنیت 
ملی کاخ سفید نیز گفت: آمریکا به احیای برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( با 

ایران نزدیک تر شده است.

وال استریت ژورنال:
 جنگ اوکراین ذخایر مهمات ارتش آمریکا را 

کاهش داده است
بر اساس گزارش نشریه آمریکایی وال استریت ژورنال، پنتاگون مشغول تحقیق 
و بررسی در زمینه رفع نواقص تسلیحاتی خود در ضمن ادامه روند ارسال سالح 
به اوکراین است.به گزارش ایسنا، روزنامه وال استریت ژورنال نوشت که چندین 
مقام نظامی بدون فاش کردن نامشــان به این نشریه گفتند، ارتش آمریکا پس 
از اقدام کاخ ســفید در تصویب بسته های کمکهای نظامی شامل میلیاردها دالر 
»کمک مرگبار« برای اوکراین و تحویل این کمکها، دچار کمبود چند نوع مهمات 
شــده است.یک مقام پنتاگون که نامش را فاش نساخت به وال استریت ژورنال 
گفت، واشنگتن عالوه بر هزاران تفنگ، پهپاد، موشک، ادوات توپخانه و موشک 
انداز، حجم انبوهی مهمات شــامل ۸۰۶۰۰۰ گلوله توپخانه ۱۵ میلی متری را 
هم به کی یف اعطا کرده اســت و ذخیره های مربوط به مهمات این تســلیحات 
هم »به شکلی ناخوشایند پایین آمده است.«مقام مذکور اضافه کرد: سطح این 
مهمات در سطحی که مطلوب ما برای ورود به یک نبرد باشد، نیست.او تصریح 
کرد، از آنجا که آمریکا هم اکنون به طور مستقیم در هیچ جنگ عمده ای دخیل 
نیست، گلوله های ۱۵ میلی متری هنوز در سطح »تعیین کننده« پایین نیامده 
است.به نوشته پایگاه راشاتودی، کاهش دخایر مهمات ارتش آمریکا، این ارتش 
را وادار به »تحقیق مفصل در پایگاه صنعتی مهمات« و بررسی چگونگی حفظ 
ذخایر متعلق به خودش در سطح مد نظر در ضمن حفظ سرعت فعلی کمک به 
نیروهای اوکراینی کرده است.آمریکا تنها در سال جاری میالدی نزدیک به ۱۴ 
میلیارد دالر کمک تسلیحاتی مستقیم را به کی یف اختصاص داده است.ارتش 
آمریکا همچنین از قانونگذاران آمریکایی خواست تا  ۵۰۰ میلیون دالر را نیز برای 

ارتقای کارخانه های مهمات سازی ارتش تخصیص دهد.

روزنامه تایمز: 
لیز تراس قصد دارد چین را به عنوان 

»تهدید« معرفی کند
متحدان لیز تراس به روزنامه تایمز گفته اند 
که اگر تراس نخســت وزیر انگلیس شود، 
قرار است برای اولین بار چین را به عنوان 
»تهدیدی« بــرای انگلیس معرفی کند.به 
گزارش ایســنا، روزنامه تایمز روز دوشنبه 
در گزارشــی اعالم کرد که این اقــدام انگلیس می تواند پکن را در 
وضعیت مشــابه مسکو قرار دهد؛ وضعیتی که براساس »چارچوب 
بازنگری سیاسی انگلیس«، مسکو به عنوان »تهدید بسیار جدی« 
برای لندن معرفی می شــود.این »چارچوب بازنگری سیاسی« که 
سال گذشته میالدی منتشــر شد، دیپلماسی و دفاع را برای دهه 
بعدی در اولویت های انگلیس قرار می دهد.همچنین این چارچوب، 
چین را یک »رقیب سیســتماتیک« توصیف و اســتدالل کرد که 
تجارت و سرمایه گذاری انگلیس با این قدرت آسیایی باید بالمانع 
باقی بماند اما نســبت بــه »خطراتی درخصــوص امنیت ملی« 
هوشیار باشد.لیز تراس، وزیر امور خارجه انگلیس که برای منصب 
نخست وزیری تالش می کند، وعده داد که اگر به این سمت برسد، 
این »چارچوب بازنگری سیاســی« را مجدد بررسی خواهد کرد و 
برخی از شروط آن را تغییر خواهد داد.یکی از متحدان او به روزنامه 
تایمز گفت: »تحت نخست وزیری لیز تراس، هیچ روابط اقتصادی 
بین انگلیس و چین وجود نخواهد داشــت.«یکی دیگر از متحدان 
تراس بدون آنکه نامش فاش شــود، گفت: »از زمانی که لیز وزیر 
خارجه شد )سپتامبر ۲۰۲۱( موضع سختی را در برابر پکن اتخاذ 
کرده اســت و به موضع جنگ طلبانه خود به عنوان نخســت وزیر 
ادامــه خواهد داد.«وی افزود: »تراس درخصوص انتقاد از زورگویی 

