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تهران- ایرنا-فرمانده کل ارتش گفت: به آمریکایی ها با واسطه اطالع داده شد که شناورهای آنها در منطقه معین قرار دارد؛ هشدار داده شد که قوانین بین المللی را 
رعایت کنند.به گزارش خبرنگار دفاعی ایرنا،سرلشکر عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش در حاشیه مراسم آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه دافوس ارتش در پاسخ 
به این ســوال که چه اقداماتی در جهت تقویت ارتش در منطقه برای حفظ صلح و ثبات انجام شــده است، گفت: یک سری از برنامه ها و اقدامات کارهایی است که 
معموالً در زمین، دریا و هوا در بخش نیروی هوایی و پدافند دائماً در حال انجام است. همان گونه که مطلع هستید در بخش هایی از مرزهای شرقی کشور و مرزهای 

غربی، نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران مستقر است.وی افزود: ما دائماً به صورت ۲۴ ساعته در آسمان پرواز هواپیماهای....

www.sobh-eqtesad.ir

سرلشکر موسوی تشریح کرد:

جزئیات برخورد ناوشکن جماران با قایق  آمریکایی
info@sobh-eqtesad.ir

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد:
هدفگذاری رشد ۳۰ درصدی نقدینگی 

در سال ۱۴۰۱ 
 رییس کل بانک مرکزی از هدفگذاری ۳۰ درصدی رشــد نقدینگی در 
سال ۱۴۰۱ توســط بانک مرکزی خبر داد و افزود: در راستای تنظیم 
رابطه مالــی بانک مرکزی و دولت، شــورای هماهنگی دولت و بانک 
مرکزی با حضور وزارت اقتصاد، ســازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت 
و بانک مرکزی تشــکیل شده است که این هماهنگی نقش مهمی در 
انضباط مالی دولت داشــته است.به گزارش اقتصاد آنالین، علی صالح 
آبــادی در حضور آیت اهلل ســید ابراهیم رییســی، رییس جمهور که 
صبــح دیروز به منظور نظارت ســتادی در بانک مرکزی حضور یافته 
بود، کنترل تورم، اصالح نظام بانکی، تقویت حکمرانی ریال، توســعه 
بانکداری اسالمی و ثبات بخشی به بازار ارز را از جمله مهمترین برنامه 
های راهبردی بانک مرکزی برشمرد و به تشریح عملکرد و برنامه های 

بانک مرکزی در این حوزه ها پرداخت.
رییس کل بانک مرکزی گفت: کنترل رشــد پایــه پولی و نقدینگی، 
تنظیم رابطه مالی دولت با بانک مرکزی و مدیریت انتظارات تورمی از 

مهمترین اقدامات بانک مرکزی در زمینه کنترل تورم است.
صالح آبادی با بیان اینکه بر این اساس خالص مطالبات بانک مرکزی از 
دولت از ۶۵ همت در ۴ ماهه ابتدایی سال گذشته به ۴۷ همت در مدت 
مشــابه سال جاری کاهش پیدا کرده اســت، تاکید کرد: دولت حدود 
۲۸ همت از ســپرده های خود نزد بانک مرکزی اســتفاده کرده است 
و اســتقراضی از بانک مرکزی نداشته و استفاده از تنخواه را به حداقل 
رسانده است.وی خاطرنشان کرد: به منظور کنترل رشد نقدینگی و پایه 
پولی نیز کمیته پایش پایه پولی و نقدینگی در بانک مرکزی تشــکیل 
شــده که به طور مستمر تغییرات این شاخص ها را بررسی کرده و در 
صورت انحراف از نرخ های هدفگذاری شــده نسبت به انجام اقدامات 

اصالحی اقدام می کند.
صالح آبادی حفظ ثبات ارز، عالمت دهی شــفاف و موثر در خصوص 
اولویت هدف کنترل تورم، ایجاد فضای اطمینان در جامعه نســبت به 
انضباط مالی دولت و تقویت سیاســت های ارتباطی و انتشار به موقع 
اخبــار و اطالعات را از اقدامات مهــم بانک مرکزی در زمینه مدیریت 
انتظارات تورمی دانســت و خاطرنشــان کرد: خوشــبختانه بر اساس 
اقدامات انجام شــده، نرخ تورم از ۵۹.۳ درصد در شــهریور ماه ســال 
گذشــته به ۴۰.۱ درصد در حال حاضر رســیده است و تورم نقطه به 
نقطه  نیز که در شــهریور ماه سال گذشته به ۶۵ درصد رسیده بود در 
پایان سال گذشته به ۲۹.۵ درصد رسید. البته حذف ارز ترجیحی باعث 
رشد مقطعی تورم در اوایل امسال شد که با تخلیه آثار تورمی ناشی از 
آن در تیرماه شاهد کاهش آن بودیم و این روند کاهشی تداوم خواهد 
داشــت.رییس شورای پول و اعتبار ادامه داد: رشد پایه پولی نیز که در 
تیرماه ۱۴۰۰ به ۴۲.۶ درصد رسیده بود در حال حاضر به ۲۶.۲ رسیده 
و رشد نقدینگی نیز از ۴۲.۸ درصد  به ۳۴.۹ درصد کاهش یافته است.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تســهیالت پرداختی بانک ها در 
۴ ماهه اول امســال به ۱۰۰۰ همت رسیده اســت، افزود: ۶۶ درصد 
تســهیالت بانکی در حوزه سرمایه در گردش پرداخت شده است؛ این 
در حالی اســت که میزان کل تسهیالت پرداختی در چهار ماهه سال 
گذشــته ۷۳۸ همت بوده اســت. صالح آبادی تامین مالی قاعده  مند 
و وثیقــه محور، کنترل اجزای ترازنامه بانک هــا و جلوگیری از خلق 
نقدینگی خارج از ضوابط، اصالح ساختار نظام مالی و سرمایه ای بانکها، 
تسهیل دسترسی عموم مردم به خدمات بانکی و توسعه شمولیت مالی 
و نیز توســعه ابزارهای تامین مالی زنجیره ای را از اقدامات مهم بانک 
مرکزی در زمینه اصالح نظام بانکی دانست.وی تصریح کرد: در همین 
راســتا کنترل مقداری ترازنامه بانک ها، اتصال سامانه سمات به سایر 
ســامانه های داخل و خارج از بانک مرکزی، الزام به افزایش ســرمایه 
بانک ها، تکمیل پــروژه ادغام بانکهای نظامی و الزام ۱۰ بانک به ارائه 

طرح تجدید ساختار اختصاصی انجام شده است.
رییس کل بانک مرکزی از تصویب ضوابط صندوق های قرض الحسنه 
تک شعبه ای در شورای پول و اعتبار خبر داد و افزود: احراز هویت غیر 
حضوری، اســتفاده از سفته الکترونیکی، افزایش سقف تسهیالت خرد 
به ۲۰۰ میلیون تومان و اجازه رشــد ترازنامه بانک های قرض الحسنه 
تا ۵ درصد، از جمله اقدامات مهم در زمینه تســهیل دسترسی مردم 
به خدمات بانکی اســت. وی با اشاره به اینکه تاکنون ۳۱۰ هزار فقره 
تســهیالت قرض الحسنه بدون وثیقه به مبلغ ۹.۳ همت توسط شبکه 
بانکی پرداخت شده است، افزود: از ابتدای سالجاری تاکنون مبلغ ۵۸ 
همت در قالــب ۴۱۸ هزار فقره وام قرض الحســنه  ازدواج  پرداخت 
شــده اســت، همچنین طی این مدت مبلغ ۱۳ همت در قالب ۳۱۵ 
هزار فقره تســهیالت فرزندآوری پرداخت شده است.رییس کل بانک 
مرکزی با تشــریح حمایت عملیاتی بانک مرکزی از تولید با روش های 
غیر تورمی تاکید کرد: خوشــبختانه با برنامه های بانک مرکزی تامین 
مالــی بنگاه های تولیدی از طریــق اوراق گام از ۲۰ همت عبور کرد.

وی ادامه داد: در حالی که از بهمن ماه ۹۹ تا تیرماه ســال جاری ۸.۸ 
همت اوراق گام اســتفاده شــده بود، با اصالحات انجام شده از تیر ماه 
ســال جاری تا تاریخ ۱۰ شهریور مبلغ ۱۳.۴ همت اوراق گام استفاده 
شــده است که نشانگر رشــدی قابل توجه در این زمینه است.رییس 
شــورای پول و اعتبار، ســاماندهی بیش از ۱۸ میلیون درگاه پرداخت 
و کارتخوان، اجرای قانون جدید چک و ارتقای ســامانه های مربوطه، 
شناسایی هوشــمند شبکه های مشکوک، تفکیک حسابهای شخصی 
و تجاری و اســتقرار نظام پرداخت مبتنی بر رمز ریــال را از اقدامات 
بانک مرکزی در زمینه تقویت حکمرانی ریال دانست و افزود: در زمینه 
بانکداری اسالمی نیز تقویت جایگاه شورای فقهی و گسترش آموزش و 
طراحی گواهینامه حرفه ای بانکداری اسالمی دنبال شده است و تهیه 
ســند راهبردی بانکداری اسالمی نیز در دستور کار بانک مرکزی قرار 
دارد.صالح آبادی همچنین ثبات بخشی به بازار ارز، اتصال سامانه های 
ارزی بانــک مرکزی به کمرگ و مالیات، حفظ و تقویت ذخایر ارزی و 
انعقاد پیمان های پولی دوجانبه را از اهم اولویت های بانک مرکزی در 
حوزه ارز دانســت و خاطرنشان کرد: ایجاد تعادل در بازار ارز در دستور 

کار بانک مرکزی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی:
به زودی دفاتر اسناد هم کد رهگیری صادر می کنند

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: صدور کد رهیگیری طبق قانون کامال رایگان است و در حال انتقال 
ســامانه مرتبط با صدور کد رهگیری از وزارت صمت و اصناف به وزارت راه و شهرســازی هستیم و در حال 
حاضر اقدامات انتقال زیرساخت های فنی این سامانه از اصناف به وزارتخانه در حال انجام است که به زودی 
مراحل انتقال به پایان می رسد و دیگر هیچ بهایی برای صدور کد رهگیری پرداخت نخواهد شد.به گزارش 
خبرنگار اقتصادی ایلنا، حدود دو ماه از تغییر محاســبه حق الزحمه مشــاوران امالک گذشته اما با مقاومت 
مشــاوران امالک هنوز هم بــا روش و فرمول قبل ازمصوبه هیات وزیران، حق الزحمه و درصد کمیســیون 

مشاوران امالک محاسبه و از طرفین خریدار و فروشنده اخذ می شود.
بسیاری از کارشناسان و مسئوالن بر این باور هستند که وابستگی حق کمیسیون مشاوران امالک با قیمت 
مســکن، در افزایش قیمت ها در بازار مســکن موثر بوده از این رو؛ بر اساس مصوبه هیات وزیران قرار بر این 
شد که حق الزحمه خدمات مشاوران امالک از طریق سامانه معامالت محاسبه و در قراردادها و مبایعه نامه ها 
چاپ  شــود و روش و فرمول محاسبه حق الزحمه مشــاوران امالک از تعیین درصدی طرف های معامله، به 
رقم ارزش منطقه ای معامالت که کمیســیون تقویم امالک که ســاالنه تعیین می کند، تغییر کرد اما وجود 
این مصوبه همچنان مشاوران امالک با فرمول قدیمی از طرف معامله حق الزحمه دریافت می کنند.  محمود 
محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرســازی در گفت وگو با خبرنگار اقتصــادی ایلنا درباره این مصوبه هیات 
وزیران اظهار داشت: موضوع اصلی در مصوبه هیات وزیران این است که حق الزحمه ای که مشاوران امالک 
دریافــت می کنند، دیگر ارتباطی با قیمت ملک مورد معامله نخواهد داشــت.وی با بیان اینکه پیش از این 
مصوبه شرایط به گونه ای بود که ملک هر چه گران تر به فروش می رسید، درصد حق کمیسیون بنگاه دار و 
مشاورامالک افزایش پیدا می کرد، ادامه داد: به عبارت دیگر پیش از این، درصدی از کل ارزش قرارداد سهم 
مشــاوران امالک بود اما این روند محاســبه تغییر کرده و با مصوبه هیات وزیران اخیر قرار بر این شد که با 
تصویب کمیسیون نظارت هر استان، درصدی نسبت به شرح اقداماتی که از سوی مشاوران امالک انجام شده 
به قیمت معامالتی هر منطقه اضافه شود و این قیمت معامالتی هر سال توسط سازمان امور مالیاتی تعیین 
می شود و ثابت است و البته قیمت ها در بلوک های هر منطقه با منطقه دیگری متفاوت است.  معاون مسکن 
و امور مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه درصدی از این قیمت را کمیسیون نظارت هر استان تعیین 
می کند و آن به عنوان حق الزحمه مشــاوران امالک محسوب می شود، گفت: در این فرمول جدید، ملک با 
هر قیمتی که خرید و فروش شود حق الزحمه مشاوره امالک همان عددی است که براساس محاسباتی که 
با آن قیمت ثابت به دست می آید، تعیین می شود بنابراین هر چه ملک را گران تر به فروش برسانند تاثیری 
در حق کمیسیون امالکی نخواهد داشت.محمودزاده افزود: پیش از این منافع بنگاه با قیمت مسکن به هم 
وصل بود اما با مصوبه جدید این شرایط تغییر کرده و ملک به هر قیمتی که فروش رود، نمی تواند تاثیری در 
درصد کمیسیون مشاوران داشته باشد.  وی همچنین با تاکید بر اینکه انعقاد قرارداد در دفاتر رسمی اسناد از 
نظر قانونی هیچ تفاوتی با انعقاد قرارداد در بنگاه های مالک ندارد، اظهار داشت: خریدار و فروشنده یا مستاجر 
و موجر می توانند برای انعقاد قرارداد به دفاتر رســمی اسناد مراجعه کنند که از نظر قانونی و حقوقی هیچ 
فرقی با تنظیم قرارداد در مشــاوران امالک ندارد و اساسا رجوع به مشاوران امالک الزامی ندارد اما اخذ کد 
رهگیری برای هر قرارداد الزامی است.معاون وزیر راه و شهرسازی از امکان صدور کد رهگیری از سوی دفاتر 
اســناد رسمی خبر داد و گفت: صدور کد رهیگیری طبق قانون کامال رایگان است و در حال انتقال سامانه 
مرتبط  با صدور کد رهگیری از وزارت صمت و اصناف به وزارت راه و شهرســازی هســتیم و در حال حاضر 
اقدامات انتقال زیرساخت های فنی این سامانه از اصناف به وزارتخانه  در حال انجام است که به زودی مراحل 
انتقال به پایان می رسد و دیگر هیچ بهایی برای صدور کد رهگیری پرداخت نخواهد شد. عالوه بر این صدور 
کد رهگیری به خدمات دفاتر اسناد رسمی هم اضافه می شود بنابراین به غیر از بنگاه های امالک، دفاتر هم 

می توانند برای قراردادها کد رهگیری صادر کنند.

تهــران- ایرنا- رئیس جمهــور با تأکید بر لزوم پرهیز نظــام بانکداری از 
بنگاه داری، مأموریت های اصلی بانک مرکزی برای تحول در نظام بانکی 
را تبیین کرد.به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، آیت اهلل »سید ابراهیم 
رئیســی« در جریان بازدید از سامانه های بانک مرکزی و پس از استماع 
گــزارش رئیس بانک مرکــزی در جمع مدیران ارشــد این مجموعه به 
»جایــگاه مهم بانک مرکزی« در مدیریت منابــع پولی و مالی و اصالح 
نظام بانکی اشاره و مأموریت های ۱۰گانه برای تحول و ارتقای آن تعریف 
کرد.آیت اهلل رئیسی بانک مرکزی را اتاق اندیشه ورزی و رصد سیاستهای 
پولی و مالی کشور خواند و گفت: بانک مرکزی باید مسیر اصالح و ارتقای 
نظام بانکی را با قوت به پیش ببرد و بر اجرای سیاست های مالی و پولی 
کشــور نظارت کند.رئیس جمهور در این جلسه تقویت ارزش پول ملی، 
اصالح ناترازی بانک ها، توقف رشــد سالیانه نقدینگی، اصالح سبد ذخایر 
ارزی متناسب با نیازهای ســرمایه گذاری و تجاری کشور، توسعه دامنه 
وثایق و تسهیل فرایند وثیقه گذاری، فعال سازی حساب تجاری ، تقویت 
ســامانه های نظارتی و تأمین ســرمایه درگردش واحدهای تولیدی را از 
جمله مأموریت های اصلی بانک مرکزی بیان کرد.آیت اهلل رئیسی »توقف 
رشــد نقدینگی و مدیریت خلق پول« را مأموریــت مهم بانک مرکزی 
برشــمرد و افزود: نقدینگی اگر با مدیریت به ســمت تولید هدایت شود 
نگران کننده نیست اما اگر به سمت سوداگری در بازار حرکت کند تبعات 
ویران کننده ای خواهد داشت.وی »هدف گذاری نقدینگی زیر ۲۵ درصد« 
از ســوی بانک مرکزی را اقدام بسیار مهم دیگر نظام پولی کشور دانست 

که کنترل و مدیریت آن موجب مهار تورم خواهد شد.

بخش نظارتی بانک مرکزی تقویت شود
رئیس جمهور ناترازی بانک ها را از عوامل تورم عنوان کرد و اظهار داشت: 
بانــک مرکزی باید بخش نظارتی خــود را تقویت و بتواند با برنامه ریزی 
سیاســت های پولــی و ضدتورمی را اجــرا کند.آیت اهلل رئیســی با ابراز 
خرســندی از وضعیت ســامانه های پایش و رصد بانــک مرکزی، گفت: 
بحمداهلل در زمینه جمع آوری و رصد داده ها و اطالعات در شرایط خوبی 
قرار داریم، و این اطالعات می تواند به شفافیت مالی در کشور کمک کند.

وی اقدام به موقع برای جلوگیری از تخلف را از مصادیق با اهمیت استفاده 

از اطالعات جمع آوری شده توسط این سامانه ها عنوان کرد و خاطرنشان 
کرد: همه کســانی که در نظام اقتصادی کشور فعالیت دارند با نظارت و 
اقدام بــه موقع بانک مرکزی به این ادراک برســند که زمینه هیچ گونه 

تخلفی در این سیستم وجود ندارد.

بانک مرکزی چشم بینای نظام بانکی و پولی کشور است
رئیس جمهور بانک مرکزی را چشم بینای نظام بانکی و پولی کشور دانست 
و گفت: باید محور تمام اقدامات نظام بانکی کشــور در جهت حمایت و 
تقویت تولید باشــد، چرا که امروز نجات کشور در تولید است و عمل به 
تأکیدات رهبر معظم انقالب در زمینه حمایت از تولید نسخه شفابخش 
اقتصاد ایران است.آیت اهلل رئیسی در ادامه »رفع مشکل سرمایه در گردش 
واحدهای تولیدی« را اقدام مهم بانک مرکزی خواند و افزود: بخشــی از 
دالیل تعطیلی واحدهای تولیدی مشکل سرمایه در گردش است که اگر 
مرتفع شــود منجر به افزایش تولید و اشتغال خواهد شد.رئیس جمهور 
همچنین از رئیس کل بانک مرکزی خواست تا تالش خود را بکار گیرد تا 
اصول بانکداری اسالمی با دقت و نظارت کامل در قراردادها و عقود بانکی 
اجرا شود.آیت اهلل رئیسی نظارت و کنترل بر ارز و کاال با هدف جلوگیری 
از ســوداگری در بازار از سوی بانک مرکزی را مورد تأکید قرار داد و بیان 
کرد: اگر کســی به دنبال اخالل در بازار اســت باید برخورد شود اما باید 
بدانیم فعال اقتصادی نیاز به حمایت و تشویق دارد و نباید هر اقدامی را 
بــه عنوان تخلف تلقی کرد.وی »توجه ویــژه به حاکمیت ریال« را مورد 
تأکید قرار داد و گفت: اســتفاده از ارزهای مختلف خصوصا در مبادالت 
با کشورهای همســایه و پیمان های دو جانبه پولی می تواند به تامین با 
ثبات کاال و افزایش مبادالت کمک و کشــور را در مقابل تکانه های دالر 
مصون کند.رئیس جمهور بانک مرکزی فعال و آگاه به شرایط پولی و مالی 
را از ضرورت های تحول اقتصادی دانســت و گفت: اقدامات به موقع شما 
در بانک مرکزی اثرات بسیار مثبتی در ارتقای نظام پولی و بانکی کشور 
خواهد داشت.آیت اهلل رئیســی همچنین با اشاره به ضرورت پرداخت به 
موقع تسهیالت بانکی تأکید کرد: نباید بین تصمیم و اعالم عمومی با اجرا 
و پرداخت تســهیالت فاصله باشد و در این زمینه تاکید می کنم توسعه 

دامنه وثایق و تسهیل فرایند وثیقه گذاری اجرایی شود.

