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رئیس جمهور گفت: ارزیابی مدیران باید به صورت دائم انجام شود تا موجب رشد و تعالی نظام اداری کشور شود.به گزارش خبرنگار مهر، حجت االسالم سیدابراهیم 
رئیسی دیروز )چهارشنبه( در جشنواره شهید رجایی که در سالن اجالس سران برگزار شد طی سخنانی با بیان اینکه توجه به عملکرد برجسته نیروهایی که در نظام 
اداری کار برجسته انجام می دهند، یک اصل اسالمی است، گفت: تالش، دلسوزی و کار جهادی همواره باید مورد تقدیر قرار بگیرد.وی افزود: ارزیابی مدیران باید به 
صورت دائم انجام شود تا موجب رشد و تعالی نظام اداری کشور شود.رئیس جمهور با بیان اینکه مدیریت در همه نظام و سازمانهای اداری در دنیا وجود دارد گفت: 

نکته مهم آن است که چه باید کرد تا نظام اداری در هر کشور، اقلیم نظام کارآمد باشد؟...

www.sobh-eqtesad.ir

در جشنواره شهید رجایی مطرح شد؛

رئیسی:  کنترل مچ گیری نیست
info@sobh-eqtesad.ir

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی :
 محاسبه افزایش حقوق مستمری بگیران 

از اول فروردین ١۴٠١
تهران - ایرنا - مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی از تسویه بدهی 
٨٨ هــزار میلیارد تومانــی دولت خبر داد و گفــت: افزایش حقوق 
مستمری بگیران تأمین اجتماعی از اول فروردین ماه ١۴٠١ محاسبه 
خواهد شــد.به گزارش ایرنا، میرهاشم موسوی افزود: سازمان تأمین 
اجتماعی به عنوان یک نهاد اجتماعی و اقتصادی در سه حوزه درمان، 
بیمه و سرمایه گذاری با رویکرد عدالت اجتماعی فعالیت می کند.وی با 
اشاره به پایداری منابع تصریح کرد: در این صندوق یکی از موارد حائز 
اهمیت، اصل پایداری منابع اســت. در تعهدات این سازمان، توسعه 
کیفی و کمی خدمات، پرداخت مستمری ها، بیمه بیکاری و... لحاظ 
شده و این مؤلفه ها مرتبط با پایداری منابع است.موسوی ادامه داد: از 
سال ٩۴ تا ١۴٠٠، سازمان تأمین اجتماعی ٩٠ هزار میلیارد تومان 
به بانک ها بدهکار بود و علی رغم این مسأله تعهدات سازمان از جمله 
پرداخت حقوق مســتمری بگیران و بازنشستگان انجام شده و دولت 
نیز ٨٨ هزار میلیارد تومان از این بدهی را تسویه کرد.وی در خصوص 
رقم بدهی دولت به تامین اجتماعی نیز اظهار داشت: در حال حاضر، 
دولت بیش از ٣۵٠ هزار میلیارد تومان مطابق با حسابرسی سال ٩٩، 
به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است. اختالف نظرهای متعددی 
هم در این زمینه باتوجه به نوع محاســبات، وجود داشــته و از ٩٠ 
همت بودجه مصوب مجلس شورای اسالمی، ٧۵ هزار میلیارد تومان 
در قالب سهام و نزدیک به ٧ همت نیز در قالب اوراق خزانه پرداخت 
شــده و در حقیقت، ٨٢ همت از این ٩٠ هزار میلیارد تومان بودجه 
پیش بینی شده به ســازمان تأمین اجتماعی پرداخت شد.موسوی 
تاکید کرد: همچنین برخالف گذشــته )که شماری از شرکت های 
زیان ده به این ســازمان واگذار شــده بود(، تعدادی از شــرکت های 
ارزشــمند با نرخ  بازدهی مطلوب به همت دولت سیزدهم به تأمین 
اجتماعی واگذار و امســال نیز ٩٠ همــت در بودجه برای این نهاد 
پیش بینی شــده بود.وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی امروز با ۴۵ 
میلیون نفر در کشــور )۴ میلیون و ٢٠٠ هزار بازنشسته و...( مرتبط 
بوده و با بیش از ٩٠ بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی، ١١ هزار 
تخت بیمارستانی و ۵٠ هزار طرف قرارداد، به این جمعیت خدمات 
درمانی ارائه می کند.موسوی توضیح داد: امروز، درمان مستقیم )اعم 
از خدمات بستری، سرپایی و...( برای بیمه شدگان کشور صد در صد 
رایگان بوده و در مراکز غیرطرف قرارداد تأمین اجتماعی براســاس 
مصوبه شــورای عالی بیمه دریافت می شود. در مراکز درمانی طرف 
قرارداد سازمان، ٩٠ درصد هزینه ها توسط بیمه و ١٠ درصد توسط 
شخص بیمه شــده پرداخت می شود.وی در ادامه با تقدیر از مجلس 
شورای اسالمی، سیاســت های کلی تامین اجتماعی ابالغی رهبری 
را نیز از موارد حائز اهمیت در این ســازمان عنوان و اظهار کرد: این 
سیاست ها در انسجام و نظم بخشی به تعهدات این نهاد بیمه گر نقشی 

اساسی ایفاء می کند.

اختصاص 5 همت برای بیماران خاص توسط دولت 
مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی در رابطه با بیماران خاص نیز 
یادآور شــد: حمایت از این بیماران و پوشــش بیمــه ای داروها در 
این حوزه نیز مطابق با مصوبه شــورای عالــی بیمه بوده و خدمات 
در بیمارســتان ها و مراکز درمانی طرف قرارداد سازمان، صد در صد 
رایگان اســت. دولت نیز ۵ هزار میلیــارد تومان منابع برای بیماران 
خــاص و صعب العالج اختصــاص داده و بیش از ۴٠ قلم دارو نیز در 
این خصوص تحت پوشــش بیمه قرار گرفت.به گفته وی، پرداخت 
هزینه توسط بیمار در مراکز درمانی و متعاقبا تسویه حساب با تامین 
اجتماعی، مربوط به مراکز غیرطرف قرارداد بوده اســت. موســوی 
در رابطــه با طرح دارویار نیز یادآور شــد: در این راســتا با اهتمام 
همکاران، تســویه حســاب با داروخانه ها تا پایان سال انجام خواهد 
شد و تا پایان خردادماه ســال جاری هم طی روزهای آینده تسویه 
می شــود. پرداخت های الکترونیکی هر ماه به صورت آنالین توسط 
تأمین اجتماعی پرداخت و شــماری از عقب ماندگی ها نیز مرتبط به 
پرداخت های غیر الکترونیکی بوده اســت. وی افزود: امروز، نســخه 
الکترونیک هم به عنوان زمینه ساز پرونده الکترونیک جهت مدیریت 
هزینه ها و دســتیابی به رویکرد ســالمت محور، بیش از ٩٠ درصد 
تحقق یافته اســت. وی همچنین با اشــاره به طرح پوشش بیمه ای 
خدمات ناباروری عنوان کرد: طــی این دوران خدمات ناباروری هم 
تحت پوشــش بیمه های اجتماعی قرار گرفتــه و امروز از بیش از ٣ 
میلیون زوج نابارور در سراســر کشــور، ٩ هزار نفــر از این خدمات 
اســتفاده کرده و تمامی زوجین بیمه شــده می توانند از این فرصت 
بهره گیرنــد. وی تصریح کرد: بنابر تأکیــدات مقام معظم رهبری، 
پرداخت های مردم در حوزه درمان باید به حداقل رســیده و اکنون 
داروهای اصلی بیماران خاص هم تحت پوشش بیمه های اجتماعی 

است.

محاسبه افزایش حقوق از فروردین 1401
موسوی در مورد افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین 
اجتماعی نیز ضمن تشکر از رئیس جمهور گفت: افزایش ٣٨ درصدی 
سایر سطوح به همراه عدد ثابت تصویب شده و همچنین افزایش ۵٧ 
درصدی حداقل بگیران در این دولت نقش مهمی در معیشــت این 
جمعیت داشــته و احکام جدید از شهریور ماه اعمال خواهد شد.وی 
افزود: این افزایش حقوق از تعهدات سازمان بوده و ماقبل شهریورماه 
نیز پرداخت می شــود. به عبارت دیگر، این افزایش در پرداختی ها از 
اول فروردین ماه ١۴٠١، محاســبه و در اسرع وقت با دریافت سهام 
دولت پرداخت می شود.مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در پایان 
یادآور شد: یک میلیون نفر بیمه شده جدید نیز امسال تحت پوشش 
تأمین اجتماعی قرار گرفته و ٢۴٠ هزار نفر هم طی ماه های اخیر از 
طریق بیمه زنان خانه دار و بیمه دانشــجویی تامین اجتماعی جذب 
شده و جمعیت تحت پوشــش صندوق های بیمه گر پس از انقالب 

اسالمی، به ٧٣ درصد از کل کشور رسیده است.

چالش  نسخه نویسی الکترونیک با قطعی برق و اینترنت
 تحقق امضای الکترونیک پزشکان؛ بزودی

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ضمن اشاره به چالش ها و مشکالت ناشی از قطعی برق و اینترنت 
در نسخه نویسی الکترونیک، در عین حال از تحقق امضای الکترونیک پزشکان طی هفته های آتی خبر داد.

دکتر علی ســاالریان در گفت وگو با ایسنا، درباره نسخه نویسی الکترونیک و برخی مشکالتی که همچنان 
در این زمینه وجود دارد، گفت: درمورد نســخه الکترونیک عجله وجود داشــت و این عجله در اجبار نسخه 
الکترونیک باعث نارضایتی های زیادی شــد که هم مردم و هم همکاران پزشــک آسیب هایی دیدند. قطعی 
اینترنت و مشکالت داخلی و فنی نسخه نویسی الکترونیک از ابتدا وجود داشت و هنوز هم کماکان برطرف 
نشــده اســت و خیلی  از آن مشــکالت را همچنان همکاران پزشــک مدیریت می کنند.وی درباره امضای 
الکترونیک پزشکان با تاکید بر اینکه موضوع امضای الکترونیک پزشکان می بایست در کنار نسخه الکترونیک 
از همان ابتدا انجام می شــد، اظهار کرد: امضای الکترونیک عاملی برای هویت سنجی و انکار ناپذیری است. 
زمانی که امضای الکترونیک مطرح می شود دیگر پزشک نمی تواند نسخه مربوطه را انکار کند؛ بنابراین وجود 
امضای الکترونیک برای حقوق بعدی بیمار و صحت نسخه ها الزم است. در این راستا سازمان نظام پزشکی 
کارت الکترونیک بیش از صدهزار عضو ســازمان را چاپ کرده و در اختیارشــان قرار داده اســت، زیرا یکی 
از ملزومات و احتیاجات امضای الکترونیک، کارت شناســایی الکترونیک است.ساالریان تاکید کرد: امضای 
الکترونیک پزشکان هم از طریق کارت های شناسایی الکترونیک و هم از طریق اپلیکیشن های موبایلی جهت 
تسهیل موضوع، بزودی عملیاتی می شود. این در حالی است که ما می توانستیم خیلی زودتر هم این کار را 
انجام دهیم، اما پیش بینی فضاها و خدمات بعدی باعث شد با احتیاط بیشتری پیش رویم. در نهایت امضای 
الکترونیک تا هفته های آتی محقق خواهد شــد.او در پاسخ به سوال ایسنا درباره برخی اشتباهات در نسخه 
نویسی الکترونیک، بیان کرد: در زمینه اشتباه در نسخه نویسی الکترونیک هم مشابه اشتباه در نسخه نویسی 
کاغذی و سنتی، عوارض انتظامی و حقوقی بر عهده پزشک است. البته ما مدت ها است تاکید داریم که باید 
نســخه الکترونیک به شکلی باشــد که کاربری آسان داشته باشد و کدهای مختلف و ... برای این امر است، 
اما بسترســازی درست در این رابطه انجام نشده است.معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی با تاکید بر 
لزوم ارایه آموزش های کافی کار با سامانه های نسخه نویسی الکترونیک برای پزشکان، اظهار کرد: حتی یک 
اشتباه کوچک هم سالمت مردم را تحت تاثیر قرار می دهد و بعد از آن پزشکی که دچار خطا شود هم دقیقا 
مشابه زمانی که در نسخه نویسی کاغذی اشتباه کند، باید پاسخگو باشد؛ اما همه مالحظات صورت می گیرد 
تا امکان اشتباه کاهش یابد.وی افزود: البته پس از آن هم قسمتی از مشاوره بر عهده مسوول فنی داروخانه 
است که باید بتواند برخی اطالعات را به پزشک ارائه دهد. این درحالی است که االن رابطه پزشک و داروخانه 
یک سویه است و الزم است این ارتباط دو سویه شده و داروخانه هم بتواند اگر مشکلی را در نسخه نویسی 
متوجه شد به پزشک منتقل کند. در این زمینه نیز باید زیرساخت موضوع فراهم شود. در مجموع در موضوع 
نسخه نویسی الکترونیک، بیمه ها سود کردند ولی وقتی کار بر اساس نظر کارشناسی نباشد، این اشتباهات 
پیش می آید.معاون سازمان نظام پزشکی همچنین در پاسخ به سوال ایسنا درباره امنیت سامانه نسخه نویسی 
الکترونیک، تصریح کرد: ما کشوری هستیم که در معرض هجوم حمالت سایری قرار داریم، بنابراین باید در 
کلیت کار این موضوع را مد نظر قرار دهیم. در مورد سامانه نسخه نویسی الکترونیک اوایل این مشکل وجود 
داشت که ممکن است محرمانگی به خوبی رعایت نشده باشد، اما اخیرا کارهایی برای رفع نواقص انجام شده 
اســت. قطعا سیستم باگ ها و نشــتی هایی دارد که روز به روز با گزارشاتی که می آید، گرفته می شود و در 
نهایت به سرانجام رسیدن امضای الکترونیک پزشکان باز هم درب ورود و هک سامانه را چند قفله تر می کند.

شناسایی ١۴۶۲ بیمار جدید کرونا در کشور 
بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت طی شبانه روز گذشته ١۴۶٢ بیمار جدید 
مبتال به کرونا در کشور شناسایی شدند و درعین حال ۴٧ بیمار نیز جان خود را به علت ابتال به این بیماری 
از دســت دادند.به گزارش ایسنا، تا دیروز ٩ شــهریورماه ١۴٠١ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
١۴۶٢ بیمار جدید مبتال به کووید١٩ در کشور شناسایی و ٣۴٩ نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران 
کووید١٩ در کشور به ٧ میلیون و ۵٢٨ هزار و ٩۶١ نفر رسید.متاسفانه در طول ٢۴ ساعت گذشته، ۴٧ 
بیمار مبتال به کووید١٩ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ١۴٣ 
هزار و ٨۶٧ نفر رسید.خوشــبختانه تا کنون ٧ میلیون ٢٩۶ هزار و ۶٨٣ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا 
از بیمارستانها ترخیص شده اند.١٠٨٢ نفر از بیماران مبتال به کووید١٩ در بخش های مراقبت های ویژه 
بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.تاکنون ۵٣ میلیون و ٨٠١ هزار و ١٩٢ آزمایش تشخیص کووید١٩ 

در کشور انجام شده است.

وزیــر امور خارجه با بیان این که حامل پیام یکی از رهبران اروپایی در موضوع 
اوکراین برای روسیه بودم، گفت: در موضوع تضمین در مذاکرات وین نیازمند 
متنی نیرومندتر هستیم.به گزارش خبرنگار گروه سیاست خارجی خبرگزاری 
فارس، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران دیروز 
)چهارشنبه( نهم شهریور ماه پس از دیدار و گفت وگو با »سرگئی الوروف« وزیر 
خارجه روسیه در مسکو در نشست خبری مشترک حضور یافت و ضمن تشریح 

رایزنی های انجام شده به سؤاالت خبرنگاران پاسخ داد.

حامل پیام یکی از رهبران اروپایی بودم
وی در ابتدا ضمن ابراز خرسندی از حضور در مسکو و حسن استقبال الوروف 
گفت: در جریــان گفت وگوهای امــروز حامل پیام یکی از رهبــران اروپایی 
و درخواســت آنها از آقای دکتر رئیســی در موضوع اوکراین بودیم. ایده هایی 
برای کمک به برقراری صلح، آرامش و توقف جنگ در اوکراین مطرح اســت 
و این ایده ها را با آقای الوروف مطرح کردیم. جمهوری اســالمی ایران مواضع 
خودش را در خصوص اوکراین در عالی ترین سطح به روشنی بیان کرده است.

وزیر خارجه بیان کرد: در مســئله اوکراین در خصــوص برخی از موضوعات 
انســانی نیز صحبت کردیم، از جمله مسئله اسرا که مورد توجه جدی است و 
همچنین در خصوص رویدادهای اخیر در ارتباط با نیروگاه هســته ای زاپروژیا 
اوکراین نگرانی جامعه جهانی در این مســئله را مورد توجه قرار دادیم. آقای 
الوروف بــه نکاتی در این زمینه اشــاره کرد و اقداماتی که روســیه برای رفع 
نگرانی ها انجام داده اســت، تشریح کرد.وی گفت: معتقدیم برای برون رفت از 
این وضعیت، باید از همه ظرفیت های موجود استفاده شود. ایران که در موضوع 
هسته ای جزو یکی از کنشگران اصلی در جهان در موضوع صلح  آمیز هسته ای 
اســت، برای هرگونه مساعدت و همکاری برای برقراری امنیت در این نیروگاه 
هسته ای و محیط پیرامونی آن آمادگی دارد.امیرعبداللهیان افزود: همانطور که 
آقای الوروف اشاره کرد ما در همه موضوعات همکاری های دوجانبه از مباحث 
مهم تجاری، اقتصادی، بانکی، همکاری های گردشگری، شیالت، همکاری های 
استانی، ترانزیت، دیپلماسی پارلمانی و همکاری های امنیتی و دفاعی صحبت 
کردیم. خرسندیم مسیر روابط دو کشــور در جهت درست خودش قرار دارد 
و در راســتای منافع دو ملت و دو کشــور، توافقات روسای جمهور دو کشور 
و اراده رهبران دو کشــور به خوبی در این جهت جریان دارد و مورد پیگیری 
قرار می گیرد.وی خاطرنشــان کرد: مصمم به توسعه همکاری های اقتصادی با 

بهره گیری از ظرفیت های مختلفی که بین دو کشور وجود دارد، هستیم.
رئیس دستگاه دیپلماسی ادامه داد: درباره وضعیت افغانستان گفت وگو کردیم و 
بر ادامه فرمت نشست همسایگان افغانستان برای کمک به وضعیت این کشور 
تأکید داریم و همچنین بر تشــکیل دولت فراگیر با مشارکت قوی همه اقوام 
افغانستان تاکید داریم و نگرانی خودمان را از گسترش تروریسم و شرایطی که 

در افغانستان وجود دارد، به روشنی اعالم کردیم.

وی بیــان کرد: در قفقاز عدم تغییر ژئوپولتیک در منطقه مورد توجه 
جدی ماست.

به گزارش فارس، امیرعبداللهیان همچنین بیان کرد: درباره سوریه گفت وگوی 
مبســوطی داشــتیم و در چارچوب دوجانبه و فرمت آســتانه به رایزنی ها و 
همکاری هــا برای کمک به برون رفت ســوریه از وضعیــت کنونی و برخی از 
چالش های اقتصادی که با آن مواجه اســت، مصمم هســتیم. در مسئله یمن 
معتقدیم که پایدار ماندن آتش بس های موقت کنونی در یمن براساس نظرات 
رهبران یمن منوط است به رفع کامل محاصره انسانی در این کشور و همچنین 
تمرکز بر گفت وگوهای سیاســی همه اطراف یمنی در این موضوع. امیدواریم 
همه طرف ها به تعهداتشان عمل کنند و با توجه به شرایط سخت انسانی ٢٠ 
میلیون زن، مرد و کودک یمنی رفع محاصره انسانی را در این کشور به عنوان 

ضامنی در تداوم برقراری آتش بس شاهد باشیم.

 اوضاع عراق و لیبی
وی بــه اوضاع عراق نیز اشــاره کرد و گفت: آخریــن وضعیت عراق را با آقای 
الوروف همکارم مورد بررســی و تبادل نظر قــرار دادیم. ما در خصوص تداوم 
حمایت از عراق و کمک به تقویت ثبات و امنیت این کشــور اتفاق نظر داریم. 
از اینکه به رغم تحوالت نگران کننده اخیر، شرایط داخلی این کشور به مسیر 
ثبات و امنیت برگشت، بسیار خوشحالیم و راهکار حل و فصل اختالفات را از 
مسیر سیاسی و داخلی در عراق می دانیم و رهبران عراق و مرجعیت دینی در 
عراق همواره نقش مهمی در تثبیت صلح و امنیت در این کشــور ایفا کردند.
امیرعبداللهیان همچنین به اوضاع لیبی و مداخالت خارجی در لیبی اشاره کرد 
و افزود: ایران و روسیه در مسیر رایزنی های منطقه ای از برقراری ثبات، امنیت و 

تعیین سرنوشت لیبی به دست مردم این کشور قویا حمایت می کنند.
وزیر خارجه همچنین اظهار داشــت: دربــاره موافقتنامه جامع همکاری های 
بلندمدت ایران و روســیه امروز آخرین دیدگاه هــا را تبادل کردیم و در آینده 
نزدیک این ســند در دو طرف بعد از تایید پارلمان های دو کشور وارد مرحله 
اجرایی خواهد شــد. همچنین توافق کردیم که در آینده نزدیک کمیســیون 

مشترک اقتصادی دو کشور در مسکو برگزار شود.

اجازه مداخله به هیچ طرفی را نداده و نخواهیم داد
به گزارش فارس، امیرعبداللهیان در پاســخ به پرسشــی درباره همکاری های 
تجاری دو کشور خاطرنشــان کرد: در حوزه استقالل جمهوری اسالمی ایران 
اجــازه مداخله به هیچ طرفی را نــداده و نخواهیم داد. در حوزه همکاری های 
متنوع با فدراسیون روسیه آنچه را که در چارچوب منافع طرفین است و با در 
نظر گرفتن حقوق بین الملل همکاری های متنوع اقتصادی، تجاری و از جمله 
در حوزه انرژی را ســرعت دادیم و معتقدیم دو کشور از ظرفیت های فراوانی 

برای گسترش هر چه بیشتر مناسبات در عرصه های متنوعی برخوردارند.

 کارت بانکی میر و شتاب
وی همچنین در پاســخ به ســؤالی درباره کارت بانکی میر و شتاب بیان کرد: 
همکاران ما در بانک مرکزی ایران و روسیه این موضوع را در دستورکار جدی 
دارند و به لحاظ فنی توافقات خوبی انجام شده و ما خوشبین هستیم در آینده 
نزدیک، بتوانند آخرین هماهنگی های فنی را به عمل آوردند و مردم و تجار و 

بازرگانان دو کشور بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند.

 ما همچنان در موضوع تضمین نیازمند متنی نیرومندتر هستیم
وزیر خارجه درباره مذاکرات رفع تحریم ها نیز بیان کرد: ما اخیرا آخرین متن 
طرف آمریکایی را دریافت کردیم و همکاران من به دقت در حال بررسی متن 
هستند. ما همچنان در موضوع تضمین، نیازمند متنی نیرومندتر هستیم. لذا 
داریم فکر می کنیم که چگونه می توان به یک متن نیرومند در موضوع تضمین 
دســت یافت و ضمانت ها ی قوی تر و قابل اعتناتری را در این موضوع داشــته 
باشیم.وزیر خارجه خاطرنشان کرد: ما برای رسیدن به یک توافق خوب، قوی 
و پایدار جدی هستیم. البته یکی از موضوعاتی که در تبادل پیام های شفاهی 
ما با طرف های مذاکره کننده مورد توجه قرار گرفته، ولی باید در متن هم آن 
را نیرومند سازی کنیم این است که اوال آژانس بین المللی انرژی اتمی باید از 
رفتار سیاسی خود فاصله بگیرد و صرفا بر تکلیف و وظیفه فنی خودش متمرکز 
شود؛ ثانیا برای جمهوری اسالمی ایران قابل قبول نیست که پس از بازگشت 
همه طرف ها به برجام، مجددا شــاهد برخی از دیدگا ه های سیاسی و اتهامات 
بی اساس آژانس بین المللی انرژی اتمی باشیم. لذا در حوزه تضمین ها، موضوع 
حل و فصل مســائل باقیمانده پادمانی در آژانس هم مورد توجه جدی ماست.

وی تصریــح کرد: معتقدیم چنانچه طرف آمریکایی در موضوع لغو تحریم ها و 
برخی نگرانی هایی که ما داریم، ....