اقتصادی چین فعال بوده است.

33 کشته و 700 زخمی در درگیری های عراق

مقتدیصدردرکنفرانسخبری:عذرخواهیمیکنم
رهبــر جریان صــدر عراق دیروز سه شــنبه در کنفرانســی 
مطبوعاتــی در حنانه نجف بابت تحوالت جاری ابراز ناراحتی 
کرد.به گزارش ایســنا، به نقل از الجزیره، مقتدی صدر، رهبر 
جریــان صدر عــراق در این کنفرانس گفت کــه از تحوالت 
عراق بســیار ناراحت اســت و از منتقدان این وضعیت است، 
چنانکه از انقالب تشــرین نیز انتقاد کــرده بود: »انقالبی که 
با خشــونت باشد انقالب نیســت. مردم عراق اولین و آخرین 
کسانی هستند که از این وضعیت متضرر می شوند.«وی گفت: 
در ایــن درگیری هم قاتل و هم مقتــول هردو در یک آتش 
می ســوزند. عراق پس از آن که اسیر فســاد بود اکنون اسیر 
خشونت و فساد اســت. امیدوارم که این اعتراضات مسالمت 
آمیز و با قلوبی سرشــار از عشق به وطن باشد.وی از نیروهای 
امنیتی و حشــد شعبی و فرماندهی نیروهای مسلح هم بابت 
بی طرفی در این درگیری ها و کمک به حفظ امنیت تشــکر 
کرد.صــدر در این کنفرانس خبری از حامیان خود و جنبش 
صدر خواســت تا ظرف ۶۰ دقیقه ساختمان پارلمان را خالی 
کنند و به اعتصاب خود پایان دهند. وی تهدید کرد، اگر ظرف 
یک ساعت حامیان وی از خیابان ها عقب نشینی نکنند از آنها 
اعالم برائت می کند.صــدر ادامه داد: جریان صدر یک جریان 
منضبط و مطیع است و در صورتی که نخواهند پارلمان را تا 
یک ســاعت خالی کنند، از این جنبش تبری می جویم.وی با 
تاکید بر اینکه ریختن خون شهروندان عراقی حرام است، به 
شدت از عناصر جنبش صدر انتقاد کرده و گفت حشد شعبی 
هیچ ارتباطی با آنچه رخ داده، ندارد.صدر افزود: صرف نظر از 
اینکه چه کسی این فتنه را آغاز کرده، من از مردم عراق بابت 
اتفاقاتی که افتاده است، عذرخواهی می کنم.وی همچنین به 
موضوع اســتعفایش از عرصه سیاست اشاره کرده و گفت این 
تصمیم او نهایی است چرا که »شرعی« است.صدر در خصوص 
دلیل رخدادهای روز دوشنبه در عراق نیز گفت: اگر گروه های 
سیاســی همانطور که قبال چندین بار خواسته بودیم منحل 
میشــدند اکنون شاهد این وضعیت نبودیم.صدر روز دوشنبه 
اعالم کرد که برای همیشــه از سیاست خداحافظی می کند. 
با اجرای منع آمدوشد سراسری از ساعت ۱۹ روز دوشنبه در 
عراق، در حال حاضر بر سراسر عراق جز درگیری ها در منطقه 
سبز آرامش حکمفرماست و گزارشــها حاکی از درگیری در 
اطراف مقر پارلمان عراق اســت. شب گذشته عالوه بر منطقه 
سبز در مرکز بغداد، شهر بصره نیز شاهد درگیری های پراکنده  
بود.به گزارش ایسنا، خبرگزاری رویترز از افزایش شمار تلفات 
جانی درگیری های روز دوشنبه در عراق به ۳۳ کشته و ۷۰۰ 
زخمی خبر داد. از ســوی دیگر دبیرکل ســازمان ملل ضمن 
ابراز نگرانی درباره رخدادهای عراق، خواستار توقف خشونت ها 
شد.خبرگزاری رویترز به نقل از منابع پزشکی عراقی گزارش 