 برخورد با بانک های متخلف

مسدودی بخشی از وجوه وام ممنوع است
در گفت وگوی پاسخ داده شد؛

سهامداران چگونه می توانند در قبال 
توثیق سهام، وام دریافت کنند؟

جاخالی دادن بانک ها به طرح نهضت ملی مسکن

تهران- ایرنا- مدیر پروژه توثیق الکترونیک شرکت سپرده گذاری مرکزی ضمن اعالم شرایط توثیق سهام 
برای دریافت تســهیالت بانکی، گفت: اگر فرد وام گیرنده در مدت زمان مشخص اقدامات به بازپرداخت 
وام نکند، بعد از اطالع رســانی های الزم، درخواست فروش از سوی بانک به شرکت سپرده گذاری ارسال 
و انجام خواهد شد.»سمیه محمدی« در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به حاشیه های ایجاد شده از 
سوی سهامداران در خصوص توثیق سهام برای دریافت تسهیالت بانکی اشاره کرد و اظهار داشت: موارد 

مطرح شده از سوی سهامداران مبنی....

مخبر: 

گرانی ها کمتر خواهد شد
وزیر صنعت: وضعیت صادرات بسیار مطلوب شد

فقط ۳.۵میلیارد دالر دیگر تا تأمین ارز 
بدون نفت فاصله داریم

در نظارت ستادی از بانک مرکزی ابالغ شد؛

مأموریت های ۱۰گانه رئیسی برای تحول در نظام بانکی
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عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشــتی، از احتمال درگیر شــدن با بیماری 
آنفلوانزا در پاییز و زمســتان امسال خبر داد.

به گــزارش خبرنگار مهر، پیام طبرســی، روز 
یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ در گفتگوی زنده 
اینســتاگرامی، به بیماری آنفلوانزا اشاره کرد و 
گفت: احتمال امسال با بیماری آنفلوانزا مواجه 
خواهیم شــد، چون محدودیت های کرونایی 
را نداریــم.وی با عنوان این مطلب که آنفلوانزا 
از قدیمــی ترین ویروس هایی اســت که تا از 
قبل از پاندمی کووید در جهان شــناخته شده 
بود، افــزود: آنفلوانزا از بزرگ ترین بیماری های 
تنفســی در قرن گذشــته بوده است که دنیا 
۴ پاندمــی این بیماری را تجربه کرده اســت.

ایــن فوق تخصص بیماری هــای عفونی ادامه 
داد: در دو ســه ســال اخیر که درگیر پاندمی 
کرونا شدیم، کمتر شاهد شیوع آنفلوانزا بودیم 
و در ســال اول کرونا فقــط ۱۰ تا ۱۵ درصد 
عفونت هــای تنفســی ناشــی از آنفلوانزا بود، 
اما در سال گذشــته با توجه به شدت گرفتن 
کرونا، مــوارد آنفلوانزا کاهش یافت.طبرســی 
گفت: امســال با توجه به اینکه محدودیت ها 
را نداریم و مراکز آموزشی به صورت حضوری 
بازگشایی می شود و مردم هم ماسک نمی زنند، 
احتمال دارد دوباره درگیر آنفلوانزا شــویم.وی 
افزود: شــیوع بیماری آنفلوانزا از اوایل آبان تا 
اردیبهشــت است که می بایست از همین حاال 
برای تزریق واکسن آنفلوانزا اقدام کرد.طبرسی 

گفت: اولویت تزریق واکســن آنفلوانزا همانند 
گروه هایی اســت که برای واکسن کرونا از آنها 
نام می بریــم. مثل افرادی کــه بیماری های 
زمینه ای دارند، مــادران باردار، کودکان زیر ۵ 
سال و ســالمندان باالی ۶۵ سال، در اولویت 
تزریق واکســن آنفلوانزا هســتند.وی در مورد 
زمان تزریق واکســن آنفلوانزا، افزود: بهترین 
زمان تزریق واکســن آنفلوانزا، از اواخر شهریور 
تا اوایل مهر اســت که دو هفته طول می کشد 
آنتی بادی در بدن ایجاد شود.طبرســی گفت: 
البته کسانی که به هر دلیلی این واکسن را در 
زمان تعیین شــده تزریق نکرده اند، می توانند 
در آبان و آذر هم این واکسن را دریافت کنند، 

چون بیماری تا اردیبهشت ادامه دارد.

فوق تخصص بیماری های عفونی تاکید کرد؛

امسال احتماال درگیر آنفلوانزا خواهیم شد

شناسایی ۱۱۶۳ بیمار جدید کرونا در کشور
 ۴۸ نفر دیگر جان باختند

بنابر اعالم وزارت بهداشت، طی شبانه روز گذشته ۱۱۶۳ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شدند و متاسفانه 
۴۸ نفر بر اثر ابتال به این بیماری جان خود را از دســت دادند.به گزارش ایســنا، از دیروز تا امروز ۱۳ شهریورماه 
۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۱۶۳ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۲۶۵ 
نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۵۳۳ هزار و ۸۷ نفر رسید.متاسفانه در 

طول ۲۴ ساعت گذشته، ۴۸ بیمار مبتال به کووید۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند
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صدور »کارت شناسایی موقت« برای فاقدین شناسنامه آغاز شد
وزیر کشور از صدور »کارت شناسایی موقت« برای فاقدین شناسنامه خبر داد.به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ احمد وحیدی دیروز در حاشیه افتتاح و بهره برداری از درگاه 
خدمات یکپارچه سازمان ثبت احوال کشور و رونمایی از کارت شناسایی موقت فاقدین شناسنامه، با اشاره به اینکه ثبت احوال یک سازمان ریشه دار و قدیمی است، اظهار کرد: طبیعی است 
که با گذر زمان این سازمان نیاز به تحوالت و بروزرسانی خود دارد تا بتواند به عنوان یک سازمان پیشرو شرایط خود را حفظ کند.وی تصریح کرد: خوشحالم که شرایطی در این سازمان 
ایجاد شده که شاهد حرکت ها و ایده های نو هستیم و در طی فعالیت این سازمان در دولت سیزدهم، دستاوردهای خوبی وجود دارد.وزیر کشور با اشاره به راه اندازی پایگاه سببی و نسبی 
و ارائه آن به دســتگاه های متقاضی تصریح کرد: این اقدام مهمی اســت که قبال نبوده اســت و اینکه در این دوره و پس از چند ماه این مسئله به نتیجه برسد و پاسخگو باشد، قابل تقدیر 
است.وحیدی با بیان اینکه بنا بر اعالم رئیس سازمان ثبت احوال کشور 60 الی 70 درصد از اطالعات از پایگاه سببی و نسبی بارگذاری شده است گفت: انشاءاهلل در آینده نیز با وارد کردن 
بخش های بعدی این اطالعات این پایگاه کامل تر خواهد شد.وی با اشاره به اینکه با راه اندازی پایگاه سببی و نسبی، مشکالت و چالش هایی که در گذشته درخصوص سرشماری وجود داشته 
است برطرف خواهد شد گفت: در سال 90، سرشماری انجام گرفت که در ادامه نیز این سرشماری در سال 95 انجام گرفت و در واقع اطالعات ما هر 5 سال به 5 سال بروزرسانی شده است.

گزیده خبر

مخبر: 
گرانی ها کمتر خواهد شد

معاون اول رئیس جمهور گفت: با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها حداقل یارانه هر 
فرد دست خودش است، هرچند اتفاقاتی در مسائل بین المللی و منطقه ای افتاد 
اما به سرعت آرامش گرفته و با کاهش تورم این گرانی ها همچنان کمتر خواهد 
شــد.به گزارش خبرگزاری تســنیم از فردوس،  محمد مخبر پیش از ظهر دیروز 
  اجالسیه جهادگران کشور  که همزمان با سیزدهم شهریور سالروز حضور جهادی 
مقام معظم رهبری در زلزلــه 1347  فردوس  در مصالی امام خمینی )ره( این 
شهر برگزار شد با بیان اینکه  جهاد در تمامی آثار انسان ها از ابتدا تا االن به اشکال 
مختلف از جمله جهاد اکبر و جهاد اصغر تعریف شــده است، اظهار داشت: جهاد 
اصغر، دفاعی و نظامی و جهاد اکبر جهاد با نفس است.وی با بیان اینکه در گفتمان 
و اندیشــه مقام معظم رهبری یک ارتقا در این تعریف دیده می شود و متفاوت از 
تعریــف جهاد در کالم و مکتوبات افــراد آمده که این مفهوم فراتر از وضعیت در 
دفاع و جهاد با نفس تعریف می شود، افزود: تعریف جهاد از دیدگاه رهبری تفاوت 
جدی با تعاریف مرسوم دارد و دارای جهت گیری خاصی است که در تمامی دوران 
زندگی ایشان، تبعید، مبارزه با طاغوت، جنگ تحمیلی، دوران ریاست جمهوری 
و رهبری و همه ابعاد، این مسیر و جهت گیری را در حرکت های ایشان می بینیم.

وی با بیان اینکه اگر فعالیت ها با آن رویکرد باشــد، حرکت در مسائل اقتصادی، 
اجتماعی و سیاسی جهاد می شود و یک نقشه راه است که تعیین می کند ما چه 
وضعیــت، موضع و حرکتی را باید دنبال کنیم، تصریح کرد: مقام معظم رهبری 
در ارتبــاط با جهاد اصغــر و جهاد اکبر، یک جهاد کبیر را هم تعریف می کنند و 
جهاد کبیر یعنی نقشه دشمن را بشناسیم و در تقابل و خنثی سازی آن نقشه ها 
حرکت کنیم.معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه براســاس این جهت گیری و 
نقشه راه باید در فعالیت های اقتصادی سراغ اقتصاد مقاومتی رفتیم، خاطرنشان 
کرد: اگر در تقابل با دشمن، نقشه های او را بخوانیم و حرکت ما خنثی سازی آن 
نقشه ها باشد، جهاد می شود و در مسائل امنیتی و دیپلماسی نیز همین طور است.

کســی که می خواهد در این جریان قرار بگیرد باید بداند چه ویژگی هایی داشته 
باشد و در جریان جهادی نیز این گونه است.مخبر با بیان اینکه برگزاری اجالسیه 
ملی جهادگران مستندســازی یک حرکت بزرگ جهادی در 54 سال قبل است، 
تاکید کرد:  باید امــروز را روز آغاز یک حرکت جهادی اعالم و دنبال کرد.وی با 
بیان اینکه جهاد کبیری که رهبر معظم انقالب بیش از 50 سال قبل در فردوس 
شروع کردند امروز نیز وجود دارد و در دولت سیزدهم اولین جلسه ای که خدمت 
ایشان بودیم 2 نکته مهم فرمودند؛ یکی اینکه چشمتان به داخل باشد نه به بیرون 
و دوم اینکه خنثی سازی تحریم ها مورد توجه باشد، اضافه کرد: باید بگوییم مقام 
معظم رهبری در سال 47 نیز که برای امدادرسانی به زلزله زدگان در این منطقه 
حضور یافتند، نقشــه دشمن را خواندند و خنثی کردند، امروز بعد از گذشت 53 
سال می بینید برای حل معضل کشور نیز خنثی سازی تحریم ها را مورد تاکید قرار 
می دهند.معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه ابتدا که دولت را تحویل گرفتیم 
با مشکالت زیادی مواجه بودیم، وضعیت فروش نفت ما مناسب نبود طوری که 
نفتی که می فروختیم وجه آن را در اختیار نداشتیم، کاالهای اساسی ما همه به 
خط قرمز بود، گفت: کشورهای اطراف ما مدعی بودند که دیپلماسی را می فهمند 
و کشــورهای منطقه علیه ما بودند اما با این راهنمایی که مقام معظم رهبری به 
رئیس جمهور کردند، نفت مان را فروختیم، پولمان را جابه جا کردیم و نیز کاالهای 
اساسی را آوردیم.مخبر با بیان اینکه تدبیر رهبر معظم انقالب را باید اینجا دید، 
کشور ما در جنگ تحمیلی بود و سران کشورها برای میانجی می آمدند اما امروز 
کشورها از ما می خواهند برای حل مسائل بین المللی میانجی کنیم، تاکید کرد: با 
همین راهبرد امروز نفت مان را فروختیم، پولمان را جابه جا کردیم و روزانه 750 
نفر در اثر کرونا در کشــور کشته می شدند که نه واکسن و نه اجازه ساخت آن را 
می دادند و تجهیزات را هم تحریم کردند. وقتی دولت سیزدهم سر کار آمد طی 
2 ماه، 150 میلیون واکســن وارد شــد و تا امروز حدود 60 میلیون واکسن هم 
داخل کشور ساخته شده است.وی با بیان اینکه امروز برای همه معضالت کشور 
برنامه مدون داریم از جمله برای نوســانات اقتصادی کشــور که 70 سال کشور 
از آن زجر می کشــد، اضافه کرد:  بیش از 50 تا 60 ســال اســت که ما از تورم، 
ناترازی بودجه و ناترازی در بانک ها زجر می کشــیم اما داریم کاری می کنیم به 
نقطه خوبی برسیم و ســاختار بودجه را اصالح و تنظیم می کنیم لذا برای رشد 
اقتصادی، تولید و اشتغال کارهای بزرگی را شروع کردیم و ظرفیت های کشور نیز 
فوق العاده است.مخبر با بیان اینکه این دولت کارهای بسیار بزرگی را شروع کرده 
اســت افزود: در محضر مقام معظم رهبری عرض کردیم نعمت هایی که خداوند 
به این کشــور داده و اقداماتی که در بیش از 40 سال قبل در حوزه زیرساخت ها 
انجام شده هر کدام می تواند کل کشور را با هم اداره کند که ایشان تایید کردند.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه 2 هزار و 700 کیلومتر به دریا دسترسی 
داریم گفت: همچنین وجود معادن، ظرفیت های کشاورزی، نفت و گاز را داریم، 
برای استخراج یک میدان نفتی 6 میلیارد دالر نیاز داریم که 6 ماه طول می کشد 
تا نفت روی زمین بیاید و 6 ماه طول می کشــد تا 6 میلیارد دالر درآمد داشــته 
باشــیم؛ این کشور، کشوری اســت که بخواهید این گونه اداره شود.وی با اشاره 
به ترانزیت در کشــور تصریح کرد: امکاناتی که در کشــور وجود دارد قابل تصور 
نیست، سرمایه گذاری های زیادی داریم و سال ها تراز استهالک از سرمایه گذاری 
جلو افتاده که بســیار بحث بدی است. در چند وقت گذشته بیش از 60 میلیارد 
دالر از محل داخلی و خارجی داریم ســرمایه گذاری می کنیم که به ســرعت به 
100 میلیارد دالر خواهد رســید. برای انواع اشتغال اعم از ُخرد، خانگی، بزرگ 
یا متوســط مدل و منبع و ظرف اجرا تعریف کرده ایم، کاری که برای مسکن نیز 
انجام داده ایم.معاون اول رئیس جمهور افزود: این گونه نیست که به احداث چهار 
میلیون مســکن اتهام می گذارند، با کمک همین مردم و جهادی ها انجام شده و 
طی قراردادی که با قرارگاه امام حسن )ع( منعقد شده، طی دو سال و نیم یک نفر 
از مجموعه کمیته امداد و بهزیستی بدون مسکن نمی ماند و برای مسکن برنامه 
داریم.وی با بیان اینکه برای مقابله با فقر برنامه جدی داریم گفت: اولین کاری که 
کردیم هدفمندی یارانه ها بود و همه دوستان جهادی که جمع شده اند یک وجه 
مشترک دارند و آن دلسوزی و جان دادن به خدمت برای رفع محرومیت است که 
شعار این دولت نیز هست.سال قبل 360 هزار میلیارد تومان یارانه برای گوشت، 
تخم مرغ، روغن و سایر اقالم دادیم اما چه کسانی از این یارانه ها استفاده کردند.

افرادی که یک نســبت از این یارانه سهم داشتند اما هیچ استفاده ای نمی کردند 
از طرفی یک فرد هم پسمانده ناهار و شام وی به اندازه نیاز یک ماه فرد دیگری 
بوده و این کجای عدالت است.معاون اول رئیس جمهور بیان کرد: با اجرای طرح 
هدفمندی یارانه ها حداقل یارانه هر فرد دست خودش است، هرچند اتفاقاتی در 
مسائل بین المللی و منطقه ای افتاد اما به سرعت آرامش گرفته و با کاهش تورم 
این گرانی ها همچنان کمتر خواهد شد. امیدواریم با همین تفکری که مقام معظم 
رهبری بیش از 50 سال قبل شروع کردند و آن جهاد کبیر است، شاهد کشوری 
قوی، پیشرفته و با عزت خواهیم بود.مخبر در بخش دیگر سخنانش اظهار داشت: 
شان اجرایی به من حکم می کند از این رویداد استفاده الگویی و روش حکمرانی 
داشته باشم.مقام معظم رهبری تعریف متفاوتی از جهاد و جهت گیری خاصی در 
این زمینه دارند که یک نقشه راه است. جهاد در تمامی آثار انسان ها از ابتدا تا االن 
به اشــکال مختلف تعریف شده، از جمله جهاد اکبر و جهاد اصغر است که جهاد 

اصغر، دفاعی و نظامی و جهاد اکبر جهاد با نفس است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:
غرب توافق را معطل کند، گزینه های 

دیگری روی میز می گذاریم
تهران- ایرنا-عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه ایران به دنبال پایان دادن به مذاکرات 
است، اظهار داشــت: اگر طرف غربی نخواهد توافق کند گزینه های 
دیگری بر روی میز داریم و دســت ایران در این زمینه خالی نیست.
محمود عباس زاده مشکینی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا با 
بیان اینکه هرگونه معاهده بین المللی بدون تضمین فاقد ارزش است، 
گفت: با توجه به تجربه گذشــته، غربی ها ثابت کردند که در اجرای 
تعهداتشان قابل اعتماد نیستند به همین دلیل جمهوری اسالمی به 
دنبال اخذ تضمین برای توافق است، البته نمایندگان مجلس نیز بر 
لزوم اخذ تضمین حساســیت دارند و اصوال نباید بدون اخذ تضمین 
قراردادی را امضا کرد. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلــس تصریح کرد: هر توافقی که ایــران را از امتیازات مورد نظر 
محروم و محدود کند مورد پذیرش ملت ایران نخواهد بود، جمهوری 
اسالمی در شــرایط اقتدار قرار دارد لذا وزارت امورخارجه در میدان 
دیپلماســی می تواند با قدرت بیشــتری عمل کند .وی با توجه به 
اقدامات دولت ســیزدهم در روند مذاکرات و مقابله با زیاده خواهی 
غرب، گفت: برگ های برنده ایران در این دور از مذاکرات کمک کرد 
تا تیم مذاکره کننده با اقتدار بیشــتری برای حفظ منافع ملی ایران 
تالش کنند، انســجام سیاسی در کشور، رهبری هوشمند و  عبور از 
شــرایط تحریمی وضعیتی را در عرصه بین الملل و صحنه مذاکرت 
ایجاد کرد که  آمریکا وادار به عقب نشینی شد.عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس اظهارداشت با تحمل سختی ها برای 
حفــظ عزت ایران و تکیه بر ظرفیت های داخلی  برخی از تحریم ها 
را خنثی و برخی را با خودکفایــی بالاثر کردیم البته  اجرای قانون 
راهبردی مجلس هم  بخشــی از دستاوردهای از دست رفته  ایران  
در بخش هســته ای بازتولید کرد و این برگ برنده ای بود تا بتوانیم 
با اقتدار این دور از مذاکرات را به  پیش ببریم.عباس زاده مشــکینی 
توافــق برد- برد را برای تامین منافع  ملی ایران مهم ارزیابی کرد و 
گفت: جمهوری اسالمی با این منطق مذاکره می کند البته غربی ها 
بیشتر از ایران به مذاکره نیاز دارند ما با تمام قوا به دنبال پایان دادن 
به مذاکرات با توجه به اهداف مورد نظر هستیم و  اما اگر طرف غربی 
نخواهد توافق کند گزینه های دیگری بر روی میز داریم و دست ایران 
در این زمینه خالی نیســت.نماینده مردم مشکین شهر در پاسخ به 
سوالی که آیا حل مسائل پادمانی تضمینی برای رفع تحریم ها خواهد 
بود؟ گفت: این کار یک مقدمه اســت و می تواند دیوار خراب شده 
اعتماد بین ایران و غرب را ترمیم کند و باید به گونه ای طراحی شود 

که ماشه دست  ایران باشد.