ادامه در صفحه دوم

مرکز آمار اعالم کرد؛

قیمت مسکن در تهران به متری ۴۲.۸ میلیون تومان رسید
معاون وزیر صمت:

3 خودروی ایرانی مورد توجه 
روس ها قرار گرفت

درخواست رییس اتاق بازرگانی از قالیباف

قانون جدید بانکداری را تصویب نکنید!

معاون وزیر صمت گفت: خودروهای تارا، دنا و شاهین مورد توجه روسیه قرار گرفته و به احتمال زیاد بخشی 
از حجم صادراتی خودروها مربوط به همین محصوالت خواهد بود.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت 
صمت، منوچهر منطقی اظهار کرد: تولید خودرو یک فرآیند دانش بنیان اســت و مسئول ایجاد فناوری و 
یکپارچه سازی )پلتفرم و طراحی خودرو(، بخش هایتک خودروسازی است.معاون صنایع حمل و نقل وزیر 
صمت گفت: در هیچ کجای دنیا خودروســازی وجود ندارد که ظرفیت تولید یک میلیون خودرو را داشته 

باشد و همه اجزای آن را بومی سازی و...

در گفتگوی تشریح شد:

مالیات سازماندهی نشود، امیدی به اقتصاد کشور نسیت

چشم اروپا به نفت و گاز ایران و ونزوئال

امیرعبداللهیان در نشست خبری مشترک با »الوروف«:

در بحث تضمین در مذاکرات نیازمند متنی 
نیرومندتر هستیم
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وحیدی:
ایران و آذربایجان می توانند آینده خوبی در منطقه داشته باشند

وزیر کشور با تاکید بر اینکه ایران و آذربایجان می توانند با روابط بسیار گسترده خود، آینده خوبی در منطقه داشته 
باشند،گفت: نباید طرف های ثالثی در روابط دو کشور دخالت کنند.به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی وزیر کشور 
عصر دیروز )چهارشــنبه( در حاشیه دیدار دادستان کل جمهوری آذربایجان در جمع خبرنگاران در رابطه با جزئیات 
این دیدار، گفت: دادستان کل آذربایجان به دعوت دادستان محترم کل ایران به ایران آمد و با وزیر دادگستری مالقات 
داشت و درخواست مالقات با ما را هم کرد.وی افزود: در رابطه با موضوعات مورد عالقه دو کشور صحبت شد. طبیعتاً 
مسائل بسیار مشترکی میان ما وجود دارد و در گفتگوها هر دو طرف تاکید داشتند، نباید طرف های ثالثی در روابط 
خوب دو کشــور دخالت کنند.وزیر کشــور با تاکید بر اینکه توطئه هایی در رابطه با روابط ما وجود دارد و طرف ثالث 
در تالش اســت تا ســو تفاهم ایجاد کند، خاطرنشان کرد: این موضوع به نفع هیچ یک از دو کشور ایران و آذربایجان 
نیست.وحیدی با تاکید بر اینکه ایران و آذربایجان به لحاظ موقعیت استراتژیک و راهبردی خود در منطقه می توانند 
با روابط بسیار گسترده خود، آینده خوبی در منطقه داشته باشند، گفت: در رابطه با یکسری مسائل اجرایی و عملیاتی 
نیز بحث شد و راجع به سلسله هماهنگی هایی برای موضوعاتی مانند مواد مخدر و امثال آن گفتگو صورت گرفت.وی 
اضافه کرد: در مورد مشکالت مسافران و رانندگان ما در سفر به آذربایجان، در مورد برداشتی که در خصوص بعضی از 
داروهایی که در ایران مجوز دارد و در آنجا مجوز ندارد و به عنوان مواد مخدر تلقی می شود، صحبت شد تا بررسی و 
اصالح صورت گیرد.وزیر کشور در پایان خاطرنشان کرد: همکاری های طرفینی برای تبادل زندانیان نیز مورد بحث و 

گفتگو قرار گرفت و موضوعات متنوع دیگری که مورد توافق طرفین بود نیز مطرح شد.

طحان نظیف خبر داد؛
شورای نگهبان طرح 
استفساریه »قانون 
تسهیل« را تایید کرد

ســخنگوی شــورای نگهبان گفــت: طرح 
استفساریه قانون تســهیل صدور مجوزهای 
کســب و کار خالف موازین شــرع و قانون 
اساسی شناخته نشــد.به گزارش خبرگزاری 
مهر، هادی طحان نظیف ســخنگوی شورای 
نگهبان در حســاب کاربری خــود در توئیتر 
نوشت: طرح دوفوریتی استفساریه مواد )۳(، 
)۴( و )۵( قانون تســهیل صــدور مجوزهای 
کســب و کار در جلســه )چهارشــنبه نهم 
شهریور ماه ۱۴۰۱( شورای نگهبان بررسی و 
خالف موازین شرع و قانون اساسی شناخته 

نشد.

گزیده خبر

امیرعبداللهیان در نشست خبری مشترک با »الوروف«:
در بحث تضمین در مذاکرات نیازمند متنی 

نیرومندتر هستیم
ادامه از صفحه اول

واقع بینانه عمل کند و بتوانیم متن موجودی که در دستورکار داریم را نیرومند 
سازی کنیم، رسیدن به توافق دور از دسترس نخواهد بود.

 به محض اینکه بررسی هایمان را نهایی کنیم از طریق هماهنگ کننده 
پاسخ را ارائه خواهیم کرد

وزیر خارجه از نقش ســازنده مســکو در حمایــت از مواضع منطقی جمهوری 
اسالمی ایران در مذاکره برای لغو تحریم ها قدردانی کرد و گفت: همکاران من با 
دقت و سرعت الزم در حال بررسی دقیق پیشنهادات طرف آمریکایی هستند و 
به محض اینکه بررسی هایمان را نهایی کنیم از طریق هماهنگ کننده اتحادیه 
اروپا پاسخ را ارائه خواهیم کرد. ولی تاکید می کنم هیات ایرانی و مذاکره کننده 
ارشــد ما ماه ها در وین توقف و حضور داشــت و گفت وگو کرد و هدف ما از این 
گفت وگو رسیدن به یک توافق خوب، قوی و پایدار است و امیدوارم با واقع بینی 

طرف آمریکایی بتوانیم به این نقطه توافق دست یابیم.

 همکاری های ترانزیتی ایران و روسیه
وی در پاســخ به ســؤال دیگری  درباره همکاری های ترانزیتی ایران و روسیه 
نیز بیان کرد: جمهوری اســالمی ایران از موقعیت ژئوپلتیکی ممتازی در مسیر 
تزانزیتی شــمال - جنوب و شــرق - غرب برخوردار اســت، تقویت مسیر های 
ترانزیتــی از جمله خطوط متنوع ترانزیت شــمال - جنــوب را عامل مهم در 
کمک به توسعه منطقه و کمک به زنجیره امنیت غذایی منطقه ای و بین المللی 
می دانیم.امیرعبداللهیان ادامه داد: در مورد کریدور شمال - جنوب امیدواریم هر 
چه سریع تر تمامی مسیرهای سه گانه با تمام ظرفیت خودش فعال شود. کریدور 
شــرقی با حرکت قطار در ماه گذشته و حمل کاال از روسیه به هند با موفقیت 
انجام شــد. در موضوع کریدور غربی نیز آماده ایم خط آهن رشت - آستارا را هر 
چه ســریع تر عملیاتی کنیم.وزیر خارجه اضافه کرد: تکمیل خط آهن رشت - 
آستارا مورد توافق ایران و روسیه قرار گرفته و کارشناسان فنی ما در حال بررسی 
و پیگیری این موضوع هستند و در طرف ایرانی هم با جدیت احداث بخش اول 
این خط در دستورکار قرار گرفته است.وی گفت: در کریدور میانی هم استفاده 
از دریای خزر به شکل ترکیبی یعنی خط آهن و جاده تا بنادر ایران و استفاهد 
از دریا برای رســیدن به روسیه و ادامه مسیر مورد تاکید است، از طریق تکمیل 
حلقه زنجیره راه آهن. بحث ترانزیت یکی از موضوعات جدی در دستورکار امروز 
من و همکارم آقای الوروف قرار داشــت و وزیر راه ما و در آینده نزدیک رئیس 
کمیســیون مشترک ما در این زمینه ایده هایی را که دارند و به مرحله عملیاتی 

نزدیک شده را نهایی خواهند کرد.

رضایی کوچی خبر داد؛
طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی تقدیم 

هیئت رئیسه مجلس شد
رئیس کمیســیون عمران مجلس از ارائه طرح تفکیک وزارت راه و شهرســازی 
به هیئت رئیســه مجلس شورای اسالمی خبر داد.محمد رضا رضایی کوچی در 
گفتگو با خبرنگار مهر، با اشــاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه 
در حوزه مسکن عقب ماندگی های جدی وجود دارد، گفت: گالیه ایشان به حق 
است و ما در حوزه مسکن شاهد آشفتگی های جدی هستیم. بر این اساس امروز 
طرح تفکیک وزارت راه و شهرســازی را تقدیم هیئت رئیســه مجلس شورای 
اســالمی کردیم تا پس از تعطیالت مجلس اعالم وصول شود.رئیس کمیسیون 
عمران مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای 
اسالمی و اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با تفکیک وزارت راه 
و شهرسازی موافق هســتند. ما معتقدیم که بخش مسکن باید یک وزارتخانه 

جدا داشته باشد.

نادری خبر داد؛
»زاهدی وفا« برای وزارت کار به مجلس 

معرفی می شود
عضو هیئت رئیســه مجلس شورای اسالمی خبر داد: اخبار ما حاکی از آن است 
که دولت نامه معرفی »محمدمهدی زاهدی وفا« را برای تصدی وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی به مجلس می فرســتد.احمد نادری عضو هیئت رئیسه مجلس 
شــورای اســالمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاســخ به اینکه آیا دولت وزیر 
پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به مجلس معرفی می کند؟ گفت: اخبار و 
شنیده های ما حاکی از آن است که دولت نامه معرفی »محمدمهدی زاهدی وفا« 
را بــرای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس می فرســتد. البته 
ممکن است اتفاقات دیگری هم رقم بخورد، اما اخبار واصله می گوید امروز پیش 
از ظهر نامه معرفی وزیر کار به مجلس ارائه خواهد شد.وی با اشاره به اینکه دو 
هفته آینده مجلس شــورای اســالمی، صحن علنی نخواهد داشت، گفت: البته 
چنانچــه نامه معرفی وزیر کار به مجلس ارائه شــود، با توجه به عدم تشــکیل 
جلسات علنی در دو هفته پیش رو اعالم وصول صورت نمی گیرد و این موضوع 

به جلسه علنی بعدی مجلس موکول خواهد شد.

پیام محرمانه مکرون به رئیسی
 درخواست میانجیگری ایران در جنگ روسیه 

و اوکراین
معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری ساعتی پیش از درخواست یکی از روسای 
ارشــد اروپای غربی برای میانجی گری ســیدابراهیم رئیسی در جنگ روسیه و 
اوکراین خبر داده بود، اما این مقام اروپایی کیست؟به گزارش ایسنا، صبح دیروز 
)چهارشنبه - ۹ شهریور( محمد جمشیدی در حساب کاربری خود در توئیتر با 
اعالم این موضوع، از ارسال »یک ابتکار صلح در کنار یک پیام مهم« از تهران به 
مسکو خبر داد.در پی انتشار این توییت، خبرنگار ایسنا کسب اطالع کرده است 
که مقام ارشــد اروپایی که خواســتار میانجی گری رییس جمهوری ایران شده 
اســت، امانوئل مکرون رییس جمهوری فرانسه است.جمشیدی در توئیت خود 
توضیح داده بود که پس از مجموعه ای از رایزنی ها، این بسته ابتکار صلح در کنار 
یک »پیام مهم« از سوی امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه به مسکو ارسال شده 
است.در همین راستا حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه عصر روز سه شنبه 
در خصوص اهدافش از ســفر به روسیه اظهار کرد: هدف اصلی از سفر به مسکو 
تالش برای حل بحران اوکراین براســاس درخواست به عمل آمده از جمهوری 
اسالمی ایران است. برخی طرف های غربی خواهان نقش آفرینی فعال تهران در 

این موضوع هستند.

قالیباف: 
هدف اصلی طرح بانکداری تحکیم اقتدار و 

افزایش نظارت بر شبکه بانکی است
رئیس مجلس با اشاره به اهداف طرح بانکداری مبنی بر تحکیم اقتدار و افزایش 
نظارت بر شبکه بانکی، گفت: طرح بعدی، یعنی طرح بانکداری اسالمی که مکمل 
قانون بانک مرکزی در کمیســیون اقتصادی بوده، در حال نهایی شــدن است و 
به زودی در صحن بررسی خواهد شــد.به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری 
تسنیم، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی در نشست علنی دیروز 
چهارشنبه )۹ شــهریور( مجلس در نطق میان دستور، با اشاره به  روز بانکداری 
اســالمی، اظهار داشت: با هدف تصویب قوانین مربوط به بسته تحول در قوانین 
اقتصادی کشور، طرح بانکداری جمهوری اسالمی ایران پس از مدت ها بحث و کار 
دقیق کارشناسی مراحل نهایی تصویب را در مجلس می گذراند. هدف اصلی این 
طرح راهبردی که بعد از ۵ دهه، ساختار و شیوه اداره بانک مرکزی را متحول می 
کند، تحکیم اقتدار بانک مرکزی برای بهبود نظارت بر شبکه بانکی کشور است.وی 
افزود: در سالهای اخیر و بویژه پس از توسعه بانک های خصوصی، خالهای قانونی 
فراوان دســت بانک مرکزی را برای اعمال اقتدار الزم بر شبکه بانکی و نظارت بر 
روندها بسته است و رسیدگی به تخلفات و اعمال مجازات  الزم به دلیل نداشتن 
اختیارات قانونی و بعضا تعارض منافع اندک بوده و پشتوانه قانونی محکم و ساختار 
نظارتی موثر برای جلوگیری از تخلفات شبکه بانکی وجود ندارد یا بسیار محدود 
است.رئیس مجلس گفت: در این طرح، موارد مرتبط با نظارت بر بانک ها در سه 
سطح اقدامات اکتشافی، پیشگیرانه و اصالحی مد نظر قرار گرفته است. اقدامات 
اکتشافی، با هدف تشخیص بانک هایی که در معرض بی انضباطی و بر هم زدن نظم 
شــبکه بانکی هستند، صورت می پذیرد و به طور خاص مانع از ایجاد بحران های 
عظیم پولی و مالی توسط بانک ها و موسسات اعتباری خواهد شد و دست بانک 
مرکزی را برای مقابله مقتدرانه با هرگونه رفتار خالف قانون باز خواهد گذاشــت.
قالیباف با اشاره به سطح دوم عملیات نظارتی، تصریح کرد: این سطح مربوط به 
اقدامات پیشگیرانه است که از طریق آنها بانک مرکزی تالش خواهد کرد تا از بروز 
بی انضباطی مالی جلوگیری کند و عملیات پرمخاطره را با استفاده از ابزارهای الزم 
محدود کرده و یا متوقف سازد. سطح سوم نیز مربوط به اقدامات اصالحی است 
که در صورت عبور کردن موسسات اعتباری یا بانک ها از حدود تعیین شده توسط 
بانک مرکزی، به کار بســته خواهد شــد و روند تخلف را متوقف خواهد کرد.وی 
تاکید کرد: باز کردن دست بانک مرکزی در نظارت و اعمال اقتدار، بانک ها را در 
اجرای عملیات بانکی محتاط تر خواهد کرد و بی انضباطی در شبکه بانکی کاهش 
خواهد یافت.  از طرفی دیگر هر چند این طرح مســتقیما با هدف حل مســئله 
ناترازی در شــبکه بانکی نوشته نشده است  و این امر به قوانین  خاص نیاز دارد، 
ولی از آن جهت که ابزارهای نظارتی بانک مرکزی افزایش پیدا می کند و اقتدار آن 
تحکیم می شود، می توان گفت که این طرح، ظرفیت قانونی الزم  برای جلوگیری 
از تشــدید ناترازی در شبکه بانکی و اصالحات مورد نیاز در مورد بانک های ناتراز 
را در اختیار بانک مرکزی قرار می دهد و در صورت اهتمام الزم در بانک مرکزی، 
می توان انتظار داشت که وضعیت ناترازی با اجرای این طرح، بهبود یابد.قالیباف 
ادامه داد: در این طرح، برای محدود کردن خلق پول درون زا توسط شبکه بانکی 
از طریق وضع محدودیت بر اضافه برداشــت بانک ها و قاعده مند نمودن خطوط 
اعتباری بانک مرکزی و همچنین محدود کردن اقداماتی که منجر به خلق پایه 
پولی از سوی دولت می شود، ابزارهای مؤثری در نظر گرفته شده است و می توان 
گفت گرچه نیاز به اقدامات تکمیلی وجود دارد اما با افزایش اقتدار بانک مرکزی 

موضوع خلق پول توسط شبکه بانکی قاعده مندتر خواهد شد.

در جشنواره شهید رجایی مطرح شد؛

رئیسی:  کنترل مچ گیری نیست
رئیس جمهور گفت: ارزیابی مدیران باید به صورت دائم انجام شود 
تا موجب رشد و تعالی نظام اداری کشور شود.به گزارش خبرنگار 
مهر، حجت االسالم ســیدابراهیم رئیسی دیروز )چهارشنبه( در 
جشنواره شهید رجایی که در سالن اجالس سران برگزار شد طی 
سخنانی با بیان اینکه توجه به عملکرد برجسته نیروهایی که در 
نظام اداری کار برجسته انجام می دهند، یک اصل اسالمی است، 
گفت: تالش، دلسوزی و کار جهادی همواره باید مورد تقدیر قرار 
بگیرد.وی افزود: ارزیابی مدیران باید به صورت دائم انجام شود تا 
موجب رشد و تعالی نظام اداری کشور شود.رئیس جمهور با بیان 
اینکــه مدیریت در همه نظام و ســازمانهای اداری در دنیا وجود 
دارد گفت: نکته مهم آن اســت که چه بایــد کرد تا نظام اداری 
در هر کشــور، اقلیم نظام کارآمد باشد؟رئیســی افزود: دانشکده 
مدیریت، اندیشــه، پژوهش و پایان نامه های خود را حول همین 
موضوع قرار داده است.وی با بیان اینکه ما ۴ حوزه پاسخگویی را 
تعریف کرده ایم، افزود: پاسخگویی به خداوند متعال، پاسخگویی 
به عموم شــهروندان، پاسخگویی به ارباب رجوع و پاسخگویی به 
سلســله مراتب اداری این ۴ حوزه را در بر می گیرد.رئیس جمهور 
یادآور شد: امیرالمؤمنین )ع( در نامه به مالک اشتر، اصل را هم بر 
گزینش صحیح افراد و هم نظارت دائم نسبت به کارکنان می دانند. 
البته کارآمدترین نوع کنترل، نظام خود کنترلی است که فرد خود 
را موظف به این امر بداند، چه ناظر باالی سر او باشد و چه نباشد.

رئیسی تاکید کرد: کنترل الزم و ضروری است، البته کنترل برای 
مچ گیری نیســت بلکه برای تداوم اعتماد اســت و تداوم اعتماد 
نیز در گرو نظارت اســت، از این رو نظارت به صورت سیستمی 
باید وجود داشــته باشد و این به معنای سلب اعتماد نیست.وی 

با بیان اینکه دستگاه های نظارت بیرونی، کمک به نظارت درونی 
ســازمان ها هستند، گفت: به هر میزان اخالق و معنویت در یک 
ســازمان رشد کند، به همان میزان شاهد کاهش ناهنجاری های 
اداری و تخلفات خواهیم بود.رئیس جمهور اضافه کرد: نظام اداری 

ما باید کارآمد جلوه کند که این قضیه منوط به کارآمدی کارکنان 
اداری است.رئیســی با بیان اینکه نظام اداری باید نظامی کارآمد 
باشد، افزود: باید متناسب با مأموریت، سازمان کار تشکیل شده و 
بعد متناسب با این امر، افراد به کار گرفته شوند. این نظام اداری 

کارآمد است.وی با اشاره به اینکه ما نیازمند تحول در نظام اداری 
هستیم، گفت: این تحول شامل عدالت در جذب، پرداخت، ارتقا 
و تمام شــئون اداری، اســت و این تحول با نگاه تحولی ممکن 
خواهد شــد.رئیس جمهور تصریح کرد: باید نظام اداری پاسخگو 
تشکیل شود که هر فردی وارد دستگاه شود، بدون مشکل کارش 
انجام شــود و نباید تلفن زدن و پارتی داشــتن در نظام اداری ما 
وجود داشته باشد.رئیسی با اشاره به دیدار دیروز هیئت دولت با 
رهبر انقالب که به مناسبت هفته دولت انجام شد، اعالم کرد: به 
برکت فرمایشات مقام معظم رهبری در روز گذشته، صبح امروز با 
اعضای دولت برای اجرایی شدن این فرمایشات جلسه ای داشتیم 
و در آنجا گفتم که رشد کشور در گرو افزایش بهره وری است.وی 
با بیان اینکه برخی دستگاه ها بودجه و اعتبار زیادی دارند اما باید 
خروجی و بهره وری آن دســتگاه سنجیده شود، اظهار کرد: باید 
در بهره وری دستگاه ها بازنگری شود. بودجه ها تخصیص می یابد 
اما مهم تر، بهره وری اســت. عمر افراد صرف می شود و این هزینه 
اســت ولی بهره وری چقدر است؟ دســتگاه ها باید کارکنان خود 

را فراخوان کرده و آسیب شناسِی مجموعه خود را انجام بدهند.
رئیسی گفت: ۴۳ سال از پیروزی انقالب گذشته و مردان و زنان 
مصمم ما امروز دنیا را در مقابل اراده خود حیرت زده کردند. چرا 
امروز باید در نظام اداری دچار مشــکل باشیم؟ وی با بیان اینکه 
ما »اصحاب ما می توانیم« هســتیم و باید تحول در نظام اداری 
انجام بگیرد، گفت: ســرمایه انسانی ما کم نیست و این ها ذخایر 
ما هســتند اما این نیرو در نظام اداری ما، متوقف شده و یا به او 
میدان داده نمی شــود و همین فرد در بخش خصوصی، اقدامات 

مؤثری انجام می دهند.

رئیس ســتادکل نیروهای مسلح گفت: 
شــبکه دفاعی کشور توانســته امنیت 
پهنه آســمان ایــران را صیانت کند و 
آمادگی های خود در پاسخگویی سریع به 
تهدیدات را از نمادهای قدرت بازدارندگی 
جمهوری اســالمی قرار دهد.به گزارش 
خبرگزاری مهر، سرلشکر محمد باقری 
رئیــس ســتاد کل نیروهای مســلح با 
صــدور پیامی ضمن گرامیداشــت روز 
پدافند هوایی، نوشــت: پدافند هوایی با 
برخورداری از جایگاه و نقش راهبردی و 
سرنوشت ساز در نیروهای مسلح و شبکه 
دفاعی کشور با هوشمندی و هوشیاری 
توانسته است امنیت پهنه ی آسمان ایران 
اســالمی را صیانت کند و آمادگی های 
خود در پاســخگویی ســریع و قاطع به 
تهدیدات و خطرات فراروی فضای میهن 
اسالمی را از نمادهای قدرت بازدارندگی 

جمهوری اسالمی قرار دهد.
متن پیام او بدین شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
فرارســیدن دهــم شــهریورماه »روز 

پدافنــد هوایــی« را بــه فرماندهان و 
آحاد مدیران و کارکنان مجاهد شــبکه 
یکپارچــه و مطمئــن پدافنــد هوایی 
کشــور که مایه امنیــت و افتخار ملت 
ایران و نیروهای مسلح هستند، تبریک 
و تهنیــت می گویم.خــدای بــزرگ را 
خاضعانه شــاکریم که پدافند هوایی با 
برخورداری از جایگاه و نقش راهبردی 
و سرنوشت ســاز در نیروهای مســلح و 
شــبکه دفاعی کشــور با هوشمندی و 
هوشیاری توانسته است امنیت پهنه ی 
آســمان ایران اسالمی را صیانت کند و 
آمادگی های خود در پاسخگویی سریع 

و قاطع بــه تهدیدات و خطرات فراروی 
فضای میهــن اســالمی را از نمادهای 
اســالمی  بازدارندگی جمهوری  قدرت 
قرار دهد.شــجاعت و صالبت محافظان 
و مدافعان ســرافراز قلمرو هوایی کشور 
که با بیداری نافذ و هوشیاری مثال زدنی 
و خالقیت، نــوآوری و روزآمدســازی 
تجهیزات و تاکتیک هــا و آمیختن آن 
با ایمــان و توکل الهی، ســد محکمی 
برابــر دشــمنان میهن عزیز اســالمی 
ایجاد کرده اند برای ملت عظیم الشــأن 
ایــران آرامش بخــش و غرورآفریــن و 
برای بدخواهان انقالب و نظام اســالمی 

موجب هراس، ناامیدی و ناکامی است.به 
مناسبت این روز مبارک و خجسته که 
به پاس رشادت ها، مجاهدت ها و حضور 
مستمر و مقاوم به نام دالورمردان پدافند 
هوایی نیروهای مســلح مزیّن گشــته 
اســت بر خود وظیفه می دانم از همت 
ســترگ و تالش های خســتگی ناپذیر 
و شــبانه روزی نگهبانان غیور و مقتدر 
مجموعه پدافند هوایی نیروهای مسلح 
در ارتــش جمهوری اســالمی ایران و 
سپاه پاســداران انقالب اسالمی به ویژه 
فرماندهــی و کارکنان قــرارگاه پدافند 
هوایی خاتم االنبیاء )ع( قدردانی نموده 
و با اظهار خرسندی از اشراف اطالعاتی 
و آمادگی هــای همه جانبــه آنان برای 
رویارویــی موفق با تهدیــدات متصور، 
توفیــق آنان در اجــرای مأموریت های 
خطیر و راهبــردی محوله تحت تدابیر 
فرامین و منویات مقام معظم رهبری و 
فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنه ای 
عزیز )مدظله العالی( را از درگاه خداوند 

قادر متعال طلب می کنم.