داد که در درگیری های دوشنبه در منطقه سبز بغداد، پایتخت 
عراق، ۳۳ تن کشــته شدند که گفته می شــود از این تعداد، 
شــماری نیروهای امنیتی هستند.همچنین گزارش شده که 
شمار زخمی های این درگیری ها نیز به ۷۰۰ تن رسیده است 
که ۱۱۰ تن از آن ها نیروهای امنیتی هســتند.درگیری ها در 
عراق پس از یورش حامیان جریان صدر به منطقه سبز بغداد و 
ورودشان به کاخ ریاست جمهوری در پی کناره گیری مقتدی 

صدر، رهبر این جریان از سیاست آغاز شد.
شب خونین بغداد؛ ۲۰ کشته و ۳۵۰ زخمی در درگیری های 

منطقه سبز/مقتدی صدر اعتصاب غذا کرد
صدر دوشــنبه در توئیتی اعالم کرد، برای همیشه از سیاست 

خداحافظی می کند.
همزمان با یورش حامیان مقتدی صدر به منطقه سبز و ورود 
به دفاتر دولتی حســاس به رغم درخواست نیروهای امنیتی 
برای تخلیه منطقه، خبرگزاری فرانسه از تیراندازی و درگیری 
در ورودی های منطقه ســبز که به شدت محافظت می شود و 
دفاتر دولتی و ســفارتخانه های خارجی را در خود جای داده 
است، گزارش داد.همچنین اخباری از صدای انفجار در منطقه 
ســبز و حمله با ۴ موشک و فعال شــدن سامانه فاعی سرام 
توســط سفارت آمریکا در بغداد منتشــر شده است.خبرنگار 
العربیه نیز از کشــته شدن دو ســرباز عراقی در درگیری ها 
خبر داد. همزمان شــبکه عراقی ســومریه نیوز گزارش داد 
که احمد حاتم االســدی رئیس پلیس فدرال عراق در جریان 
درگیری های دوشنبه مجروح شده است.این شبکه به نقل از 
یک منبع امنیتی ناشــناس گفت که اسدی به همراه یکی از 
پرسنل امنیتی اش زخمی شــده است.این درحالی است که 

مصطفی الکاظمی، نخســت وزیر عراق دوشنبه دستور منع 
شلیک را صادر کرد.

وی همچنین به نوبه خود از مقتدی صدر، رهبر جریان صدر 
خواســت تا از حامیان خود بخواهد ساختمان های دولتی را 
ترک کنند.در پی ناآرامی ها نخست وزیر عراق فعالیت کابینه 
را تا اطالع ثانوی تعلیق کرد.فرماندهی عملیات مشترک عراق 
نیز امروز سه شــنبه اخبار منتشر شده مبنی بر استقرار تک 
تیراندازان در بام خانه های منطقه ســبز بغداد را تکذیب کرد.

فرماندهی عملیات مشــترک عراق در بیانیه خود بر ضرورت 
مقابله با شایعات و عدم انتشار اخبار جعلی تاکید کرد.در این 
بیانیه آمده است که ویدئو منتشر شده از عملیات هلی برن و 
مستقر کردن تک تیراندازان بر بام خانه های منطقه سبز جعلی 
بوده و مربوط به مانوری است که پیشتر توسط نیروهای مقابله 

با شورش انجام شده بود.

تعطیلی سراسری عراق
شبکه الجزیره هم گزارش داد که دولت عراق امروز سه شنبه 
را روز تعطیل همه ادارات و نهادهای رسمی این کشور اعالم 

کرد.