سرلشکر موسوی تشریح کرد:

جزئیات برخورد ناوشکن جماران با قایق  آمریکایی
تهران- ایرنا-فرمانده کل ارتش گفت: به آمریکایی ها با واســطه 
اطالع داده شــد که شــناورهای آنها در منطقه معین قرار دارد؛ 

هشدار داده شد که قوانین بین المللی را رعایت کنند.
به گزارش خبرنگار دفاعی ایرنا،سرلشــکر عبدالرحیم موســوی 
فرمانده کل ارتش در حاشــیه مراسم آغاز سال تحصیلی جدید 
دانشگاه دافوس ارتش در پاسخ به این سوال که چه اقداماتی در 
جهت تقویت ارتش در منطقه برای حفظ صلح و ثبات انجام شده 
است، گفت: یک ســری از برنامه ها و اقدامات کارهایی است که 
معموالً در زمین، دریا و هوا در بخش نیروی هوایی و پدافند دائماً 
در حال انجام است. همان گونه که مطلع هستید در بخش هایی 
از مرزهای شرقی کشــور و مرزهای غربی، نیروی زمینی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران مستقر است.وی افزود: ما دائماً به صورت 
24 ساعته در آسمان پرواز هواپیماهای نگهبانی را شاهد هستیم 
که دائماً در آسمان کشــور در حال پرواز هستند. نیروی پدافند 
هوایی کشور در اقصی نقاط کشور دائماً در حال رصد آسمان است 
و اگر کوچک ترین ورودی غیر مجاز داشــته باشند با آن ورودی 
برخورد و مواجه می شــوند.فرمانده کل ارتش تاکید کرد: نیروی 
دریایــی ارتش جمهوری اســالمی نیز در آب هــای آزاد در باب 
المندب، دریای سرخ، اقیانوس هند و دریای عمان وظیفه حفاظت 
و حراســت از منافع جمهوری اســالمی ایران و باز نگه داشتن 
خطوط کشــتیرانی و نفتکش ها را بر عهــده دارد که هر از چند 
گاهی اخبار درگیری های آن را مشــاهده و به سمع و نظر ملت 
ایران می رسد.سرلشکر موســوی گفت: عالوه بر این برنامه های 
آموزشــی، تدارکات آمادی، ذخایر در نقشه های تحقیقات برای 
اینکه بتوانیم همواره به روز باشــیم و از تهدیدات دشمنان عقب 
نمانیم دائماً و پیوســته در حال انجام است و این اقدامات از امور 
دائمی است و بنا بر مقتضیات رزمایش هایی نیز برای پیاده کردن 
آنچه آموخته شده، تجهیزات جدید، روش های جدید و متناسب 
با تهدیدات جدید و رصد دشمنان انجام می شود تا بدانیم چگونه 
در مقابل آنها باید آماده باشیم.وی گفت: رزمایش بزرگ مشترک 
پهپادی در دو هفته گذشــته از جمله این رزمایش ها است و در 
آینده ای نزدیک نیز رزمایش زمینی را شاهد خواهیم بود و پس از 
آن نیز این سلســله رزمایش ها ادامــه دارد.فرمانده کل ارتش در 
مورد برنامه های آموزشــی ارتش، اظهار کرد: برنامه های آموزشی 
ارتش در دانشــگاه ها و دانشکده های آموزشــی دائماً به صورت 
برنامه ای جریان دارد و موجب تقویت افسران، درجه داران مقتدر 
و بــا دانش می شــود تا بتوانند مأموریت های خــود را در فضای 
پیچیده امروز و فردا به خوبی انجام دهند.سرلشــکر موسوی در 
مورد برخورد ناوشکن جماران با قایق های هدایت پذیر آمریکا در 
دریــا و ادعــای آمریکایی ها، تصریح کــرد: آمریکایی ها با خوی 
تجاوزگری و خود بزرگ بینی که دارند نسبت به حقوق ملت ها و 
نســبت به حقوق پذیرفته شــده بین المللی گاهی بی توجهی 
می کنند. این شــناورهای بدون سرنشین که با ماموریت هایی از 
طرف نیروی دریایی آمریکا در دریاها مشــغول مأموریت هستند 
بدون توجه به اینکه این منطقه، منطقه عبور سایر شناورها است 
و آنها می توانند خطراتی را برای عبور امن شناورهای دیگر فراهم 
کنند، رها می کنند و نســبت به ایمن ســازی آنها توجه الزم را 

ندارند.وی ادامه داد: به همین دلیل مدتی پیش ســپاه پاسداران 
انقالب اسالمی یکی از این شناورها را توقیف کرد و بعد در محل 
امنــی آن را رها کردند و چند روز پیش نیز نیروی دریایی ما در 
منطقه مأموریتی با دو شــناور آمریکایــی برخورد کرد و این دو 
شــناور را از منطقه ای که ممکن بود به امنیت سایر شناورهای 
منطقه و نه تنها ایران را آسیب وارد کند، عبور کردند و در منطقه 
امنی آنها را رها کردند و به آمریکایی ها با واسطه اطالع داده شد 
که شناورهای آنها در منطقه معین قرار دارد؛ هشدار داده شد که 
قوانیــن بین المللی را رعایت کنند.فرمانــده کل ارتش در مورد 
توقیف این شناورهای آمریکایی، خاطرنشان کرد: توقیف آنها به 
درد ما نمی خورد و ما فقط برای حفظ امنیت شناورهایی که از آن 
منطقه عبور می کنند، کار بین المللی و حقوق بشــری را انجام 
می دهیم و توقیف آنها سودی برای ما ندارد و ما تمام تالش مان 
را برای کمک به امنیت انجام می دهیم.سرلشکر موسوی در مورد 
دیــدار خود بــا فرمانده نیروی هوایی پاکســتان، گفــت: ما با 
پاکستانی ها روابط و تعامالت آموزشی خوبی در عرصه دریا، هوایی 
و برخی عرصه های زمینی داریم و روابط خوبی با آن دو کشــور 
برقرار است.وی گفت: رزمایش های هوایی نیز با گفتگوی طرفین 
و گفتگوی خوبی که با فرمانده پاکستان داشتیم، مورد بحث قرار 
گرفت. تمام این تعامالت باید در بخش های ذیربط کشــوری که 
باالتر از ما قرار دارند در ستاد کل نیروهای مسلح بررسی شود و 
در مورد آن تصمیم گیری و چگونگی سطح آن تعیین شود و برابر 
مصوبات ســتاد کل این رزمایش ها دنبال می شــود.فرمانده کل 
ارتش در مورد جنگ های نوین که در سطح بین المللی در حال 
رخ دادن اســت، افــزود: این موضــوع یکی از اقدامــات دائمی 
دانشگاه ها و بخش های اطالعاتی است و کار آنها این است که دائم 
اتفاقاتی که در اطراف آنها رخ می دهد و به آنها مربوط می شود و 

یا اتفاقاتی که در آینده ممکن اســت به آنها مربوط شود، همه را 
رصد می کنند تا تهدیدی برای منافع ملی، اســتقالل و تمامیت 
ارضی کشور نباشد و از سوی دیگر این وقایع برای ما درس آموزی 
هایی دارد که دائماً در حال رصد آنها هستیمسرلشــکر موسوی 
تصریــح کرد: از جمله مراکزی که بر روی این وقایع در منطقه و 
بین الملل بحث و بررسی می شــود در حوزه تهدیدات و جنگ، 
دانشگاه ها و مراکز که باالترین مرجع تاکتیک در نیروهای مسلح 
جمهوری اسالمی ایران، دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش است که 
ســامانه بسیار پیشــرفته و خوبی برای انجام این مطالعات و پی 
گیری های جدید دارد.عالوه بر این سرلشــکر سید عبدالرحیم 
موســوی فرمانده کل ارتش امروز )یکشــنبه( در آئین آغاز سال 
تحصیلی جدید دانشــگاه فرماندهی و ستاد ارتش ضمن تسلیت 
ایام شــهادت امام سجاد )ع(، گفت: به شما دانشجویان آغاز سال 
تحصیلی جدید را تبریک عرض می کنم.وی با اشــاره به اهمیت 
دوره دانشگاه فرماندهی و ستاد »آجا« در ارتقا سطح کیفی و توان 
مدیریتی در ارتش، افزود: منطق و تجربه به ما نشان می دهد که 
مدیران و مسئوالن ما در ارتش جمهوری اسالمی ایران باید دوره 
دافوس را دیده باشند به همین دلیل هم، بعد از مدتی به نیروها 
و ســازمان ها فرصت دادیم که این تدبیر را عملی کنند. از این به 
بعد نیز دستور دادیم که کسی که دوره دافوس را نگذرانده باشد 
بر مناصــب مدیریتــی و فرماندهی منصوب نشــود، مگر آنکه 
استثنایی وجود داشته و استدالل آنقدر قوی باشد که بتوان این 
مهــم را نقض کرد.فرمانده کل ارتــش تاکید کرد: آینده ارتش و 
ارتِش آینده از مســیر این دانشگاه می گذرد.سرلشکر موسوی با 
اشاره به دانشــجویان خارجی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش، 
گفت: به شما عزیزان خیر مقدم می گوئیم و بسیار خوشحالیم که 
شــما عزیزان در این دانشــگاه حضور یافته اید و امیدواریم این 

تعامالت با کشــورهای دوست و همسایه روز به روز گسترده تر و 
عمیق تر شود. این تعامالت را برای تحقق اهداف مقدس اسالم و 
سربلندی پرچم اهلل اکبر و سربلندی ملت های منطقه و ارتش های 
منطقه مفید می دانیم و برای توسعه و تعمیق آن اراده قوی داریم 
و این اراده را به کشورهای متبوع شما هم اعالم کرده که در این 
لحظــه نیز بر آن تاکید می کنیم.وی دوره تحصیل در دانشــگاه 
فرماندهی و ســتاد ارتش را موقعیتی برای تغییر افسران و درجه 
داران ارتش دانست و گفت: حضور در دانشگاه فرماندهی و ستاد 
ارتش و بهره مندی از دانش غنی اســاتید بــزرگ و توانمند این 
دانشــگاه و استفاده از شرایطی که برای تحصیل در این دانشگاه 
فراهم شــده است می تواند موجب تغییر بســیاری در افسران و 
درجه داران ارتش شــود.فرمانده کل ارتش مهمترین دوره پیش 
بینی شــده در ارتش جمهوری اسالمی ایران را دوره تحصیل در 
دانشــگاه فرماندهی و ستاد ارتش دانســت و افزود: اگرچه سایر 
دوره ها نیز اهمیت دارد و از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند اما 
دوره دافوس در حرکت آینده ارتش و نظام و انقالب تأثیر بسیار 
دارد و بایــد بــا این نگاه به این دوره نگاه کــرد و برای ثانیه ها و 
لحظه های آن برنامه داشــت و از لحظه لحظه آن استفاده کرد.

سرلشــکر موســوی ادامه داد: مدیریت در دوران جدید بســیار 
پیچیده تر و ســخت تر از گذشته شده است، بنابراین در دانشگاه 
فرماندهی و ستاد و فرماندهی ارتش باید یک آمادگی و ظرفیت 
فرماندهی در سطوح باال را فرا بگیرید و در حوزه کاری نیز ما دیگر 
با یک جنگ نظامی که صرفاً نظامی باشــد و پیوسته هایی نیز از 
عملیات روانی داشته باشد مواجه نیستیم، امروز ما با یک جنگ 
ترکیبی روبرو هســتیم که تمام مؤلفه های قدرت در آن دخالت 
دارند آن هم با قواعد و ویژگی های خودشان. به عنوان مثال شما 
شــاهد جنگ اقتصادی، جنگ فرهنگ و جنگ رسانه ای توامان 
هستید، که گاهی همه اینها با هم ترکیب شده و شما یک جنگ 
رســانه ای را با پشــتیبانی اقتصادی، فرهنگی و نظامی مشاهد 
می کنید کــه حداقل یکی از این مولفه ها تغییر پیدا می کند.وی 
تصریح کرد: اگر فرماندهان قدرت تصرف و اشــراف نداشــته و 
توانایی مدیریت این مؤلفه ها را نداشته باشند، قطعاً در این شرایط 
جنگ ترکیبی نمی توانند موفق باشــند بنابراین کار شما بسیار 
پیچیده تر و مشکل تر از کار مدیریت در گذشته است.فرمانده کل 
ارتش خطاب به دانشجویان گفت: شما نباید دغدغه اینکه در چه 
مسئولیت می خواهید مشغول باشــید را داشته باشید بلکه باید 
دغدغه شــما آماده شدن هرچه بیشتر برای فردا باشد و مطمئن 
باشید که موارد دیگر درســت خواهد شد، شما دانشجویان باید 
برای نقش آفرینی هرچه بهتر و بیشتر برای اجرای بیانه گام دوم 
انقالب اســالمی آماده شــده و خود را آماده کنید که افسران و 
ارتشی آماده و شایســته برای ظهور باشیم.سرلشکر موسوی به 
بیانات رهبر معظم انقالب اســالمی اشــاره کرد و گفت: فرمانده 
معظم کل قوا در پاســخ به نامــه ای از جوانان دغدغه مند ارتش 
فرمودند؛ انتظار من از شــما این نیست که مشکالت را رصد و به 
فرماندهی کل گزارش دهید، انتظار من از شما ارتشیان این است 
که بروید خود را برای روزی که من بتوانم به شما تکیه کنم آماده 

کنید.
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هند جایگاه اقتصادی بریتانیا را تصاحب کرد
هند با پشــت ســر گذاشتن بریتانیا به پنجمین کشور دارای اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شد.هند با پیشی گرفتن از بریتانیا به پنجمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل و 
موقعیت بریتانیا توسط اقتصاد هند در سه ماه پایانی سال ۲۰۲۱ واژگون شد.به گزارش ایسنا و به نقل از اکونومیک، بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی )اسمی( 
هند بر مبنای تعدیل شده با استفاده از نرخ مبادله دالر در آخرین روز سه ماهه مارس ۸۵۴.۷۰ میلیارد دالر در حالی که بریتانیا ۸۱۶ میلیارد دالر بود.برخالف اقتصاد 
بریتانیا که به دلیل هزینه های باالی انرژی و تورم رو به رشد مصرف کننده با مشکل مواجه است، پیش بینی می شود اقتصاد هند در سال جاری هفت درصد رشد کند.

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده بود هند امسال از بریتانیا عبور کند و این کشور تنها پس از آمریکا، چین، ژاپن و آلمان قرار می گیرد.بر اساس این گزارش، 
اقتصاد بریتانیا یک دهه پیش در جایگاه پنجم و اقتصاد هند در رتبه یازدهم قرار داشت.تولید ناخالص داخلی هند با ۱۳.۵ درصد در سه ماهه آوریل تا ژوئن با کمک 
پایه مطلوب، رشد قوی زراعت، خدمات، ساخت وساز و مصرف خصوصی به سریع ترین رشد خود در یک سال اخیر رسید.بر اساس داده های منتشر شده توسط وزارت 

آمار و اجرای برنامه )MoSPI( در سه ماهه قبل )ژانویه تا مارس سال مالی ۲۲(، تولید ناخالص داخلی )GDP( این کشور ۴.۱ درصد رشد کرد.

گزیده خبر

در پی اعالم برطرف شدن مشکل شماره گذاری تیباها
سازمان استاندارد: صدور مجوز فقط برای 

تعهدات قبلی است
در پی اینکه اخیرا، مدیرعامل گروه خودروســازی اعالم کرده است که مشکل 
شماره گذاری محصوالت تیبا برطرف شده و این سازمان، مجوز شماره گذاری ها 
را صادر کرده اســت، سازمان ملی اســتاندارد ضمن تاکید صریح بر اینکه خط 
تولید تیبا و تیبا ۲ همچنان متوقف اســت، اعالم کرد که صرفا به  جهت انجام 
تعهدات قبلی، با رفع عیوب و انجام شــروط تعیین شده برای ثبت نام کنندگان، 
مجوز موردی با پیوســت فنی صادر می شود.به گزارش ایسنا، اخیرا محمدعلی 
تیموری در حاشــیه بیست و دومین نمایشگاه خودرو مشهد، ضمن عذرخواهی 
از تمامی مشتریان به سبب تاخیر در تحویل خودروهای تیبا و تیبا ۲ طی چند 
ماه اخیر، از برطرف شدن مشکل شماره گذاری این محصوالت خبر داد و گفت: 
این خودروها در یکسال گذشته پیش فروش شده است اما از خرداد ماه امسال، با 
نظر سازمان ملی استاندارد تحویل آن ها منوط به صدور مجوز شد؛ بر این اساس 
هفته گذشته این سازمان مجوزهای شماره گذاری را صادر کرده است؛ امیدواریم 
از هفته بعد تحویل این خودروها آغاز شــود.مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا 
اعالم کرده اســت: بر اساس گزارش های دریافت شــده و با تالش های صورت 
گرفته، ســطح کیفی محصوالت گروه ســایپا طی چند ماه اخیر افزایش یافته 
اســت.در پی این خبر، با پیگیری ایسنا، از سازمان ملی استاندارد ایران، یکی از 
مسئوالن این ســازمان در پاسخ تاکید کرد: »خط تولید تیبا و تیبا ۲ همچنان 
متوقف اســت؛ اما صرفا برای انجام تعهدات قبلی، با رفع عیوب و انجام شــروط 
تعیین شــده برای ثبت نام کنندگان و تا پایان تعهــدات قبلی، مجوز موردی با 

پیوست فنی صادر می شود. »

پیشنهادهای ویژه ایرانسل برای اربعین 
۱۴۰۱

پیشــنهادهای ویژه ایرانسل برای اربعین حســینی ۱۴۰۱ اعالم شد.به گزارش 
روابط عمومی ایرانسل، پیشــنهادهای ویژه اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال 
ایران برای اربعین حســینی ۱۴۰۱، از ۱۱ تا ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ ارائه می شود و 
شامل دو گروه پیشنهاد، برای قبل و بعد از خروج از ایران است.زائران ایرانسلی 
اربعین حسینی،  می توانند با شــماره گیری کد دستوری #۴۰* یا با استفاده از 
ســوپر اپلیکیشن ایرانسل من، یک بســته  اینترنت یک گیگابایتی را به صورت 
رایگان دریافت کنند. این بسته، با اعتبار هفت روز، فقط در نواحی مرزی مهران، 
شلمچه، چذابه، خسروی، باشماق و تمرچین و مسیرهای منتهی به این مناطق، 
قابل اســتفاده است.عالوه بر این، در مناطق مرزی مذکور، کیوسک های ویژه ای 
برای اتصال رایگان به اینترنت ایرانســل به صورت اینترنت وای فای، برای همه 
زائران فراهم شــده  است. برای فعال سازی وای فای، کاربران الزم است به شبکه 
وای فای متصل شده و طبق توضیحات صفحه  مربوطه، عدد یک را به سرشماره 
۱۱۵۵ بــرای کاربران ایرانســلی و ۳۰۰۰۰۱۱۵۵ برای کاربران غیرایرانســلی 
بفرستند تا رمز اتصال به شــبکه، برای آنها ارسال شود.زائران اربعین حسینی، 
برای اســتفاده از شبکه ایرانســل به صورت رومینگ در خاک عراق، الزم است 
پیش از خروج از کشور، امکان اتصال به سرویس رومینگ را روی خط خود فعال 
کنند. برای این کار، کاربران می توانند کد دســتوری #۱۱۱۱* را شماره گیری 
کرده و یا در سوپر اپلیکیشن ایرانسل من، به بخش »پرونده« و در ادامه، »خدمات 

رومینگ« مراجعه کنند.

خدمات ویژه همراه اول به زائران اربعین
همراه اول در اربعین امسال تعرفه های خود را نسبت به کمپین سال گذشته تا 
۷۵ درصد کاهش داده اســت؛ »تعرفه مکالمه با ایران هر دقیقه ۹ هزار تومان«، 
»تعرفه مکالمه دریافتی هر دقیقه ۶ هزار تومان«، »تعرفه ارسال پیامک ۱۳۰۰ 
تومان« و »هر مگابایت اینترنت ۵۰۰ تومان« اســت.عالوه بر این تخفیف ها، دو 
بسته ۷ روزه ویژه اربعین طراحی شده که این بسته های بسیار مقرون به صرفه از 
۱۳ تا ۳۰ شــهریور در دسترس زائران خواهد بود. بسته ویژه »نامحدود« شامل 
اینترنت نامحدود با سیاست مصرف منصفانه به همراه ۲۵۰ پیامک و ۲۵ دقیقه 
مکالمه هدیه با قیمت ۳۵۰ هزار تومان و بسته »اقتصادی« با ۱۵۰ مگ دیتا به 
همراه ۵۰ پیامک و ۱۰ دقیقه مکالمه هدیه به قیمت ۱۰۰ هزار تومان طراحی 
شــده است.زائران برای خرید بســته رومینگ می توانند از سه درگاه »ستاره ۱ 
ستاره ۴۰ مربع«، »فروشگاه آنالین همراه اول« و یا »اپلیکیشن همراه من« اقدام 
کنند.همراه اول با تدارک ۲۹ سایت اضطراری فول تکنولوژی، در کنار ۵۲ سایت 

موجود در نقاط مرزی، حداکثر ظرفیت ممکن را فراهم آورده است.