سرلشکر باقری:

امنیت آسمان کشور از نمادهای قدرت بازدارندگی ایران است

تهــران- ایرنا- وزارت امــور خارجه در بیانیــه ای درخصوص 
تحوالت اخیر عراق با بیان اینکه ایران تنها راه حل خروج عراق 
از بحران جاری را توسل به رویکردهای گفت وگو محور، حفظ 
حقوق شهروندی، التزام به قانون اساسی و فرایندهای سیاسی 
می داند، تاکید کرد: تهران همواره خواهان عراقی با ثبات، امن و 
قدرتمند است.به گزارش بامداد چهارشنبه ایرنا، در بیانیه وزارت 
امور خارجه آمده است: جمهوری اسالمی ایران با ابراز خرسندی 
از بازگشت آرامش به عراق و با طلب مغفرت برای جان باختگان 
و آرزوی سالمت برای مجروحان حوادث اخیر، از صبر، حکمت 
و درایــت دولت و ملــت عراق و کلیه نهادهای قانونی کشــور 

در عبــور از فتنه ای بزرگ تقدیــر می کند.این بیانیه می افزاید: 
جمهوری اسالمی همانطور که پیشتر گفته است تنها راه حل 
خروج عراق از بحران جاری را، توسل به رویکردهای گفت وگو 
محور، حفظ حقوق شهروندی، احترام به نهادهای قانونی کشور، 
التزام به قانون اساســی و فرایندهای سیاسی می داند و امیدوار 
اســت تمامی گروه ها و جریان های سیاسی عراقی با مسئولیت 
پذیری و مشارکت ســازنده در روند سیاسی، زمینه مناسب را 
برای تشــکیل دولت جدید فراهم سازند.وزارت امور خارجه در 
این بیانیه تاکید کرده است که جمهوری اسالمی ایران همواره 
خواهان عراقی با ثبات، امن، قدرتمند و ایفاگر نقش سازنده در  

تحوالت منطقه است و هیچگاه حمایت های خود را از روندها و 
نهادهای سیاسی و قانونی عراق دریغ نکرده است.در ادامه این 
بیانیه آمده است: جمهوری اسالمی ایران از تمامی جریان های 
سیاسی، شــخصیت ها و عالقه مندان به عراق قوی و مستقل 
می خواهــد با احترام به حقوق و مطالبات یکدیگر در یک روند 
مســالمت آمیز و گفت وگو محور همراه با مســئولیت پذیری 
سیاسی و اجتماعی، تمامی مطالبات و اقدامات خود را در پرتو 
قانون و مجاری قانونی کشور دنبال و راه را برای هرگونه استفاده 
بدخواهان عراق مســدود کنند.این بیانیه می افزاید: جمهوری 
اســالمی ایران با توجه به آغاز ایام زیارت اربعین شهادت امام 

حســین علیه السالم و 
زائران  میلیونی  حرکت 
حسینی به سمت عتبات 
مقدسه عراق، بر ضرورت 
احترام به شعائر حسینی 
و تالش دســته جمعی 
آرامش  اســتقرار  برای 
فراگیــر و تامین امنیت 

تمامی زائران و مهمانان عتبات عالیات تاکید می کند.در پایان 
بیانیه وزارت امور خارجه آمده اســت: جمهوری اسالمی ایران 
اطمینان دارد جمهوری عراق با  اســتعانت از درگاه باری تعالی 
و بــا هدایت مقام رفیع مرجعیــت و با تدبیر و حکمت دولت و 
هوشــیاری آحاد ملت عراق و تمام جریان های سیاسی، از این 

مرحله سخت با سرعت عبور می کند.

ایران همواره خواهان عراقی با ثبات، امن و قدرتمند است
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گزیده خبر

رئیس کل بیمه مرکزی مطرح کرد:
جزئیات پرداخت آنالین خسارت تصادف زیر 

۲۰ میلیون تومان
رئیــس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه طرح کروکــی آنالین مبنی بر پرداخت 
خســارت تصادف زیر ۲۰ میلیون تومان طی دو تا ســه هفتــه آینده رونمایی 
می شود، گفت: حق بیمه اربعین را ثابت نگه داشتیم و نسبت به میزان دو سال 
قبل تغییری نکرده اســت.به گزارش ایســنا، مجید بهزادپور  دیروز در نشست 
خبری خود اظهار کرد: حق بیمه تولیدی در کشور را معادل ۲۷.۴ میلیارد دالر 
اســت که سهم صنعت بیمه ایران در دنیا ۰.۴ درصد است.وی افزود: حق بیمه 
سرانه در ایران نیز ۳۲۲  میلیارد دالر است. همچنین، ضریب نفوذ بیمه نیز ۲.۴ 
درصد اســت. رئیس کل بیمه مرکزی گفت: در سال ۱۴۰۰ حق بیمه تولیدی 
معادل ۱۱۵ هزار میلیارد تومان که ۴۱ درصد رشد داشته است. در ۴ ماه ۵۴.۵ 
هزار میلیارد تومان که نســبت به مدت زمان مشــابه سال قبل ۷۳ درصد رشد 
داشته است. بهزادپور ادامه داد: تعداد موارد خسارت پرداختی سال گذشته ۵۲.۵ 
میلیون فقره بوده که ۴۴.۶ درصد رشــد داشــته و این میزان در ۴ ماه ابتدایی 
امســال نیز ۲۳.۶ میلیون فقره بوده که معادل ۵۰ درصد رشد داشته است. وی 
تعداد بیمه نامه صادره در سال گذشته را ۷۱.۳ میلیون فقره اعالم کرد و گفت: 
این میزان حدود ۴.۶ درصد رشــد داشته است. رئیس کل بیمه مرکزی درباره 
پروژه های این صنعت اظهار کرد: یکی از طرح های بیمه مرکزی، کروکی آنالین 
است که برای تصادف های زیر ۲۰ میلیون تومان است و مردم اطالعات مربوط را 
وارد می کنند و بدون نیاز به بیمه خسارت خود را دریافت خواهند کرد.وی تاکید 
کرد که این طرح با همکاری پلیس و صنعت بیمه اجرایی خواهد شد. قرار بود از 
این طرح در هفته دولت رونمایی شود که این امر به دلیل یکسری مسائل صورت 
نگرفت و طی دو تا ســه هفته آینده از این طرح رونمایی می شود که در یکی از 
استان ها به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد. رئیس کل بیمه مرکزی افزود: برای 
طرح کروکی آنالین، یک سامانه تعریف کردیم که تاکنون پنج شرکت بیمه در 
این سامانه عضو شده اند. بهزادپور درباره بیمه اربعین نیز توضیح داد: با توجه به 
امکانات قانونی حداکثر مســاعدت را در زمینه بیمه اربعین انجام دادیم  و حق 
بیمه اربعین را نسبت به میزان دو سال گذشته افزایش ندادیم و حدود ۳۵ درصد 

تا ۸۰ درصد میزان ارائه خدمات بیمه ای را بیشتر کردیم.

 وزیر ارتباطات یکصد و ششمین 
سایت 5G ایرانسل را افتتاح کرد

چهارمین سایت ۵G ایرانســل در شهر تبریز، به نمایندگی از ۸۷ سایت جدید 
نســل پنج ایرانسل، توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات افتتاح شد و تعداد 
ســایت های ۵G ایرانسل در سراسر کشور، به ۱۰۶ سایت رسید. امروز همچنین 
»افتتاح ۷۲ سایت  جدید ارتباطی ایرانســل در ۱۲۸ روستا )USO(«، »تکمیل 
فاز نخســت پروژه بهره برداری از الیه جدید فرکانسی ۲۳۰۰ مگاهرتز در شبکه 
پهن باند ایرانســل و آغاز فــاز دوم این پروژه« و »بهره برداری از پروژه توســعه 
ظرفیت مرکز سوئیچینگ ایرانسل در اســتان البرز«، در حضور وزیر ارتباطات 
انجام شد.به گزارش روابط عمومی ایرانسل، عصر روز سه شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۱، 
مراسم افتتاح پروژه های ارتباطی به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و سالروز 
شهادت شهیدان رجایی و باهنر، با حضور دکتر عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات، دکتر مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسالمی، دکتر صادق عباسی شاهکوه معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی )رگوالتوری(، دکتر امیر محمدزاده الجوردی معاون 
وزیر، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، دکتر محمد 
خوانساری معاون وزیر و رئیس ســازمان فناوری اطالعات ایران، مهندس ایرج 
روحی مشاور وزیر در توســعه ارتباطات و فناوری اطالعات در مناطق روستایی 
و مجــری طرح خدمات عمومــی اجباری، مهندس علی اصغــر انصاری معاون 
برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و مجری و دبیر 
شــورای راهبری توسعه شبکه ملی اطالعات، دکتر بیژن عباسی آرند مدیرعامل 
ایرانســل، جمعی از مدیران عامل اپراتورهای ارتباطــی، مدیران و فعاالن حوزه 
ارتباطات و فناوری اطالعات و اصحاب رسانه، در سالن همایش های شهید قندی 

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات برگزار شد.

افتتاح پروژه های 5G همراه اول در تبریز، 
اهواز و کیش

آیین افتتاح پروژه های ارتباطات و فناوری اطالعات کشــور، عصر روز سه شنبه 
۸ شهریور ۱۴۰۱، با حضور عیســی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، 
مصطفی طاهری رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس و جمعی از مدیران 
اپراتورهای ارتباطی برگزار شد.همزمان با این مراسم، سایت  های ۵G همراه اول 
در تبریز، اهواز و کیش افتتاح شد.در مراسم دیروز همچنین اعالم شد که از ۲۸ 
اردیبهشــت تا ۳۱ مرداد دسترسی ۳۵۹ روستای جدید به شبکه ملی اطالعات 
برقرار شده که از این تعداد ۲۳۰ روستا توسط همراه اول انجام شده است.مهدی 
اخوان بهابادی مدیرعامل همراه اول: هم اکنون در هفت استان کشور سایت نسل 
۵ داریم و تا پایان ســال به باقی استان ها نیز ورود خواهیم کرد.وزیر ارتباطات و 
فنــاوری اطالعات: ۱۱۰۰ میلیارد تومان اپراتورهای تلفن همراه را بخاطر کمی 
افزایش تعرفه جریمه کردند که این در حق آنها روا نبود؛ ۵ سال جلوی افزایش 
تعرفه و توسعه شبکه را گرفتند.رییس رگوالتوری: اگر افزایش تعرفه ای در حوزه 
سیار نداشته باشیم، در آینده شبکه ای برای سرویس دهی به مردم نخواهد ماند.

دکتر پرنیان شهردار صدرا خبر داد: 
اجراي حکم تخریب تعدادي از ساخت و 
سازهاي غیر مجاز در حریم شهر صدرا

بامداد روز چهارشنبه نهم شهریور با رای کمیسیون ماده صد چندین ساخت 
و ســاز غیر مجاز در صدرا تخریب گردید.به گــزارش اداره روابط عمومی و 
اطالع رسانی شهرداری و شورای اسالمی صدرا:  دکتر بهزاد پرنیان شهردار 
صدرا گفت: یکی از اهداف و وظایف قانونی شهرداری جلوگیری از ساخت و 
ساز غیر مجاز در حریم و محدوده شهر صدرا می باشد که در همین رابطه 
بصورت شبانه روزی گشت های واحد تخلفات شهرداری در منطقه از هرگونه 
ساخت و ساز غیر مجاز جلوگیری می نمایند و در صورت بروز هر نوع ساخت 
و ســاز غیر مجاز ضمن جمع آوری تجهیزات فرد متخلف پرونده به مراجع 
قانونــی ارجاع می گردد تا طبق قانون برخورد الزم صورت گردد، در همین 
راستا با تشکیل پرونده در کمیسیون ماده صد برای تعدادی از ساخت و ساز 
های غیر مجاز و صدور دســتور تخریب برای آنها ، بامداد امروز چهارشنبه 
با رای کمیســیون ماده صد تعدادی از مستحدثات و ساخت و سازهای غیر 
مجاز )باغشهر( تخریب گردید.دکتر پرنیان شهردار صدرا یادآور شد: هرگونه 
ساخت و ساز بدون مجوز قانونی  در حریم شهر صدرا جرم محسوب می شود.

رییس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی تشریح کرد
سه اولویت اقتصاد ایران پس از رفع تحریم ها

رییــس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران می گوید، اقتصاد کشــور باید خود را 
آماده کند تا در صورتی که تحریم ها کنار رفتند، امکان استفاده حداکثری از این فضا 
را به دست آورد.محمد قاسمی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: یکی از اصلی ترین 
اولویت هایی که باید در این حوزه به آن توجه داشــت، موضوع تولید است. هرچند 
در ســال های گذشــته نیز بحث های زیادی درباره حمایت از تولید مطرح شده اما 
موضوعی که بیشترین اهمیت را دارد، حمایت از تولید رقابت محور است.وی درباره 
اهمیــت این نوع از حمایت گفت: در صورتی که ما فضا را برای رشــد تولید رقابت 
محور فراهم کنیم، قطعا امکان افزایش کیفیت محصوالت داخلی و حضور در عرصه 
صادراتی فراهم خواهد شد و در نهایت به نفع اقتصاد ملی تمام می شود.رییس مرکز 
پژوهش هــای اتاق بازرگانی ایران، جذب ســرمایه را دیگر اولویت مهم اقتصاد ایران 
دانست و گفت: ما در سال های گذشته با توجه به شرایطی که بر اقتصاد ایران حکم 
فرما بوده، نتوانسته ایم در جذب سرمایه گذاری چه داخلی و چه خارجی موفق عمل 
کنیم و همین موضوع توســعه زیرساخت ها و آماده ســازی اقتصاد برای استفاده از 
فرصت های جدید را محدود کرده است. از این رو در صورت رفع یا کاهش تحریم ها، 

باید یکی از اصلی ترین اولویت های اقتصاد ایران، جذب سرمایه های جدید باشد.
قاســمی ادامه داد: برای فراهم شدن شرایط برای جذب سرمایه، یکی از اصلی ترین 
بخش هایی که باید آمادگی خود را افزایش داده و مقدمات الزم برای ارتباط با اقتصاد 
جهانی را فراهم کند، نظام بانکی کشــور است. در واقع سومین اولویت اقتصاد ایران 
در صورت احیای برجام، باید بهبود شرایط نظام بانکی کشور باشد.وی با بیان اینکه 
فاصله میان عملکرد بانکی ایران و جهان افزایش یافته، تاکید کرد: چه توسعه تولید و 
چه جذب سرمایه های جدید نیاز به توسعه روابط بانکی و ارتباط شبکه بانکی ایران و 
جهان دارد. ما در این سال ها شرایط حضور در این عرصه را نداشته ایم اما باید برای 
بهبود شرایط و کاهش محدودیت ها خود را آماده کنیم.قاسمی خاطرنشان کرد: البته 
اصالح شرایط نظام بانکی کشور تنها موضوعی داخلی نیست. پس از آنکه شرایط در 
داخل فراهم شد، باید تالش کرد که موضوعاتی مانند اف ای تی اف و لوایح پولشویی 
تعیین تکلیف شود تا با برطرف شدن نگرانی ها درباره اقتصاد ایران، امکان حضور در 

عرصه های بین المللی برای ما فراهم شود.

معاون وزیر صمت:
 ۳ خودروی ایرانی مورد توجه روس ها

 قرار گرفت
معاون وزیر صمت گفت: خودروهای تارا، دنا و شاهین مورد توجه روسیه قرار گرفته و 
به احتمال زیاد بخشی از حجم صادراتی خودروها مربوط به همین محصوالت خواهد 
بود.به گــزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، منوچهر منطقی اظهار کرد: 
تولید خودرو یک فرآیند دانش بنیان است و مسئول ایجاد فناوری و یکپارچه سازی 
)پلتفرم و طراحی خودرو(، بخش هایتک خودروسازی است.معاون صنایع حمل و نقل 
وزیر صمت گفت: در هیچ کجای دنیا خودروسازی وجود ندارد که ظرفیت تولید یک 
میلیون خودرو را داشته باشد و همه اجزای آن را بومی سازی و مونتاژ کند، بنابراین 
اگر بخواهیم به ســمت دانش بنیان شــدن خودرو حرکت کنیم باید دستاوردهای 
خود را تجمیع و محصول نهایی را تولید کنیم.منطقی در پاســخ به این ســوال که 
آیا توانمندی فناورانه خودرو در کشــور وجود دارد یا خیر؟ افزود: این توانمندی در 
کشور وجود دارد، اما به خوبی از آن استفاده نکرده ایم. معموالً در خودروسازی نیاز به 
نیروهای تحصیل کرده داریم که از نظر تربیت نیروهای مهندس جایگاه چهارم را دارا 
هستیم.وی با اشاره به بازارهای بین المللی محصوالت داخلی گفت: چند محصول را 
به روسیه برده ایم که خودروهای تارا، دنا، و شاهین مورد توجه قرار گرفت و به احتمال 

زیاد بخشی از حجم صادراتی خودروها مربوط به همین محصوالت خواهد بود.

رستم قاسمی: 

مسکنراارزانمیکنیم
رستم قاســمی وزیر راه و شهرسازی با بیان »مسکن را برای 
خانه دار شــدن مردم ارزان  می کنیم.« گفت: فرمایشات رهبر 
معظم انقالب مســئولیت ما را در بخش مسکن بیش تر کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رستم قاسمی 
با یادآوری این که فاصله عرضه و تقاضای مســکن ناشــی از 
عدم انجام اقدامات الزم در بخش مســکن در حوزه مســکن 
در دولت گذشــته اســت و باعث افزایش قیمت شد،  اظهار 
کرد: برای اجرای اقدامات دولت ســیزدهم در بخش مسکن 
باید زیرساخت ها فراهم می شد که یکی از این کارها طراحی 
سامانه ثبت نام و شناسایی اراضی مورد نظر و طراحی سایت ها 
بود.وی با بیــان این که این اقدام به ســرعت انجام و پاالیش 
متقاضیان نهضت ملی مســکن نیز آغاز شد،  ابراز کرد: در ۶ 
ماه ابتدایی دولت زمین ۱.۵ میلیون واحد مسکونی بارگذاری 
و طراحی ســایت ها انجام شــد.وزیر راه و شهرسازی با اعالم 
این که واحدهای نهضت ملی مســکن به مرحله فونداسیون 
رســیده اســت، اضافه کرد: تاکنون فقط ۴ درصد از اراضی 
دستگاه های دولتی برای ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن 
به وزارت راه و شهرســازی واگذار شده است.قاسمی با تأکید 
بر این که »مسکن« یک ساله ساخته نمی شود و زمان بر است، 
گفت: امیدواریم طی ۲ ســال بتوانیم عملیات اجرایی ساخت 

۲ میلیــون واحد را انجام دهیم. اجــرای این پروژه ها در ریل 
خوبی قرار گرفته اســت و و وزارت راه و شهرســازی تا پایان 
شهریور ماه اراضی دو میلیون واحد را تأمین می کند و ساخت 
شــروع می شود.وی با بیان »امیدوارم تعهد ساخت ۴ میلیون 
واحد مســکونی طی ۴ سال محقق شــود.«، تصریح کرد: از 
دستگاه های دولتی در رابطه با تخصیص زمین راضی نیستیم، 
این دســتگاه ها زمین های مورد نیاز نهضت ملی مســکن را 
تحویل وزارت راه نداده اند.وی یادآور شد: در جلسه شورای عالی 
مســکن با حضور رئیس جمهور اعالم شــد که دستگاه های 
دولتــی باید ظرف یک ماه اراضی خــود را تحویل وزارت راه 
دهند و در صورت عدم انجام این کار، سند ـ زمین ها ـ به نام 
وزارت راه و شهرســازی ثبت می شود.وزیر راه و شهرسازی با 
تأکید به این که »دغدغه رهبر معظم انقالب در بخش مسکن 
یک فرمان است که باید آن را اجرا کنیم«،  اظهار کرد: به دنبال 
اجرای تعهدات خود هستیم و فرمایشات رهبر معظم انقالب 
مسئولیت ما را زیاد کرد. باید فاصله عرضه و تقاضای مسکن 
کاهش یابد تا مردم بتوانند خانه های ارزان تری بخرند.قاسمی 
گفت: به دستگاه های اولتیماتوم جدی داده ایم و گفته ایم که 
شــوحی نداریم و برای دســتگاه ها تا پایان شهریورماه زمان 
گذاشــته ایم که باید زمین های مورد نیاز نهضت ملی مسکن 
تامین شــود و اگر دستگاه ها به تعهداتشان عمل نکنند، طی 
توافقی که انجام شــده است، اداره ثبت و مالک، با شناسایی 
زمین های دستگاه ها، بدون استعالم دستگاه ها سند زمین ها 
را بــرای وزارت راه و شهرســازی صــادر می کنند.وزیر راه و 
شهرســازی تاکید کرد:  وزارت راه و شهرسازی آمار پیشرفت 
کار در مراکز استان ها، شهرهای کشور و روستاها را در اختیار 

مردم قرار می دهد.

بر اســاس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم 
ماهانه بازار مســکن با کاهــش ۶.۵ درصدی 
نسبت به تیرماه )۸.۳ درصد( به ۱.۸ درصد در 
مردادماه ۱۴۰۱ رسید و متوسط قیمت مسکن 
در تهران به متری ۴۲.۸ میلیون تومان اعالم شــد.به گــزارش ایلنا، مرکز آمار ایران 
گزارش تحوالت بازار مســکن تهران در مردادماه را منتشر و اعالم کرد که  شاخص 
قیمت آپارتمان های مســکونی شهر تهران با استفاده از اطالعات ثبتی سامانه امالک 
و مســتغالت کشور و به روش هدانیک محاسبه شــده است. جهت محاسبه درصد 
تغییرات قیمت واحدهای مسکونی، شاخص قیمت نسبت به متوسط قیمت، تغییرات 
قیمت  ها را بهتر نشــان می  دهد.براســاس این گزارش در مردادماه ۱۴۰۱ شــاخص 
قیمت آپارتمان های مســکونی شــهر تهران به عدد ۱۵۴.۷ رسید که نسبت به ماه 

قبل )۱۵۱.۹(، ۱.۸درصد افزایش داشته است.منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد 
شــاخص قیمت ماه جاری، نسبت به ماه قبل است. در مرداد ماه ۱۴۰۱ تورم ماهانه 
قیمت آپارتمان های مســکونی شــهر تهران ۱.۸ درصد بوده است در حالی که تورم 
ماهانه این ماه در مقایسه با تیرماه )۸.۳ درصد(، ۶.۵ واحد درصد کاهش داشته است.

تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان  های مسکونی شهر تهران در مرداد ماه ۱۴۰۱ به 
عدد ۴۴.۰ درصد رســیده اســت. تورم نقطه به نقطه مردادماه در مقایسه با ماه قبل 
)۴۵.۲ درصد( ۱.۲ واحد درصد کاهش داشــته اســت.منظور از تورم نقطه به نقطه، 
درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است.نرخ تورم ساالنه 
مردادماه ۱۴۰۱ آپارتمان های مســکونی شهر تهران نیز به عدد ۲۸.۴ درصد رسیده 
که نسبت به همین اطالع در ماه قبل )۲۷.۱ درصد(، ۱.۳ واحد درصد افزایش داشته 
اســت. منظور از نرخ تورم ساالنه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک 

ســال منتهی به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل است.کاهش ۶.۵ 
درصدی تورم ماهانه مســکن/ قیمت مسکن در تهران به متری ۴۲.۸ میلیون تومان 

رسید

متوسط قیمت آپارتمان  های مسکونی مناطق 22گانه شهر تهران
متوسط وزنی و حسابی قیمت آپارتمان های مسکونی فروش رفته در مناطق ۲۲گانه 
شــهر تهران در مردادماه ۱۴۰۱ به ترتیب به ۴۵ میلیــون و ۱۴۸ هزار تومان و ۴۲ 
میلیون و ۸۳۹ هزار تومان رسیده است.در این ماه منطقه یک با متوسط وزنی قیمت 
۸۵۴ میلیون و ۴۹۱ هزار ریال )۸۵ میلیون و ۴۹۹ هزار تومان( بیشــترین و منطقه 
۱۸ با متوســط وزنی قیمت ۲۲۲ میلیون و ۶۷۵ هزار ریال )۲۲ میلیون و ۲۶۷ هزار 
تومان( کمترین قیمت را در بین مناطق ۲۲ گانه شهر تهران به خود اختصاص داده  اند.

مرکز آمار اعالم کرد؛

قیمت مسکن در تهران به متری ۴۲.۸ میلیون تومان رسید
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دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، یک روز پیش از تعطیلی برنامه ریزی شده خط لوله گازی نورد استریم ۱ اظهار کرد که به جز مشکالت فنی ناشی از تحریم های غربی، 
هیچ چیزی مانع صادرات گاز روسیه به اروپا از طریق این خط لوله نیست.به گزارش ایسنا، شرکت دولتی گازپروم روسیه اعالم کرد که خط لوله نورد استریم از روز چهارشنبه به 
مدت سه روز برای انجام تعمیرات واحد پمپ ایستگاه کمپرسور پرتووایا تعطیل خواهد شد.پسکوف در پاسخ به اینکه آیا ضمانتی وجود دارد که گازپروم، جریان گاز از طریق نورد 
استریم ۱ را پس از انجام تعمیرات از سر گیرد؟ گفت: ضمانت هایی وجود دارد که جدا از مشکالت فنی ناشی از تحریم ها، هیچ چیز مانع عرضه گاز نمی شود.قیمت گاز طبیعی 
در اروپا به دنبال کاهش عرضه از سوی روسیه، به باالترین حد همه زمان ها صعود کرده است. روسیه انتقال گاز از نورد استریم ۱ را با اشاره به مشکالت تجهیزات، به ۲۰ درصد 

ظرفیت این خط لوله کاهش داده است. اتحادیه اروپا توجیه روسیه که مشکالت توربین و تحریم ها، عامل کاهش انتقال گاز از این مسیر هستند را رد کرده است.

گزیده خبر

َمشعلگازدرمنزلپدرشهیدجاللیشهر
بیکاهشعلهورشد

 با حضور اســتاندار و مدیر عامل شــرکت گاز استان 
هرمزگان، پروژه گازرسانی به شهر بیکاه و سه روستای 
اسالم آباد،َسَکل و ده ِگل َکن در  منزل پدر شهید عزت 
اله جاللی زاده  در هفته دولت، افتتاح شــد.به گزارش 
روابط عمومی شرکت گاز استان هرمزگان، و در هفته 
دولت سال جاری، پروژه گازرسانی به شهر بیکاه و سه روستای اسالم آباد،َسَکل 
و ده ِگل َکن از تابع شهرستان رودان با حضور استاندار هرمزگان، نماینده شرق 
استان در مجلس شورای اسالمی، مدیر عامل،سرپرست امور مهندسی و اجرای 
طرح ها، رئیس منابع انســانی ،و سایر مســئولین محلی و مردم شریف بیکاه و 
روســتاهای اطراف، در منزل پدر شــهید عزت اله جاللی زاده از خانواده معظم 

شهدای هشت سال دفاع مقدس اهل بیکاه، افتتاح و مشعل گاز شعله ور شد.

بمناسبت هفته دولت:
۱۲طرحآبرسانیدرشهروروستاهای

استاناصفهانافتتاحمیشود
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان با اشاره به اهمیت خدمت رسانی 
به جمعیت روستایی گفت: در هفته دولت 8 طرح آبرسانی به ۱6 روستا با هزینه 
383 میلیارد ریال باتوجه به سیاست گذاری درحوزه تامین آب شرب بهداشتی 
و پایدار روســتاها به بهره برداری می رسد.حسین اکبریان با بیان اینکه افزایش 
و ایجاد ثبات در جمعیت روســتایی با تامین آب شرب و بهداشت به عنوان پایه 
اساسی، جلوگیری از مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها میسر می شود اعالم 
کرد: اصالح شــبکه آب شرب روســتای بتلیجه بویین میاندشت، آبرسانی به ۲ 
روســتای دره مهدیقلی و ونک علیا چادگان، آبرسانی به مورچه خورت و نواحی 
جمعیتی مجاور آن در شاهین شهر، اصالح و توسعه شبکه آب روستای کلهرود 
شاهین شهر،آبرسانی به 6 روستای دهاقان، آبرسانی به روستای کی در کوهپایه، 
آبرسانی به روستای نسار اسکندری فریدن و اصالح و توسعه شبکه آب روستایی 
منطقه بادرود از مهمترین طرح های تامین و توسعه آب شرب پایدار روستاها در 

استان اصفهان است که در هفته دولت به بهره برداری می رسد ..

همزمان با هفته دولت صورت گرفت:
آغازعملیاتاجراییپست۴۰۰کیلوولت

برقمعادننهبندان
به گزارش روابط عمومی شــرکت تهیــه و تولید مواد 
معدنی ایران، پیرو تفاهــم نامه چهار جانبه فی مابین 
اســتانداری خراسان جنوبی، شــرکت توانیر، سازمان 
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و سازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و همزمان با 
سالروز سفر مقام معظم رهبری)مدظله العالی(، طی مراسمی با حضور رسولیان؛ 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل شــرکت شهرک های صنعتی 
کشــور، جواد قناعت؛ استاندار خراسان جنوبی، نخعی؛ نماینده مردم نهبندان و 
سربیشه در مجلس شورای اسالمی، عباس جرجانی؛ رئیس سازمان صمت استان 
و جمعی از مسئوالن استانی و شهرستانی عملیات اجرایی پست ۴۰۰ کیلوولت 
نهبنــدان با ظرفیت ۲۰۰ مگاولت آمپر و با اعتباری بالغ بر ۲3۰۰ میلیارد ریال 
آغاز شــد.هدف از احداث این پست، تأمین برق معادن نهبندان، شاهکوه، قلعه 
 زری و صنایع وابســته می باشد که به عنوان مهمترین اقدام زیرساختی استان 
برای کمک به توسعه معادن و واحدهای فرآوری و همچنین ایجاد ارزش افزوده 

و افزایش اشتغال در بخش معادن شناخته می شود.

سرپرست شرکت گاز مازندران خبر داد؛
پایانگازرسانیدرشهرستاننکا

سرپرست شرکت گاز مازندران از پایان عملیات گازرسانی به شهرستان نکا خبر 
داد و گفت: این شهرســتان از نظر مصرف انرژی به جمع مناطق ســبز کشور 
پیوست.قاسم مایلی رستمی با اشاره به اینکه ضریب نفوذ گازرسانی در مناطق 
شهری شهرستان نکا ۱۰۰ درصد اســت، افزود: در این شهرستان با گازرسانی 
به ۱۲ روستای باقیمانده با پوشــش ۱۰۰ درصدی گازرسانی به شمار می آید.

وی با اعالم اینکه از ۲ هزار و ۹88 روســتای دارای قابلیت گازرسانی در استان، 
۲ هزار و ۵۰۲ روســتا قبل از دولت کنونی گازرســانی شدند، گفت: ۹۵ درصد 
خانوارهای روســتایی قبل از دولت ســیزدهم از نعمت گاز برخوردار بودند و با 
تالش دولت کنونی گازرســانی به ۱۷۷ روســتا در دست اقدام است.سرپرست 
شرکت گاز مازندران تصریح داشت: با بهره برداری از این پروژه مهم ۱۲ روستای 
چرمی، تلم، ســیکا مرس کوچک، مرس بزرگ، سنگر، اسماعیل محله، کفرات، 
رودبار محله، کچپ محله، ســفید کوه و ارم عملیاتی شد و مردم این مناطق از 

نعمت گاز برخوردار شدند.

مشارکت گروه کشتیرانی در تولید کانتینر داخلی 
۶۰میلیوندالرصرفهجوییارزیباسفارش

شناوربهسازندگانداخلی
گــروه کشــتیرانی جمهوری اســالمی ایــران در 
راســتای سیاســت های کالن دولت مبنی بر توجه 
به تولیدکنندگان و سازندگان داخلی، 6 تفاهمنامه 
ســاخت کانتینر بــا تولیدکنندگان ایرانــی را به 
امضاء رسانده اســت.به گزارش روابط عمومی گروه 
کشتیرانی جمهوری اســالمی ایران، در بخشی از عملکرد این ناوگان ملی 
که به مناســبت هفته دولت منتشــر شــده، به امضای 6 تفاهمنامه تولید 
کانتینر با تولیدکنندگان داخلی اشاره و تصریح شده است:  گروه کشتیرانی 
جمهوری اسالمی ایران به عنوان اقدامی راهبردی و در راستای بهره  مندی 
حداکثری از توان تولید سازندگان داخلی، ضمن انعقاد قرارداد تولید کانتینر 
با تولیدکنندگان ملی، هزار TEU کانتینر را از یکی از تولیدکنندگان داخلی 
تحویل و به شــبکه حمل و نقل کانتینری خود افزوده اســت.بر این اساس 
به نظر می رســد با توجه به کمبود کانتینر کــه در زمان اعمال دومین دور 
تحریم های ظالمانه و ضرورت توســعه ناوگان در این بعد به منظور خدمات 
رســانی بهتر به صاحبان کاال ایجاد شد، گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی 
ایران با عزمی جدی، به دنبال قطع تامین نیاز ناوگان به کانتینر های خارجی 
بوده و در این زمینه توفیقات چشمگیری را کسب کرده است؛ به طوریکه در 
گزارش منتشر شده، به بررسی های اولیه گروه کشتیرانی برای ایجاد کارخانه 

تولید کانتینر به صورت مشارکتی اشاره شده است.

لزومافزایشظرفیتپاالیشیدرکشور
وزیر نفت با تأکید بر ســرمایه گذاری در ســاخت 
پاالیشگاه و پتروپاالیشگاه در کشور گفت: ظرفیت 
پاالیشــی در کشــور باید افزایش یابد.به گزارش 
ایســنا، جواد اوجی در تشریح ســرمایه گذاری در 
پتروپاالیشگاه ها و مشــارکت مردم در آنها با بیان 
اینکه یکی از بحث های کلیدی این دولت و وزات 

نفت ساخت پتروپاالیشگاه است، اظهار کرد: ظرفیت پاالیشی در کشور  باید افزایش 
پیدا کند و برای آن، راهی جز احداث پتروپاالیشــگاه نیســت.وی مزیت احداث 
پتروپاالیشگاه را افزون بر تأمین سوخت کشور، فراهم آوردن خوراک پتروشیمی ها 
بیان کرد و گفت: برخی از پتروشیمی ها در سال گذشته با کمبود خوراک مواجه 
بودند.وزیر نفت با اشاره به برنامه دولت برای ساخت یک پتروپاالیشگاه با ظرفیت 
پاالیش روزانه 3۰۰ هزار بشکه  نفت )شهید قاسم سلیمانی( و بیان اینکه در بودجه 
سال ۱۴۰۱ این مهم آمده است، افزود: این پتروپاالیشگاه در کنار پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس قرار دارد و زمین آن هم تعیین تکلیف شده است.طبق اعالم وزارت 
نفت، اوجی ساخت پاالیشگاه نفت خام سنگین و فوق سنگین »مروارید مکران« با 
ظرفیت تولید روزانه 3۰۰ هزار بشکه از سوی گروه اقتصادی مفید را یادآور شد و 
تصریح کرد: مجوز ساخت تعدادی پاالیشگاه و پتروپاالیشگاه با خوراک نفت خام و 
میعانات گازی هم صادر شد که تالش کردیم چالش ها و مشکالت آنها را برطرف 
و قانون تنفس خوراک را هم برای سرمایه گذاران در این طرح ها تسهیل کنیم.وی 
با بیان اینکه سهامداران پتروپاالیشگاه 3۰۰ هزار بشکه ای شهید قاسم سلیمانی و 
پاالیشگاه نفت خام سنگین و فوق سنگین مروارید مکران پرشمار هستند، افزود: 
هم اکنون بعضی از  بانک ها مانند ملت، ملی، تجارت و ... در ساخت این پاالیشگاه 

و پتروپاالیشگاه شریک هستند.

توضیحمشاورسخنگویدولتدربارهمیزان
بنزینموجوددرجایگاهها

مشاور سخنگوی دولت گفت: به منظور جلوگیری از قاچاق سوخت، میزان سوخت 
آزاد موجود در کارت ها کاهش یافته اســت، اما کارت سوخت آزاد جایگاه ها برای 
عموم موجود است.به گزارش ایســنا، محمود قائدی در حساب کاربری خود در 
توییتر نوشــت: » نه دولت برنامه ای برای گران کردن  بنزیــن دارد، نه خللی در 
روند ســوخت رسانی به خودروها به وجود آمده؛ تنها یک فرایند آسیب زا اصالح 
شــده است. به منظور جلوگیری از قاچاق سوخت، میزان سوخت آزاد موجود در 
کارت ها کاهش یافته اســت، اما کارت سوخت آزاد جایگاه ها برای عموم موجود 
است.«گفتنی است، طبق اعالم مدیر عامل شرکت پاالیش و پخش فراورده های 
نفتی، سهمیه بنزین 3۰۰۰ تومانی در کارت های سوخت شخصی از ۲۵۰ لیتر در 

ماه به ۱۵۰ لیتر در ماه در سراسر کشور کاهش یافته است.

با هدف کنترل افزایش قیمت برق

اتحادیهاروپاآمادهمداخلهدربازارانرژیمیشود
اتحادیــه اروپا آماده ورود به بازار نیرو و مداخله کوتاه مدت برای 
جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت برق می شود.به گزارش ایسنا، 
اورزوال فون در الین، رئیس کمیسیون اروپا اظهار کرد: اتحادیه 
اروپا می خواهد در کوتاه مدت، قیمتها را کنترل کند و ســپس 
در بلندمــدت، ارتباط بین قیمت های گاز و بــرق را جدا کند. 
اگرچه وی جزییاتی ارائه نکرد اما مسیر سفر وی، منعکس کننده 
وحشتی است که پایتخت های اروپایی را فرا گرفته است.رئیس 
کمیســیون اروپا که در کنار رابرت هابک، وزیر اقتصاد آلمان در 
برلین صحبت می کرد، گفت: ما باید ابزاری را طراحی کنیم که 
در روزها و هفته های آینده، اجرایی شود و تضمین کند که قیمت 
گاز دیگر عامل تاثیرگذار روی قیمت برق نیست.افزایش بی سابقه 
قیمت برق که در یک سال گذشته تقریبا ۱۰ برابر افزایش پیدا 
کرده اســت، به رشــد تورم دامن زده و فشار اقتصادی بر کسب 
و کارها و خانوارهایی کــه هنوز از پاندمی کووید، به طور کامل 
بهبود پیدا نکرده اند را به طرز چشــمگیری افزایش داده است. 
سیاســتمداران اکنون به فکر چشم انداز توقف کامل عرضه گاز 
روســیه هســتند که صنعت اروپا را ناچار می کند تعطیل شود.

سیاستگذاران اروپایی برای آمادگی برای رسیدن فصل زمستان، 
تالش خود را مضاعف کرده اند و در شتاب برای پر کردن مخازن 
گاز هســتند که در حال به ثمر نشستن اســت و ذخایر گاز در 
اتحادیه اروپا تا ۲۷ اوت، ۷۹.۴ درصد بود و در حال رســیدن به 
ســطح 8۰ درصد اســت که برای اول نوامبر هدف گذاری شده 
بود.فون در الین به تشــریح جزییات نپرداخت اما کشــورهای 
بیشتر و بیشتری در اروپا، خواستار اعمال سقف قیمت هستند. 
جمهوری چک که ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را برعهده دارد، 
نهم سپتامبر نشست فوق العاده وزیران انرژی این بلوک را برگزار 
می کند.دیپلماتهای اتحادیه اروپا گفته اند کمیسیون ممکن است 
جزییات این طرح را بــه زودی در هفته جاری اعالم کند.پیش 
نویس سند داخلی اتحادیه اروپا که اوایل امسال توسط بلومبرگ 
نیوز مشاهده شد، نشان داد کمیسیون اروپا، گزینه سقف قیمت 
را برای اجتناب از هزینه هــای باالی غیرقابل تحمل در صورت 

محدود شــدن قابل توجه یــا توقف کامل عرضه گاز روســیه، 
بررسی کرده است. معرفی حداکثر قیمت تنظیم شده به شکل 
اضطراری، به مدت دوام آن محدود خواهد شد و قیمت بازار باید 
تا زمانی که امکان دارد، استفاده شود.یک احتمال، اعمال سقف 
قیمت در بازارهای گاز اروپایی خواهد بود اما این ســند نشــان 
داد چنین مکانیزمی به طرق مختلف در سطوح مختلف زنجیره 

ارزش گاز معرفی خواهد شد.

بازارهای پرنوسان
با کاهش عرضه گاز روســیه و اختالل فعالیت نیروگاهی که به 
تامین برق ضربه می زند، فشــار روی ســران اتحادیه اروپا برای 
اقدام فــوری یا روبرو شــدن با نارضایتی عمومی و آشــفتگی 
سیاسی، افزایش پیدا می کند.فون در الین دوشنبه هفته جاری 

در کنفرانسی در اسلوونی گفته بود: جهش قیمت برق اکنون به 
دالیل مختلف کمبودهای ساختار بازار برق فعلی را نمایان کرده 
اســت. این ساختار تحت شرایط کامال متفاوت و به دالیل کامال 
متفاوت، طراحی شده بود.قیمت گاز طبیعی اروپا روز دوشنبه در 
واکنش به این خبر که برنامه ذخیره ســازی گاز آلمان سریع تر 
از انتظار پیش می رود، بزرگترین کاهش را از مارس پیدا کرد و 
بهای معامالت گاز ماه آتی هلند که قیمت پایه بازار اروپایی است، 
حداکثر ۲۱ درصد ریزش کرد و بخشی از رشد ۴۰ درصدی که 
قیمتها هفته گذشته داشــتند را معکوس کرد.افزایش قیمت و 
کاهش شــدید صادرات گاز روسیه به اروپا، بعضی از شرکتهای 
برق را تحت فشــار کم سابقه ای گذاشــته است. نیروگاه آلمانی 
یونی پــر پس از این که ۹ میلیــارد یورو خط اعتباری خود را به 
طور کامل اســتفاده کرد، از بانک دولتی کی اف دبلیوی آلمان، 

چهار میلیارد یورو )چهار میلیارد دالر( اضافی درخواســت کرده 
اســت. تامین مالی بیشتر، دو برابر ارزش بازار فعلی این شرکت 
است.شــرکت بورس انرژی اروپایی هم اعالم کرده است با توجه 
به نوسان غیرمعمول بازارها، معامله گران به حمایت بیشتر دولتی 
 EEX برای تضمین خرید و فروش نیاز دارند. قیمت برق در بازار
که بزرگترین بازار اروپا برای قراردادهای برق است، روز دوشنبه 
به بیش از هزار مگاوات ســاعت صعود کرد اما تا پایان معامالت، 

بیش از ۲۰ درصد افت کرد.

به دنبال توافق
پتر فیاال، نخست وزیر جمهوری چک برای کسب حمایت از طرح 
سقف قیمت پیشنهادی خود، با اوالف شولتس، صدراعظم آلمان 
در پراگ گفت و گو کرد. شولتس در کنفرانس مشترک با فیاال، 
گفت از پیشــنهاد جمهوری چک برای سقف قیمت سپاسگزار 
اســت و ابراز اطمینان کرد که اتحادیه اروپا فورا به توافق دست 
پیدا می کند.فیاال گفت: ریاســت جمهوری چک تالش خواهد 
کرد پیش از نشست نهم سپتامبر وزیران انرژی در بروکسل، به 
دنبال نهایی کردن یک راه کار باشــد.جوزف سیکال، وزیر صنعت 
و بازرگانــی جمهوری چک روز دوشــنبه گفته بود مقامات این 
کشور ســقف قیمت برای گاز طبیعی مورد استفاده برای تولید 
نیرو را پیشنهاد کرده اند.کشــورهای عضو اتحادیه اروپا تاکنون 
حدود ۲8۰ میلیارد یورو )۲۷۹ میلیارد دالر( برای تدابیری نظیر 
کاهش مالیات و یارانه به منظور کاستن از فشار ناشی از افزایش 
قیمت های نیرو برای کسب و کارها و مصرف کنندگان، اختصاص 
داده اند اما این خطر وجود دارد که گســتردگی این بحران، تاثیر 
این کمک ها را کمرنگ کند.بر اساس گزارش بلومبرگ، دولتهای 
اروپایی همچنین محدود کردن استفاده از انرژی را آغاز کرده اند. 
روشــنایی خارج از ســاختمان ها در آلمان ممنوع شده و دمای 
گرمایش فضاهای داخلی برای عمل به هدف داوطلبانه اتحادیه 
اروپــا برای کاهش تقاضا برای گاز به میــزان ۱۵ درصد، پایین 

برده شده است.

مدیــرکل اســبق امور خزر و آســیای 
میانه وزارت نفت گفــت: چنانچه اروپا 
به خواســته ونزوئال پاسخ مثبت ندهد، 
با توجه بــه اینکه دورنمای بازگشــت 
ایران به بازارهای رســمی انرژی اروپای 
شــمالی خوش بینانــه نیســت، مردم 
اروپا زمستان ســختی را باید بگذرانند.