تحقیقات
در پــی افزایش شــمار تلفات درگیری هــا و ابرازنگرانی های 
داخلی و خارجی الکاظمی دستور تحقیقات داد.دفتر مصطفی 
الکاظمی، نخست وزیر عراق در بیانیه ای اعالم کرد وی دستور 
داد که تحقیقات فوری درباره اتفاقات دوشنبه در منطقه سبز 
بغداد شناســایی عامالن تیراندازی و مجازات آنها طبق قانون 

انجام شود.در این بیانیه آمده است: فرمانده کل نیروهای مسلح 
عراق همچنین دستور عدم  تیراندازی به سمت معترضان را 
صادر و بر تعهد وزارتخانه ها، ســازمان ها و نهادهای امنیتی و 
نظامی به فعالیت طبق اختیارات اعطا شده به آنها تاکید کرد.
الکاظمی همچنین تاکید کرد: نیروهای امنیتی مســئولیت 
حفاظت از معترضــان را بر عهده دارنــد و هرگونه تخلف از 
دســتورالعمل های امنیتی در این زمینه مشمول پاسخگویی 

قانونی خواهد شد.

اعتصاب غذای صدر
از ســوی دیگر حســن العذاری، رئیس فراکسیون مستعفی 
جریان صدر در پارلمان عراق گفت، مقتدی صدر اعالم کرده 
»تا زمانی که خشونت و استفاده از سالح متوقف شود«اعتصاب 
غذا می کند.این اطالعیه صدر پس از پایان مهلت ۷۲ ساعته ای 
که روز جمعه گذشته به دادگاه عالی برای انحالل پارلمان داده 

بود، اعالم شد.

مذاکرات برای آرام کردن اوضاع
همزمان با ادامــه ناآرامی ها، منابع آگاه به الجزیره گفتند که 
در حــال حاضر مذاکراتی بین مقامــات دولتی و رهبران در 
چارچوب هماهنگی شــیعیان عراق و جریــان صدر در حال 
انجام است.به گفته این منابع، مذاکرات کنونی در حال بررسی 
دســتیابی به توافقی اســت که منجر به آتش بس در منطقه 

سبز شود.

سازمان ملل
از ســوی دیگر آنتونیو گوتــرش، دبیرکل ســازمان ملل در 
واکنش به درگیری ها در منطقه ســبز بغــداد، اعالم کرد که 
وی با نگرانی اخبار را دنبال می کند.گوترش خواستار »آرامش 
و خویشتن داری« در عراق شد.استفان دوجاریک، سخنگوی 
دبیرکل سازمان ملل در بیانیه ای اعالم کرد: دبیرکل با نگرانی 
اعتراضــات جاری در عراق را که طی آن تظاهرکنندگان وارد 
ساختمان های دولتی شدند، دنبال می کند.وی گفت: گوترش 
»به طور ویژه نگران گزارش های تلفات درگیری ها اســت و از 
همه طرف های درگیر می خواهــد اقدامات فوری برای توقف 

تشدید و اجتناب از هرگونه خشونت انجام دهند.«

دادگاه فدرال
درحالــی که ناآرامی ها در اطراف منطقه ســبز از صبح امروز 
سه شــنبه همچنان ادامه دارد، دادگاه فدرال عراق قرار است 
طی امروز حکم خود را درباره درخواســت صدر برای انحالل 

پارلمان اعالم کند.

رئیس جمهور ســابق آمریکا، برگزاری مجدد انتخابات ریاســت جمهوری سال 
۲۰۲۰ یا اعالم نام او به عنوان »پیروز برحق« در آن انتخابات را خواستار شد.به 
گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشــاتودی، دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق 
آمریکا با اشــاره به ادعاهای مطرح شده درباره کنترل رسانه های اجتماعی بزرگ 

توســط سازمان های اطالعاتی این کشور، خواســت تا »برنده« انتخابات ریاست 
جمهوری سال ۲۰۲۰ اعالم شود.ترامپ در شبکه اجتماعی خود نوشت: حاال به 
طور قطعی مشــخص شده که اف بی ای داستان لپ تاپ هانتر بایدن را الپوشانی 
کرده است. آنها آگاهانه این کار کردند زیرا می دانستند که اگر این کار را نکنند، 
ترامپ به سادگی پیروز انتخابات ۲۰۲۰ می شود.وی افزود: این تقلبی گسترده و 
مداخله انتخاباتی در ســطحی اســت که تاکنون در تاریخ کشور رخ نداده است.
ترامپ در ادامه مدعی شد که راهکار این است که یا او به عنوان »پیروز برحق« 
انتخابات معرفی شود و یا اینکه دولت باید »انتخابات ۲۰۲۰ را معیوب و غیرقابل 
ترمیم اعالم و بالفاصله انتخابات جدیدی برگزار کند!«مارک زاکربرگ، مدیرعامل 
شرکت فیسبوک به تازگی گفته است که این شبکه اجتماعی در آستانه انتخابات 
۲۰۲۰ آمریکا و به توصیه پلیس فدرال آمریکا )اف بی آی(، انتشار گزارش افشاگرانه 