پروژه پارکرود یک پروژه زیست محیطی و اجتماعی است با پیوست عمرانی 
  سازمان سیما منظر از خواب زمستانی 

بیدار شود 
عضو شورای شهر کرج گفت: پروژه پاکرود به یک مدیر 
پروژه قوی احتیاج دارد نه یک کارشــناس! به گزارش 
خبرنگار پایگاه اطالع رسانی شورای اسالمی شهر کرج؛ 
علیرضا رحیمی در جلسه هم اندیشی و پیگیری پروژه 
پاکرود که با حضور حســین مهاجری و مجتبی حاج 

قاسمی از اعضای شورای شهر کرج و مسئوالن مربوطه برگزار شد، اظهار داشت: 
پــروژه پاکرود حرکت خوبی ندارد و این غفلــت در بازدیدی که اوخر مردادماه 
امسال انجام گرفت به خوبی مشخص بود. وی با بیان اینکه رونِد پیشرفت پروژه 
پاکرود به درستی طی نمی شود،افزود: پروژه پاکرود بسیار بی نظم و بدون نقشه 
در حال اجراست و به رغم جلسات متعددی که برگزار شده پیشرفت قابل توجه 
ای به چشــم نمی خورد. این عضو شــورا با انتقاد از  بی توجهی سازمان سیما 
منظر به این پروژه  گفت: پروژه پاکرود یک پروژه زیســت محیطی با پیوســِت 
عمرانی است که می تواند به عنوان یک اثِر فاخر به نماد شهر کرج تبدیل شود. 
رحیمی عنوان کرد: پروژه پاکرود ضمن اثرات مهم اجتماعی، به لحاظ اقتصادی 
هم می تواند برای مجموعه مدیریت شهری مهم باشد. وی با اشاره به بی برنامه 
بــودن مدیران در اجرای پروژه پاکرود گفت: زیاِن این بی توجهی و بی برنامگی 
قابل اندازه گیری نیست. پاکرود یک پروژه چند میلیاردی نیست بلکه چند هزار 
میلیاردی اســت که با رویه ای که مدیریت شهری پیش گرفته نمی شود به آن 
امیدوار بود.عضو شورای اسالمی شهر کرج ادامه داد: با غفلت سازمان سیما منظر 
و فضای سبز شهری پروژه پارکرود در حد اجرای یک سنگ فرش و نصِب چند 
نیمکت باقی خواهد ماند. رحیمی در ادامه با اشــاره به دالیل ُکند شــدن روند 
عمرانی پروژه خاطرنشان کرد: از روز اول بارها تذکر دادیم که یک طرح منسجم 
و مصوب به همراه یک مشاور پروژه ی امین، قوی و آشنا به موضوعات مورد نیاز 
برای این پروژه انتخاب کنید اما مورد توجه دوستان قرار نگرفت. رحیمی اضافه 
کرد: عدم پرداخت به موقِع حق مشاورِ آب طرح، عدم تمرکز روی اجرای طرح، 

عدم مدیریت واحد در پروژه و افزایش چشمگیر قرارداِد.

تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱
بدهی خارجی ایران به ۷ میلیارد و ۱۷۳ میلیون 

دالر رسید
بدهی خارجی ایران در پایان تیر ماه سال جاری،  به رقم ۷ میلیارد و ۱۷۳ میلیون 
دالر رســیده که نسبت به مدت مشابه در ســال قبل ۱۹.۸ درصد کم شده است.

به گزارش ایســنا، گزارش جدید بانک مرکزی از گزیده آمارهای اقتصادی نشــان 
می دهد که میزان بدهی های خارجی کشور در پایان تیر ماه سال جاری به رقم ۷ 
میلیارد و ۱۷۳ میلیون دالر رســیده است.میزان بدهی های کوتاه مدت کشور یک 
میلیــارد و ۷۷۲ میلیون دالر و بدهی های بلند مدت ایران نیز پنج میلیارد و ۴۰۲ 
میلیون دالر اعالم شده است.از ســوی دیگر، معادل یورویی بدهی خارجی ایران، 
هفت میلیارد و ۲۳ میلیون یورو اســت که پنج میلیارد و ۲۸۹ میلیون یورو از این 
میزان، حجم بدهی های میان مدت و بلندمدت بوده و یک میلیارد و ۷۳۴ میلیون 
یورو حجم بدهی های کوتاه مدت است.این در حالی است که میزان بدهی خارجی 
کشــور در پایان تیر ماه سال گذشته معادل ۸ میلیارد و ۹۵۴ میلیون دالر بوده و 
میزان بدهی های کوتاه مدت کشــور دو میلیارد و ۳۳۲ میلیون دالر و بدهی های 
بلند مدت ایران نیز شــش میلیارد و ۶۲۱ میلیون دالر اعالم شده است.  بنابراین، 
میزان بدهی های خارجی کشور در پایان تیر ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال 
قبل ۱۹.۸ درصد با کاهش مواجه شــده است.  حجم بدهی های خارجی ایران در 
پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰ معادل ۸ میلیارد و ۶۷۵ میلیون دالر بوده است که این 
آمار حکایت از کاهش ۱۷.۳ درصدی حجم بدهی های خارجی ایران در چهار ماهه 
ســال ۱۴۰۱ دارد. گفتنی است که بدهی خارجی مجموعه تعهدات ایجاد شده در 
نتیجه گشایش اعتبار اسنادی تسهیالت دریافتی از بانک جهانی و سایر سازمان ها و 
نهادهای بین المللی همچنین تامین مالی پروژه های از طریق فاینانس، پیش فروش 

نفت و اوراق قرضه بین المللی را در بر می گیرد.

در گفت وگوی پاسخ داده شد؛

سهامداران چگونه می توانند در قبال توثیق سهام، وام دریافت کنند؟
تهــران- ایرنا- مدیــر پــروژه توثیق الکترونیک شــرکت 
ســپرده گذاری مرکزی ضمن اعالم شــرایط توثیق ســهام 
برای دریافت تســهیالت بانکی، گفت: اگــر فرد وام گیرنده 
در مدت زمان مشــخص اقدامات بــه بازپرداخت وام نکند، 
بعد از اطالع رســانی های الزم، درخواســت فروش از سوی 
بانک به شــرکت ســپرده گذاری ارســال و انجــام خواهد 
شد.»سمیه محمدی« در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا 
به حاشیه های ایجاد شــده از سوی سهامداران در خصوص 
توثیق سهام برای دریافت تسهیالت بانکی اشاره کرد و اظهار 
داشت: موارد مطرح شده از سوی سهامداران مبنی بر اینکه 
بانک ها در قبال توثیق ســهام، وامی را پرداخت نمی کنند، 
منطقی نیست و امکان ندارد که فرد، سهام خود را به عنوان 
وثیقه بگذارد؛ اما هیچ گونه وامی را دریافت نکرده باشــد.وی 
خاطرنشان کرد: افرادی که برای دریافت وام بانکی، به دنبال 
توثیق سهام خود هستند باید فرآیند دریافت تسهیالت را به 
طور کامل انجام دهند و مراحل تعیین شــده برای دریافت 
وام را تکمیل کنند.محمدی به فرآیند موجود بین بازار پول 
و بازار ســرمایه تاکید کرد و ادامه داد: شــرایطی مانند سن 
فرد )باالی ۱۸ سال(، ثبت نام در سجام، معدل حساب، رتبه 
بندی افراد بر اساس تسهیالت دریافت شده به عنوان شرایط 
عمومی در بازار پول وجــود دارد که افراد باید به آنها توجه 
کنند.محمدی گفت: فردی که به دنبال دریافت وام است باید 
با توجه به حسابی که در حساب بانک مورد نظر دارد معدلی  
را کســب کند تا از این طریق بتوانــد باقی اقدامات مربوط 
به توثیق ســهام را انجام دهد.مدیر پروژه توثیق الکترونیک 
شرکت ســپرده گذاری مرکزی خاطرنشــان کرد: این گونه 

نیســت فردی که صرفاً دارای اوراق بهادار اســت، بتواند به 
طور حتم آن را وثیقه قرار دهد و وام دریافت کند.وی اظهار 
داشت: گاهی در این میان ســهامداری که به دنبال توثیق 
ســهام و دریافت وام است، سهام خود را نزد کارگزاری فریز 
کرده که در این صورت فرد نمی تواند دوباره ســهام خود را 

برای دریافت وام وثیقه کند.
محمدی تاکید کرد: فردی که به دنبال دریافت وام است، باید 
سهامی را نزد بانک به عنوان وثیقه قرار دهد که قابل معامله 
باشد، همچنین در این میان نمادهای حق تقدم در این پروژه 

نمی توانند به عنوان وثیقه گذاشته شوند.

وثیقه سهام را مکمل فرآیند تسهیالت
مدیر پروژه توثیق الکترونیک شرکت سپرده گذاری مرکزی، 
وثیقه سهام را مکمل فرآیند تسهیالت دانست، اظهار داشت: 
فرد برای دریافــت وام به جای آنکه ضامن را نزد بانک ببرد، 
سهام را به عنوان وثیقه می گذارد.وی خاطرنشان کرد: طبق 
قانون دســتورالعمل وثیقه، وثیقه گذار ضمن ثبت وثیقه در 
ســامانه بانک، درخواستی را به شــرکت سپرده گذاری ارائه 
می دهد.محمــدی ادامــه داد: برخی از افــراد فرآیند را رها 
می کنند و پروســه را به طور کامــل طی نمی کنند، در این 

زمان دیگر قادر به دریافت وام نیستند.

روش متفاوت اعطای وام بانک ها
مدیر پروژه توثیق الکترونیک شرکت سپرده گذاری مرکزی 
با تاکید بر اینکه روش اعطای وام بانک های مدنظر متفاوت 
با یکدیگر اســت، گفت: شرکت سپرده گذاری به هیچ عنوان 
بدون درخواســت وثیقه گیر اقدامی را نمی تواند انجام دهد.
وی تاکید کرد: اگر فرد وام گیرنده در مدت زمان مشــخص 
اقدامات مربوط به بازپرداخت تســهیالت دریافتی را انجام 
ندهد و به تعهدات خود عمل نکند، بعد از اطالع رسانی های 
الزم، درخواست فروش از سوی بانک به شرکت سپرده گذاری 
ارســال و فروش دارایی انجام خواهد شــد.محمدی اظهار 
داشت: شخص زمانی که برای دریافت وام وارد سامانه بانک 
می شود، باید برخی از قوانین و مقرراتی را مانند وکالت نامه 
فروش مشــاهده می کند و باید با دقت کامل همه این موارد 

را مطالعه کند.

یک کارشــناس اقتصادی اظهار داشــت: در اینکه 
آمار در ایران کامال سیاســی اســت اصال تردیدی 
وجــود ندارد و معتقــدم آمارهایی کــه به صورت 
رســمی منتشر می شــوند، به صورت کافی و وافی 
قابل اســتناد نیســتند و تصویر واقعی از وضعیت 
جامعه را نشــان نمی دهند و تجربه زیسته مردم و 
افرادی که در ایران زندگی می کنند با آمارهایی که 
منتشر می شود تفاوت های بسیار زیادی دارد.حسین 
راغفــر در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره 
اختالفات مسئوالن دولت قبل و فعلی نسبت به نرخ 
تورم اظهار داشت: از آنجایی که آمار در اختیار دولت 
است و دستگاه های دولتی مسئول تهیه آمار هستند 
هر چند کــه می توان درباره کیفیت آمار صحبت و 
اظهار نظر شــود که بخشــی از آن هم کامال قابل 
اثبات است اما به هر حال این آمارها وضعیت اقتصاد 
کشور را نمایندگی نمی کنند.وی با تاکید  بر اینکه 
درباره دســتکاری آمار اصال نباید تردیدی داشت، 
ادامه داد: همه دولت ها هم مدعی  هســتند که آمار 
در دوره مدیریت آنها دستکاری نشده  است اما این 
ادعا واقعیت ندارد. البته موضوع فقط آمار نرخ تورم 
نیست، آمارهای دیگری از شاخص های اقتصاد کالن 
و مسائل پولی هستند که از سال ۱۳۹۴ به بعد دیگر 
منتشر نشــده اند و بانک مرکزی انتشار این آمار را 
متوقف کرده است، در حالی که این شاخص ها اساسا 
محرمانه هم نیســتند و همچنین برخی از آمار هم 
تولید نمی شــوند.این کارشناس اقتصادی گفت: در 
اینکه آمار در ایران کامال سیاسی است اصال تردیدی 
وجود ندارد و معتقدم آمارهایی که به صورت رسمی 
منتشر می شوند، به صورت کافی و وافی قابل استناد 
نیســتند و تصویر واقعی از وضعیت جامعه را نشان 

نمی دهند و تجربه زیســته مــردم و افرادی که در 
ایران زندگی می کنند با آمارهایی که منتشر می شود 
تفاوت های بســیار زیادی دارد.راغفــر افزود: مردم 
نسبت به آنچه که رســما اعالم می شود، وضعیت 
متفاوتی را مشاهده و تجربه می کنند که این موضوع 
شامل آمارهای بیکاری، تورم و سایر آمارهای مرتبط 
به اقتصاد کالن می شــود و تا مادامی که یک نظام 
آماری مستقل نداشته باشیم نمی توان این شرایط 
را بهبود دهیم.وی ادامه داد: یک اشکال اساسی این 
است که آنچه به مسئوالن عالی گزارش می شود با 
واقعیت های جامعه متفاوت اســت و این یک خطر 
بزرگی را در بردارد اینکه مســئوالن عالی به یکباره 
با انفجارهای اجتماعی متفاوت رو به رو می شــوند 
چراکه تصورشــان با توجه به آمارهای غلطی که به 
دستشان رسیده وضعیت متفاوتی از وضعیت واقعِی 
فعلی بوده است.این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه 
نظام آماری کشور مشکل اساسی دارد و هیچ تصویر 
درستی از واقعیت های اقتصاد و جامعه کشور ارایه 
نمی دهد، گفت:  طبیعی اســت که دولت ها نسبت 
به این آمارها حساس باشند و برای مثال رشد فقر 
شاخص عملکرد دولت ها محسوب می شود و نشانه 

ضعف عملکرد اقتصاد در آن دوره خاص مربوط  به 
دولت خاص است به همین دلیل طبیعی است که 
دولت ها ســعی کنند آماری را منتشر و ارایه کنند 
که مطابق بــا واقعیت ها نباشــد.راغفر تاکید کرد: 
واقعیت این است که برخی از آمارها درباره نرخ تورم 
ماه های خرداد، تیر و مرداد مطرح شد تاحدودی با 
واقعیت های اقتصاد کشــور بیشتر هماهنگ بود و 
نشان می داد که با آمارهای ارایه شده متفاوت است 
که البته این آمارها از تورم هم بسیار نگران کننده و 
تکان دهنده بود اما هیچ تضمینی در درستی آمارها 
وجــود ندارد و عمده تولیدکننده آمارها تحت تاثیر 
نفوذ قدرت و دولت مستقر قرار می گیرند و به همین 
دلیل این ابهام هموار می تواند وجود داشته باشد.وی 
با تاکید بر اینکه از سوی دیگر بسیاری از آمارهای 
تولید و منتشر شده آمارهای ناقصی هستند و برای 
بسیاری از حوزه ها هم اساسا آماری تولید نمی شود 
یا اینکه آمار تولید شده را منتشر نمی کنند، اظهار 
داشت: در نهایت نتیجه کار اطالعات نادرستی است 
که از این آمارهای ناقص یا بی کیفیت به مسئوالن 
می رسد و براساس آن برنامه ریزی  های کالن انجام 
می شود، صرف نظر از اینکه خود برنامه ریزی ها در 
بسیاری از موارد دچار اشکاالتی است مانند همین 
برنامه هایــی که تا کنــون ۶ دوره از آن می گذرد و 
واقعیت ها جامعه هر روز بیشتر نشان می دهند که 
این برنامه ها تناسبی با واقعیت امروز کشور نداشتند 
و ندارند و اثربخش هم نبودند. همه این موضوعات 
ضرورت تام برای تغییر در نظام آماری کشور را بیان 
می کند و تا زمانی که این نظام ســاختار حکومتی 
و دولتی دارد نمی توان انتظار نظام آماری ســالم را 

داشت.

یک کارشناس اقتصادی:

آمارها وضعیت اقتصاد کشور را نمایندگی نمی کنند

بعــد از نامــه رئیــس 
مجلس بــه دولت برای 
اصــالح مصوبــه حق 
مسکن, کارگران منتظر 
هســتند تا شهریور ماه 
حقوق قانونی خود را دریافت کنند.به گزارش خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری تســنیم، پس از آنکه در پایان سال ۱۴۰۰ مصوبه 
حق مسکن به صورت سه جانبه در شورای عالی کار ۶۵۰هزار 
تومان برای هر ماه تصویب شد جامعه کارگری منتظر تأیید این 
مصوبه از ســوی هیأت وزیران بودند که در اقدامی این رقم به 
۵۵۰هزار تومان کاهش یافت. اما بعد از آن محمد باقر قالیباف، 
رئیس مجلس در بیست و نهم تیرماه ۱۴۰۱ در نامه ای رسمی 

خطاب به دولت، اصالح دو مصوبه را خواستار شد؛ اول، افزایش 
مستمری بازنشستگان و دوم، مصوبه ی کمک هزینه ی مسکن 
کارگران.در این نامه، مهلت دولت یک هفته ذکر شــده بود اما 
اکنون با گذشــت چند ماه از این نامــه، مصوبه کمک هزینه 
مســکن هنوز بازبینی نشده اســت؛ در ارتباط با کمک هزینه 
مسکن کارگران مشمول قانون کار، باید حق مسکن ۶۵۰هزار 

تومانی که همان مصوبه شورایعالی کار است احیا شود.

 کارگــران همچنان در انتظار حق مســکن 650 هزار 
تومانی

فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت 
وگویی اعالم کرده اســت که کارگران همچنان در انتظار حق 

مسکن ۶۵۰هزار تومانی هســتند. وی بیان کرده است:سابقه 
نداشته حق مسکن مصوب شورایعالی کار که با امضای وزرای 
دولت مصوب شده، اجرایی نشود؛ اولین بار است که می بینیم 
دولــت به امضای وزرای خود پایبند نیســت.وی ادامه داد: در 
حالیکه انتظار داریم ترمیم مزد کارگران در دســتور کار قرار 
بگیــرد، بی اعتنایی بــه قانون پذیرفتنی نیســت؛ توقع داریم 
قبل از نیمه ی شــهریور دولت ابالغیه ی اجرایی حق مســکن 
را صادر کند تا کارفرمایان ایــن ماه به کارگران مزد قانونی را 
بپردازند؛ باید ابالغ حق مســکن قانونی صادر شود و همچنین 
مابه التفاوت پنج ماه اول ســال به حساب کارگران واریز گردد.

به گزارش تسنیم،حمیدرضا امام قلی تبار, بازرس مجمع عالی 
نمایندگان کارگران کشــوربا اشاره به اینکه مدت زمان انتظار 

کارگران برای خرید خانه حداقل ۲۰ســال است گفت: بیش 
از ۸۰درصد ســبد معیشــت کارگران برای مسکن است. این 
فعال کارگری اظهار داشت: افزایش قیمت های مسکن, خرید 
مسکن را بطور کامل از ذهن خانوارهای فاقد مسکن دور کرده 
است. با یک محاسبه ی سرانگشــتی اگر میانگین قیمت هر 
متر مربع مســکن حدود ۱۳ میلیون تومان باشد و یک خانوار 
کارگری بخواهد یک مسکن متوسط با متراژ تقریبی ۷۰ متری 
خریداری نماید، میبایستی حدود ۹۰۰ میلیون تومان پرداخت 
نماید که با فرض اینکه هــر کارگر ۵۰  درصد حقوق ماهیانه 
ی خود را پس انداز نماید و قیمت مســکن هم ثابت باشد در 
حالت خوشبینانه حداقل ۲۰ سال زمان نیاز دارد تا طعم خانه 

دار شدن رو حس نماید.