محمود خاقانی در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصــادی ایلنا، دربــاره اوضاع کمبود 
انرژی در اروپــا و امکان تامین انرژی از 
ســوی صادرکنندگان نفت و گاز اظهار 
داشــت: اروپائی ها پیش بینی می کنند 
اگر سرمای زمستان امسال مثل گرمای 
تابســتان امسال باشد با کمبود انرژی و 
گرانی انرژی بیش از قبل مواجه باشند. 
درحال حاضر حدود 8۰ درصد واردات 
گاز اروپا از روســیه کاهش یافته است. 
اروپا ســعی دارد که آمریــکا را متقاعد 
کنــد و از ایران و ونزوئــال برای جبران 
کســری واردات گاز طبیعی و نفت خام 
از روســیه بهره برداری کنــد.وی ادامه 
داد: اروپــا می داند در کوتاه مدت امکان 
واردات گاز از ایــران را ندارد، بخصوص 
اینکه ایــران برای مصــرف داخلی نیز 
با کســری تامین امنیــت گاز طبیعی 
دست به گریبان اســت. از سوی دیگر 
گازپــروم با توافقی که اخیــرا با وزارت 
نفت ایران کرده است به اعتقاد بسیاری 
از کارشناسان بر صنعت نفت و گاز ایران 

تســلط ویژه ای خواهد داشت. درارتباط 
بــا واردات نفت خام از ایــران نیز اروپا 
نمی تواند امید چندانی داشته باشد، زیرا  
بیشــترین حجم نفت خام ایران توسط 
کاسبان تحریم و دورزنندگان تحریم به 
مقصد چین پیش فروش شده است.این 
کارشناس بین الملل حوزه انرژی تصریح 
کــرد: در این بین ونزوئال بطور پنهان با 
آمریکا به توافق رســید که به اروپا نفت 
خام صادر کند. رئیس دولت ونزوئال در 
سفری که به تهران داشت مقامات ایرانی 
را از توافق ونزوئال و آمریکا مطلع کرده 
بود. پس از مدتی که ونزوئال به اروپا نفت 
صادر کرد، اویل پرایس در خبری عنوان 
کرد که دولت ونزوئال به اروپا اطالع داده 

است که قصد دارد صادرات نفت خام به 
اروپا را به حالت تعلیق درآورد.وی ادامه 
داد: صادرات نفت خــام ونزوئال به اروپا 
درواقع بــه نفع اروپا بود و نه ونزوئال. به 
این معنی کــه اروپائی ها نفت خام این 
کشور را به ازای طلب هائی که از ونزوئال 
داشــتند دریافت می کردنــد و پولی به 
ونزوئال نمی دادند. حــاال دولت ونزوئال 
که در داخل با کمبود فرآورده های نفتی 
روبروســت به اروپائی ها از جمله ایتالیا 
و اســپانیا اعالم کرده به ازای نفت خام 
باید به ونزوئال فرآورده های نفتی تحویل 
دهند.خاقانــی با بیان اینکه اکنون اروپا 
از دســت دادن یک منبع دیگر تامین 
امنیت انرژی در غیــاب واردات انرژی 

از روســیه  هستند، گفت: دولت ونزوئال 
سعی دارد از فرصت پیش آمده و تداوم 
تحریم هــا علیه صنعت نفت و گاز ایران 
بیشترین بهره برداری را بعمل آورد و با 
جذب سرمایه گذاری های اروپائی صنعت 
نفت ونزوئال که در اثر تحریم ها بشدت 
آسیب دیده اســت را بازسازی کند.وی 
در ادامه با اشــاره به اوضاع تولید نفت 
در ونزوئال بیان داشــت: تولید نفت خام 
ونزوئال درماه ژوئن سال جاری مسیحی 
نسبت به سال ۲۰۲۱ حدود 38 درصد 
پنهان  اســت. مذاکرات  کاهش داشته 
بین نمایندگان دولت جو بایدن و دولت 
ونزوئال هنــوز ادامــه دارد و دورنمای 
امیدبخشی را فراهم کرده است که روابط 
اروپا و ونزوئال به حالت عادی برگردد و 
اروپا در زمســتان امســال با مشکالت 
کمتری دست به گریبان باشد.مدیرکل 
اســبق امور خزر و آسیای میانه وزارت 
نفت خاطرنشــان کرد: چنانچه اروپا به 
خواســته ونزوئال پاسخ مثبت ندهد ، با 
توجه به اینکه دورنمای بازگشت ایران 
به بازارهای رسمی انرژی اروپای شمالی 
خوش بینانه نیست، مردم اروپا زمستان 
ســختی را باید بگذرانند. چراکه قیمت 
گاز و برق در اروپا بشدت افزایش خواهد 
یافت درنتیجه اقتصاد کشورهای اروپائی 
با تورم و رکود همزمان دست به گریبان 

خواهد شد.

چشم اروپا به نفت و گاز ایران و 
ونزوئال است

مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، ظرفیت ذخیره سازی فرآورده در 
ایران را حدود ۱3 میلیارد لیتر اعالم کرد و گفت: حدود ۵۷ درصد از انتقال فرآورده 
در کشــور با نفتکش های جاده پیما و حدود 36 درصد از انتقال با خطوط لوله انتقال 
فرآورده و بقیه با واگن های ویژه حمل ریلی سوخت جابه جا می شود.به گزارش ایسنا، 
علی اکبر نژادعلی در آیین رسمی بهره برداری از پروژه  ملی صادرات دریایی گاز مایع 
که همزمان با هفته دولت، در محل ساختمان مرکزی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی برگزار شد،  گفت: نمودار مصرف انواع فرآورده نفتی در کشور نشان می دهد که 
مصرف چهار فرآورده اصلی شــامل بنزین، نفت گاز، گاز مایع و نفت کوره در کشور در 
مقایسه با مدت مشابه پارسال ۹.۴ درصد افزایش یافته است.وی ضمن ارائه گزارشی 
از عملکرد شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، طول خطوط لوله انتقال فرآورده 
در کشــور را حدود ۱۴ هزار کیلومتر، تعداد دســتگاه های گازکش برای جابه جایی 
گازمایع را 6۲ دســتگاه و تعداد شناورهای دریایی این مجموعه را ۹ عدد اعالم کرد 

و افزود: ۱۰ هزار نفتکش  جاده پیمــا، روزانه بیش از ۲۵۰ میلیون لیتر فرآورده را در 
کشور جابه جا می کنند.نژادعلی با اشاره به اینکه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
به عنوان عرضه کننده انحصاری فرآورده در کشور، محصوالت استراتژیک را در گستره 
جغرافیایی کشور عرضه می کند، تاکید کرد: تنوع ذی نفعانی که وجود دارد و ارتباطات 
منطقه ای و فرامنطقه ای که در ارتباط با فرآیند توزیع وجود دارد، صادرات و ترانزیت 
فرآورده از جمله فعالیت هایی است که گردش مالی بزرگی را برای شرکت ملی پخش 
فرآورده هــای نفتی رقم می زند که نیاز به مدیریت عملیاتی و مالی پیچیده و دقیقی 
دارد.وی با تاکید بر غیرقابل توقف بودن عملیات عرضه فرآورده و تکالیف این مجموعه 
برای تأمین امنیت انرژی در داخل کشور گفت: به تازگی کارگروهی را برای برنامه ریزی 
در زمینه حمل بهینه فرآورده در کشــور و کاهش هزینه های حمل در شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی تشکیل داده ایم.مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتــی ایران درباره اهمیت پروژه ملی صــادرات دریایی گاز مایع گفت: با اجرای این 

پــروژه، از هدررفت روزانه دو هزار تن گاز مایع 
که تاکنون سوزانده می شد، جلوگیری و افزون 
بر این امکان صادرات شــش هزار تن گاز مایع 
در کشــور فراهم شد.نژادعلی با تاکید بر اینکه 
اجرای این پروژه ســاالنه تا 36۰ میلیون دالر 
درآمد نصیب کشــور می کند، افزود: این پروژه 
اواخر خردادماه امســال با دســتور مدیرعامل 
شــرکت ملی پاالیش و پخــش فرآورده های 

نفتی کلید خورد، نشســت های پرشمار و فشرده ای با شرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ایران، شــرکت های پاالیش نفت خلیج فارس و پاالیش نفت بندرعباس برگزار و 
سرانجام با امضای تفاهمنامه ای با قرارگاه مرکزی اقتصاد مقاومتی ستاد کل نیروهای 
مسلح مردادماه امسال اجرایی شد.وی با اشاره به اینکه این پروژه در نخستین روز از 
هفته دولت راه اندازی و به مرحله بهره برداری رســید، بیان کرد: پروژه  ملی صادرات 
دریایی گاز مایع با ۹ سکو با قابلیت تخلیه همزمان، چهار موتورخانه و امکان بارگیری 

شش هزار تن شبانه روز عملیاتی شده است.

ظرفیت ذخیره سازی فرآورده در ایران اعالم شد
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در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:
سهم نیم درصدی ایران از گردش مالی تجاری روسیه

رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه اظهار داشت: طرف روسی و بانک مرکزی وارد مذاکرات جهت پیوستن ایران به سامانه »میر« و راه  اندازی این سیستم مالی در ایران شده    اند. در صورت 
پیوستن ایران به این سامانه، در مرحله اول تبادالت مالی از کانال میر با کشور روسیه انجام می  شود؛ مگر آن که در مذاکرات بین بانک مرکزی با طرف روسی، امکان ارتباط مالی با کشورهای 
دیگر عضو میر هم مطرح شود که اکنون چنین صحبتی نشده و مبادله با کشور روسیه از طریق سامانه میر در حال مذاکره است.هادی تیزهوش تابان در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، 
در مورد توافق سه جانبه اخیر گفت: هدف اصلی تفاهم  نامه سه جانبه میان جمهوری اسالمی ایران، جمهوری فدرال روسیه و جمهوری آذربایجان، افزایش تجارت میان سه کشوراست.رئیس 
اتاق مشــترک ایران و روســیه با اشــاره به افزایش گردش مالی تجاری میان ایران و روسیه در سال جاری میالدی نسبت به سال 2021، اذعان کرد: بر اساس اعالم سرویس گمرک فدرال 
روسیه )FCS(، گردش مالی تجاری بین روسیه و ایران در سال 2021 بالغ بر 4.035 میلیارد دالربوده که افزایش81.7 درصدی را نسبت به سال قبل تجربه کرده است. براساس این گزارش، 
صادرات روسیه به ایران با افزایش 2.2 برابری به 3.068  میلیارد دالر و واردات این کشور از ایران باافزایش 21.4 درصدی به967.3 میلیون دالر رسیده است. سهم ایران از میزان کل گردش 
مالی تجارت خارجی فدراسیون روسیه در دوره گزارش یاد شده، از 0.4 درصد درسال گذشته به 0.5 درصد در سال جاری، افزایش پیدا کرده است.وی در خصوص تفاهم سه جانبه مهم 
میان ایران، آذربایجان و روسیه، گفت: در روز دوشنبه 31 مرداد ماه سند یادداشت تفاهم سه جانبه تسهیل ترانزیت میان گمرکات جمهوری اسالمی ایران، جمهوری فدرال روسیه وجمهوری 
آذربایجان امضا شــد که هدف اصلی تفاهم  نامه افزایش تجارت میان ســه کشوراست. با امضای سند تبادل کاالها میان سه کشور، ترانزیت کاالها به مقصد با سرعت بیشتر، بدون اشتباه و 
سختی در تشریفات گمرکی انجام می شود.وی در ارتباط با اهداف سند تفاهم نامه سه جانبه، بیان کرد: یکی از نکات مهم در این سند، تبادل اطالعات دیجیتالی است که به واسطه آن ارسال 
و دریافت منظم دیتاها به ترانزیت کاال، تسریع بخشیده خواهد شد. از سوی دیگر، طرف روسی و بانک مرکزی وارد مذاکرات جهت پیوستن ایران به سامانه »میر« و راه  اندازی این سیستم 
مالی در ایران شــده    اند. در صورت پیوســتن ایران به این ســامانه، در مرحله اول تبادالت مالی از کانال میر با کشور روسیه انجام می  شود؛ مگر آن که در مذاکرات بین بانک مرکزی با طرف 
روسی، امکان ارتباط مالی با کشورهای دیگر عضو میر هم مطرح شود که اکنون چنین صحبتی نشده و مبادله با کشور روسیه از طریق سامانه میر در حال مذاکره است.رئیس اتاق مشترک 
ایران و روسیه ضمن مثبت ارزیابی کردن روند مشارکت های دو طرف، اظهار داشت: )به نظر می رسد( برای تکمیل روند توسعه ای که میان دو کشور شکل گرفته، این مسئله ضروری است 
که وضعیت زیرساخت های حمل و نقلی و لجستیکی موجود بهبود و توسعه یابد که در این راستا باید تفاهم نامه هایی برای همکاری بیشتر و سرمایه گذاری در پروژه های زیرساختی ریلی، 

دریایی و هوایی به انجام رسد. اتصال راه آهن رشت به آستارا مهم ترین پروژه زیر ساختی است که تکمیل آن، تاثیر بسزایی بر روابط تجاری دو کشور بر جای خواهد گذاشت.

گزیده خبر

 حضور گروه خودروسازی سایپا 
در نمایشگاه مشهد

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی خودرو مشهد با حضور شرکت های گروه 
خودروسازی سایپا از 9 شهریورماه شروع خواهد شد.به گزارش سایپانیوز؛ گروه 
خودروســازی سایپا با هدف معرفی و ارائه دستاوردهای خود در حوزه محصول، 
قطعه ســازی، بازاریابی و توسعه بازارهای هدف در مساحتی بالغ بر 4500 متر 
مربع در بیســت و دومین نمایشــگاه بین المللی خودرو مشهد حاضر و آخرین 
توانمندی های خود را در معرض نمایش خواهد گذاشــت.در این نمایشگاه 17 
محصول جدید و متنوع  از گروه خودروســازی سایپا  با نام شاهین CVT، آریا 
اسپرت، کوییک اسپرت، کوییک.آر اتوماتیک، سه دستگاه شاهین با رنگ های 
متنوع جدید، دو دســتگاه 151 کانوپی، وانت کارون، پادرا پالس اسپرت، پادرا 
پالس یخچال دار و پادرا پالس دوگانه سوز و خودروهای تجاری شامل کامیون 
کشنده KX و کامیونت باری فوتون M4  و دو اتوبوس شهری در دو مدل برقی و 

دیزلی در حضور عالقمندان صنعت خودرو به نمایش در خواهد آمد.

 گروه بهمن در نمایشگاه خودرو مشهد 
حضور می یابد

گروه بهمن با ارائه جدیدترین محصوالت در بیست ودومین نمایشگاه بین المللی 
خودروی مشــهد حضــور خواهد داشــت.این مجموعه بــا معرفی محصوالت 
شــرکت های بهمن موتور، ســیباموتور، بهمن دیــزل، ایران دوچرخ و اســنا در 
بیست و دومین نمایشــگاه بین المللی خودرو مشهد شرکت خواهد کرد.براساس 
ایــن گزارش، گروه بهمــن در فضایی بالغ بر هــزارو 500 مترمربع محصوالت 
شرکت های زیرمجموعه خود را در معرض دید عالقه مندان و بازدیدکنندگان قرار 
خواهد داد.بیست ودومین نمایشگاه بین المللی خودرو مشهد از 9 تا 12 شهریور 
سال جاری در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی برگزار می شود؛ محصوالت 
دیگنیتی پرســتیژ، ریسپکت، کشــنده امپاور و 460 برای اولین بار در مشهد به 
نمایش گذاشــته خواهد شد. شایان ذکر اســت گروه بهمن در روزهای یادشده 

از ساعت 16:00 تا 22:00 پذیرای بازدیدکنندگان و عالقه مندان خواهد بود.

مدیر عامل شرکت آلومینای ایران اعالم کرد:
ذخایر بوکسیت به 40 میلیون تن رسید

مدیر عامل شــرکت آلومینای ایران گفت: معدن تاش، 
مشــکل قانونی و زیست محیطی ندارد و سازمان های 
ذیربط، وجود آلودگی در این معدن را تایید نکرده اند.
به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، تورج زارع در نشست 
خبری با خبرنگاران ضمن بیان این مطلب و با اشــاره 

به اینکه معدن تاش، جزو بهترین معادن باکیفیت بوکسیت کشور است، گفت: 
با اکتشافات انجام شده توســط مجتمع آلومینای ایران حدود یک میلیون تن 
اســتخراج داشته ایم.وی ادامه داد: پژوهشــگران دانشگاه های شیراز و شاهرود 
روی موضوع آلودگی زیست محیطی این معدن، بررسی های کارشناسی انجام 
داده اند و هیچ آزمایشــی که نشان دهنده وحود آلودگی زیست محیطی باشد، 
وجود ندارد. مســاله وجود آلودگی، حتی در ســازمان حفاظت محیط زیست و 
اداره کل منابع طبیعی تایید نشد.مدیر عامل شرکت آلومینای ایران تاکید کرد: 
با این وجود، متاسفانه یکسری سخنان عوامانه و غیرکارشناسی، سبب تعطیلی 

آن شده است.

با هدف تسهیل در خرید قطعات اصلی
 اولین شعبه فروشگاه مرکزی ایساکو 

افتتاح شد
در راســتای حمایت از حقوق مصرف کنندگان اولین شــعبه فروشگاه مرکزی 
ایساکو در خیابان سعدی تهران افتتاح شد.ایکوپرس- معاون بازاریابی و فروش 
شــرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو در این باره گفت: با توجه به افزایش 
فروش کاالهای قاچاق و قطعات تقلبی و نامرغوب، این شــرکت تصمیم گرفت 
عالوه بر فروشــگاه های مجاز در سراسر کشور، فروشگاه های مرکزی جدیدی با 
هدف مبارزه با قاچاق کاال و تسهیل خرید قطعات اصلی تاسیس کند و در همین 
راستا اولین شــعبه از این فروشگاه ها در خیابان سعدی تهران آغاز به کار کرد.

شــهرام غالمی گفت: فروش قطعات در این فروشگاه به صورت کامال بی واسطه 
خواهد بود و با توجه به این که یکی دیگر از اهداف تاسیس این فروشگاه  تسهیل 
خرید قطعات و لوازم یدکی برای رانندگان تاکسی بوده است، از این پس فروشگاه 

مذکور، پایلوت خرده فروشی لوازم مورد نیاز خودروهای تاکسی است.

به مناسبت هفته دولت و با حضور رئیس هیات عامل ایمیدرو انجام شد؛
امضای تفاهمنامه »حمایت از سرمایه گذاری 

در زنجیره فوالد
تفاهمنامه »حمایت از ســرمایه گذاری در زنجیره صنعت فوالد کشور با اولویت 
طرح های دانش بنیان و بومی سازی« به مناسبت هفته دولت، در ایمیدرو امضا 
شد. این سند همکاری بین شــرکت ملی فوالد، ایمینو )مرکز نوآوری معدن و 
صنایع معدنی( و صندوق حمایت از سرمایه گذاری فعالیت های معدنی به امضا 
رسید.به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، محمد آقاجانلو مدیر عامل شرکت ملی 
فوالد ایران، در این مراســم که وجیه اله جعفری رئیس هیات عامل ایمیدرو و 
به همراه مدیران و فعاالن شــرکت های دانش بنیان حضور داشتند، تاکید کرد: 
توجه به ارتقای ارزش افزوده در زنجیره فوالد، جزو اهدافی اســت که در اجرای 

این تفاهمنامه پیگیری می کنیم.

 خسروی خبر داد:
بازگشت بیش از ۹0 درصد تجهیزات و 
ناوگان موتوری سازمان مدیریت پسماند

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج از تعمیر و بازگشت بیش از 90 
درصد تجهیزات و ناوگان موتوری این سازمان به چرخه خدمت رسانی خبر داد.

محمدرضا خسروی در گفت وگو با کرج امروز، گفت: سازمان موتوری قدیم چند 
سالی است با سازمان بازیافت ادغام شده و سازمان جدیدی بنام مدیریت پسماند 
از درون این دو سازمان شکل گرفته است، از سال گذشته پس از بررسی و مطالعه 
میدانــی و با در نظر گرفتن صرفه و صالح شــهرداری همچنین با تکیه بر توان 
متخصصان داخلی، تصمیم بر این شد که امکانات مغفول مانده در سازمان، احصا 
و اکثر ماشین آالت طی فرایندی چندماهه  تعمیر و بعضاً بازسازی اساسی شود.

وی افــزود: با توجه به افزایش قیمت هــا، ارزش افزوده این تجهیزات تازه تعمیر 
دوچندان شده است که موجب صرفه جویی در هزینه های مدیریت شهری شد.

نان و مرغ و گوشت در صدر شکایات 
مردمی

به گفته معاون نظارت و بازرســی ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( استان تهران در پنج ماهه امسال بیشترین شکایات در گروه 
کاالیی نان، مرغ و گوشت، میوه، خدمات پس از فروش لوازم خانگی، 
قند و شــکر و خودرو مربوط به گرانفروشی، کم فروشی و عدم صدور 
فاکتور بوده است.سعید محمدی پور در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
در پنج ماهه امســال 317 هزار و 884 بازرســی از صنوف توزیعی و 
خدماتی در استان تهران انجام و در نتیجه آن 31 هزار و 210 پرونده 
تخلف بــه ارزش 573 میلیون تومان در معاونت نظارت و بازرســی 
ســازمان صمت تهران تشکیل و جهت بررســی و تعیین تکلیف به 
مراجع مربوطه ارجاع شد.وی با بیان اینکه دراین بازه زمانی 31 هزار 
و 879 مورد بازرسی در زمینه کاالی قاچاق انجام شده است، تصریح 
کرد: در نتیجه این بازرسی ها 248 پروند به ارزش 64 میلیارد تومان 
تشکیل شــده است.معاون نظارت و بازرســی سازمان صمت استان 
تهــران همچنین با بیان اینکه در این مــدت 25 هزار و 918 مورد 
گشت مشترک یاد شــده با تعزیرات حکومتی، بازرسین اتحادیه ها، 
بهداشت و درمان و پلیس امنیت اقتصادی و غیره برگزار شده، ارزش 
پرونده های حاصل از گشت های مشترک را 133 میلیارد تومان عنوان 
کرد.محمدی پور همچنین از ارســال تعداد 54 هزار و 708 شکایت 
در پنج ماهه امســال به معاونت بازرسی خبر داد که از این تعداد 26 
هزار و 287 مورد متخلف و 28 هزار و 421 مورد غیر متخلف بوده اند.
به گفته این مقام مسئول در مدت یاد شده، بیشترین شکایات مربوط 
به گرانفروشــی، کم فروشــی و عدم صدور فاکتور و در گروه کاالیی 
مربــوط به نان، مرغ و گوشــت، میوه، خدمات پــس از فروش لوازم 
خانگی، قند و شــکر، و خودرو بوده اســت.مردم می توانند با مراجعه 
به ســتاد خبری ســازمان های صنعت، معدن و تجارت اســتان ها و 
شهرستان های تابع، شــکایت خود را تنظیم کنند یا از طریق تلفن 
 ،www.cppo.ir 124(، پورتال ســازمان حمایت به نشانی الکترونیکی(
سایت )ir.124(و اپلیکیشن »آپ« شکایت خود را مطرح کنند.طبق 
قانون نظام صنفی، گران فروشــی، کم فروشی، تقلب، احتکار، عرضه 
خارج از شــبکه عدم اجرای ضوابط قیمت گــذاری و توزیع، فروش 
اجباری،  عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب از جمله مهم ترین 

تخلفات صنفی است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:
اینترنت کودک و نوجوان هفته آینده 

رونمایی می شود
وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات دربــاره آخرین وضعیت اینترنت 
کودک و نوجوان گفت: این اینترنت قرار اســت هفته آینده با حضور 
وزرا رونمایی شود.به گزارش ایسنا، عیسی زارع پور دیروز در حاشیه 
افتتــاح پروژه های بخــش ارتباطات و فنــاوری اطالعات در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: در زمینه تهیه فرکانس 700 و 800 برای صدا 
و ســیما مذاکراتی را شروع کرده ایم و امیدواریم با همکاری آنان به 
تفاهم مشترکی برسیم.وی افزود: در پنج سال گذشته اتفاقی در تعرفه 
اپراتور ها رخ نداده و تنها مســئله ای هم که در دولت سیزدهم اتفاق 
افتاد، این بود که یکی از بسته ها حذف شد.وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات با بیان اینکه اگر منابع مالی برای اپراتورها فراهم نشود این 

صنعت نمی تواند توسعه پیدا کند گفت: ما بر مدلی کار می کنیم.

معاون وزیر کشاورزی خبر داد:

۸۵ درصد بازار کیوی روسیه دست ایران است
معاون امور باغبانی وزارت کشــاورزی خاطر نشــان کرد: حجم 
صادرات محصوالت سبزی، صیفی و میوه به روسیه در سال های 
اخیر افزایشی شده است. 85 درصد بازار کیوی روسیه در دست 
ایران اســت برای حفظ و پایداری این بازار تالش های خوبی در 
حال انجام است. محمد مهدی برومندی در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا، میزان تولید انواع مرکبات در کشور را حدود 5.5 
میلیــون تن عنوان کرد و افــزود: از این عدد 3.5 میلیون تن آن 
پرتقال است؛ حدود 2 میلیون تن از پرتقال تولید شده در کشور 
در مازندران و استان های شمالی و بقیه آن در استان های جنوبی 
تولید می شود.وی با بیان اینکه ســالیانه 250 هزار تن مرکبات 
صادر می شود، خاطر نشان کرد: پیش بینی افزایش 300 هزار تنی 
تولید مرکبات در ســال جاری دور از انتظار نیست و این احتمال 
وجود دارد که تولید مرکبات به 5 میلیون و 800 هزار تن خواهد 
رسید از این رو باید به دنبال تصاحب بازارهای جدید باشیم.معاون 
وزیر کشــاورزی با اشــاره به باال بودن مراودات اقتصادی ایران و 
چیــن، تصریح کرد: وزارت کشــاورزی به دنبال این مهم بود که 
مرکبات را به چین صادر کند از سوی دیگر چینی ها خواهان لیمو 
شیرین و پرتقال ایرانی هست و هم اکنون نیاز آنها برای این ارقام 
از شیلی وارد می کنند.برومندی با بیان اینکه چین برای واردات 
محصوالت غذایی پروتکل های بهداشــتی زیــادی را مد نظرقرار 
می دهــد، اذعان کرد: چینی ها مراکز تولید و باغات ما را بازدید و 

کیفیت تولید را با آزمایشات متعدد سنجیدند و به صورت رسمی 
اعالم کردند که خواســتار مرکبات ایران هســتند.به گفته وی؛ 
توافق اولیه برای صــادرات 100 هزار تن مرکبات به چین انجام 
شده اســت.معاون امور باغبانی وزارت کشاورزی از شناسنامه دار 
شدن باغات مرکبات خبر داد و افزود: باغات کیوی و کیوی ایران 
شناســنامه دار خواهند شد و به این محصول QR کد خواهیم داد 
در این شــرایط امکان رصد کیفیت ایــن محصوالت وجود دارد.
برومندی در پاسخ به این پرسش که آیا مشکل صادرات کیوی به 
هندوستان حل شد، افزود: هندی ها ارزیابی های دقیقی از باغات 
ما داشــتند و در نهایت منع صادرات کیوی به هندوســتان رفع 
شد.وی میزان تولید سالیانه کیوی را حدود 400 هزارتن دانست 
و افزود: این عدد از مجموعــه 12 هزار باغات گیالن و مازندران 
به دست می آید.این مقام مسئول روسیه را یکی از طرف های اصلی 
تجاری ما در زمینه صادرات محصوالت باغی معرفی کرد وافزود: 
حجم صادرات محصوالت ســبزی، صیفی و میوه به روســیه در 
سال های اخیر افزایشی شده است. 85 درصد بازار کیوی روسیه 
در دست ایران اســت برای حفظ و پایداری این بازار تالش های 
خوبی در حال انجام است.معاون وزیر کشاورزی خاطر نشان کرد: 
ما به سمت برنامه ریزی قوی رفتیم و بسیاری از واحدهای گلخانه 
واحــد کنترل کیفی دارند و روس ها اعتراف می کنند که کیفیت 

محصوالت ایرانی نسبت به سایر کشورها مرغوب تر است.