نشریه نیویورک پُست درباره محتویات لپ تاپ هانتر بایدن، پسر جو بایدن، رئیس 
جمهــور کنونی آمریکا را محدود و دسترســی به آن را کنترل کرده اســت.این 
لپ تاپ که جعلی نبودن آن بعدها تأیید شد، حاوی اطالعاتی رسواکننده درباره 
پسر جو بایدن از جمله مصرف مواد مخدر و معامالت تجاری خارجی و مشکوک 
بود؛ معامالتی که بعضاً برای شخص جو بایدن منافع مالی به همراه داشته است.
زاکربرگ گفته بود که اف بی آی به او درباره فریبکاری روسیه و مداخله این کشور 
در انتخابات ریاست جمهوری، هشدار داده و حتی کارزار انتخاباتی جو بایدن هم، 
در آن برهه محتویات لپ تاپ هانتر بایدن را »پروپاگاندای روسیه« توصیف کرده 
بود.فیسبوک تنها شبکه اجتماعی نبود که انتشار گسترده داستان لپ تاپ هانتر 
بایــدن را محدود کرد، بلکه توئیتر نیز هرگونه اشــاره به این گزارش را ممنوع و 

حتی حساب کاربری نشریه نیویورک پست را برای مدتی موقت، مسدود کرد.

در پی افشاگری های مدیرعامل فیسبوک؛

ترامپ خواستار برگزاری مجدد و فوری انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا شد
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پژوهشگران سنگاپوری، یک روش جدید مبتنی بر هوش مصنوعی را 
ابداع کرده اند که می تواند جهش های عامل سرطان را با دقت باالیی 
شناسایی کند.به گزارش ایسنا و به نقل از وب سایت رسمی »موسسه 
ژنوم سنگاپور«)GIS(، پژوهشگران یک روش جدید مبتنی بر هوش 
مصنوعی موسوم به »VarNet« ابداع کرده اند که می تواند جهش های 
عامل انواع ســرطان را در میلیون ها قطعه DNA که در یک دستگاه 
قرار دارند، بررسی و شناسایی کند. این روش مانند یک قطب نمای 
کلیدی در هدایت راهبردهای درمانی شخصی سازی شده برای مبارزه 
با سرطان عمل می کند. روش VarNet را می توان هم در محیط های 
بالینی و هم در زمینه های پژوهشی برای تجزیه و تحلیل جهش ها 
بــه کار گرفت تا راهبردهای درمانی را ارائــه دهد یا به درک بهتر 
سرطان کمک کند.ســرطان، در اثر جهش هایی ایجاد می شود که 
در طول عمر یک شخص به وجود می آیند. شناسایی این جهش ها، 
یک چالش بلندمدت بوده اســت که باید برای توســعه راهبردهای 
درمانی شخصی سازی شــده و ارائه درمان مناسب به بیمار مناسب 
در زمان مناسب برطرف شود. پژوهش موسسه ژنوم سنگاپور، برای 
رســیدگی به این چالش انجام شده است.روش VarNet، از یادگیری 
عمیق اســتفاده می کند که یــک روش مبتنی بر هوش مصنوعی، 
برای شناسایی جهش های سرطانی بدون دانش تخصصی در حوزه 
سرطان و ژنومیک است. این روش با مقادیر قابل توجهی از داده های 
توالی یابی ســرطان آموزش دید که از پایگاه های داده ســنگاپور و 

پایگاه های بین المللی به دست آمده  بودند. 