سال به نیمه رسید، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کارگران اصالح نشد
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گزیده خبر

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران خبر داد؛
خرید 81 دستگاه مولد فتوولتائیك قابل حمل 

برای تامین برق عشایر از محل عوارض برق
مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران گفت : با توجه 
به اهمیت دولت به بخش تولید و عشــایر و دامداران 
که جزء مهمترین تولید کنندگان لبنیات و محصوالت 
گوشتی کشــور می باشند، در راســتای تامین رفاه و 
آســایش این اقشــار در مازندران، 81 دســتگاه مولد 
فتوولتائیک قابل حمل برای تامین برق عشــایر دو ســر بی برق استان در سال 
1401 توســط وزارت نیرو از محل عوارض برق تامین گردیده اســت .مهندس 
سید کاظم حسینی کارنامی افزود : در همین راستا 41 دستگاه مولد فتوولتاییک 
به ظرفیت 100 وات به عشــایر شهرستان آمل و سوادکوه تحویل و آموزشهای 
الزم جهت اســتفاده از این سامانه به آنها داده شده است .وی خاطرنشان کرد : 
همچنین طرح توانمندسازی اقشار کم برخوردار جامعه از طریق توسعه نیروگاه 
هــای تجدید پذیر مقیاس کوچک با انعقاد تفاهــم نامه ای مابین وزارت نیرو ، 
معاونت توسعه روستایی . مناطق محروم کشور ، کمیته امداد امام خمینی )ره( ، 

سازمان بهزیستی کشور و سازمان جهاد سازندگی در حال اجراست .

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان سیستان 
و بلوچستان منصوب شد

  بــا حکم معــاون وزیر و مدیرعامل ســازمان بنادر و 
دریانوردی، قاســم عسگری نســب به سمت مدیرکل 
بنادر و دریانوردی استان سیستان وبلوچستان منصوب 
شــد.به گزارش پایگاه اطالع رســانی اداره کل بنادر و 
دریانوردی سیستان و بلوچستان، طی مراسمی تکریم 
و معارفه مدیر کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان با حضور دکتر 
بیک محمدلو عضو هیأت عامل و معاون برنامه ریزی، توســعه مدیریت و منابع 
ســازمان بنادر و دریانوردی، نماینده مردم چابهار در مجلس شــورای اسالمی، 
مدیران ادارات شهرستان، مســئولین قضایی، فرماندهان نظامی و انتظامی در 
بندر چابهار برگزار شــد.در این مراسم با صدور حکمی از سوی معان وز یر راه و 
شهرسازی و مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی قاسم عسگری نسب به عنوان 
مدیر کل جدید بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان منصوب و از تالشهای 
دکتر بهروز آقایی مدیر کل پیشــین تشکر و قدردانی شد.در ادامه بهروز آقایی 
مدیر کل پیشین ضمن تقدیر و تشکر از مسئولین استانی به جهت حمایت برای 
پیشــبرد اهداف سازمانی و منطقه ای به برشــمردن اقدامات چند ساله دوران 

تصدی خود پرداخت.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان:
اشتغالزایی بیش از 3 هزار نفر با افتتاح 5 

پروژه در هفته دولت 
همدان- محبوبه یادگاری: در هفته دولت 5 پروژه آبخیزداری با اعتباری بالغ بر 
3 میلیارد و 100 میلیون تومان افتتاح شده که برای 3هزارو 80 2نفر اشتغالزایی 
مستقیم ایجاد می شود .مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان  در 
مصاحبه ای به مناسبت هفته دولت بیان کرد: منابع طبیعی استان در دو ناحیه 
رویشی زاگرس و ایران و تورانی  و در چهار حوزه آبخیزداری واقع شده است. قره 
چای که بزرگترین آن هســت، گاماسیاب ، سفید رود  و گاو رو و از خصوصیات 
حوزه های آبخیزداری  اســتان این اســت که از هیچ اســتانی آبی وا رد استان 
همدان نمی شــود و آبها از استان خارج می شــود.  مهندس اسفندیار خزایی 
افــزود: یک هزارو 685 گوونه گیاهی  کــه 300 گونه گیاه خوراکی ، صنعتی ، 
معطر و دارویی در استان همدان داریم و در جنگل جز استانهای کم جنگل و اما 
پر اهمیت هستیم و تنوع  زیادی در گونه های گیاهی در قسمت های مرتعی و 
جنگی  داریم .حدود 45هزار هکتارجنگل،  اراضی جنگلی ، پارک های جنگلی 
و جنگل کاریها وذخیرگاههای جنگلی  را در بر دارد و در جنگل کاری به 1000 

هکتار نزدیک شدیم و به دنبال ذخیره آب هستیم .

فرماندار شهریار در جلسه ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس:
هفته دفاع مقدس، هفته تبیین، ترویج و حفظ 

ارزش های دفاع مقدس است
شــهریار – نرگس اصالنی - دکتر شفیع زاده فرماندار 
ویژه شهرســتان شهریار در جلســه هماهنگی ستاد 
گرامیداشــت هفته دفاع مقدس، ایــن هفته را هفته 
تبیین، ترویــج و حفظ ارزش های دفاع مقدس نامید.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرســتان 
شهریار؛ با حضور امیرعباس شفیع زاده معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان 
شهریار، محمدحســین مداحی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری، 
حجت االسالم والمسلمین بابائیان امام جمعه اندیشه، حجت االسالم والمسلمین 
شایق امام جمعه وحیدیه، بخشــداران، شهرداران و جمعی از مدیران و روسای 
ادارات و ســازمان ها و نهادها، جلســه ستاد گرامیداشــت هفته دفاع مقدس 

شهرستان شهریار برگزار شد.

  نخستین یادواره شهدای جانباز ۷۰ درصد 
در قم برگزار  شد

نخستین یادواره 56 شهید جانباز هفتاد درصد استان 
قم، به همت باشــگاه فرهنگی ورزشی جانبازان ایثار 
برگزار شــد.به گزارش ایثار واحد اســتان قم، اولین 
یادواره 56 شــهید جانباز هفتاد درصد استان قم در 
آســتانه برگزاری کنگره ملی شهدای استان با حضور 
مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران اســتان قم برگزار شــد.در این مراسم 
حجت االســالم والمســلمین حبیب اهلل فرحزاد به ایراد سخن پرداخت. مرثیه 
سرایی این مراسم با مداح اهل بیت )ع( حاج رضا ایزدی بود و جانباز ۷0درصد 
حــاج یحیی ابطحی به قرائت زیارت عاشــورا  پرداخت.از دیگر برنامه های این 
مراســم، تالوت قرآن کریم توسط قاری بین المللی استاد علی علیزاده، پخش 
کلیپ شهیدان جانباز و همخوانی تشــکل فرهنگی قرآنی جانبازان قمر بنی 
هاشــم )ع( جانبازان ۷0درصد بود.همچنین در راستای برگزاری این مراسم، 
دیدار و تکریم سه خانواده معظم شهید جانباز استان قم نیز انجام شد.نخستین 
یادواره شهدای جانباز ۷0 درصد در حسینیه امام خامنه ای گلزار شهدای علی 
بن جعفر )ع( قم با حضور مســئوالن بنیاد شهید وامور ایثارگران استان قم و 

جانبازان و ایثارگران برگزار خواهد شد.

دکتر پرنیان شهردار صدرا: 
میزهای خدمت در محالت شهر صدرا 

برپا میشود
به گزارش روابط عمومی و اطالع رســانی 
شــهرداری و شورای اســالمی شهر صدرا:  
رزمایش خدمت بی منــت آخرین مرحله 
از برنامه  اردوهای جهادی تابســتانه بسیج 
مهندسین اســتان فارس و شهر صدرا  در 

سالن همایش شــرکت عمران صدرا برگزار شد.در ادامه اردوی های 
جهادی بســیج مهندسین استان فارس، رزمایش خدمت بی منت با 
همت بسیج مهندسین شهر صدرا برگزار شد ، در این رزمایش که با 
آیین گلباران قبور شهدای گمنام شهر صدرا آغاز شد با توزیع بسته 
های معیشتی در بین نیازمندان این شهر ادامه یافت.پس از آن اعضای 
بسیج مهندسین شهر صدرا به همراه، دکتر پرنیان شهردار، مهندس 
عزیزی رییس شورای اسالمی، اعضای شورای اسالمی شهر، مهندس 
روشن سرپرست شرکت عمران صدرا و هیات مدیره،سرهنگ همتی 
فرمانده ســپاه ناحیه امیرالمومنین علیه السالم شهر صدرا، سرهنگ 
حسن عبداله زاده جانشین فرمانده سپاه فجر، سرهنگ امیر جاهدی 
جانشین فرمانده سپاه فجر فارس در بسیج اقشار  ،معاونین و کارکنان 
شهرداری صدرا و سایر مدیران ادارات شهر صدرا با حضور در مسجد 
امام حســین )ع( میز خدمت بی منت را برگزار کردند تا مشــکالت 

شهروندان در حوزه های مختلف را بررسی و رسیدگی نمایند.

همکاری بین مخابرات منطقه گلستان و 
اداره کل فنی و حرفه ای استان

گرگان- عاطفه ســیاه باالیی - تفاهم نامه همکاری بین مخابرات 
منطقه گلســتان و اداره کل فنی و حرفه ای استان منعقد شد .با 
حضور دکتر غالمعلی شهمرادی در اداره کل فنی و حرفه ای استان 
، تفاهــم نامه همکاری بین مخابرات و این اداره کل منعقد شــد 
.مدیر مخابرات منطقه گســتان ضمن اعالم ایــن خبر افزود: این 
تفاهم نامه با موضوعاتی همچــون  اجرای تمامی خدمات فنی و 
 ICT ســرویس ونگهداری  ماشین آالت ، استفاده از ظرفیت دفاتر
روستایی در جهت ایجاد اشتغال پایدار ، برگزاری دوره های مهارتی 
، توانمند ســازی نیروی انسانی که از اهم آن می باشد تنظیم و به 
امضای مدیران ین دوستگاه رسیده است .وی هدف از امضای این 
تفاهم نامه را تعمیق و گسترش آموزش های فنی و حرفه ای در در 

جامع روستائی دانست .

مدیر عامل توانیر:

پیش بینی مصرف برق ماینرهای غیرمجاز در سال جاری
مدیر عامل توانیر میزان واردات را در روز گذشــته 350 مگاوات 
و رقم صادرات را 1000 مــگاوات اعالم کرد.به گزارش خبرنگار 
اقتصادی ایلنا، آرش کردی در نشست خبری در جمع خبرنگاران 
در پاســخ به ســوال ایلنا، درباره اوضاع صادرات برق و عمل به 
تعهدات با توجه به ناترازی تولید و مصرف اظهار داشــت: ما باید 
مبادالت داشــته و هم صادرات و هم واردات برق داشته باشیم، 
کشور ما انرژی خیز است، اما به لحاظ منابع و ظرفیت ها حدود 3 
ماه از سال دچار محدودیت هایی می شویم.وی با تاکید بر اینکه 
ما باید هم موضوع تامین داخل و هم در زمینه صادرات پایداری را 
حفظ کنیم، افزود: صادرات برای کشور ما استراتژیک است و هم 
اینکه کشورهای دریافت کننده برق از ما انتظار دارند که حداقل 
ها حفظ شود.مدیر عامل توانیر تاکید کرد: ما بعد از سال 1400 
روی موضوع صــادرات تمرکز کردیم، قراردادها به نحوی تدوین 
شد که در اثر صادرات نه شبکه دچار بحران شود و نه اینکه دچار 
تبعات حقوقی شویم.وی تاکید کرد: ما در زمان اوج سعی کردیم 
تعادل حفظ شود تا دچار مشکالت حقوقی نشویم، با همین رویه 
صادرات برق را تداوم می بخشــیم.کردی بیان داشت: نکته مهم 
اینکه قرار نیســت صنعت برق همیشه بحران را پذیرا باشد، 35 
هزار مگاوات ما را به این ســمت می برد که ناترازی رفع شود.وی 
ادامــه داد: از 35 هزار مگاوات 10 هزار مگاوات از تجدیدپذیرها، 
15 هــزار مگاوات دولت و 10 هــزار مگاوات هم از صنایع تامین 
می شــود.مدیر عامل توانیر میزان واردات را در روز گذشته 350 
مگاوات و رقم صادرات را 1000 مگاوات اعالم کرد.وی گفت: سال 
گذشــته صادرات 2 برابر واردات بود و امسال دوسوم صادرات و 
میزان واردات یک سوم خواهد بود.وی ظرفیت صادرات را در اوج 
مصرف تا 1500 مــگاوات متغیر عنوان کرد.کردی با بیان اینکه 
در حال حاضر 100 درصد مناطق شــهری و ۹۹.۷ درصد نقاط 
روســتایی به شبکه برق متصل هســتند، درباره میزان بدهی به 
بخش خصوصی اظهار داشت: کل تولیدکنندگان و فروشندگان 
40 هزار میلیارد تومان مطالبه دارند،علت هم ناترازی ناشــی ار 
فروش تکلیفی و قیمتگذاری تکلیفی است.وی با اشاره به تحوالت 

انجام شــده در این حوزه تصریح کرد: برنامه ما این اســت که به 
صورت تدریجی به سمت اخذ قیمت تمام شده گام برداریم، البته 
با رعایت اصولی که به اقشار نیازمند یارانه فشار وارد نشود. بر این 
اســاس دولت آیین نامه ای را ابالغ و مصوب کرد که دولت مایه 

التفاوت قیمت تمام سده و تکلیفی را بعنوان بدهی می پذیرد.
مدیر عامل توانیر ابراز امیدواری کرد که با اوراق ســلف و افزایش 
تدریجی تعرفه بتوانیم بدهی ها را کاهش دهیم.البته اقدام دیگر 
اینکــه معامالت در بورس انجام شــود و در این صورت تغییرات 
عمده ای خواهیم داشــت.وی با بیان اینکه 80 درصد معامالت 
برق در بازار آزاد انجام می شود، افزود: تاکنون الزام داشتیم باالی 
5 مگاوات در بورس عرضه شــود اکنون بنا بر این اســت که 2 
مگاوات هم وارد بورس شــود.کردی با بیان اینکه باید به صورت 
تدریجی به سمت تعادل قیمت برویم، افزود:،در مرحله اول بدون 
لحاظ کردن ســوخت باشــد.وی درباره صدور قبوض گفت: نوع 
قیمتگذاری به شــکلی است که کســانی که 2 برابر الگو مصرف 

مــی کنند به صورت تصاعدی قبض برق پرداخت کنند.اکنون 2 
درصد مشترکین قبوض باال پرداخت می کنند و باالی ۷5 درصد 
مشــترکین مصرف را رعایت می کنند. وی بیان داشت: امسال 
باتوجه به شرایط تامین انرژی در دنبا برخی کشورها تعرفه پیک 
بحرانی تعریف کردند به طوری که قیمت برق را 10 برابر شرایط 
عادی افزایش دادند. پیرو بحران ســوخت در اروپا و خشکسالی 
گزارش های متعددی در خصوص مدیریت مصرف بر پایه قیمت 
اعالم شده است.کردی گفت: از 3۹ میلیون قبض صادرت 16.۷ 
میلیون مشترک مشمول تشویق شدند که رقم آن 800 میلیارد 
تومان بوده اســت.وی با بیان اینکه در بخش خانگی سراغ قطع 
برق نرفتیم فقط فرهنگسازی کردیم، گفت: در روز پیک مصرف 
1180 مــگاوات مدیریت مصرف داشــتیم.کردی برنامه تکلیفی 
ســال 1402 برای کنترل مصرف را هوشمندســازی و قطعی از 
راه دور عنــوان کرد.وی با بیان اینکه امســال در 4 بخش برنامه 
ریزی کردیم که مشکالت برق 1400 تکرار نشود، افزود: تولید و 

مصرف، مدیریت تقاضا، آمادگی شبکه و برنامه ریزی اجرا از جمله 
اقدامات ما بوده اســت.مدیر عامل توانیر با بیان اینکه امسال در 
بخش تولید رکورد داشتیم، گفت: رکورد تولید سال 8۹، 4800 
مگاوات بوده است، امسال برنامه ریزی شد که تا پایان شهریور 6 
هزار مگاوات وارد مدار شــود مه 4800 مگاوات برای زمان پیک 
محقق شــد، همچنین 1013 مگاوات طرح ارتقای نیروگاههای 
موجود را داشتیم.وی با اشاره به تعمیرات نیروگاهی بیان داشت: 
بنا بر این بود که تا پایان اردیبهشــت 13 هزار مگاوات تعمیرات 
انجام شود. کردی با اشــاره به سوخترسانی زمستانی نیروگاهها 
گفت؛ برنامه ریزی شد که برای زمان اوج مصرف سوخت ذخیره 
سازی شــود، علیرغم اینکه ورودی آب برای برقایی ها 4 درصد 
کاهش یافت ولی مدیریت کردیم که با کمبود مواجه نشویم. وی 
با بیان اینکه 10 هزار مگاوات امسال مدیریت مصرف ثبت کردیم، 
افزود: با وزارت صمت جلســات متعدد داشتیم که دچار نوسان 
نشــویم.وی با بیان اینکه در بخش عمومــی و اداری 33 درصد 
کاهش مصرف را شاهد بودیم، گفت: در سال جاری هیچی از رله 
ها دچار قطعی نشــدند و این نشان دهنده پایداری تامین شبکه 
برق است.مدیرعامل شرکت توانیر با بیان اینکه برنامه ریزی شده 
تا پایان دولت 10 هزار مگاوات نیروگاه توسط صنایع احداث شود، 
گفت: پیش بینی شــده تا تابستان 1402 بالغ بر 1500 مگاوات 
نیروگاه جدید توسط صنایع به مدار بهره برداری وارد شود که این 
مقدار نیروگاه، مخصوص خود صنایع برای تامین برق خواهند بود .

وی افزود: حداقل به صورت خوش بینانه 45 تا 50 درصد شــدت 
مصرف انرژی در صنایع ما باالتر از دیگر نقاط دنیاست و با توجه 
به اینکه صنایع کشور 36 درصد از انرژی را مصرف می کنند، در 
صورت نوسازی صنایع و به ســازی آنها در بخش مصرف انرژی، 
می توانیم تا 10 هزارمگاوات از مصرف برق صنایع کاهش دهیم. 

وی افزود: ناترازی برق در ســال گذشته حدود 15 هزار مگاوات 
بود، این رقم امسال حدود 31درصد کاهش پیدا کرد و به حدود 
10 هزار مگاوات رســید، البته این میزان ناترازی هم به صورت 

هوشمندانه مدیریت شد. 