سخنگوی گمرک گفت 
: تجــارت غیــر نفتی 
کشــور در ماهِ مرداد، 
به هشــت میلیــارد و 
109میلیون دالر رسید 
که نســبت به مرداد سال قبل رشــد 25.4 درصدی داشته 
است.به گزارش، سید روح اله لطیفی ، سخنگوی گمرک در 
تشریح کارنامه تجارت خارجی کشور در پنجمین ماه سال، 
اظهار داشت: در مرداد ماه 11 میلیون و 325 هزار تن کاال به 
ارزش 8 میلیارد و 109 میلیون دالر بین ایران و سایر کشور 
ها تبادل شــد که نسبت به مرداد ســال قبل 10.6 درصد 

در وزن و 25.4 درصد در ارزش افزایش داشــته اســت.وی 
در خصوص میزان صادرات کشور در مرداد گفت : صادرات 
کشــور در مرداد ماه ، هشت میلیون و 419 هزار تن کاال به 
ارزش ســه میلیارد و 648 میلیون دالر بوده که نســبت به 
مرداد سال 1400 با رشد 11درصدی در وزن و 18 درصدی 
در ارزش همراه بوده است.ســخنگوی گمرک افزود: چین با 
خرید دو میلیون 261 هــزار تن کاال به ارزش یک میلیارد 
و 106 میلیون دالر و رشــد یک درصدی نســبت به مرداد 
1400،عــراق با خرید یک میلیــون و 723 هزار تن کاالی 
ایرانی بــه ارزش  563میلیون دالر  و رشــد 38 درصدی، 
امارات با یــک میلیون و 49 هزار تــن کاال به ارزش 517 

میلیون دالر و رشــد 89 درصــدی، ترکیه با 319 هزار تن 
کاال و کاهــش هفت درصدی و هند با خرید  394 هزار تن 
کاال  به ارزش 162 میلیون دالر و رشد 37 درصدی نسبت 
به مرداد سال قبل، پنج مقصد اول کاالهای صادراتی ایران 
در مرداد ماه بودند. لطیفی در خصوص میزان واردات کشور 
در مرداد ماه گفت: دو میلیون و 906 هزار تن کاال به ارزش 
چهار میلیارد و 425 میلیون دالر در مرداد ماه، با ترخیص از 
گمرکات اجرایی، وارد کشور شد که 9 درصد از لحاظ وزنی 
و 32 درصد از لحاظ ارزش بیشــتر از مرداد سال قبل بوده 
است.ســخنگوی گمرک در خصوص پنج کشور اول تامین 
کننده کاالهای مورد نیاز کشــورمان در مرداد ماه توضیح 

داد: امارات با فروش یک میلیون و سه هزار تن کاال به ارزش 
یک میلیارد و 199 میلیون دالر و رشد 26 درصدی، چین 
با 334 هزار تن کاال به ارزش یک میلیارد و 96 میلیون دالر 
و رشــد 52 درصدی، ترکیه با 180 هزار تن کاال به ارزش 
379 میلیون دالر و کاهش هشت درصدی، هند با 225 هزار 
تن کاال به ارزش 300 میلیون دالر و رشــد 362 درصدی و 
روســیه با فروش 233 هزار تن کاال به ایران به  ارزش 116 
میلیون دالر و رشــد 35 درصدی ، پنج کشــور اول تامین 
کننده کاالهای مورد نیاز کشورمان در ماه پنجم سال بودند.
لطیفی با اشــاره به میزان  ترانزیت خارجی از کشورمان در 
مرداد ماه گفت: در مرداد ماه امســال، یک میلیون و هشت 
هزار تن کاالی خارجی از مســیر کشورمان عبور کرده که 
نســبت به میزان  کاالهای عبوری خارجی در مرداد ســال 

1400رشد سه درصدی داشته است.

رشد ۲۵ درصدی تجارت خارجی در مرداد ۱۴۰۱
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گزیده خبر

مدیرعامل بانک ملی:
 محمد ضرابیه جزو بدهکاران

 بانک ملی نیست
تهران- ایرنا- مدیرعامل بانک ملی گفت: نام »محمد ضرابیه« که به اشتباه در 
لیست بدهکاران بانکی بانک ملی آمده بود اصالح شد. »محمدرضا فرزین« در 
گفت وگو با خبرنگار ایرنا درباره وضعیت مراجعه بدهکاران بانکی برای پرداخت 
بدهی، اظهارداشت: نتشار لیست بدهکاران بانکی اقدام موثری بوده است. پس 
از انتشار اسامی مراجعاتی برای پرداخت بدهی انجام شده است.مدیرعامل بانک 
ملی درباره »محمد ضرابیه« یکی از سهامداران بانک سامان در لیست بدهکاران 
بانک ملی هم گفت: اسم این فرد به اشتباه در لیست بدهکاران آمده بود و هم 
اکنون اصالح شد. براساس مصوبه مجلس شورای اسالمی مبنی بر لزوم انتشار 
اطالعات و جزییات مربوط به تسهیالت و تعهدات کالن و همچنین تسهیالت 
و تعهدات اشــخاص مرتبط، پرداختی توســط هر یک از بانک ها و موسسات 
اعتبــاری غیربانکی در تارنمای بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران پس از 
تعیین مصادیق آن در شورای پول و اعتبار در پایان هر فصل، آمار تسهیالت و 
تعهدات کالن و تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط پرداختی توسط بانک ها و 

مؤسسات اعتباری غیربانکی را منتشر می کند.

پرداخت ارز اربعین در شعب منتخب بانک 
صادرات ایران و صرافی سپهر آغاز شد

 بانک صادرات ایران از طریق ١٢٥ شعبه منتخب خود در سراسر کشور و تمامی 
شــعب صرافی سپهر به زائران اربعین حســینی ١٠٠ دالر یا معادل ١٥٠ هزار 
دینار عراق با نرخ توافقی عرضه می کند.به گزارش روابط عمومی بانک صادرات 
ایران، شعب منتخب اعالمی بانک صادرات ایران در تمامی استان ها پرداخت ارز 
مورد نیاز زائران اربعین را از امروز چهار شــنبه ٩ شهریورماه امسال آغاز کردند 
و زائران می توانند با همراه داشــتن کارت ملی معتبر، سپهر کارت فعال بانک 
صادرات ایران، کد پیگیری ثبت نام در سامانه سماح و شماره تلفن همراه به نام 
متقاضی، به شعب منتخب در شهر محل سکونت خود مراجعه کنند.همچنین 
صرافی ســپهر صادرات در تهران، اصفهان، یزد و شیراز از روز چهارشنبه هفته 
گذشــته دوم شهریورماه عالوه بر اســکناس دالر، اسکناس دینار عراقی را نیز 
عرضه کرده و متقاضیان می توانند همچنان با همراه داشتن کارت ملی، کارت 
بانکی عضو شــتاب، شماره تلفن همراه به نام متقاضی و حضور شخص خریدار 
نســبت به دریافت آن از صرافی سپهر اقدام کنند.فروش ارز اربعین در تمامی 
شــعب منتخب بانک صادرات ایران تا روز ٢٦ شــهریورماه امسال ادامه داشته 
و توصیه می شــود زائران خرید ارز مورد نیاز خود را به روزهای پایانی موکول 
نکنند. همچنین شــعب منتخب بانک صادرات ایران در ٤ اســتان خوزستان، 
ایالم، کرمانشاه و همدان تا ساعت ٢٠ آماده فروش ارز اربعین به زائرین هستند.

عضو هیات مدیره تشریح کرد:
عملکرد و اقدامات بانک مسکن در حوزه 

مسوولیت اجتماعی
عضــو هیات مدیره بانک مســکن همزمان با هفته دولــت، آخرین اقدامات و 
فعالیت های این بانک در حوزه مســوولیت اجتماعی را تشریح کرد.به گزارش 
خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا ، جعفر آقامالیی ضمن گرامی داشت 
یاد و خاطره شهیدان گرانقدر رجایی و باهنر و پاسداشت هفته دولت، به اقدامات 
و فعالیت های بانک مسکن در حوزه مسوولیت اجتماعی اشاره کرد.وی در این 
خصوص گفت: باتوجه به شیوع بیماری کرونا و به منظور پیشگیری از گسترش 
بیمــاری و حمایت از حوزه درمان جامعه ضمــن حمایت از کارکنان مبتال به 
بیماری کرونا و همکاری در انجام دورکاری کارکنان دارای بیماری های زمینه 
ای ، اقدام به تهیه و توزیع برخی از اقالم برای بیماران و کادر درمان بیمارستان 
های امام حسین )ع( ، امام خمینی )ره(، فیروزآبادی، طرفه، ضیائیان، لوالگر و 
بهارلوی تهران، شــهدای پاکدشت، شهدای ورامین و رباط کریم کرد.وی ادامه 
داد: کمک به تکمیل و تجهیز بیمارستان خیریه آیت ا.. خوانساری اراک ، کمک 
به تجهیز درمانگاه فرهنگیان الیگودرز ، کمک به بیمارســتان و مرکز آموزشی، 
پژوهشــی و درمانی روان پزشکی ابن سینا و دکتر حجازی شهر مشهد از دیگر 
اقدامات بانک مسکن در حوزه حمایت از بخش درمان و بیمارستان های کشور 
است.آقامالیی به حمایت بانک مسکن از حوزه مدرسه سازی نیز اشاره و در این 
خصوص گفت : افتتاح مدرســه ٤ کالسه در شهرستان کالله کردکوی استان 
گلستان ، افتتاح مدرسه ٦ کالسه دهستان کرکولی بخش جرگالن شهرستان 
رازوجرگالن اســتان خراسان شمالی ، افتتاح دبستان ١٢ کالسه در شهرستان 
خرمشهر استان خوزســتان از اقدامات بانک مسکن در راستای توسعه فضای 
آموزشــی در کشور است که مدرسه ٦ کالسه روستای استرود بخش بزینه رود 

شهرستان خدابنده استان زنجان نیز در هفته دولت افتتاح شد.

تالش ما ایجاد فضایی امن جهت ارائه خدمات 
به مشتریان است

به منظور نظارت مستمر بر فعالیت مدیریت های مناطق و شعب استان های 
بانک ایران زمین و همچنین ایجاد فضایی صمیمی بین مدیریت و روسای حوزه 
حراست بانک با کارکنان مناطق، بازدیدهای استانی مدیریت امور حراست در 
برنامه کاری این مدیریت قرار گرفت.به گزارش روابط عمومی؛ بر همین اساس 
علیرضا یارقلی مشــاور مدیرعامل و مدیر امور حراست به همراه علی فتاحی 
مدیر امور توســعه سرمایه انسانی و محمد حسینی کنارویی مدیر امور شعب 
استان های بانک با همکاران شعب استان البرز دیدار کردند.برگزاری همایش 
»الزامات حراســت در بانک« با محوریت تشریح اقدامات و مالحضات حراست 
در ســازمان از دیگر اقدامات مدیریت امور حراست در این سفر بود.یارقلی در 
این جلســه وظیفه حراست را پیشــگیری از وقوع حادثه و ایجاد همفکری با 
همکاران و مراقبت از آنان اعالم کرد و گفت: یکی از اهداف مدیریت حراســت 
در استان ها، آشنایی با همکاران است که این شناخت باعث کشف استعدادها و 
ظرفیت های استان و آشنایی با افراد متعهد و مستعد در بانک خواهد شد.مدیر 
امور حراســت افزود: همه ما در تالش هستیم تا در فضایی امن خدمات بانک 
را ارائه دهیم و مشــتریان با خیال آسوده بتوانند از این سرویس ها و خدمات 
استفاده کنند.یارقلی ضمن تشــریح بخش مختلف مدیریت امور حراست در 
بانک، خاطرنشان کرد: مجموعه حراســت در سه حوزه حفاظت و انتظامات، 
حفاظت کارکنان و حفاظت فناوری اطالعات تمامی توان خود را به کار گرفته 
است تا از اموال بانک و سرمایه مشتریان و امنیت کارکنان حراست و حفاظت 
کند.در ادامه فتاحی حراســت بانک ایران زمین را مصداق بارز صیانت کردن، 
پاسداشــتن و حمایت از همکاران در مقابل نامالیمات دانســت و گفت: همه 
تالش و هدف مدیریت حراســت در جهت حمایت و ارتقا ســالمت فکری و 

معنوی و مادی همکاران است.

»رونق تعاون«، محصول اعتباری بانک توسعه 
تعاون ویژه تعاونگران

»رونق تعاون« به عنوان یکــی از خدمات و محصوالت اعتباری ویژه تعاونگران 
در شــبکه شعب بانک توسعه تعاون در سراسر کشور ارائه می گردد.»طرح رونق 
تعاون« با هدف حمایت از گســترش و تقویت بخش تعــاون و تعاونگران و نیز 
رونق بخشــیدن به فعالیت های اقتصادی تولیدی و غیرتولیدی تعاون از طریق 
پرداخت تسهیالت اعتباری به جامعه هدف برای سه گروه تعاونی های تولیدی، 
تعاونی های غیرتولیدی و اعضاء و مشتریان تعاونی های مصرفی و تولیدی طراحی 

و اجرایی شده است.

روابط عمومی بانک سینا، عضو شورای 
اطالع رسانی و تبلیغات نظام بانکی شد

نماینده جدید کمیســیون روابط عمومی کانون بانک ها و مؤسســات اعتباری 
خصوصی در شورای اطالع رســانی و تبلیغات نظام بانکی کشور انتخاب شد.به 
گــزارش روابط عمومی کانون بانک ها و مؤسســات اعتباری خصوصی، جلســه 
کمیسیون روابط عمومی در تاریخ ششم شهریورماه ١٤٠١ با دستور کار انتخاب 
و معرفی نماینده جدید کانون در شــورای اطالع رســانی و تبلیغات نظام بانکی 
کشور برگزار شد.در این جلسه امیر لعلی، مدیر روابط عمومی بانک سینا با کسب 
اکثریت آراء به عنوان نماینده جدید کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی 

در شورای اطالع رسانی و تبلیغات نظام بانکی کشور انتخاب شد.

بازدید دکتر فرزین از چند شعبه بانک ملی 
ایران در اصفهان

دکتر محمدرضا فرزین مدیرعامل بانک ملی ایران به همراه جمعی از مدیران و 
مسئوالن ارشــد این بانک در سفر به اصفهان با حضور در شعبه مرکزی و سی 
وسه پل اداره امور شعب این استان از نزدیک در جریان فعالیت های این واحدها 
قرار گرفت و با بازدید از بخش های مختلف این شــعب با کارکنان آن ها دیدار 
و گفــت وگو کرد.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر فرزین در این 
بازدید ضمن ارائه رهنمودهای الزم، به بیان مسائل و سیاست های بانک در سال 
جاری پرداخت و سپس از نظرات همکاران در خصوص ارائه خدمات به مشتریان 
آگاه شد و هر یک از همکاران به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند.وی در 
ادامه بر ضرورت توجه به نیازهای مشــتریان بانک و ارائه تمامی خدمات بانکی 

در لحظه تاکید کرد. 

در گفتگوی تشریح شد:

مالیات سازماندهی نشود، امیدی به اقتصاد کشور نسیت
دکتر نیما غیاثوند - کارشناس مالیاتی

مالیات نوعی هزینه اجتماعی اســت که شهروندان به عنوان 
بهــای خدمات دولت از جمله ایجاد رفاه و آســایش و امنیت 
پایــدار، آموزش وپرورش، آموزش عالی و بهداشــت و درمان 
می پردازند.مالیات ابزاری اســت برای توزیع عادالنه درآمد و 
ثروت کشــور، که نقش تعدیل کننده ثروت در جامعه را دارد 
بطوری که هرکس درآمد بیشــتر و ثروت بیشتری دارد باید 
مالیات بیشتری پرداخت کند.به عبارت دیگر، پرداخت مالیات، 
مشارکت مردم در تأمین بخشی از هزینه های عمومی و مهم 
ترین ابزار ســازماندهی اقتصاد هر کشــور است.روزنامه صبح 
اقتصاد مصاحبه ای اختصاصی با دکترنیما غیاثوند کارشناس 

مالیاتی انجام داده است که در ادامه می خوانید.

به نظر شما مهم ترین عامل در تحقق عدالت اجتماعی 
چیست؟

مهم ترین عاملی که می تواند عدالت اجتماعی را محقق کند، 
مالیات اســت و تا زمانی که بخش مالیات سازماندهی نشود، 
نمی توان چندان امیدی به اقتصاد یک کشــور داشت. اجرای 
دقیق قوانین عادالنه اخذ مالیات در جامعه نه تنها ســبب از 
میــان رفتن فاصله طبقاتی بلکه باعث کاهش تورم در اقتصاد 
نیز می شــود. در بسیاری از کشــورهای توسعه یافته و حتی 
در حال توســعه حدود ٩٠درصد پرداخت های جاری دولت، 
از طریق مالیاتها تأمین می شــود درحالی که سهم مالیات در 
بودجه ایران طی ده سال گذشته فقط ٢٥تا ۳۳ درصد و حدود 

١٢هزار میلیارد تومان بوده است.

با وجود اهمیت مالیات و باتوجه به این آمار سؤالی که 
می توان مطرح کرد این است که چه عاملی باعث پایین 

ماندن درآمد حاصل از مالیات در کشور ما شده است؟
 دلیل عمده این مطلب را وابستگی بودجه کشور به درآمدهای 
نفتی می دانند بطوری که یکی از تبعات درآمدهای نفتی، برای 
جامعــه ما، از بین بردن زمینه و فرهنگ مشــارکت اقتصادی 
در مردم اســت و مردم به دولت با نــگاه نهادی که باید همه 
مشکالت و مخارج کشــور را حل کند نگاه می کنند درحالی 

که در اغلب کشــورها، برای ارائه هر نوع خدماتی، بهای آنرا به 
دولت می پردازند و دولت را در آن زمینه پاســخگو می دانند. 
کشورهای نفت خیز با مشکل بیماری هلندی در اقتصاد مواجه 
هستند که نتیجه آن بی اهمیت بودن به نظام مالیاتی به خاطر 
سود سرشاری است که از منابع طبیعی مانند نفت بدست می 
آورند.در ۳٠سال گذشته سهم درآمد حاصل از مالیات های بر 
ارث، دارایی و ثروت که باید بیشــترین سهم را داشته باشند 
در ایران ۸درصد بوده است.نقش مالیات بطور غیرمستقیم در 
درآمدهای دولت ممکن است بسیار بیشتر از ارقامی باشد که 
اعالم می شود دولت از محل درآمدهای نفتی به کارکنان خود 
حقــوق می دهد و مالیات آنرا دریافــت می کند همچنین با 
درآمد نفت واردات صورت می گیرد و بر کاالهای وارداتی نیز 
مالیــات تعلق می گیرد که ریشــه منفی اقتصاد نفتی در این 
چرخه دیده می شود.آماری که سازمان امور مالیاتی کشور در 
اختیار قرار داده است این گفته ها را تأیید می کند به نحوی که 
براساس این آمار درآمد مالیاتی کشورهای نفت خیز از مالیات 

ناچیز است.به عنوان مثال درآمد دولت امارات متحده عربی از 
مالیات ١٦درصد، عمان ٢۷درصد و کویت ۳درصد اســت.این 
درحالیست که طبق این آمار درآمد مالیاتی کشورهای صنعتی 
رقمی بســیار باالتر را نشــان می دهد. این رقم برای آمریکا 
٩۷درصد، اتریش ٩٤درصد، اســترالیا ٩١درصد، کشــورهای 
اتحادیه اروپا ٩۳ درصد و بطور کلی برای کشــورهای با درآمد 
باال حدود ۸٩درصد است.این عقب افتادگی مالیاتی کشور در 
مقایســه با کشورهای صنعتی هر سال منابع پیش بینی شده 
در بودجه از محل مالیات به نتیجه نمی رسد یا کمتر می شود 
که دلیل این مشــکل وجود درآمدهای گســترده نفتی است. 
سال گذشته ٥٢میلیارد دالر از محل صادرات نفت عاید کشور 
شده است درحالی که اگر کشوری مانند چین یا کره بخواهند 
چنین درآمدی داشته باشند باید ۷٠٠ تا هزار میلیارد دالر کاال 
تولید کنند و در بازار جهانی بفروشند تا این مقدار سود خالص 
داشته باشند.حصول چنین درآمد باالیی در جهان امروز بسیار 
مشکل اســت و این امر موجب شده که در کشور ما کمتر به 

مقوله تولید پرداخته شود.

چه اقداماتی جهت جلوگیری از فرارهای مالیاتی باید 
انجام گیرد؟

عالوه بر مشکل ســاختاری اقتصاد کشور، نظام فعلی دریافت 
مالیات نیز برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی نیازمند بازبینی 
های مهم از جمله گسترش پایه های مالیاتی، اجرای صحیح 
مالیات بر ارزش افزوده، شــناخت ظرفیتهای پنهان مالیاتی، 
گســترش فرهنگ خود اظهاری و برخورد مناســب و جرایم 
سنگین مالیاتی برای متخلفان مالیاتی است.در کشورهایی که 
از نظر مالی منضبط هســتند سیستم مالیاتی بیشتر براساس 
خود اظهاری اســت و افراد و شــرکت ها نیز ســهم خود را 
به میزانی که باید باشــد به دولت پرداخــت می کنند و این 
درحالیست که دولت نیز با خاطیان به شدت برخورد می کند 
و جرایم ســنگینی را برای آنان درنظر می گیرد.در کشــور ما 
ســود فعالیت های ســوداگرانه مانند خرید و فروش زمین به 
این دلیل که برای این فعالیت ها مالیات خاصی وضع نشــده 
است بیش از فعالیت های تولیدی است که چاره آن محاسبه 
مالیات بر ارزش افزوده اســت همانطور که در انگلیس قیمت 
زمین هنگام خرید و فروش مشــخص می شــود و براساس 
ارزش افــزوده به آن مالیات تعلق مــی گیرد که این کار میل 
به فعالیت های ســوداگری را کاهش می دهد عالوه بر این که 
درآمد دولت نیز بیشتر می شود.شفاف نبودن نظام مالیاتی و 
مالیات های براوردی و اختیارات ممیز در تشخیص مالیات از 
عمده ترین عوامل فرار مالیاتی و فسادهای مالی است.مالیات 
بر ارزش افزوده این امکان را بوجود می آورد که مودی مالیاتی 
بتواند هزینه های خود را برای کاهش مالیات ممیزی شــده 
محاســبه کند درحالی که در نظــام مالیاتی براوردی و حجم 
درآمد تخمینی خلق و خوی مودی می تواند بر میزان مالیاتی 
که تشــخیص داده می شــود تأثیرگذار باشد اما در مالیات بر 
ارزش افزوده اجزای درآمد مودی مبنای محاســبه خواهد بود 
بنابراین برای بهبود نظام مالیاتی باید این نظام ممیز محوری و 
تخمینی به مالیات داده محور و بر مبنای اطالعات متقن تغییر 
یابد و همه مالیاتها از طریق سیستم رایانه ای بصورت یکپارچه 

محاسبه شود.