گروهی از محققان کره ای در مطالعه اخیرشــان کرم های خوراکی را با 
شکر پخته اند و طعمی شبیه به گوشت ایجاد کرده اند. به گفته محققان 
می تــوان روزی از آنها در غذاهای معمولی به عنوان یک منبع پروتئین 
اضافی خوشــمزه استفاده کرد.به گزارش ایسنا و به نقل از اس تی دی، 
اکثر مردم الروهای سوسک مانند میل ورم ها)mealworms( را خزنده هایی 
مزاحــم و چنــدش آورد می دانند. با این حال، این حشــرات خوراکی 
هستند و می توانند جایگزینی سالم برای منابع پروتئینی سنتی مانند 
گوشت باشند. اخیرا گروهی از محققان میل ورم ها را با شکر پخته اند و 
طعمی شبیه به گوشت ایجاد کرده اند. به گفته محققان می توان روزی 
از آنهــا در غذاهای معمولی به عنــوان یک منبع پروتئین اضافی طعم 
دار اســتفاده کرد.دکتر »این هی چو«)In Hee Cho( محقق اصلی این 
پروژه، گفت: اخیرا، خوردن حشــرات به دلیل افزایش هزینه پروتئین 
حیوانی و همچنین مســائل زیست محیطی مرتبط، بسیار مورد توجه 
قرار گرفته است.بر اساس گزارش سازمان ملل، انتظار می رود جمعیت 
انســانی جهان تا ســال ۲۰۵۰ به ۹.۷ میلیارد نفر و تا سال ۲۱۰۰ به 
نزدیک به ۱۱ میلیارد نفر برســد. اگر همه این افراد بخواهند از گوشت 
حیوانات به ویژه گاو، خوک و گوسفند تغذیه کنند به منابع غذایی، آب 
و زمین بیشــتری نیاز خواهیم داشت. عالوه بر این، گاوها نقش مهمی 
در تغییرات آب و هوایی دارند و مقادیر زیادی متان را در آروغ های خود 
آزاد می کنند. بنابراین، منابع پایدارتری از پروتئین مورد نیاز اســت.چو 
محقق این مطالعه از دانشگاه ونک وانگ کره جنوبی گفت: حشرات یک 
منبع غذایی مغذی و ســالم با مقادیر زیادی اسیدهای چرب، ویتامین، 

مواد معدنی، فیبر و پروتئین با کیفیت باال هستند.

شناسایی جهش های سرطانی با 
روش هوش مصنوعی

تبدیل »میل ورم » را به یک 
خوراکی خوش طعم 

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

کشاورزان بنگالدشی در حال جمع آوری فلفل قرمز/ شاتر استوک

پارامونت مارادر جدید معرفی شد
اگر اهل تماشــای برنامه تاپ گیر بوده باشــید، احتماال فصل هفدهم این برنامه را به خاطر می آورید که در آن، ریچارد هموند سوار یک 
دستگاه »پامونت مارادر« سرخ رنگ شد و چند خودرو را له کرد. ظاهرا سازنده آفریقایی آن خودروی بزرگ دوباره به میدان برگشته تا از 
نسل دوم این شاسی بلند سرسخت، »مارادر مارک ۲«، پرده برداری کند.مارادر مارک ۲ شباهت ظاهری بسیاری به نسخه اولیه دارد اما 
ساختاری درونی آن شاهد بهبودهای زیادی بوده است. این خودرو که سرنشینانش را دربرابر انفجار مین و بالستیک مصون نگه می دارد، 
به یک شاسی دوالیه مونوکوک مجهز شده که آن هم دربرابر مین ها مقاوم است.سازنده این خودرو که در کشور آفریقای جنوبی واقع 
شده، رابط کاربری راننده نسبت به نسل گذشته بهبود داده است تا خودرو را برای انجام عملیات های مختلف آماده سازد. این خودروساز 
می تواند مارک ۲ را در یک خط تولید، در دو نوع راســت و چپ فرمان به صورت همزمان تولید کند. مالکان می توانند درصورت لزوم، 
خودروی خود را در کمتر از ۲ ساعت )که برای انجام کارهای مکانیکی آن الزم است( از راست فرمان به چپ فرمان و بالعکس تبدیل کنند. 
»دون گروبلر«، مدیر ارشد سیستم های زمینی پاراموت، در بیانیه ای گفت:پیشرفت های تحسین برانگیز در زمینه رابط کاربری ماشین های 

انسانی معموال چندان به چشم نمی آیند اما سیستمی که ما از آن در مارادر مارک ۲ استفاده کرده ایم.