تهران- ایرنا- وزیر اقتصاد فرانسه معتقد است تالش کشورهای گروه هفت برای 
تعیین ســقف بهای نفت روسیه برای رســیدن به موفقیت نیازمند تعهد جامعه 
جهانی در ســطحی وسیع است.به گزارش ایرنا از خبرگزاری فرانسه، قدرت های 
اقتصادی عضو گروه ۷ روز جمعه از توافقی مبنی بر تعیین قیمت ثابت برای نفت 
روســیه خبر دادند. این اقدام به منظور کاهش درآمد نفتی روسیه، جدیدترین 
تالش کشورها برای اعمال فشار اقتصادی بر مسکو پس از به راه انداختن جنگ 
اوکراین اســت. برونو لو مر وزیر اقتصاد فرانسه دیروز در اظهاراتی الزمه موفقیت 
این تالش ها را تعهد جامعه جهانی در سطحی وسیع خواند که سیاست باید آن 
را به عنوان »تدبیری جهانی علیه جنگ« اجرا کند.وی در نشســت امبروســتی 
)Ambrosetti( ایتالیا خطاب به شرکت کنندگان گفت: نمی خواهیم این تصمیم، 
یک اقدام صرفا غربی علیه روســیه باشد و باید شکل اقدامی جهانی علیه جنگ 
به خود بگیرد.گروه هفت شــامل آمریکا، کانادا، فرانسه، آلمان، انگلیس، ایتالیا و 

ژاپن هنوز شــیوه تعیین سقف بهای نفت روسیه را نهایی نکرده اند ، روندی که 
لومر آن را »تا حدی دشوار« ارزیابی می کند. با این حال این شیوه نامه باید تا ماه 
دسامبر )آذر ماه( زمانی که تحریم های اتحادیه اروپا بر واردات دریایی نفت خام 
روسیه اعمال شود، آماده شود.وزیر اقتصاد فرانسه همچنین عنوان کرد: می دانیم 
که برای تعیین سقف قیمت به چراغ ســبز 2۷ عضو اتحادیه اروپا نیازمندیم. و 
اجرای این سیاست مستلزم مشارکت سایر اقتصادهای بزرگ جهانی است.پیشتر 
کادری سیمســون، رئیس انرژی اتحادیه اروپا مشارکت چین و هند را که خرید 
نفت روسیه را در سال جاری افزایش داده اند، خواستار شده بود.لو مر تاکید کرد: 
اگر می خواهیم در این تحریم ها مؤثر باشــیم، باید درآمد روسیه از فروش نفت و 
گاز را کاهش دهیم.خبرگزاری فرانسه عنوان کرد: روسیه به تازگی اعالم کرده به 
کشــورهایی که محدودیت قیمت تعیین کرده باشند، نفت نمی فروشد. شرکت 
انرژی روســیه روز جمعه و در پی انتشــار اخباری از تصمیم گروه هفت، اعالم 

کرد به دلیل مشــکالت فنی، جریان گاز از 
طریق خط لوله نورد استریم 1 از سر گرفته 
نمی شــود.این در حالی است که انتقال گاز 
از این خط لوله از روز چهارشــنبه به علت 
آنچه عملیات »تعمیــر و نگهداری« عنوان 
شــد، متوقف شــده بود و قرار بود از شنبه 
جریان از ســر گرفته شــود.پائولو جنتیولی 
کمیسر انرژی اروپا نیز )شنبه( اعالم کرد این 

اتحادیه »آماده واکنش« به تصمیم روسیه برای توقف عرضه گاز به منطقه است.
وزیر اقتصاد فرانســه عنوان کرد: مخالفت سرسختانه اروپا با روسیه، از جمله از 
طریق تحریم های اقتصادی و دیپلماسی بین المللی، دلیلی بر جایگاه رو به رشد 
منطقه به عنوان »ســومین ابرقدرت« جهان است.وی افزود: همه چیز به شدت 
در حال تغییر اســت. اروپا در حال تبدیل شدن به یک ابرقدرت است، نه تنها از 
منظر اقتصادی، بلکه از نظر سیاسی.لومر تاکید کرد: من واقعاً فکر می کنم که ما 
در مسیر درستی پیش می رویم تا اروپا در قرن بیست و یکم بین چین و آمریکا 

ایفای نقش کند

وزیر اقتصاد فرانسه: 

تعیین سقف بهای نفت روسیه نیازمند تعهد جهانی است
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در ۷ ماه
ایران ۸۲۵ میلیون دالر برنج از هند وارد کرد

تهران- ایرنا- ایران در ۷ ماهه نخست سال جاری میالدی ۸۲۵ میلیون دالر برنج از هند وارد 
کرد که این رقم نســبت به ۱۲ ماهه سال قبل ۲۸ درصد رشد داشته است.به گزارش ایرنا، 
وزارت بازرگانی و صنعت هند کل مبادالت تجاری این کشور با ایران در ۷ماهه نخست سال 
جاری میالدی را یک میلیارد و ۶۰۴ میلیون دالر اعالم کرد.مبادالت تجاری ایران و هند در 
این دوره با رشد ۴۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. کل مبادالت 
تجاری دو کشور در ۷ماهه نخست سال ۲۰۲۱ بالغ بر یک میلیارد و ۷۴ میلیون دالر اعالم 
شده بود.صادرات هند به ایران در ماه های ژانویه تا جوالی امسال رشد ۵۴ درصدی را تجربه 
کرده و به یک میلیارد و ۲۴۳ میلیون دالر رسیده است. هند در ۷ماهه نخست سال میالدی 
گذشــته ۸۰۷ میلیون دالر کاال به ایران صادر کرده بــود.واردات هند از ایران نیز در ۷ماهه 
نخست امســال رشد ۳۵ درصدی داشته و به ۳۶۱ میلیون دالر رسیده است. هند در مدت 
مشابه ســال قبل ۲۶۷ میلیون دالر کاال به ایران صادر کرده بود.بر اساس این گزارش برنج 

مهم ترین کاالی صادراتی هند به ایران در ۷ماهه نخست امسال بوده است.

از ۱۰ تا ۳۰ شهریور ماه
واردات مسافری گوشی از عراق ممنوع شد

طبق آخرین اخبار، گمرک ایران از ممنوعیت رجیســتری گوشــی تلفن همراه 
مســافری از مبدا عراق طی روزهای ۱۰ تا ۳۱ شهریور خبر داد.به گزارش ایسنا، 
گمرک ایران اعالم کرد: بر اســاس ابالغ معاون پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز و همچنین بر اساس مصوبات کارگروه رجیستری وزارت صمت 
و ابالغ معاون امنیتی انتظامی وزارت کشــور و رئیس ستاد مرکزی اربعین، ثبت 
و رجیســتری گوشی تلفن همراه مسافرین، ورودی از مبادی کشور عراق اعم از 
مرزهای زمینی و هوایی طی بازه زمانی ۱۰ تا ۳۱ شــهریور ممنوع است.بر این 
اســاس بر این نکته تاکید شــده اســت که در مبادی ورودی و خروجی از ثبت 
اطالعات گوشــی تلفن همراه مسافرین ورودی در ســامانه های مربوطه در این 
بازه زمانی از کشــور مزبور خودداری شــود.در این راستا، سید روح اله لطیفی - 
ســخنگوی گمرک - نیز به همین نکته اشــاره کرد و گفت: این مصوبات موقت 

و صرفا در خصوص مبدا عراق بوده  و فقط تا پایان شهریور اجرا خواهد شد.

گزیده خبر

بازدید وزیر صمت از مجتمع صنعتی چادرملو
مدیر عامل چادرملو به تشریح طرح های توسعه برنامه 
ریزی شده شرکت چادرملو پرداخت.  دکتر فاطمی امین 
وزیر صنعت، معدن و تجارت به همراه مهندس وجیه اهلل 
جعفری رئیــس هیات عامل ایمیدرو ، مهندس حاجی 
حسینی معاونت پارلمانی صمت ، استاندار یزد، جمعی از 

نمایندگان مردم استان یزد در مجلس شورای اسالمي ، مدیر کل صمت و مدیران 
استان، از مجتمع صنعتی چادرملو در اردکان یزد بازدید کردند. به گزارش خبرنگار 
ما در این بازدید مهندس طاهر زاده مدیر عامل چادرملو ضمن بیان توضیحاتی در 
خصوص فعالیت واحد  های مستقر در این مجتمع، شامل کارخانه گندله سازی ، 
کارخانه احیای مستقیم آهن اسفنجی و کارخانه تولید شمش فوالدی گزارشی از 
روند فعالیت های پنج ماهه و برنامه های سال جاری ارائه کرد و به تشریح طرح 
های توسعه برنامه ریزی شــده شرکت چادرملو پرداخت.   وی همچنین اظهار 
امیدواری نمود با اجرای طرح های توســعه در دست اقدام شاهد ارزش آفرینی 
افزون تر در اقتصاد ملی باشیم .وزیر صمت نیز از تالشهای مدیران شرکت معدنی 

و صنعتی چادرملو تقدیر و تشکر کرد.

مدیرعامل گروه سایپا در بازدید از نمایندگی های فروش و خدمات پس از 
فروش شهر مشهد:

کاهش حضور خودروها در نمایندگی ها با 
افزایش کیفیت محصوالت

همزمان با برگزاری بیست و دومین نمایشگاه بین المللی خودرو مشهد، مدیرعامل 
و جمعی از مدیران ارشد حوزه فروش و خدمات پس از فروش گروه خودروسازی 
ســایپا از تعدادی نمایندگی شهر مشــهد بازدید و از نزدیک در جریان وضعیت 
عملکردی و مشکالت آنها قرار گرفتند.به گزارش سایپانیوز، محمد علی تیموری 
در حاشــیه بازدید از این نمایندگی ها در خصوص وضعیت عملکردی و اجرایی 
شبکه خدمات پس از فروش گروه سایپا گفت: بر اساس گزارش های دریافت شده 
از شبکه نمایندگی ها خوشبختانه در سه ماه اخیر با ارتقا کیفیت انجام شده در 
محصوالت، مراجعه مشتریان به نمایندگی ها برای تعمیرات کاهش یافته و این 
موضوع مشــهود بود و این خبر بسیار خوبی است.مدیرعامل گروه خودروسازی 
سایپا با اشاره به نظم و احترامی که در نمایندگی های مشهد برای مشتریان ایجاد 
شده گفت: در این بازدید و در گفتگو با عوامل نمایندگی مشخص شد که کارکنان 
نمایندگی ها از دانش فنی خوبی برخوردارند و همین اشــراف علمی در برطرف 

کردن عیوب خودرو، باعث رضایت مراجعین به این نمایندگی ها شده است.

هم زمان با سیزدهمین سال صدرنشینی برای نخستین بار در حوزه صنعت 
خودرو

تمام ستاره های ارزیابی خدمات پس از فروش 
کشور به ایساکو رسید

طبــق جدیدترین ارزیابی شــرکت بازرســی کیفیت 
و اســتاندارد ایران، شــرکت ایســاکو با ســیزده سال 
صدرنشــینی در حوزه خدمات پــس از فروش صنعت 
خودرو کشور، امســال نیز با کسب امتیاز ۸۵.۹۲ برای 
نخســتین بار، »رتبه یک« این حوزه را بالمنازعانه به 

خود اختصاص داد.ایکوپرس- شــرکت خدمات پــس از فروش ایران خودرو، که 
در ســیزده سال گذشته همواره در بین شرکت های ارایه دهنده خدمات پس از 
فروش صنعت خودرو، باالترین امتیاز این حوزه را از آن خود کرده، در سال جاری 
نیز با رشــدی چشم گیر در تمام شاخص ها موفق شد، براساس آخرین بازنگری 
دستورالعمل شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش، برای نخســتین بار در بین 
تمامی شــرکت های خودروساز کشور تمام سه ستاره ارزیابی حوزه خدمات پس 
از فروش صنعت را کسب کند و »رتبه یک« این حوزه را به خود اختصاص دهد.

اجرای طرح های دانش بنیان معدنی و صنعتی؛ 
رویكردی جدید در گروه فوالد مبارکه

محمدیاسر طیب نیا در آیین افتتاح پروژه های شرکت معدنی و صنعتی فوالدسنگ 
مبارکه اظهارکرد: خوشــبختانه شــرکت فوالدســنگ مبارکه به عنوان یکی از 
شــرکت های زیرمجموعه فوالد مبارکه پس از گذشت حدود ۵ سال به نقطه ای 
رسیده  که دانش بهره برداری از کوره های آهک با تکنولوژی های جدید و تعمیرات 
اساســی آن را بدون حضور حتی یک کارشناس خارجی در اختیار دارد، اقدامی 
که در گذشته توسط کارشناسان خارجی انجام می شد.وی با بیان این که تنها دو 
کوره آهک مشابه این کوره ها در جهان وجود دارد، افزود: اعتماد به نفس و پذیرش 
خطر در کنار دانش و تخصص بهره برداری از این کوره ها بســیار ارزشمند است؛ 
توســعه های زیادی ازجمله استخراج معدن، تجهیزات خردایش، دانه بندی و  در 
این منطقه صورت گرفته و پروژه  های اخیر اشــتغال آفرینی قابل توجهی داشته 
است.مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با بیان این که امروز با افتخار اعالم می کنیم 
که به ۱۰ها حوزه اکتشافی و معدنی ورود پیدا کرده ایم، خاطرنشان کرد: شرکت 
فوالد مبارکه امروز از یک شــرکت استخراج کننده مواد معدنی به یک مجموعه 
دانشی رســیده  چراکه حوزه اکتشاف یک حوزه دانشی است؛ اقدامات خوبی در 
اقصی نقاط کشور با حمایت شرکت فوالدسنگ مبارکه در حال شکل گیری و انجام 
است.وی با تأکید بر دانشی بودن حوزه فراوری معادن گفت: مأموریت بهره برداری 
و فراوری ســنگ آهن هماتیت گروه فوالد مبارکه برعهده شــرکت فوالدسنگ 

مبارکه گذاشته شده است.

شرایط ترخیص ۲ هزار خودروی خارجی 
دپو شده

۴ سال از ممنوعیت واردات خودرو می گذرد و از ۱۲ هزار خودرویی 
که به دالیل قانونی اجازه ترخیص نداشتند، ۲ هزار خودرو همچنان 
در بنــادر مانده اند که ترخیص آنها نیاز به تدبیر دولت و قوه قضاییه 
دارد.بــه گزارش خبرنگار مهر، در ســال ۹۷ به دنبال خروج آمریکا 
از برجام و تشــدید تحریم ها، شورای هماهنگی اقتصادی سران سه 
قــوه به منظور صرفه جویی در منابع ارزی، واردات برخی از کاالها از 
جمله خودرو را ممنوع اعالم کرد.در آن سال حدود ۱۲ هزار دستگاه 
خودروی وارداتی به دلیل ممنوعیت اعمال شــده، امکان ترخیص 
نیافتنــد و در اماکن بندری و گمرکی دپو شــدند. با توجه به حجم 
باالی خودروها دولت قبل تصمیم گرفت اجازه انجام تشــریفات از 
جمله تاییدیه استاندارد و اظهار به گمرک و پرداخت حقوق ورودی 
را برای خودروهای دارای ثبت سفارش و در نهایت ترخیص را صادر 
کند که در همین رابطه نیز حدود ۱۰ هزار دستگاه خودرو ترخیص 
شــدند اما همچنان حدود ۲ هزار دستگاه خودروی دیگر در اماکن 
بندری و گمرکی دپو شــده اند.بر این اساس، با توجه به اینکه اخیراً 
دولت لغو ممنوعیت واردات را تصویب کرده و مقرر شده تا سقف ۲۰ 
هزار یورو خودروی خارجی وارد کشور شود، الزم است که وضعیت 

خودروهای دپو شده نیز تعیین تکلیف شود.

شرایط ترخیص خودروهای دپو شده در اماکن بندری
در این راستا، روح اهلل لطیفی سخنگوی گمرک ایران در گفت و گو 
با خبرنگار مهر، اظهار کرد: از حدود ۲ هزار و ۲۰۰ خودرویی که در 
اماکن بندری و گمرکی مانده اند که ســه دسته هستند؛ دسته اول 
حدود ۹۰۰ دستگاه فاقد ثبت ســفارش هستند؛ دسته دوم حدود 
هزار خودرو هستند که ثبت سفارش داشتند اما پرونده قضائی دارند 
که این شاکی یا از طرف حاکمیت یا به صورت خصوصی بوده است، 
بنابراین دســته دوم خودروهای دارای پرونده قضائی هستند. دسته 
سوم نیز شامل حدود ۲۰۰ دستگاه خودرو هستند که ۱۴۰ دستگاه 
آن مربــوط به منطقه آزاد اروند می شــود که یا باالی ۲۵۰۰ ســی 
سی اســت و یا ساخت آمریکا و یا به ســفارش آمریکا هستند، در 
همین گروه چند خودرو هم مربوط به قبل از سال ۹۳ می شوند که 
همین ویژگی ها را دارند.وی افزود: اگر سیاست گذاران ثبت سفارش 
را برای ۹۰۰ خودرویی که ثبت سفارش ندارند اما قبل از بحران ارزی 
ســال ۹۷ ارزشان تأمین شده بود مجاز کنند، می توانند وارد چرخه 
تشریفات ترخیص شوند، باید اشاره شود که اگر کاالیی ثبت سفارش، 
منشأ ارز و قبض انبار معتبر نداشته باشد در گمرک نمی تواند اظهار 
شــود، اما این خودروها عموماً قبض انبار و منشأ ارزشان تأیید شده 
و فقط ثبت سفارش ندارند.لطیفی ادامه داد: وضعیت هزار خودرویی 
کــه پرونده قضائی دارند را بایــد از طریق قوه قضائیه پیگیری کرد. 
اگر صاحبین کاال رأی برائت بگیرنــد می توانند خودروهای خود را 
ترخیص کنند. تاکنون حدود ده ها دستگاه از این خودروها رأی برائت 
گرفته اند و ترخیص شــدند و روند ترخیص این نوع خودروها در هر 
ماه با اخذ رأی قطعی برائت ادامه دارد اگر چه در هر ماه این میزان 
انگشــت شمار باشــد.وی افزود: همچنین طبق قوانین کشور ورود 
خودروهایی که باالی ۲۵۰۰ سی سی و یا امریکایی و یا به سفارش 
آمریکا هستند ممنوع است اما باز هم بستگی به نظر سیاست گذار 
تجارت خارجــی و واردات دارد و اگر اجازه ترخیص بدهند، گمرک 
به عنوان مجری قوانین و مصوبات آماده ترخیص است.ســخنگوی 
گمرک ایران در مورد اینکه آیا خودروهای دپو شــده به ســازمان 
اموال تملیکی سپرده می شوند یا خیر، تصریح کرد: خودروهایی که 
مشکل قضائی دارند اگر در دسته بندی کاالهای قاچاق قرار بگیرند و 
قاچاق بودن آنها ثابت شود، به سازمان اموال تملیکی سپرده شده و 

تصمیمات در حیطه قانونی آن سازمان انجام خواهد شد.

وزیر صنعت: وضعیت صادرات بسیار مطلوب شد

فقط ۳.۵میلیارد دالر دیگر تا تأمین ارز بدون نفت فاصله داریم
وزیر صمت با اشــاره به افزایش تولید و صادرات در کشــور گفت: در چهار ماه نخست 
سال شاهد افزایش ۳۸درصدی صادرات غیرنفتی نسبت به مدت مشابه سال قبل بودیم.

به گزارش خبرگزاری تســنیم از یزد، سید رضا فاطمی امین شامگاه شنبه در نشست 
با فعاالن اقتصادی اســتان یزد با اعالم اینکه »وضعیت تولیدی در سطح کالن مناسب 
است و در چهار ماه اول سال در اکثر محصوالت تولیدی شاهد افزایش بوده ایم« اظهار 
داشت: در چهارماهه نخست امســال نسبت به مشابه سال قبل اقالم تولیدی افزایش 
داشــته اســت.وی با بیان اینکه وضعیت صادرات کشور هم بسیار مطلوب شده است، 
افزود: در سال ۱۴۰۰ نســبت به سال ۹۹ حدود ۳۸ درصد افزایش صادرات غیرنفتی 
داشته ایم که رقم آن به جایی رسیده است که فقط ۳.۵ میلیارد دالر دیگر فاصله داریم 
که بگوییم نفت دیگر در تأمین ارزی کشور اثری ندارد که این دستاوردها توسط فعاالن 
اقتصادی حاصل شده است و جای تقدیر و تشکر دارد و الزم است اطالع دهیم اتفاقات 
خوبی در حال رخ دادن اســت.وی با اشاره به درخواست ها و دغدغه فعاالن اقتصادی 
استان در زمینه تأمین مواد اولیه در صنایع نساجی و پتروشیمی عنوان کرد: در صنعت 
پتروشیمی سرمایه گذاری زیادی شده است اما در بخش هایی که ارزش افزوده باالتری 
داشــتند کمتر ســرمایه گذاری کردیم که برای آن راه  حل های بلندمدت و کوتاه مدت 

نیاز داریم.وزیر صمت با تشــریح برخی اقدامات در اســتان بیان کرد: سال گذشته در 
حوزه فوالد سهمیه بندی داشــتیم چرا که در کشور ۱۰ میلیون تن مصرف فوالد بود 
اما ۴ میلیون تن ورق تولید می شــد که توســط دولت برای ایــن موضوع راهکارهای 
متنوعی اندیشــیده شــد.فاطمی امین با اذعان به اینکه ۱۰۴ شهر کشور هیچ صنعت 
فعالی ندارند، گفت: متأسفانه توازن سرمایه گذاری هم در پول هم در حوزه جغرافیایی 
نداریم؛ شهرهایی داریم که در آنها فرصت های شغلی بسیار ایجاد شده است اما کارگر 
نیست مثل اشــتهارد، اردکان، ساوه و شهرهایی داریم که به شدت عقب مانده هستند 
و ما به دنبال این هســتیم که در هر کدام از این ۱۰۴ شــهر حداقل یک صنعت ایجاد 
کنیم.وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از مهمترین زیرساخت های مقابله با قاچاق را 
اطالعات دانســت و ادامه داد: در حوزه لوازم یدکی خودرو، لوازم خانگی و پوشاک کار 
ویژه ای آغاز شــده است و اقدام دولت در لوازم یدکی خودرو که ۳۰ درصد آن قاچاقی 
اســت، با تالش همه مردم ۱۳۰ هزار نوع قطعه یدکی شناسنامه دار شده است و ۲۳۰ 
میلیون قطعه کد رهگیری دریافت کرده اند.فاطمی امین در پایان پروژه های تحولی در 
کشــور را  مورد توجه قرار داد و از برنامه های دولت سیزدهم برای ریل گذاری صحیح 

در امور کشور خبر داد.