مدیر امور اعتبارات بانک شــهر با تاکید 
بر اینکه پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج مطابق با دســتورالعمل ابالغی 
بانک مرکزی و مصوبــات داخلی بانک 
به صورت مستمر به متقاضیان پرداخت 
می شود، گفت: از ابتدای سال جاری تا 
پایان مرداد مــاه، بیش از ٥٥٠ میلیارد 
ریال تســهیالت قرض الحســنه ازدواج 
از ســوی شــعب بانک شــهر پرداخت 

شــده اســت.به گزارش روابط عمومی 
بانک شــهر، مجید کاظمی افزود: بانک 
شــهر در راستای ایفای مسئولیت های 
اجتماعی و کمک به جوانان برای تامین 
منابع مورد نیاز در امر ازدواج توانســته 
با اعتبارسنجی دقیق متقاضیان، مدت 
زمان پرداخت تســهیالت قرض الحسنه 
ازدواج را بسیار کوتاه تر کند.وی افزود: 
در حــال حاضر نیز تامیــن اعتبار الزم 

برای پرداخت تســهیالت قرض الحسنه 
ازدواج در بانک شهر فراهم شده و تمامی 
متقاضیــان در صف انتظار می توانند با 
مراجعه به شــعب این بانــک؛ اقدام به 
تشــکیل پرونده کنند تا هرچه سریعتر 
مقدمات پرداخت آن انجام شود.کاظمی 
با تاکید بر اینکه شعب بانک شهر همواره 
کارنامــه قابل قبولــی در جهت تامین 
منابع مورد نیاز جوانان برای امر مبارک 

ازدواج از خود بر جا گذاشته اند، تصریح 
کرد: همچنین از ابتــدای خرداد ماه تا 
پایــان تیرماه در حــدود ۳٥٠ میلیارد 
ریال تســهیالت قرض الحســنه ازدواج 
پرداخت کــرده ایم.مدیر امور اعتبارات 
بانک شهر با بیان اینکه شعب این بانک 
نیز در پرداخت سایر تسهیالت همانند: 
اشــتغال، کمک به واحدهای تولیدی، 
ودیعه مســکن، پروژه های شهری و ... 
نیز رشد چشــمگیری داشته اند، تاکید 
کرد: طی ماه هــای اخیر ١٢۷ میلیارد 
ریــال وام فرزنــد آوری و ١١۳ میلیارد 
ریــال وام ودیعه مســکن به متقاضیان 

پرداخت کرده ایم.

پرداخت بیش از 550 میلیارد ریال تسهیالت 
قرض الحسنه ازدواج از سوی بانک شهر

اتاق تهران در نقد طرح بانکداری که در دستورکار نمایندگان 
مجلــس قرار دارد و به زودی برای تصویب در صحن مجلس 
ارائه می شــود، نامه ای به رئیس مجلس نوشت و ایرادات این 
طرح را بازگو کرد و خواستار اصالح آن شد.به گزارش ایسنا، 
رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامه ای به رئیس مجلس شورای 
اســالمی، »طرح بانکداری جمهوری اسالمی ایران« را که در 
مجلس در دســت بررسی و شــرف تصویب است را موجب 
بــروز نگرانی هایی برای فعاالن اقتصادی اعالم کرد.مســعود 
خوانســاری در نامه خود به محمدباقر قالیباف، با اعالم اینکه 
تصویب این طرح، ظرفیت قانونی موردنیاز برای ثبات بخشی 
به اقتصاد کالن، کنترل تورم و تحقق ســالمت بانکی را طی 
سال های آتی از کشور سلب خواهد کرد، نسخه ای از مهم ترین 

ایــرادات این طرح را که از ســوی اتاق تهــران و با همکاری 
گروهی از نخبگان و کارشناســان خبره پولی و بانکی تدوین 
شــده، در اختیار رئیس مجلس قرار داد و از وی درخواست 
کرد تا »مســاعی خود در استفاده از فرصت تاریخی تصویب 
این طرح را برای تامین زیرســاخت های قانونی و بازگرداندن 
ثبات به اقتصاد کالن کنترل تورم و ایجاد ســالمت بانکی و 
برقراری جریان روان، شــفاف و منصفانه اعتباری کشور، به 
کار گیرد«.نسخه نهایی طرح بانکداری جمهوری اسالمی، در 
حالی به صحن علنی مجلس برای بررســی راه یافته که اتاق 
تهران و کمیسیون بازار پول و سرمایه این اتاق، پیشنهادهای 
بخش خصوصی برای تکمیل و رفع برخی ابهامات نسخه قبلی 
را ارائه داده بود اما به گفته مســعود خوانساری، راهکارهای 

امیدآفرین بخش خصوصی برای تقویت این طرح، حذف شد و 
کمیسیون اقتصادی مجلس با تصویب نسخه اخیر، نگرانی ها 
در این بخش را تشدید کرده است.به گفته رئیس اتاق تهران، 
طرح جدید قانون بانکداری کشــور، موانع عدیده بر ســر راه 
تامین ثبات پولی و مالی و ســالمت بانکــی قرار می دهد و 
ظرفیت نظام اعتباری را دست مایه اهداف سیاسی کوتاه مدت 
و تامیــن نیازهای مالی دولت می کند، حال آنکه این طرح به 
خوبی گویای این واقعیت است که یکپارچگی و انسجام بانک 
مرکزی را وجه المصالحه ذینفعان بیرونی قرار می دهد.با این 
حال، بررسی و مطالعات اتاق تهران و گروه کارشناسان پولی 
و مالی این اتاق نشــان می دهد که طرح جدید مجلس برای 
نظام بانکداری کشور، ایرادات و ابهامات جدی دارد. از جمله 
آنکه، این طرح با تعمیم ساختار مالی-مدیریتی شرکت ها به 
بانک مرکزی، رئیس کل بانک مرکزی را در کسوت مدیرعامل، 
پاسخگوی ارزش شــرکت به سهامداران می داند و در چنین 
ســاختاری نه تنها رأی رئیس کل در مورد صورت های مالی 

بانک مســموع نیست، ممکن اســت در جلسات مجمع نیز 
به او اجازه اعالم نظر هم داده نشود.بررســی های اتاق تهران 
همچنین نشــان می دهد که طرح مجلس، ســلطه مالی و 
سیاســی دولت بر نظام پولی و اعتباری کشور را، برای ده ها 
سال تنفیذ کرده و ریشــه اصلی تورم و پولی کردن کسری 
بودجه دولت را از طریق ساز و کارهای قانونی در بطن اقتصاد 
ایران مستقر می کند.از دیگر ایرادات اتاق تهران به طرح جدید 
بانکداری ایران، تنزیل جایگاه و اعتبار رئیس کل بانک مرکزی 
به عنوان مهم ترین نهاد تصمیم گیری پولی و بانکی کشــور و 
مداخله قوای مقننه و قضائیه در تصمیمات کالن این نهاد با 
انتصاب نمایندگان خود در مجمع عمومی بانک مرکزی، است 
و حال آنکه، بر اســاس این طرح، منصوبان دیگری از مجلس 
و دیگــر نهادهای حکمیتی در جلســات هیــات عالی بانک 
مرکزی مستقر خواهند شــد که در برابر اختیار تاثیرگذاری 
بر سیاســت های پولــی، مالی و اعتباری کشــور، التزامی به 

پاسخگویی برای آنان متصور نشده است.

درخواست رییس اتاق بازرگانی از قالیباف

قانون جدید بانکداری را تصویب نکنید!

رشد ۶۲ درصدی منابع بانک در ۸ ماه گذشته
به مناســبت هفته دولت و به منظور تشــریح عملکرد بانک قرض الحسنه مهر ایران و اعالم 
برنامه های آتی، نشســت خبری مدیرعامل این بانک با اصحاب رسانه برگزار و در پایان این 
رویداد از پوســتر جشــنواره ملی فرهنگی-هنری قرض الحسنه نیز رونمایی شد.به گزارش 
روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران،دکتر »سید سعید شمسی نژاد« مدیرعامل بانک 
گفت: رشــد منابع این بانک طی دوره ۸ ماهه مدیریت جدید از ۷٢ هزار میلیارد تومان به 
١١۷ هزارمیلیارد تومان رســیده و بیش از ٦٢ درصد رشــد داشته است. هدف ما در سال 
١٤٠١ این است که این منابع را به ٢٠٠هزار میلیارد تومان افزایش دهیم.شمسی نژاد درباره 
اقدامات در حوزه اشتغال، محرومیت زدایی و ازدواج جوانان افزود: ۷۳٠ هزار فقره »تسهیالت 
اشــتغال زایی« به ارزش حدوداً ۸٩ هزار میلیارد ریال طی یک ســال داده شده و ۳۷٢ هزار 
فقره »تســهیالت ازدواج جوانان« به ارزش ۷٥ هزار میلیارد ریال طی یک ســال داده شده 
است.وی درباره وضعیت منابع و مصارف بانک اشاره کرد: منابع در بانک آذرماه سال گذشته 
۷٢هزار میلیارد تومان بوده و در شهریور ماه سال ١٤٠١ به ١١۷ هزارمیلیارد تومان افزایش 
پیدا کرده اســت. در واقع درصد رشــد منابع بانک قرض الحسنه مهر ایران طی ۸ ماه اخیر 
٦٢.٥درصد بوده است.مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر ایران درخصوص اقدامات انجام 
شــده در ۸ ماه اخیر توســط این بانک گفت: سقف وام قرض الحسنه از ٥٠ به ٢٠٠ میلیون 
تومان افزایش پیدا کرده اســت. بالغ بر ٤٠درصد وام های پرداختی بدون ضامن و بر مبنای 
اعتبارســنجی اســت و ١٠٠ فقره وام حمایت از کارآفرینی به شرکت های دانش بنیان در 

نمایشگاه INOTEX اعطا شده است.

نخستین رویداد »کوپ تد« برگزار شد
نخستین رویداد نشست های گفتگومحور »کوپ تد« با حضور معاونین 
وزیر کار و کشــور و نیز ســخنرانی مدیرعامل بیمه تعاون برگزار شد.به 
گزارش روابط عمومی بیمه تعاون، مهدی مسکنی، معاون تعاون وزارت 
کار، تعاون و رفاه اجتماعی ضمن بازدید از نخستین رویداد نشست های 
گفتگو محور »کوپ تد« که با محوریت »تعاون؛ مردمی سازی اقتصاد« 
در محل برج میالد برگزار شده بود، پای سخن افراد دعوت شده نشست 
و در خاتمه مطرح ســاخت: »امیدوارم با تعاونی ها، فعالیت های غیرت 
مند تری را شاهد باشیم«.یونس مظلومی، مدیرعامل بیمه تعاون در این 
رویداد با موضوع »چطور یک تعاونی می تواند موفق باشد؟« سخن گفت 
و مطــرح کرد: بنا دارم در این خصوص که چگونه یک شــرکت تعاونی 
موفق شــده تا به مسیر رشــد باز گردد توضیح دهم.مظلومی ادامه داد: 
سال ١۳٩٦، شــرکت بیمه تعاون در وضعیتی بود که به خاطر اتفاقاتی 
که برایش رخ داده بود، در شــرف انحالل قرار داشت و بیمه مرکزی سه 
سناریو را برای آن در نظر گرفته بود: یکی انحالل؛ دیگری تعلیق فعالیت 
ها تا اطالع ثانوی و ســوم، ادغام در یکی از شرکت های بیمه.با توجه به 
اینکه، این شرکت به عنوان تنها شرکت بیمه ای در بخش تعاون فعالیت 
داشت، هر سه سناریو، اتفاق ناخوشایندی را در این بخش رقم می زند و 

گویای مواردی بود که چندان مناسب پنداشته نمی شد.
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گزیده خبر

گورباچف درگذشت
میخائیل گورباچــف، آخرین رهبر 
اتحاد جماهیر شــوروی سه شنبه 
شب در سن ۹۱ سالگی در روسیه 
درگذشت.به گزارش ایسنا، به نقل 
از القدس العربی، رسانه های روسی 
به نقــل از بیمارســتان »کلینیک 
مرکزی« روسیه بدون ارائه جزئیات 
گزارش دادند وی ســه شنبه شب 

پس از مدت ها مبارزه با یک بیماری جدی،   درگذشت.گورباچف   که در سال 
۱۹۸۵ به قدرت رســید، موجی از اصالحات سیاسی و اقتصادی را با هدف 
مدرن ســازی اتحاد جماهیر شــوروی که از بحران های شدید رنج می برد، 
به راه انداخت.وی   از طرفداران نزدیک شــدن به غرب بود و در سال ۱۹۹۰ 
برنده جایزه صلح نوبل شد.بین سال های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۱، گورباچف   سمت 
رهبری اتحاد جماهیر شوروی سابق را به عهده گرفت؛ اقدامی که منجر به 
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شد. وی در ۲۵ دسامبر ۱۹۹۱ پس از یک 
کودتا مجبور به استعفا شد.گورباچف   آخرین رهبر بازمانده دوران جنگ سرد 
بود.گورباچف   بخش اعظمی از دو دهه گذشته را در حاشیه زندگی سیاسی 
روسیه گذراند و به طور متناوب از کرملین و کاخ سفید خواست تا روابط بین 
واشنگتن و مسکو را اصالح کنند، زیرا معتقد بود تنش ها بین آنها به سطحی 
که در دوران جنگ سرد رسیده بود، افزایش یافته است.گورباچف   سال های 
آخر عمر خود را در بیمارستان گذراند و وضعیت سالمتی اش به شدت رو به 
وخامت گذاشــت.این رهبر شوروی سابق   در سال ۱۹۹۰ به دلیل مذاکره با 
رونالد ریگان، رئیس جمهور وقت ایاالت متحده، بر سر یک توافق مهم برای 
خلع سالح هسته ای، برنده جایزه صلح نوبل شد و تصمیم او برای جلوگیری 
از مداخله ارتش شوروی در ممانعت از فروپاشی دیوار برلین، به عنوان عامل 

کلیدی در حفظ صلح تلقی شد.

پوتین: 
سیاست گورباچف تاثیر شگرفی بر تاریخ 

جهان گذاشت
والدیمیر پوتین گفت میخائیل گورباچف، آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی 
سیاستمداری بود که »تاثیر شــگرفی« بر تاریخ جهان گذاشت.به گزارش 
ایسنا، به نقل از خبرگزاری اســپوتنیک، والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری 
روسیه ضمن عرض تسلیت بابت درگذشت میخائیل گورباچف، اظهار کرد: 
»گورباچف سیاستمدار و دولتمردی بود که تاثیر شگرفی بر روند تاریخ جهان 
گذاشــت.«وی افزود که گورباچف ضرورت اصالحات را درک کرده بود و به 
دنبال ارائه راهکارهای خودش به مسائل مبرم بود.رسانه های روسی به نقل 
از بیمارســتان »کلینیک مرکزی« روسیه بدون ارائه جزئیات گزارش دادند 
که میخائیل گورباچف شامگاه سه شنبه پس از مدت ها مبارزه با یک بیماری 

جدی، در سن ۹۱ سالگی در روسیه   درگذشت.

دیپلمات روس: 
نگرانی های غرب درباره تأسیسات هسته ای 

ایران بی اساس است
نماینده دائم روســیه در آژانس با اشاره 
به عدم اعتماد مقامــات تهران به مواضع 
غیرصادقانه کشورهای غربی تأکید کرد: 
اکثر نگرانی های غربی ها درباره تأسیسات 
هسته ای ایران بی اساس است و در زمان 
حاضر هیچ فعالیت هسته ای غیرمجازی 
انجام نمی شــود.به  تأسیســات  این  در 
گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تســنیم، »میخائیل اولیانوف«، نماینده 
دائم فدراسیون روسیه در سازمان های بین المللی در وین، از جمله در آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در مصاحبه اختصاصی با روزنامه »ایزوستیا«، چاپ 
مســکو، اعالم کرد که بسیاری از نگرانی های کشورهای غربی در خصوص 
وجود ذرات اورانیوم یافت شده در ســایت های هسته ای ایران قبل از سال 
۲۰۰3 کاماًل بی پایه و اســاس است.وی تأکید کرد: »در زمان حاضر هیچ 
گونه فعالیت هسته ای غیرمجاز در این تأسیسات انجام نمی شود«.نماینده 
روســیه در وین نتیجه گیری کرد: »این موضوع دیگر همه را خسته کرده و 
آزاردهنده شــده است، عالوه بر این، بســیاری از نگرانی هایی که همکاران 
غربی مــا در خصوص آنها صحبت می کنند، اگــر بخواهم با یک اصطالح  
روســی بگویم: »حتی ارزش تخم مرغ پرت کــردن را هم ندارند«. تمام این 
مسائل مربوط به گذشــته و مدتها قبل بود و در زمان حاضر هیچ فعالیت 
هسته ای غیرمجاز در تأسیسات ایران انجام نمی شود«.این دیپلمات روس 
یادآور شــد: »ایران باید تا حدی که الزم اســت به سؤاالت اساسی آژانس 
پاســخ دهد تا واقعاً تصمیم درباره حذف این موضوع از دستور کار شورای 
حکام این سازمان گرفته شود«اولیانوف تأکید کرد: مقامات تهران به شرکای 
غربی که در مذاکرات وین شــرکت دارند و اعضای شــورای حکام آژانس 
هســتند، اعتماد ندارند.وی افزود: »البته واقعاً دالیل موجهی برای چنین 
بی اعتمادی وجود دارد، برای اینکه کشورهای غربی در زمان صدام حسین 
در رابطه با عراق و در مورد پرونده شیمیایی سوریه نیز »موضع گیری کاماًل 
ناصادقانــه و غیرواقعی« اتخاذ کرده بودند و ثابت کردند که قابل اطمینان 
نیستند. متأسفانه این یک سالح قدرتمند در دست کشورهای غربی است«.
ایــن دیپلمات بلندپایه روس در پایان گفــت: »به همین دلیل برای طرف 
ایرانی مهم است که تضمین هایی را از طرف همه شرکت کنندگان در برجام 
دریافــت کند که اگر تهران توضیحات مــورد نیاز آژانس بین المللی انرژی 
اتمی را دهد و رافائل گروســی، مدیرکل آن یک گزارش رضایت بخشی در 
این زمینه ارائه دهد، پس از آن، کشورهای غربی دیگر به طور مصنوعی این 
موضوع را در شــورای حکام آژانس مطــرح نکنند«.این اظهارات در حالی 
اســت که چند روز قبل، ابراهیم رئیســی، رئیس جمهوری ایران گفت: تا 
زمانی که آژانس بین المللی انرژی اتمی این پرونده را نبندد، هرگونه توافقی 

»بی معنی« خواهد بود.

آمریکا:

 هنوز تفاهمی درباره برجام حاصل نشده است
نیویورک - ایرنــا- معاون ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
در حالیکــه مذاکرات وین در مراحل پایانی به ســر می برد، 
بــا بیان اینکه تحول جدیدی رخ نداده اســت، اعالم کرد که 
هنوز تفاهمی درباره برجام حاصل نشــده اســت.ودانت پاتل 
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه شنبه به وقت محلی در 
گفتگــو با خبرنگاران گفت: هیچ تحول جدیدی درباره برنامه 
جامع اقدام مشترک وجود ندارد. هنوز تفاهمی حاصل نشده و 
اوضاع همانطور که روز گذشته توضیخ دادم باقی مانده است.
این مقام آمریکایی اضافه کرد: آمریکا پاسخ را هفته پیش به 
اتحادیه اروپا ارســال کرده و اکنون این ایران اســت که باید 
پاسخ دهد.ودانت پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
عصر دوشــنبه به وقت محلی در نشستی تلفنی با خبرنگاران 
آمریکایی با بیان اینکه واشنگتن به پیشنهاد اروپا پاسخ داده 
اســت، توپ مذاکرات وین را همچنان به زمین ایران انداخت 
و مدعی شــد که اکنون به ایران بســتگی دارد که به متن ما 
پاســخ دهد.معاون ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره 
موضع دولت بایدن درباره آغاز غنی ســازی اورانیوم به وسیله 
ســانتریفیوژهای آی آر-۶ در نطنز با تکرار ادعاهای کشورش 

افزود: واشنگتن هنوز معتقد است بازگشت متقابل به پایبندی 
به برجام، در راســتای منافع ملی ایاالت متحده و بهترین راه 
برای جلوگیری از دستیابی به ســالح هسته ای است.معاون 
ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا بــا بیان اینکه در حال 
گفتگوهای فشرده با شــرکای اسرائیلی درباره ایران هستیم، 
تاکید کرد که رژیم صهیونیستی هیچ حامی برای امنیت خود 
نزدیک تر از جو بایدن ندارد. کارین ژان پی یر سخنگوی کاخ 
سفید عصر دوشنبه به وقت محلی در نشستی خبری با ادعای 
اینکه واشنگتن از ابتدای مذاکرات وین، رویکرد اصولی داشته 
است، ادعا کرد اگر ایران آماده انجام تعهدات خود ذیل توافق 
هســته ای ۲۰۱۵ باشــد ما نیز این کار را انجام خواهیم داد.

ســخنگوی کاخ ســفید 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 هســتیم.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.

نخست وزیر موقت عراق تهدید کرد 
در صورت ادامه هرج و مرج و درگیری 
در این کشور از ســمت خود استعفا 
می دهد.به گزارش ایســنا، به نقل از 
شفق نیوز، مصطفی الکاظمی، نخست 
وزیر عراق در سخنانی با تاکید بر این 
که عراق از همه چیــز با اهمیت و با 
ارزش تر است، هشدار داد، در صورت 
ادامه هرج و مرج و درگیری، ســمت 
نخســت وزیری را بر اساس ماده ۸۱ 
قانون اساسی این کشور ترک خواهد 
کرد.الکاظمی در ســخنانی خطاب به 
مردم عراق گفت: من امروز با شــما 
صحبــت می کنــم و از وضعیتی که 
درگیری های سیاســی مــا را به آن 
رســانده به درد آمــدم و از نیروهای 
امنیتــی تشــکر می کنــم و همواره 
با  خواســته ام آن هــا در درگیری ها 

)سالح کنترل نشده( طرفی نباشند.
وی افزود: بیش از دو ســال است که 
علیرغم همــه اتهامات و آزارهایی که 
متوجه ما شد، سیاست محدود کردن 
اســلحه به دســت دولت را در پیش 
گرفته ایم. خون پاک عراقی که دیروز 
زمین ریخت، هشداری  بر  )دوشنبه( 

به هر عراقی صادق و اصیل است که 
امروز باید با حقایق تلخ روبرو شــد و 
اسلحه بر زمین گذاشت.الکاظمی ادامه 
داد: کمیته ای برای تحقیق و تفحص 
تشــکیل دادیم تا با وجود دستورات 
اکیدی که برای جلوگیری از استفاده 
از گلوله صادر کرده ایم، مشخص کند 
چه کسانی به سمت تظاهرکنندگان 
تیراندازی کردند و چه کسانی مسئول 
افتادن اســلحه در دست مردم عادی 
هســتند. همچنین باید مســئولیت 

حمالت شبانه موشــکی و راکتی به 
مقرهای دولتی و منطقه سبز مشخص 
شــود.وی با بیان اینکه ســالح های 
استفاده شــده در این درگیری ها به 
نوعی هدر رفت پول، خون و فرصت ها 
است، خاطرنشان کرد: این سالح باید 
برای حفاظت از عراق اســتفاده شود 
نه در جنگ قدرت.هــر قطره خونی 
که بر زمین بریزد ناشــی از شکست 
مزمن سیاسی است.وی افزود: به همه 
عراقی ها می گویم عراق از همه بزرگتر 

است و هیچ شخص، حزب و نیرویی 
مهمتر از عراق و منافع آن نیست.

نخست وزیر عراق گفت: این واقعیت 
شرم آور مستلزم موضع گیری صادقانه 
و صریــح برای مقابله با آن اســت.او 
در ادامــه به اختالفــات میان احزاب 
سیاســی عــراق کــه از ۱۰ ماه قبل 
باعث بن بســت فعلی در این کشور 
و شکست در تشکیل دولت و انتخاب 
رئیس جمهور شــده اشــاره و اعالم 
کرد: »از نظر سیاســی، ما مسئولیت 
خــود را برای آغــاز گفت وگوی ملی 
بین نیروهای مختلف سیاســی انجام 
داده ایــم تــا به آنها کمــک کنیم به 
یک راه حل رضایت بخش برای عموم 
برسند، اما این گفت وگو مستلزم این 
اســت که همه قبول کنند، نه اینکه 
تشدید سیاسی ادامه یابد و به حمل 
ســالح و گرفتن جان عراقی ها منجر 
شــود.«الکاظمی هشــدار داد که اگر 
آشوب، درگیری، اختالف و نزاع ادامه 
یابد و عامالن آن به صدای عقل گوش 
ندهند، گام اخالقی و میهن پرستانه 
خود را با اســتعفا از نخســت وزیری 

برمی دارد.