مهدی تاج رییس فدراسیون فوتبال شد
تهران- ایرنا- با برگزاری مجمع انتخاباتی فدراســیون فوتبال، مهدی تاج به عنوان رییس فدراسیون انتخاب شد.به گزارش ایرنا، 
مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال کشورمان صبح روز سه شنبه در محل همایش های صدا و سیما برگزار شد.مهدی تاج، میرشاد 
ماجدی و عزیزاهلل محمدی سه نامزد ریاست فدراسیون فوتبال بودند که در نهایت مهدی تاج با ۵۱ رای از ۸۰ رای و به انتخاب 
مجمع به عنوان رییس فدراسیون انتخاب شد. ماجدی ۲۵ رای و عزیزمحمدی ۴ رای در این انتخابات به دست آوردند. ۸۷ نفر 
کل اعضای مجمع بودند که ۸۵ نفر از آن ها می توانســتند رای بدهند اما در نهایت ۸۰ نفر رای خود را به صندوق انداختند.تاج 
پیش از این از سال ۹۵ تا سال ۹۸ به عنوان رییس فدراسیون فوتبال فعالیت می کرد. او در سال ۹۸ به دلیل مشکالت قلبی از 

سمت خود استعفا داد. او همچنین از سال ۹۲ تا ۹۵ ریاست سازمان لیگ را بر عهده داشت.

تیر از امکن هب من اندازد
عشق از کمین چو ربون اتزد

ردکس نیوفتد این آتش
کو را چو موم بنگدازد

چون شاه ما سپه انگیزد
چون ماه ما علم ارفازد

از دست بنده هچ کار آید؟
زج رسهک رد قدمش بازد؟

آن کس هک غیر او داند
رهزگ بغیر نپردازد

رد رپده راه ندارد کس
گاه رپده هک او سازد و آن

پیشنهاد

چهره روز

سور بز
مان ســور بز اثر ماریو بارگاس یوســا، یکی از مهم ترین 
رمان نویسان و مقاله نویسان معاصر آمریکای جنوبی و از 
معتبرترین نویسندگان نسل خود است. یوسا که نویسنده 
کتاب های بزرگی مانند: ســور بز – جنگ آخرالزمان – 
سال های سگی – گفتگو در کاتدرال و… است، در سال 
۲۰۱۰ برنده جایزه نوبل ادبیات شــد. موسسه نوبل در 
وصف آثار او چنین نوشــته اســت:برای نمایش ساختار 
قدرت و تصویرهــای بُّرنده از مقاومت ها، شــورش ها و 
شکست های فردی.سور بز یکی از بهترین های رمان های 
یوســا است که خود او درباره آن می گوید: »فکر نوشتن 
این رمان از ســال ۱۹۷۵ در سرم بود و شش سال قبل 
نوشتنش را شروع کردم. اما زمانی دراز در این فکر بودم 
و هرچه را که درباره تروخیو، درباره ســی و یک سال حکومت او بر جمهوری دومینیکن پیدا می کردم 
می خواندم. به دومینیکن رفتم و بایگانی ها را بررســی کردم. بخصوص روزنامه ها و مجله های آن دوران 
را – اینها منابع بســیار خوبی بودند. به راســتی باورنکردنی بود که مردم دومینیکن در آن ایام چه نوع 
روزنامه هایی می خواندند. همچنین با خیلی از افراد گفتگو کردم.« سور بز داستان زندگی تروخیو یکی از 
بدنام ترین و فاسدترین دیکتاتورهای آمریکای التین است. کسی که برای ۳۱ سال بر کشور دومینیکن 
حکومــت کرد و هر نوع مخالفتی را ســرکوب و از بین می برد. یکی از شــخصیت های کتاب او را »از 
دســتیاران باکفایت شیطان« می داند و شخصیتی دیگر او را شیطان می خواند و می گوید:تمام بالیایی 
که کشورش در طول تاریخ به واسطه اشغال شدنش توسط  هائیتی، تهاجم اسپانیا و آمریکا، جنگ های 
داخلی، نزاع بین فرقه ها و رهبران شان، تحمل کرده و تمام فجایع طبیعی، مثل زمین لرزه و توفان های 

ویران گر که از آسمان و دریا و مرکز زمین بر مردم دومینیکن نازل شد...