نایب رییس کمیســیون پول و ســرمایه اتاق 
بازرگانی تهــران گفت: امیدواریــم که با ورود 
خودروهای خارجی، از سویی دخالت ها از بین 
رفته و از سویی دانش و فناوری روز را به کشور 
بیاوریم. از همین روی، نباید فقط واردکننده صرف باشــیم و رقابت نیز شــکل گیرد.
عبــاس آرگون در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنــا در مورد واردات خودرو گفت: 
ما اگر خواســتار امکان واردات خودرو هســتیم، باید در ابتدا ریشه یابی کنیم که چرا 
در این چند ســال واردات خودرو صورت نگرفته اســت. بخشی اصلی آن به تحریم ها 
باز می گردد زیرا خودرو ارزبری زیادی دارد و ارزی برای واردات خودرو تحصیص داده 
نشد. حال با گذشت یک سال از فشار حداکثری تحریم ها و امیدواری به نتیجه برجام، 
فکر می کنم امکان واردات خودرو از منظر ارزی فراهم شده باشد.وی ادامه داد: با شکل 

گیری واردات، امکان رقابت فراهم می شــود و خودروساز داخلی نیز دیگر نمی تواند هر 
خودرویــی را با هر کیفیتی تولید کنــد و باید به دنبال ارتقای کیفیت، کنترل قیمت 
تمام شــده و کاهش هزینه های خود باشــد. دانش و فناوری نیز می تواند وارد کشور 
شــود و می توانیم از دانش و فناوری روز دنیا اســتفاده کنیم کــه می تواند از اروپا یا 
کشورهای آسیایی باشد. امیدواریم که با ورود خودروهای خارجی، از سویی دخالت ها 
از بین رفته و از ســویی دانش و فناوری روز را به کشــور بیاوریم. از همین روی، نباید 
فقط واردکننده صرف باشــیم و رقابت نیز شکل گیرد.وی با اشاره به سقف ۱۰ و ۲۰ 
هزار یورویی خودروهای وارداتی اظهار داشــت: من فکر می کنم خودروهای متوسط، 
اقتصادی و کاری بیشــتر وارد شــوند و خودروهای لوکس امکان واردات را ندارند زیرا 
سقف گذاشته شده مطابق با آن نیستند.آرگون با انتقاد از قیمت گذاری دستوری، بیان 
کرد: بحث عدم مداخله بســیار مهم است. ما می گوییم کیفیت خودروهایمان به حد 

الزم نبوده و رضایتمندی از آن وجود ندارد اما به دلیل دخالت دولت در قیمت گذاری 
عمال شاهد زیان خودروسازهایمان نظیر ایران خودرو و سایپا هستیم. این دو کارخانه 
زیر قیمت تمام شــده خود اقدام به فروش می  کننــد؛ البته که باید گفت هزینه های 
آن ها در بخش های مختلف باال است و این قیمت گذاری مزید بر علت می شود. نقش 
نظارتی دولت، هدایت، راهبری و کمترین دخالت در اجرا و قیمت گذاری از سوی آن و 
خصوصی سازی الزم است زیرا بازار، خود تعیین کننده بوده؛ البته نباید بازار را رها کرد.
عضو اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از سیستم قرعه کشی خودرو، افزود: به عنوان مثال، 
برای ثبت نام خودرو میلیونی ثبت نام می شــود که بنوعی بخت آزمایی است؛ در این 
قرعه کشی عده ای برنده شده و با رقم باالتر اقدام به فروش امتیاز خود می کنند و چون 
قیمت کارخانه و بازار یکسان نیست، عمال تقاضای بسیاری برای این موضوع وجود دارد. 
در ۴-۵ سال گذشته، برای خرید خودرو به مردم وام می دادیم اما در حال حاضر برای 
فروش خودرو، با ثبت نام میلیونی مواجه می شویم که ناشی از باالتر بودن قیمت بازار 
نســبت به قیمت کارخانه است و از آن جایی که دولت اجازه نمی دهد افزایش قیمت 
مطابق با واقعیت های بازار رخ دهد، صف بخت آزمایی برای خرید خودرو ایجاد می شود 
که الزم اســت این مسئله از بین برود.وی در ارتباط با زیان های انباشته خودروسازان 

گفت: در این حالت، خودروســاز نیز برای کاهش زیان خود، تا جای ممکن از کیفیت 
محصول تولیدی خود کاسته که این موضوع به ضرر مصرف کننده است. در این جا، هم 
حقوق مصرف کننده و هم حقوق تولیدکننده، نادیده گرفته می شــود.وی در خصوص 
توان رقابت خودروهای تولید داخل، بیان داشت: در شرایط کنونی، توان رقابت از سوی 
این خودروها، وجود ندارد اما این ظرفیت و امکان وجود دارد؛ با این حال با ضرر و زیان 
کنونی خودروساز و عرضه زیر قیمت تمام شده، مسلم است که بدنبال ارتقای کیفیت 
نباشند. اگر به خودروساز اجازه داده شود که با آمدن خودروی وارداتی، محصول خود 
را با حاشــیه سود مناســب عرضه کند، او نیز از آن جایی که به دنبال ارتقای کیفیت 
است، رقابت کرده و بهای تمام شده خود را کنترل می کند. اکنون خودروساز، مصرف 
کننده و سهام داران خودروســازی ها در حال ضرر هستند. اقتصاد توانایی پایین نگه 
داشتن قیمت ها با دستور را ندارد؛ شاید در یک مقطع کوتاه امکان چنین کاری وجود 
داشته باشد اما در میان مدت شرایط بازار خود را به بنگاه ها و اقتصاد تحمیل می کند. 
به عنوان مثال با زیان انباشته، ایران خودرو و سایپا تا یک جایی می توانند به کار خود 
ادامه دهند که از جیب سهام دار باشد. بنابراین باید اجازه داد واقعیت های اقتصادی در 

تمام بخش ها خود را نشان دهد.

نباید واردکننده صرف خودرو باشیم

 تاثیر اندک واردات بر بازار خودرو
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گزیده خبر

مهر ماه انجام میشود:
برگزاری جشنواره قرعه کشی حساب های 

قرض الحسنه بانک گردشگری 
جشنواره قرعه کشــی حســاب های قرض الحسنه بانک گردشــگری با عنوان 
»مهرریزان« در روز 30 مهرماه 1401 برگزار می شــود.به گزارش روابط عمومی 
بانک گردشگری، هدف از برگزاری جشنواره حساب های قرض الحسنه، قدردانی 
از نیت خیر ســپرده گذاران و ایجاد زمینه های افزایش مشــارکت عمومی برای 
گســترش این سنت پســندیده است.دوره محاســبه امتیازات برای شرکت در 
قرعه کشــی و اعطای جوایز از اول مرداد تا 25 مهر ماه 1401  و روز قرعه کشی 
30 مهر ماه خواهد بود.حداقل موجودی حساب های رض  الحسنه برای شرکت 
در قرعه کشی حساب های قرض   الحسنه بانک گردشگری مبلغ یک میلیون ریال 
اســت.هر یک میلیون ریال مانده موجودی روزانه در سپرده  های قرض الحسنه، 
برابر یک شــانس قرعه کشی اســت.جوایز در نظر گرفته شده برای قرعه کشی 
شامل یک ســکه تمام بهار آزادی برای 10 نفر، یک نیم سکه بهار آزادی برای 
20 نفر، یک ربع ســکه بهار آزادی برای 40 نفر، 200 جایزه نقدی 20 میلیون 
ریالی، 20 کمک هزینه 50 میلیون ریالی برای سفر به عتبات عالیات، 50 کمک 
هزینه 100 میلیون ریالی برای خرید کاالی بادوام داخلی و هزاران جوایز نقدی 
و غیرنقدی دیگر است.این گزارش حاکیست: امکان افتتاح حساب هم به صورت 
حضوری از طریق شــعب بانک گردشگری و هم به صورت غیر حضوری توسط 
اپلیکیشن ToBank به نشانی وب سایت  Tobank.ir  ،  بدون هزینه صدور و 

با ارسال کارت به نشانی مشتری فراهم است.

سرپرست معاونت بین الملل بانک صادرات ایران:
باجه ارزی بانک صادرات ایران برای تسهیل 

فعالیت های بازرگانی با کشورهای آسیای میانه 
راه اندازی شد

 سرپرســت معاونت بین الملل بانک صادرات ایــران از راه اندازی باجه ارزی برای 
تســهیل فعالیت های بازرگانی و تجاری بین اســتان گلستان و منطقه آسیای 
میانه در شــعبه مرکزی بانک در شهرســتان گنبد کاووس خبر داد.به گزارش 
روابط عمومی بانک صادرات ایران، داود مهدیان با اعالم این خبر افزود: این باجه 
ارزی با هدف استفاده، ایجاد ظرفیت ها و جذب منابع ارزی در استان گلستان و 
به دلیل مجاورت با کشور ترکمنستان و همچنین نزدیکی به منطقه آزاد تجاری 
اینچه برون راه اندازی شــده و خدمت رسانی کاملی برای تسهیل فعالیت تجار و 
بازرگانان استان گلستان خواهد داشت.وی با برشمردن ظرفیت ها و قابلیت های 
اقتصادی و صادراتی استان گلستان آمادگی این باجه را برای ارائه انواع خدمات 
ارزی و ریالی، مشــاوره های مالی و ارزی، افتتاح انواع سپرده ها و حوالجات ارزی 
اعالم کرد.مهدیان با اشاره به بازار 100 میلیارد دالری تجارت بین المللی کشور 
گفت: بانک صادرات ایران با داشــتن 2٧4 دایره و باجه ارزی و سابقه درخشان 
در ارائه خدمات تجاری و بازرگانی کشور سهم مهمی در مبادالت تجاری دارد و 
برای خدمت رسانی به بازرگانان در منطقه خلیج فارس، اروپا، آسیای میانه و سایر 

نقاط جهان از ظرفیت های کارآمدی برخوردار است.

عضو هیات مدیره همزمان با گرامیداشت هفته دولت خبر داد:
درخشش عملکرد مالی بانک مسکن

صابر عســکرپور عضو هیات مدیره بانک مسکن، همزمان با گرامی داشت هفته 
دولت، جزییات و دســتاوردهای درخشان بانک در حوزه مالی را تشریح کرد.به 
گــزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مســکن- هیبنا ، عضو هیات مدیره بانک 
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان باهنر و رجایی و تبریک هفته دولت با 
اشاره به عملکرد بانک مسکن در یک سال گذشته از عمر دولت مردمی، اظهار 
داشت: پیش از هر چیز باید اتفاقی که برای اولین بار در 5 سال گذشته رخ داده 
است را به کارکنان مجموعه بانک مسکن تبریک بگویم که خود مهر تاییدی بر 
عملکرد قابل توجه بانک و مجموعه کارکنان است.وی با بیان اینکه خوشبختانه 
بانک مســکن در سال مالی گذشــته و بعد از 5 سال سودآور شــد، ادامه داد: 
جمع کل درآمدهای بانک در سال مالی 1400، با رشد 36 درصدی همراه بوده 
درحالی که کل هزینه ها با رشــد 22 درصدی مواجه بود و این امر بیانگر اصالح 
روند رشد هزینه ها در تناســب با روند رشد درآمدها بوده و ادامه دار بودن روند 
موصوف می تواند افزایش توان تســهیالت دهی و بهبود شاخص های مالی بانک 

را در پی داشته باشد.

تقدیر از بانک پارسیان به عنوان بانک یاور 
اشتغال و خودکفایی مددجویان کمیته امداد

در همایش یاوران اشــتغال و خودکفایی که باهدف تقدیر از بانک های عامل در 
اعطای تسهیالت اشــتغال به مددجویان کمیته امداد و با حضور اعضای هیات 
امنــا و رئیس کمیته امداد امام )ره( ، مدیران بانک مرکزی و بانک های مختلف 
برگزار شد، از بانک پارسیان با اهدای لوح سپاس تقدیر به عمل آمد.این همایش 
به منظور اقدامات مؤثر بانک پارسیان در اشتغال زایی و توانمندسازی مددجویان 
کمیته امداد امام خمینی)ره( و ترویج فرهنگ اشتغال صورت گرفت.گفتنی است؛ 
اقدامات بانک پارسیان در راستای توسعه عدالت اجتماعی، ارتقای رفاه و امنیت 
اقتصادی اقشــار جامعه و توانمندسازی افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی و 
کمیتــه امداد امام خمینی)ره( موجب شــد که این بانک بهترین عملکرد را در 
حوزه حمایت از محرومان به نام خود ثبت کند. گزارش های منتشرشــده نشان 
می دهد که بانک پارسیان با تحقق 111 درصدی بودجه ابالغی دربند ب تبصره 
16 بودجه ســال 1400 ، باالترین درصد عملکرد را در بین بانک های کشور از 

آن خودکرده است.

افزایش سطح تعامالت بانک ملی ایران با گروه 
خودروسازی بهمن

نشست دو تن از اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران با مدیرعامل و اعضای هیات 
مدیره گروه خودروسازی بهمن برگزار شد.1401به گزارش روابط عمومی بانک 
ملی ایران، در این نشست ناصر شاهباز و صمد عزیز نژاد از اعضای هیات مدیره 
این بانک، ضمن آشــنایی با شــرایط کار و تولید در  گروه خودرو سازی بهمن، 
راه های تقویت تعامالت با این شرکت خودروسازی را بررسی کردند.بیوک علی 
مرادلو مدیرعامل گروه خودروســازی بهمن نیز در این نشســت ضمن تقدیر از 
حمایت بانک ملی ایران از بخش تولید، خواستار تداوم این روند شد.گفتنی است 
در این دیدار بیژن مقدم بیرانوند معاون امور تهران و بازاریابی، بهرام واقفی رئیس 
اداره کل بانکداری تجاری، عباس افشــاری راســتین رئیس اداره کل بانکداری 
شــرکتی و ســرمایه گذاری و چند تن دیگر از مدیران ارشــد بانک ملی ایران 

حضور داشتند.

در ایام راهپیمایی اربعین حسینی
افزایش سقف برداشت نقدی از دستگاه های 

خودپرداز بانک سپه 
بانک ســپه به منظور خدمت رســانی مطلوب به زائران اربعین حسینی، امکان 
برداشت وجه نقد از دستگاه های خودپرداز بانک سپه را تا سقف 5 میلیون ریال 
در هر شــبانه روز افزایش داد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه ؛ امکان 
برداشت وجه نقد از دستگاه های خودپرداز سپه تا سقف 5 میلیون ریال در هر 
شبانه روز،از تاریخ هشتم شهریور ماه لغایت پنجم مهرماه سال جاری، بر اساس 
مجوز بانک مرکزی و برای دارندگان کارت های عابر بانک ســپه )درون بانکی( 

فراهم شده است.

 سی و یک سال گرامیداشت وحدت
 در اقتصاد و فرهنگ

این متن به یک وحدت در اقتصاد و فرهنگ و تجلی پیشرفت اقتصادی در آینه 
اصل همدلی اشاره دارد.به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون، سی و یک سال 
پیش در اصل 44 قانون اساسی، بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران، 
مطرح و شرح و تفصیل آن در 13 شهریور 13٧0، به تصویب مجلس رسید. در 
این راستا، وزارت تعاون به منظور اعمال نظارت دولت و حمایت و پشتیبانی از 
بخش تعاونی در تاریخ 10 دی 13٧0 تشکیل شد.همکاری ارزنده و قابل توجه 
با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن وکشاورزی جمهوری اسالمی ایران، مشارکت 
در برنامه ریزی های ســازنده که موجبات توســعه بخش تعاونی در راستای 
پیشرفت اقتصادی کشور شد و ارائه خدمات فرهنگی و ترویچ و آموزش تعاون 
به منظور تقویت اصول و ارزش های تعاونی از جمله اقدامات حسنه ای بود که 
با توجه به مدیریت اثربخش در این بخش اجرایی شد.تقویت پیوند بین تعاونی 
ها و ایجاد هماهنگی و همکاری بین آنها و برقرای پیوند بین بخش تعاون ایران 
و فعاالن اقتصادی در کشور و خارج از آن و نیز توانمندسازی تعاونی ها در امور 
فنی، حقوقی، مالی، اداری و بازرگانی از دیگر دستاوردهایی بود که با همدلی 
تعاونی های ایران رنگ اجرا به خود گرفت و موجبات تعالی ســاختار تعاونی 
ها را فراهم کرد.خوشبختانه پیوند تعاونی ها سبب شد تا شرایطی برای صدور 
محصوالت تعاونی ها و تأمین نیازمندی آنها با برگزاری نمایشگاه های داخلی 
و خارجی و ایجاد مراکز تجاری فراهم شــده و بدین شکل در سال های اخیر 
که با محوریت »تولید« نامگذاری شــده بودند گام های عملیاتی برای تحقق 
این شعار برداشته شــود.امروز و در آغاز روز تعاون، ضمن عرض تبریک باید 
اظهار امیدواری کرد تا روح دمیده شده در کالبد تعاونی ها، بیش از پیش در 
راســتای تصمیم سازی و تصمیم گیر ی و نیز توسعه و اعتالی اقتصاد کشور 

جریان داشته باشد.

 برخورد با بانک های متخلف

مسدودی بخشی از وجوه وام ممنوع است
اخــذ هرگونه وثیقه نقدی قبل و بعد از اعطای تســهیالت و 
همچنین مسدودی بخشی از وجوه وام از سوی بانک ممنوع 
اســت.به گزارش خبرنگار ایِبنا، مســدود شدن بخشی از وام 
دریافتی از بانک ها یا درخواســت وثیقه نقدی از مشــتری از 
جمله چالش های مهمی اســت که سالهاست گریبان مردم را 
گرفته و در تضاد با اصل دسترســی آســان به خدمات بانکی 
است؛ اصلی که در حال حاضر جزو اولویت های دولت سیزدهم 
است و شاهد اجرای اقدامات متعددی در این زمینه هستیم.
برهمین اساس بانک مرکزی دولت سیزدهم دریافت هرگونه 
وثیقه نقدی قبل از اعطای تسهیالت و یا بلوکه کردن بخشی 
از مبلغ تســهیالت بعد از اعطای تسهیالت توسط بانک ها یا 
موسسات غیربانکی برای اعطای تســهیالت را ممنوع اعالم 
کرده اســت؛ به نحوی که بنا به تاکید علی صالح آبادی؛ رئیس 
کل بانــک مرکزی، بانک هــای دریافت کننــده وثایق نقدی 
و بانک هایــی که بخشــی از وام را بلوکــه می کنند، متخلف 
محســوب شده و با آن ها برخورد می شود.اخذ هرگونه سپرده 
بــه عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبــل و یا بعد از اعطای 
تسهیالت توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی ممنوع 
اســت و در صورت توافق، اقدام بــه اخذ وثیقه نقدی باید در 
قالب ســپرده سرمایه گذاری بلند مدت و با پرداخت سود علی 
الحساب معادل سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده و مشابه 
سپرده های مدت دار پرداخت شود و نرخ سود کمتر و یا عدم 
اعطای سود به این سپرده ها تخلف محسوب می شود.اگر بانکی 
به مقررات موجود عمل نکند به هیات انتظامی بانک مرکزی 
معرفی خواهد شــد و این برخورد قانونی با بانک های متخلف 
می تواند خبر خوبی برای مشتریان باشد که در دولت سیزدهم 
به طوری جدی پیگیری می شود و مردم نیز در این میان نباید 

بی تفاوت باشند و باید موارد شکایتی را اعالم کنند.

در صورت مشاهده تخلف بانکی، چگونه پیگیری کنیم؟
با اینکه به طور مکرر و در بخشــنامه های متعدد توسط بانک 
مرکزی به این مســئله تاکید شده و رئیس کل بانک مرکزی 
دولت ســیزدهم نیز براین موضوع بار ها تاکید کرده است، اما 
ممکن است هنور برخی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی 

اقدام به دریافت وثایق نقدی و یا اینکه مبلغی از وام را مسدود 
کنند که درصورت مشاهده چنین تخلف هایی مردم می توانند 
با مراجعه به سامانه ارتباطات مردمی بانک مرکزی به نشانی 
https://crm.cbi.ir/ یا سایت بانک مورد نظر خود نسبت به ثبت 

و رسیدگی به شکایت اقدام کنند.

 رئیس کل بیمه مرکزی: بلوکه شــدن 25 درصد وام 
ارتباطی به بیمه ندارد

درحالی برخــی بانک ها اقــدام به بلوکه کــردن 25 درصد 
تســهیالت تحت عنوان بیمه بازپرداخت تسهیالت می کنند 
که رئیس کل بیمه مرکــزی اعالم کرد: این موضوع از طرف 
مجموعه صنعت بیمه نیست و این اقدام مبنای بیمه ای ندارد.