 نخست وزیر عراق تهدید
 به استعفا کرد

استقبال بیشتر فرانسوی ها از ایدئولوژی 
راست-افراطی

براساس آخرین نظرســنجی اندیشکده »بنیاد نوآوری سیاسی«، نتیجه انتخابات 
ریاســت جمهوری و مجلس فرانســه نشــان می دهد که مردم فرانسوی به طور 
فزاینده ای از ایدئولوژی جناح راســت افراطی که در گذشــته تابو بود، استقبال 
می کنند.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، تحقیقی که روز دوشنبه 
توسط روزنامه فرانسوی »لو فیگارو« منتشر شد نشان می دهد که براساس تحلیل 
نتایج انتخابات مزبور و ســه نظرسنجی که با بیش از ۹۰۰۰ شرکت کننده انجام 
شــد، افراد زیای از فرانسه به سمت جناح راســت افراطی سوق پیدا کرده اند.این 
تحقیــق ادعا می کند که آمار باالی رای های ممتنع و ســفید، رای های اعتراضی 
و تســاوی آرا در این انتخابات جهت نشــان دادن نارضایتی از انتخاب نامزدها یا 
سیستم سیاســی کنونی منجر به موفقیت چشــمگیر مارین لوپن، نامزد راست 
افراطی و حزبش شد.این تحقیق افزود: »این موفقیت نه تنها در نظرسنجی ها بلکه 
در افکار عمومی هم قابل مشــاهده است. از ایده های حزب راست افراطی مارین 
لوپن موسوم به »اجتماع ملی« )RN( به طور گسترده ای استقبال می شود.«داده ها 
و ارقام نیز نشــان می دهند که در حین انتخابات ریاســت جمهوری ۲۰۲۲، آرای 
راست افراطی 3۲.3 درصد بود اما درحالیکه این رقم در انتخابات ریاست جمهوری 
۲۰۱۷، ۲۷.۱ درصد بود.پس از آنکه حزب »اجتماع ملی« ۸۹ کرســی را تصاحب 
کرد و بدین ترتیب بزرگترین گروه اپوزیســیون را در مجمع ملی فرانسه تشکیل 
داد، حــدود ۴۷ درصد از شــرکت کنندگان این تحول را »خوب« توصیف کردند. 
۵۹ درصد از شــرکت کنندگان که خود را راست افراطی می خوانند، معتقدند که 
حزب RN توانایــی اداره دولت را دارد و ۵۷ درصد باور دارند که این حزب حامی 
جامعه ای اســت که آن ها مایلند در آن زندگی کنند.این تحقیق انجام شــده در 
پایان نتیجه گیری کرد: »حزب RN پــس از آنکه لوپن از رهبری آن کناره گیری 
کند، در نهایت با چالش هایی مواجه خواهد شد و همچنین حزب امانوئل ماکرون، 
رئیس جمهوری فرانسه، درخصوص انتخابات مجدد واضح و شفاف، نوعی ناامیدی 

محدود اما واقعی را تجربه کرد. 

بایدن برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ 
آمریکا ثبت نام کرد

رسانه های غربی گزارش کردند، جو بایدن اوراق رسمی ثبت نام خود به عنوان 
نامزد انتخابات ریاســت جمهوری سال ۲۰۲۴ آمریکا را نزد کمیسیون فدرال 
انتخابات این کشور ثبت کرده است.به گزارش فارس، رسانه های غربی به یک 
سند منتشر شــده از سوی وبسایت کمیسیون فدرال انتخابات آمریکا استناد 
کردند که نشــان می دهد جو بایدن رییس جمهور آمریکا ثبت نام مجدد به 
عنوان نامزد برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا را نزد این کمیسیون 
انجام داده است.به نوشته روزنامه ایندیپندنت، در صفحه مربوط به برگه ثبت 
اطالعات کاندیداتوری مجدد جو بایدن برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ 
آمریکا که امروز ســه شنبه ثبت و منتشر شده، عبارت »بایدن به عنوان نامزد 
رییس جمهوری« در بخش اطالعات »کمیته اصلی ستاد انتخاباتی برای جوزف 
آر بایدن جونیور و کاماال هریس« ذکر شــده است.به نوشته ایندیپندنت، خبر 
ثبت اوراق رسمی کاندیداتوری مجدد برای ریاست جمهوری از سوی جو بایدن 
در حالی منتشر می شــود که او قرار است روز پنجشنبه سخنرانی مهمی در 
ایالت فیالدلفیا ایراد کند و خود را برای این سخنرانی آماده می کند.بر اساس 
اعالم کاخ ســفید، بایدن در اطراف بنای »پارک تاریخی ملی اســتقالل« در 
فیالدلفیا با موضوع »ادامه نبرد برای روح ملت« سخنرانی خواهد کرد.آنطور که 
ایندیپندنت نوشته، موضوع این سخنرانی بایدن یادآور عنوانی است که او برای 
ستاد انتخاباتی سال ۲۰۲۰ خود به کار برده و آن مبارزه انتخاباتی و نبردش با 
دونالد ترامپ در آن انتخابات را به عنوان »نبرد برای روح آمریکا« معرفی کرد.
بر اســاس قوانین انتخاباتی آمریکا نامزدهای انتخاباتی احزاب این کشور ابتدا 
باید در رقابت درون حزبی مربوط به هر یک از احزاب شرکت و با چهره های 
دیگری که در داخل آن حزب به عنوان نامزدهای انتخابات درون حزبی مطرح 
شــده اند رقابت کنند اما به طور معمول یک رییس جمهور مشغول به کار به 
احتمال تقریبا مســلم نامزد اصلی حزبش برای رسیدن به دور بعدی ریاست 

جمهوری خود است.

صدراعظــم آلمان تحریم ها علیه روســیه 
را »موثــر« خوانده و مدعی شــد که این 
تحریم ها راه مهمی برای تحت فشــار قرار 
دادن مســکو جهت پایــان دادن به جنگ 
اوکراین اســت.به گزارش ایسنا، به نقل از نووستی، اوالف شولتس، صدر اعظم 
آلمان در مصاحبه ای گفت: تحریم های غرب »موثر و صحیح« هستند.وی افزود 
که روســیه »از پیشرفت تکنولوژیکی جهانی جدا شده است و هرچه این روند 
طوالنی تر شود، روسیه بیشتر متضرر خواهد شد.« شولتس تاکید کرد که امکان 
ندارد درباره خروج آلمان از گروه کشــورهایی که از اوکراین حمایت می کنند، 

صحبــت کنیم. آلمان طی هفته ها و ماه های آینده و حتی بیشــتر به ارســال 
ســالح برای کی یف ادامه خواهد داد و آخرین شاهکارهای تسلیحاتی خود را 
مثل سیستم های دفاعی هوایی، راداری و پهپادهای شناسایی به اوکراین ارسال 
می کنیم. آخرین بسته تسلیحاتی ما برای اوکراین ۶۰۰ میلیون یورو ارزش دارد. 
هدف ما مدرن سازی نیروهای مسلح اوکراین است که بتوانند از کشورشان دفاع 
کنند. آلمان می تواند مسئولیت ویژه ای را برای ایجاد ظرفیت های توپخانه ای و 
دفاع هوایی اوکراین بر عهده بگیرد.صدر اعظم آلمان در ادامه پوتین را به ترسیم 
مجدد مرزها با »خشــونت« متهم کرد و مدعی شد: »حمله روسیه به اوکراین 
حمله به نظم امنیتی اتحادیه اروپا است. ما بی تفاوت نمی مانیم تا شاهد کشته 

شدن زنان، مردان و کودکان یا از بین رفتن کشورهای آزاد از روی نقشه جهان 
و ناپدید شــدن آنها در پشت  دیوارها یا پرده آهنین باشیم. ما نمی خواهیم به 
قرن های ۱۹ و ۲۰ با جنگ های اشغالگری و خودکامگی بازگردیم. »وی افزود: 
»دقیقا همین اروپای متحد اســت کــه پوتین را تحقیر می کند؛ چرا که این با 
جهان بینی او که در آن کشــورهای کوچک مجبور به تسلیم در برابر انگشت 
شــمار قدرت های بزرگ اروپایی هستند، تطابق ندارد.«  جنگ اوکراین از ۲۴ 
فوریه آغاز شــده و همزمان با آغاز این نبرد کشورهای غربی از جمله آلمان در 
تالش هستند با اعمال تحریم های سخت اقتصادی و سیاسی علیه روسیه این 

کشور را به شکست بکشانند.

صدراعظم آلمان: 

درهفتههاوماههایآینده»شاهکارهای«تسلیحاتیخودرابهاوکراینمیدهیم
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پژوهشگران ایتالیایی، نوعی دست رباتیک را با روش چاپ سه بعدی 
ابداع کرده اند که قابلیت باز و بســته شــدن و خم و راست کردن 
انگشــتان را دارد.به گزارش ایسنا و به نقل از نیو اطلس، ما در مورد 
عضالت مصنوعی زیاد شــنیده ایم که به دســتگاه های رباتیک یا 
اندام های مصنوعی امکان می دهند تا حرکاتی  مانند حرکات انسان 
داشته باشــند. اگرچه بیشتر عضالت مصنوعی در آزمایشگاه ها و با 
استفاده از مواد دارای فناوری پیشرفته تولید شده اند اما نوع جدیدی 
از آنها را می توان با اســتفاده از چاپگر سه بعدی ساخت.این سیستم 
محــرک پنوماتیک که »GRACE« نام دارد، توســط دانشــمندان 
»موسسه فناوری ایتالیا«)IIT( و »مدرسه مطالعات پیشرفته سنت 
آنا«)SSSA( طراحی شــده اســت.هر محرک به شــکل یک المپ 
پالســتیکی توخالی و انعطاف پذیر اســت که چین هایی در امتداد 
طرفین آن قرار دارند. هنگامی که هوا از طریق یک شــلنگ متصل 
به محرک پمپاژ می شــود، کوتاه تر و ضخیم تر می شــود. در مقابل، 
هنگامی که هوا بیرون می رود، محرک طوالنی تر و نازک تر می شود.

اگر این فناوری در یک انگشت رباتیک گنجانده شود، محرک می تواند 
وقتی هوا به داخل پمپاژ می شود، انگشت را ببندد و هنگامی که هوا 
خارج شــد، آن را باز کند.با توجه به کاربرد مورد نظر، محرک ها را 
می توان در شکل ها و اندازه های گوناگون، در ضخامت های مختلف 
و از انواع گوناگون پالســتیک ساخت. این متغیرها به تعیین میزان 
انبساط و انقباض یک محرک، جهت حرکت و میزان فشار هوا برای 

فعال کردن آن کمک می کنند.

محققان دانشــگاه مستقل مادرید در مطالعه اخیرشــان اظهار کردند 
نوشیدن حداقل دو فنجان چای در روز از قلب افراد محافظت می کند و 
به آنها کمک می کند تا عمر طوالنی تری داشته باشند.به گزارش ایسنا 
و بــه نقل از اســکای، نتایج یک مطالعه جدید نشــان می دهد افرادی 
کــه بیش از دو فنجان چای در روز می نوشــند، نســبت به افرادی که 
چای نمی نوشــند بیشتر عمر می کنند.محققان موسسه ملی سالمت از 
داده های بانک زیســتی بریتانیا اســتفاده کردند و در آن اطالعات ۸۵ 
درصد از نیم میلیون مرد و زن ۴۰ تا ۶۹ ســاله که به طور منظم چای 
می نوشــیدند را مورد بررسی قرار دادند. از این تعداد، ۸۹ درصد گفتند 
که چای سیاه می نوشند. محققان در این مطالعه به این نتیجه رسیدند 
که اثرات مفید چای به اینکه چای سیاه با شیر یا شکر مصرف شود یا در 
دمایی که در آن نوشیده می شود بستگی ندارد.در این مطالعه محققان 
به بررســی نتایج یک پرسشنامه که از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ انجام شده 
بود پرداختند و عادات این افراد را تا یک دهه بعد نیز بررســی کردند. 
محققان با بررسی اطالعات و عادات نوشیدن چای افراد دریافتند مصرف 
منظم چای ســیاه)پرمصرف ترین چای در اروپا( با کاهش متوسط   بین 
۹ تا ۱۳ درصد در مرگ و میر طی ۱۰ ســال در میانساالن همراه بود. 
اکثر افراد مورد بررسی قرار گرفته افراد سفیدپوست، بزرگسال و مبتال 
 Fernando(»به بیماری های قلبی عروقی بودند.»فرناندو رودریگز آرتالجو
Rodríguez Artalejo( اســتاد پزشکی پیشگیرانه و بهداشت عمومی در 
دانشگاه مســتقل مادرید، این تحقیق را نشــان دهنده پیشرفت قابل 
توجهی در این زمینه توصیف کرد و گفت که بیشــتر مطالعات در آسیا 

انجام شده است، چرا که آنها بیشترین مصرف چای سبز را دارند.

چاپ سه بعدی یک دست رباتیک 
پیشرفته

نوشیدن چای عمر را طوالنی 
می کند

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

صدها نفر کشته و صدها هزار آواره در اثر سیل خسارت بار در پاکستان/ 
خبرگزاری فرانسه

ام جی 4 دو موتوره 2023 معرفی شد
خودروساز چینی ام جی از یک هاچبک برقی جدید رونمایی کرده است که از لحاظ عملکرد با خودروی اسپرتی چون پورشه ۹۱۱ کاررا 
S یا تسال مدل ۳ چهارچرخ محرک برابری می کند! ام جی این خودرو نه با قیمتی نجومی که با قیمتی برابر با یک فولکس واگن گلف 
 »Triumph Edition« عرضه خواهد کرد.ام جی از نسل جدید هاچبک ۴ خود رونمایی کرده و حال قصد دارد تا نسخه خاص آن را با نام
روانه بازار کند که از دو موتور برقی ســود برده و توان تولید ۴۴۲ اســب بخار قدرت و ۶۰۰ نیوتن متر گشتاور را دارد. در مقام مقایسه 
می توان به مرســدس بنز ۱۰۰ هزار دالری کالس S A۴۵ نگاهی داشــت که حدود ۳۰ اسب بخار و ۱۰۰ نیوتن متر توان تولید قدرت و 
گشتاور کمتری دارد.بهره وری ام جی Triumph ۴ از دو موتور قدرتمند باعث شده تا این هاچبک تنها درعرض ۳.۸ ثانیه به سرعت ۱۰۰ 
کیلومتر بر ساعت برسد. این خودرو که خود را به رقیبی تازه برای مرسدس بنز یادشده و آئودی RS۳ معرفی کرده است، مانند این دو 
خودرو از سیستم چهارچرخ محرک سود می برد. با این وجود، ام جی ۴ در بحث شتاب گیری حدود نیم ثانیه از تسال مدل ۳ پرفورمنس 
سدان عقب تر است اما اختالف زمانی کمتری با تسال مدل Y پرفورمنس النگ رنج دارد.انرژی ذخیره شده در باتری های این هاچبک برابر 

۶۱.۷ کیلووات ساعت است که به آن امکان پیمایش مسافتی ۴۶۰ کیلومتری را می دهد.

مورینیو بعد از تعویض به دیباال چه گفت؟
سرمربی تیم رم ایتالیا بعد از برتری برابر مونتزا فاش کرد که بعد از تعویض دیباال به این بازیکن چه گفته است.به گزارش ایسنا، در جریان 
هفته چهارم فوتبال سری آ، تیم فوتبال آ اس رم به مصاف تیم فوتبال مونتزا رفت و در یک بازی پر گل با نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی 
دست یافت. در این بازی پائولو دیباال در دقایق ۱۸ و ۳۲ دو گل را برای رم ثبت کرد. در ادامه کار راجر ایبانز در دقیقه ۶۱ توانست گل 
سوم رم را به ثمر برساند تا این تیم با نتیجه ۳ بر صفر پیروز این میدان شود. جالوروسی هم چنان شکست ناپذیر است، در چهار بازی تنها 
یک گل دریافت کرده است و در صدر جدول رده بندی لیگ قرار گرفته است.ژوزه مورینیو پس از پیروزی ۳ بر صفر رم مقابل مونتزا  از 
پائولو دیباال و تامی آبراهام تمجید کرد. مورینیو در نشست خبری خود در پاسخ به این سوال که هنگام تعویض دیباال به او چه گفته است 
گفت: فصل گذشته، وقتی یوونتوس اینجا در المپیکو بازی کرد و او تعویض شد، به دیباال گفتم: »تو خیلی خوب هستی، بچه.« بنابراین 
امشب همین را گفتم. به همین خاطر وقتی دوباره این جمله را به او گفتم خندیدیم. پائولو استعداد بزرگی است که با تیم و برای تیم 
بازی می کند. اگرچه او برای این ساخته نشده است اما با کارهای خارق العاده به دفاع کمک می کند. من فکر می کنم او در قطر جام جهانی 
خوبی داشته باشد. شاید لیونل اسکالونی باید چند بطری شراب برای من بفرستد، زیرا او یک بازیکن فوق العاده در اختیار خواهد داشت.

چو دل شد زان او رهزگ نمیرد
چو خورد از خوان او رهزگ نمیرد

هب رس می رگدم از عشقش، چو دانم
هک رسرگدان او رهزگ نمیرد

تن عاشق بمیرد رد جدایی
ولیکن جان او رهزگ نمیرد

هب رددش رگ دلم زین پیش می رمد
پس از ردمان او رهزگ نمیرد

تنم را رپ شود پیماهٔن عمر
ولی پیمان او رهزگ نمیرد

هب زندان زعزیی رد شد این دل
هک رد زندان او رهزگ نمیرد

پیشنهاد

چهره روز

سرگشته راه حق
کتاب سرگشــته راه حــق اثری جــذاب و خواندنی از 
نیکوس کازانتزاکیس، نویسنده بزرگ یونانی است. این 
رمان داستان قدیسی بزرگ و تاثیرگذار در مسیحیت به 
نام فرانسوآی آسیزی است. فرانسوآ از بنیان گذاران فرقه 
فرانسیسکن ها است که در سراسر جهان شهرت دارد و 
پیروان آن در طول ســده های گذشته خدمات فراوانی 
برای جامعه بشری انجام داده اند. فرانسوآ در اواسط قرون 
وســطی تأثیر عمیقی بر الهیات و فلسفه غرب گذاشت. 
کازانتزاکیس در این کتاب، زندگی نامه این قدیس را به 

زیباترین شکل ممکن روایت می کند.
راوی این کتاب، برادر لئون است. کسی که جرقه ای در 
ذهن فرانســوآ ایجاد می کند و در همان برخورد اول تا 
انتها در کنار او می ماند. در ابتدای داســتان، لئون خود به دنبال حقیقت و در جســتجوی خداست اما 
می توان گفت او یک قدیس حقیقی نیســت. شــخصیت ساده و ســر به زیری دارد و اگر یک فرمانده 
خوب داشته باشد، سربازی زحمتکش خواهد بود اما به تنهایی، سختی های مسیر همیشه او را از پای 
درمی آورد و روح ضعیفش تاب نمی آورد.روزی لئون با شکمی گرسته وارد شهر اسیز می شود. به دنبال 
لقمه ای نان دســت پیش همه دراز می کند اما کســی به او کمکی نمی کند. نهایتا به او می گویند اگر 
می خواهد ســیر شود نزد فرانســوآ برود زیرا او آدم ولخرجی است و همیشه به فقرا هم کمک می کند. 
نهایتا لئون فرانسوآ را پیدا می کند و در همان برخورد اول به وضوح مشخص است که سرنوشت این دو 
نفر به هم گره خورده است.زندگی فرانسوآ عالی است. در ناز و نعمت بزرگ شده و مدام به مهمانی های 
مختلف می رود. در کوچه و خیابان آهنگ می نوازد و آواز می خواند و تا می تواند از زندگی زمینی لذت 
می برد. همه چیز به نظر خوب است اما لئون در دیدار با او سوال سخت و عجیبی مطرح می کند. سوالی 
که زندگی فرانسوآ را زیر و رو می کند و به شدت او را به فکر فرو می برد. لئون از او می پرسد: »آیا چیزی 
کم و کســر نداری؟« همچنین به او می گوید: »ای ارباب جوان، دلم برای تو می ســوزد.« این حرف ها 

واکنش شدید فرانسوآ را در پی دارد و از لئون می خواهد....

قادر میزبانی
قــادر میزبانی )زادهٔ ۱۵ شــهریور ۱۳۵۴ در تبریز،۶ 
ســپتامبر ۱۹۷۵( دوچرخه ســوار تیم ملــی ایران و 
از راه یافتــگان بــه المپیک ۲۰۰۸ پکــن و المپیک 
۲۰۱۶ ریو اســت. او قهرمان دوچرخه ســواری جاده 
بازیهای آســیایی ۱۹۹۸ در بانکوک است که از سال 
۲۰۰۲ دوچرخه ســواری جاده را به طور حرفه ای آغاز 
کرده اســت. میزبانی در تور دوچرخه سواری ۲۰۰۵–

۲۰۰۶ النگ کاوی مالزی همراه با تیم جیانت تایوان 
در میان دوچرخه سواران آسیایی موفق به کسب مقام 
قهرمانی شــد. او اکنون عضو تیم دوچرخه ســواری 
باشگاه شــهرداری تبریز است. او با قهرمانی در هفت 
دور از تور ایران )آذربایجان( پر افتخارترین ورزشکار 
در این تور به حســاب می آید.میزبانی مسن ترین ورزشــکار ایرانی حاضر در رقابت های المپیک 
تابستانی ۲۰۱۶ ریو برزیل بود. او در رقابت های تیمی جاده »درحالی که نیمی از مسیر مسابقه را 
در المپیک ریو طی کرده بود، ناگهان تعادل خود را از دست داد و از مسیر خارج شد و به دیواره 
کنار جاده برخورد کرد تا نقش بر زمین شــود«و عبور از خط پایان این مسابقات را از دست داد. 
او در رقابت های تایم تریل انفرادی توانست مقام سی ویکم را کسب کند. او در مصاحبه با روزنامه 
شــرق عنوان کرد که »هشت دقیقه« پس از زمین خوردن »خود را به گروه رساند اما کمک داور 

مانع از ادامه حرکت او شد«.

سینما

فیلــم »ِدرب« هادی محقــق برای رقابــت در بخش 
جیسئوک بیست و هفتمین دوره جشنواره فیلم بوسان 
انتخاب شد.به گزارش ایســنا به نقل از روابط عمومی، 
فیلــم ســینمایی »ِدرب« جدیدترین ســاخته هادی 
محقــق و تهیه کنندگی رضا محقــق در بخش رقابتی 
بیســت و هفتمین دوره جشــنواره فیلم بوسان رقابت 
می کند. امســال در بخش جیسئوک جشــنواره که به 
آثار فیلمســازان آسیایی اختصاص دارد، ۸ فیلم انتخاب 
شــده اند که در کنار »ِدرب« فیلم هــای دیگری چون 
»تغییر« ساخته یالکین تویچیف از ازبکستان، »دسامبر« 
به کارگردانی آنشال کاهوان از ژاپن، »زندگی و زندگی« 
ساخته علی قوی تن از ایران، »داستان گو« به کارگردانی 
آنانت نارایان ماهدوان از هند، »هفده نفر« ســاخته پریتوی کانانور از هند، »شــش شخصیت« ساخته 
ام. ال. باندوانــوف ِدواکــوال از تایلند، »یک بال و یک دعا« به کارگردانــی لی کوانگوک از کره جنوبی 
رقابت می کنند. این بخش مختص فیلمسازانی است که در کارنامه کاری شان سه فیلم یا بیشتر از آن 
کارگردانی کرده اند.»ِدرب« ساخته هادی محقق به تهیه کنندگی رضا محقق در بخش سودای سیمرغ 
چهلمین جشنواره فیلم فجر نیز حضور داشت و موفق به دریافت دیپلم افتخار جایزه ویژه هیات داوران 
شد. »ِدرب« روایتگر مامور اداره برقی است که قرار است برق خانه ای تَک و دورافتاده را وصل کند.هادی 
محقق، محمد اقبالی و... از جمله بازیگران این اثر هستند. »درب« محصول سیتلکام و پخش بین المللی 
آن برعهده علی قاسمی است.او پیش تر با فیلم »ممیرو« به تهیه کنندگی رضا محقق در بیستمین دوره 
جشــنواره فیلم بوسان نیز شرکت کرده و توانسته بود دو جایزه بهترین فیلم بخش »جریان های نو« و 

»فیپرشی« جشنواره را دریافت کند. 

»درب« ایرانی در جشنواره »بوسان«
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