سید مهدی شجاعی
سید مهدی شــجاعی)۱۳۳۹، تهران( داستان نویس 
و روزنامه نگار ایرانی اســت. سّید مهدی شجاعی در 
ســال ۱۳۳۹ در تهران به دنیا آمد و هفده سال بعد 
با دیپلم ریاضی، برای ادامه تحصیل در رشــته تئاتر 
وارد دانشــکده هنرهــای دراماتیک شــد. او در بدو 
ورود به دانشــکده، گرایش کارگردانی تئاتر را برگزید 
و حدود سه ســال نیز با همین گرایش پیش رفت و 
عموم واحدهای کارگردانی را پشت سر گذارد. در این 
زمان که به ســن بیست ســالگی رسیده بود، از میان 
مســیرهای مختلف پیش رو، نویسندگی را به عنوان 
حرفه برگزید. به همین جهت از رشته کارگردانی به 
نمایشنامه نویسی و ادبیات دراماتیک تغییر جهت داد 
و همچنین با اعالم انصراف از ادامه تحصیل همزمان در رشــته علوم سیاسی، علی رغم گذراندن 
عموم واحدهای مهم و اساسی، تمرکز خود را به طور ویژه در حوزه داستان نویسی قرار داد.حوالی 
ســال های ۵۸ و ۵۹ یعنی حدود ۲۰ ســالگی، اولین آثار او چه در مطبوعات و چه در قالب کتاب 
منتشــر شــدند. فیلم نامه های »بدوک«، »دیروز بارانی« و »پدر« کارهای سینمایی مشترک او با 
مجید مجیدی هستند و فیلم نامه »چشم خفاش« و »قله دنیا ۲« کارهای سینمایی مشترک او با 
بهزاد بهزادپور. همچنین فیلم نامه »تیر چراغ برق« اثر مشترک سید مهدی شجاعی، مجید مجیدی 
و بهزاد بهزاد پور است.از دیگر فیلم نامه های سیدمهدی شجاعی، می توان به »کمین«، »قله دنیا ۱« 
و »مسافر کربال«، »آخرین آبادی« و »مردی از جنس نور« اشاره کرد. فیلمنامه سریال ۱۳ قسمتی 
شــهید چمران با نام »مرد رؤیاها« و فیلمنامه سریال ۲۶ قســمتی حضرت یوسف )ع( با عنوان 

»یعقوب ترین یوسف، یوسف ترین زلیخا« از دیگر آثار بلند وی محسوب می شوند.

سینما

»جان ویلیامز« آهنگســاز بزرگ و پرافتخار ســینمای 
جهان نسبت به ساخت موسیقی متن فیلم بعدی »جیمز 
باند« ابراز عالقه کرد.به گزارش ایسنا به نقل از گاردین، 
این آهنگساز آمریکایی که در ماه فوریه تولد ۹۰ سالگی 
خود را جشــن گرفت، موسیقی معروف فیلم هایی چون 
»جنگ ستارگان«، »هری پاتر« و »پارک ژوراسیک« را 
خلق کرده است.»ویلیامز« هم اکنون در حال کار بر روی 
موسیقی متن فیلم بعدی »ایندیانا جونز« است و پیش 
از این نیز ساخت موسیقی متن چهار قسمت پیشین این 
مجوعه فیلم را نیز بر عهده داشته است.او در گفتگویی با 
»کالسیک اف ام« اعالم که ۳۰ درصد از موسیقی متن 
قسمت پنجم »ایندیانا جونز« را که »هریسون فورد« در 
آن بازی می کند را تمام کرده اســت.»ویلیامز« در پاســخ به این سوال که آیا می خواهد برای  »جیمز 
باند« کاری بســازد، گفت: »خیلی دوســت دارم این کار را انجام دهم«. او سپس در مورد روند ساخت 
یک موسیقی متن صحبت کرد و اظهار کرد: »نوشتن موسیقی برای فیلم بسیار دشوار است و احتماالً 
کار همه آهنگســازان نیست زیرا می تواند بسیار محدود و احتماالً بسیار ناامید کننده باشد.«»ویلیامز« 
همچنین گفت که پس از اتمام یک قطعه به موسیقی خودش گوش نداده است. او می گوید: »وقتی کارم 
را تمام کردم، کتاب را می بندم و به صفحه بعدی می روم، که به شیوه ای از زندگی تبدیل شده است که 
در آن بسیار خوشحالم که هر روز برای کار از خواب بیدار می شوم. بسیار خوشحالم و اگر نتوانم این کار 

را انجام دهم احساس کمبود زیادی میکنم.«

»جان ویلیامز«: دوست دارم آهنگ 
»جیمز باند« را بسازم
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