مجید بهزادپــور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
تســنیم، درباره اقدام اخیر برخــی از بانک ها مبنی بر بلوکه 

کردن 25 درصد مبلغ تسهیالت به بهانه  اخذ بیمه نامه تعهد 
بازپرداخت وام از متقاضیان، اظهار داشت: قطعاً این موضوع از 
طرف مجموعه صنعت بیمه نیست و این اقدام مبنای بیمه ای 
ندارد.طبق آیین نامه شماره 51 شورای عالی بیمه ) آیین نامه 
قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلی( بانک ها و موسسات مالی 
و اعتباری که مجوز بانک مرکزی دارند می توانند تســهیالت 
مالی را که در اختیار مشتریان خود قرار می دهند و در معرض 
ریســک عدم باز پرداخت مطالبات قرار می گیرد، به صورت 

گروهی نزد شرکتهای بیمه گر بیمه کنند.

بنابراین در این نوع قرارداد بیمه ای:
1- بانک و موسســه اعتباری و سایر اشــخاص حقوقی ارائه 
کننــده خدمات مالی و عملیات شــبه بانکی به عنوان طرف 
قرارداد و بیمه گذار با شــرکت بیمه قــرارداد منعقد نموده و 

ریسک خود را به بیمه گر منتقل می کند، نه تسهیالت گیرنده 
از بانک.

2- از نظر شــرکت بیمه، این بیمه گذار)بانک( است که باید 
حق بیمه مــورد توافق را به بیمه گر بپردازد.بر اســاس این 
گزارش اقدام بانک ها در دریافت هزینه حق بیمه از تسهیالت 
گیرنده ارتباطی به بیمه گر ندارد.به گزارش تســنیم، مدتی 
است که برخی از بانکها بجای بلوکه کردن 25درصد مبلغ وام، 
در یک اقدام جدیــد و من درآورده ای، مبادرت به اخذ بیمه 
نامه تعهد بازپرداخت وام از متقاضیان نموده اند!! بدین شکل 
که شخص متقاضی وام میبایست پیش از دریافت تسهیالت، 
بیمه نامــه ای تحت عنوان »بیمه نامه تعهد بازپرداخت وام« 
را از همــان بانک تهیه کند که جدای از هزینه بیمه نامه باید 
پیــش پیش، 25درصد مبلغ وام را به حســابش واریز کند تا 
بلوکه شود و اجازه دست زدن مشتری به پول خودش پس از 
تسویه کامل وام میسر خواهد شد!! بدین شکل بانکها تخلف 
اول خودشان یعنی بلوکه کردن 25درصد مبلغ وام مردم را به 
شکل جدید یعنی پیش دریافت 25درصد مبلغ وام از مشتری 
انجام میدهند!!     این اقدام درحالی اســت که بانک مرکزی 
دریافت هرگونه وثیقه نقدی قبل از اعطای تسهیالت و یا بلوکه 
کردن بخشی از مبلغ تسهیالت بعد از اعطای تسهیالت توسط 
بانک ها یا موسسات غیربانکی برای اعطای تسهیالت را ممنوع 
اعالم کرده است. علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی بارها 
تأکید کرده: بانک های دریافت کننده وثایق نقدی و بانک هایی 
که بخشــی از وام را بلوکه می کنند، متخلف محسوب شده و 
با آن ها برخورد می شود.بنابراین طبق بخشنامه بانک مرکزی، 
اخذ هرگونه ســپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل 
و یا بعد از اعطای تســهیالت توســط بانک ها و موسســات 
اعتباری غیر بانکی ممنوع اســت و در صورت توافق، اقدام به 
اخذ وثیقه نقدی باید در قالب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت 
و با پرداخت ســود علی الحساب معادل سود متناظر با دوره 
زمانی آن ســپرده و مشابه سپرده های مدت دار پرداخت شود 
و نرخ سود کمتر و یا عدم اعطای سود به این سپرده ها تخلف 
محسوب می شود. اگر بانکی به مقررات موجود عمل نکند به 

هیات انتظامی بانک مرکزی معرفی خواهد شد.

سرپرست بانک توسعه تعاون در نشست 
خبری با خبرنگاران، با تبیین عملکرد 
یک ساله در دولت ســیزدهم، خالص 
تســهیالت پرداختی بانک به تعاونی ها 
را همراه با ۸1 درصد رشد اعالم نمود.
محمد شیخ حســینی سرپرست بانک 
توســعه تعاون در نشســت خبری با 
خبرنگاران و اصحاب رسانه در نمایشگاه 
رسم تعاون در برج میالد اظهار داشت: 
تعاون بخش مردم محور اقتصاد مبتنی 
بر ارزش های اجتماعی و اقتصادی است 
که پیشینه ای تاریخی در کشور داشته 
اســت.وی افزود: بانک توسعه تعاون به 
دنبال ابــالغ سیاســت های اصل 44 
قانون اساسی با ســرمایه دولتی برای 
توسعه بخش تعاون تشکیل شده است.
شیخ حسینی خاطر نشان کرد: تعاون 
به عنــوان فرابخش در همه زمینه های 
اقتصاد حضور دارد و بانک توسعه تعاون 
مطابق اساسنامه ٧0 درصد تسهیالت 
را به بخش تعــاون اختصاص می دهد.
سرپرســت بانک توســعه تعاون گفت: 
این بانک طی یک ســال فعالیت دولت 

سیزدهم در شــاخص های عملکردی 
رشد داشته است، به گونه ای که مانده 
منابع بانک در حــال حاضر 32 درصد 
در مقایسه با ابتدای دولت رشد داشته 
است و مانده مصارف نیز 4۸ درصد رشد 
یافته اســت.وی تصریــح نمود: خالص 
تسهیالت پرداختی به تعاونی ها نیز در 
طول این یک ســال ۸1 درصد از رشد 
برخــوردار بوده است.سرپرســت بانک 
توســعه تعاون گفت: بانک در پرداخت 
تســهیالت حمایتی 6٧ درصد رشــد 
محقق نموده اســت و 36 هزار میلیارد 
ریال تســهیالت حمایتی بــه معرفی 
شدگان کمیته امداد، سازمان بهزیستی، 

بنیاد شهید، ازدواج جوانان، فرزند آوری، 
مشاغل خانگی و خرید تضمینی گندم 
بوده اســت.وی با تبیین عملکرد بانک 
توسعه تعاون از آغاز طرح اشتغال پایدار 
روستایی و عشایری تاکنون گفت: طی 
یک سال اخیر پنج هزار میلیارد ریال در 
حوزه تسهیالت روستایی پرداخت شده 
است.شیخ حســینی ادامه داد: بیش از 
20 هزار میلیارد ریال تسهیالت موضوع 
بنــد الــف تبصــره 1۸ در بخش های 
صنعــت و معدن، کشــاورزی، صنایع 
دستی و گردشگری پرداخت شده است.
 npl شیخ حسینی تاکید کرد: شاخص
در حد متعارف 5 درصد مدیریت شده 

است.این مقام بانکی افزود: خط اعتباری 
بیست هزار میلیارد ریالی بانک توسعه 
تعاون طی تفاهم نامه با معاونت تعاون 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی و 
صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون 
برای تعاونی ها اختصاص یافته است که 
معاونت تعاون به همین میزان ظرفیت 
به بانــک معرفی کرده اســت که پنج 
هــزار میلیارد ریــال پرداخت گردیده 
و مابقی نیز در مرحله پرداخت اســت.

شیخ حســینی تاکید کرد: هدفگذاری 
بانک توســعه تعاون در ســال جاری 
پرداخت 310 هزار میلیارد ریال اســت 
و تســهیالت تکلیفی بانک متمرکز بر 
تعاونگــران و sme ها به پیش خواهد 
رفت.وی در خصوص افزایش ســرمایه 
بانک گفت: مطابــق ردیف 3_1_ بند 
الف تبصــره 1۸ قانون بودجه به میزان 
ده هــزار میلیارد ریال بــرای افزایش 
ســرمایه بانک در نظر گرفته شــده و 
همچنین ســهمی به میــزان 35 هزار 
میلیارد ریــال مندرج در جزء 3 تبصره 
1۸ قانون بودجه برای بانک تصور شده 
که با تحقق این دو مورد، سرمایه بانک 
به میزان 45 هزار میلیارد ریال افزایش 
خواهد داشــت و در این صورت کفایت 
ســرمایه بانک به حد متعارف ۸ درصد 

خواهد رسید.

خالص تسهیالت پرداختی بانک توسعه تعاون به 
تعاونی ها 81 درصد رشد داشته است

در حالی 26 بانک و موسســه اعتبــاری عملکرد چندانی در 
پرداخــت وام به طرح نهضت ملی مســکن ارایه نکرده اند که 
طبق اعالم مسئوالن ســهمیه 63 هزار میلیارد تومانی بانک 
مســکن رو به اتمام است.به گزارش ایســنا، پس از تصویب 
قانــون جهش تولید و تامین مســکن 2٧ بانک و موسســه 
اعتباری مکلف به پرداخت تســهیالت این طرح شدند. برای 
هر بانک نیز سهمیه ای جداگانه تعیین شد. بیشترین سهمیه 
مربوط به بانک مسکن با 63 هزار میلیارد تومان بود، دو بانک 
دولتــی دیگر هرکدام پرداخت 42 هــزار میلیارد تومان را بر 
عهده گرفتند. اعداد و ارقــام متفاوتی نیز برای دیگر بانک ها 

تعیین شد که از 30 میلیارد تومان تا 3۹ هزار میلیارد تومان 
را شــامل می شود.طی حدود یک ســال اخیر و آن طور که از 
صحبت های مسئوالن شنیده می شود بانکها عملکرد چندانی 
درخصوص پرداخت تسهیالت طرح جهش تولید مسکن ارایه 
نکرده اند. البته حدود یک ماه قبل سهمیه وام دو بانک به بانک 
مسکن سپرده شــده که آن هم رقم چندانی نیست؛ تکلیف 
یکی از آنهــا  ٧2 میلیارد و دیگری موظــف به پرداخت ٧5 
میلیارد تومان اســت.حاال مدیرعامل شرکت عمران شهرهای 
جدیــد اعالم کرده که ســهم بانک مســکن در اجرای طرح 
نهضت ملی رو به اتمام اســت و ما برای تســریع در تکمیل 

پروژه ها به کمک ســایر بانک ها نیاز داریم.اما سوال این است 
که با وضعیت بی میلی بانک ها در پرداخت وام های بلندمدت 
به بخش مسکن، آیا می توان انتظار داشت فرآیند پرداخت وام 
به بزرگ ترین پروژه دولت سیزدهم تسریع شود؟گفته می شود 
اخیرا بانک ملت اجرای پروژه های نهضت ملی مســکن را بر 
عهده گرفته و شــرکت ساختمانی زیرمجموعه این بانک وارد 
حوزه ســاخت شده است. البته بنا به گفته علیرضا جعفریـ  
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، بانک ملت در حال 
حاضر به عنوان یکی از بانک های عامل در پرداخت تسهیالت 
طرح نهضت ملی مسکن به شمار می رود.آخرین وضعیت پروژه 
نهضت ملی مسکن نیز حاکی از آن است که برای 1.٧ میلیون 
واحد زمین اختصاص یافته است. برای 621 هزار واحد پروانه 
صادر شده، 622 هزار متقاضی در بانک مسکن افتتاح حساب 

کرده انــد و بیــش از 
430 هــزار واحــد به 
مرحلــه فونداســیون 
رســیده اســت.با این 
وجود عــالوه بر انتظار 
پرداخت آورده به موقع 
از ســوی متقاضیــان، 
انتظار می رود بانک ها در 

پرداخت وام های این پروژه همکاری بیشــتری داشته باشند؛ 
بخصوص آن که طبق وعده وزیر راه و شهرســازی، پروژه ها در 
شروع کار با استفاده از وام بانکی پیش برود تا متقاضیان نسبت 
به این طرح خوشبین شوند. در جدول زیر سهمیه هر بانک در 

طرح نهضت ملی مسکن مشخص شده است.

جاخالی دادن بانک ها به طرح نهضت ملی مسکن

رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( خوزســتان از بانک 
قرض الحســنه مهــر ایران بابــت وام هــای پرداختی به 
مددجویان تقدیــر کرد.به گزارش روابــط عمومی بانک 
قرض الحسنه مهر ایران، »جمال شیبه« رئیس کمیته امداد 
امام خمینی)ره( خوزستان، از مجتبی سخنور سرپرست 
مدیریت شعب بانک قرض الحســنه مهر ایران در استان، 
برای پرداخت وام اشــتغال در جهت خودکفایی بیش از 
120 خانوار تحت پوشــش این نهــاد تقدیر کرد.جمال 

شیبه با اشاره به جذب بیش از ۸3 درصد از منابع ابالغی 
ســال 1400 و قدردانی از تالش های بانک قرض الحسنه 
مهر ایران در کمک به اشــتغال پایدار مددجویان کمیته 
امداد، ابراز امیدواری کرد تا این همکاری در ســال جاری 
نیز تقویت شود.در ادامه، مجتبی سخنور سرپرست مدیر 
شــعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان خوزستان 
اعالم کرد: در ســال 1400 بیش از 5٧ میلیارد ریال وام 
اشتغال به مددجویان کمیته امداد پرداخت شده و با توجه 

به افزایش 5 برابری اعتبار ابالغی در سال جاری امید است 
با همکاری دوجانبه، شاهد توسعه اشتغال پایدار و حفظ 
کرامت و منزلت اجتماعی خانواده های تحت پوشــش آن 
نهاد باشــیم.وی افزود: همکاری و تعامل در جهت احیای 
امید و شوق به زندگی در جان های رنج دیده توفیق بزرگی 
است که از جانب خداوند متعال به بندگانش هدیه می شود 
و در میــان همه، مــددکاری و حمایت هــای اجتماعی، 

اشتغالزایی و کارآفرینی از قداستی ویژه برخوردار است.

اشتغال آفرینی برای ۱۲۰ خانواده خوزستانی تحت پوشش کمیته امداد
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گزیده خبر

اعتراض هزاران نفری در پراگ علیه اتحادیه 
اروپا و ناتو و افزایش قیمت سوخت

۷۰ هزار تن از ســاکنان پــراگ علیه دولت جمهوری چــک، اتحادیه اروپا و و 
ناتو دســت به اعتراض گســترده زدند.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری 
رویترز، معترضان همچنین از ائتالف حاکم جمهوری چک خواستند تا اقدامات 
بیشــتری در راســتای کنترل افزایش هزینه های حامل های انرژی انجام دهد.

سازمان دهندگان این اعتراض از گروه های سیاسی راست افراطی از جمله حزب 
کمونیســت بودند که گفتند این کشــور باید از نظر نظامی بی طرف باشد و با 
تامین کنندگان گاز از جمله روســیه ارتباط مستقیم خود را تضمین کند.پلیس 
جمهوری چک تخمین زد که تعداد معترضان تا اواســط ظهر شنبه حدود ۷۰ 
هزار نفر شــد.یکی از ســازمان دهندگان این اعتراض بزرگ گفت:  هدف اصلی 
اعتراض ما درخواســت برای تغییر به ویژه حل مشکل هزینه برق و حامل های 
انرژی به ویژه گاز است که اگر چنین نشود، اقتصاد کشور در پاییز امسال نابود 
خواهد شــد.اعتراضات در میدان واتسالو در پراگ یک روز پس از آن برگزار شد 
که دولت توانست با وجود ادعای اپوزیسیون درباره عدم اقدام مناسب علیه تورم 
فزاینده و هزینه های باالی انرژی از رای عدم اعتماد جان سالم به در ببرد.این رای 
نشان داد که چگونه بحران انرژی اروپا به بی ثباتی سیاسی دامن می زند چرا که 
افزایش قیمت برق باعث افزایش تورم می شود که در سه دهه گذشته دیده نشده 
بود.نخست وزیر جمهوری چک نیز که رهبری ائتالف پنج حزبی راست میانه را 
بر عهده دارد گفت، این معترضان اهمیتی به منافع کشور نمی دهند. اعتراضات 
در میدان واتسالو به واسطه نیروهای حامی روس و نزدیک به اپوزیسیون افراطی 

و علیه منافع جمهوری چک بودند.

بایدن  ممنوعیت صادرات سالح به امارات و 
عربستان سعودی را لغو کرد

دولت بایدن به دلیل بحران اقتصادی و رقابت با چین، ممنوعیت صادرات سالح 
به امارات و عربستان سعودی را لغو کرد.به گزارش خبرگزاری مهر ، وال استریت 
ژورنال در گزارشی اعالم کرد که در بحبوحه بحران اقتصادی و رقابت تجاری با 
چین، دولت بایدن تصمیم گرفت به معامالت فروش تسلیحات سرعت بخشد و 
ممنوعیت صادرات ســالح به امارات و عربستان را لغو کند.در این گزارش آمده 
اســت که دولت بایدن تصمیم گرفته یک کارگروه جدید را برای جستجوی راه 
هایی برای ســاده سازی برنامه فروش تســلیحات آمریکا به کشورهای خارجی 
تشــکیل دهد. همچنین دولت بایدن به متحدان اروپایی خود که تجهیزات به 
ارتش اوکراین ارســال کردند، قول داده کــه بتواند ذخایر آنها را دوباره پر کند؛ 
با این حال، در شــرایط کنونی مجموعه صنایع نظامــی ایاالت متحده با رکود 
مواجه است.این گزارش می افزاید: اقتصاد آمریکا با تورم باال و رکودی بی سابقه 
روبروست و این کاخ سفید را بر آن داشته تا فروش تسلیحات خارجی به متحدان 
و شرکای خود در سراسر جهان را افزایش دهد.دولت بایدن عالوه بر وعده فروش 
تسلیحات به کشــورهای اروپایی و تایوان، تحریم فروش تسلیحات »تهاجمی« 
آمریکا به عربستان سعودی و امارات را علیرغم وعده انتخاباتی خود مبنی بر رفتار 

با عربستان سعودی به عنوان یک »دولت ناقض حقوق بشر« لغو کرد.

اردوغان یونان را به »پرداخت بهای سنگین« 
تهدید کرد

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه هشــدار داد که یونان در صورت 
ادامه نقض حریم هوایی ترکیه و »ایجاد مزاحمت« برای هواپیماهای این کشور 
بر فراز دریای اژه، »بهای ســنگینی« خواهد پرداخت.به گزارش ایسنا به نقل 
از آرتی، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در یک سخنرانی در استان 
شــمالی سامسون گفت: وقتش که بشود آنچه الزم است را انجام خواهیم داد. 
او از یونان خواست تا از تجمع و تقویت قوای نظامی خود در جزایر دریای اژه 
دســت بردارد.جزایر دریای اژه که زمانی توســط امپراتوری عثمانی اداره می 
شــد، طبق معاهدات ۱۹۲۳ و ۱۹۴۷ به یونان داده شــد. آنــکارا بارها آتن را 
متهم کرده است که به دنبال افزایش و تقویت نظامی در جزایر است و تاکید 
کرده که حاکمیت یونان بر آنها مشروط به وضعیت غیرنظامی آنها است. با این 
حال، کریاکوس میتسوتاکیس، نخست وزیر یونان، تالش های ترکیه برای زیر 
ســوال بردن حاکمیت بر جزایر را »پوچ« دانسته است.آنکارا یکشنبه گذشته 
اعالم کــرد که هواپیماهای ترکیه در این منطقه مورد هدف ســامانه پدافند 
هوایی اس-۳۰۰ یونان قرار گرفته اند و این اقدام خصمانه را محکوم کرد. منابع 
نظامی یونان اما این حادثه را تکذیب کرده و به رســانه های محلی گفته اند 
که هیچ یک از پدافند هوایی این کشــور در روز حادثه مورد ادعا فعال نشده 
اســت.اردوغان به تاریخچه درگیری های دو کشور، یعنی جنگ یونان و ترکیه 
در سال های ۱۹۱۹-۱۹۲۲ اشاره کرد. این جنگ به پیروزی بزرگی برای آنکارا 
منجر شد، در حالی که آتن مجبور شد سرزمین هایی را که با فروپاشی عثمانی 
دریافت کرده بود به جمهــوری ترکیه که به جای آن ظهور کرده بود، واگذار 
کنــد. رئیس جمهوری ترکیه گفت: »ای یونان! بــه تاریخ نگاه کن. اگر ادامه 
بدهی، اگر زیاده روی کنید، بهای آن ســنگین خواهد بود. ما فقط یک جمله 
برای یونان داریم، ازمیر را فراموش نکنید.«ازمیر شــهری در ســواحل دریای 
اژه اســت که یونانی ها آن را اســمیرنا می نامند. ازمیر در اواخر جنگ جهانی 
اول از ســوی یونان اشغال شد و ترکیه هرگز آن را به عنوان بخشی از یونان به 
رسمیت نشناخت. ترک ها در سال ۱۹۲۲ این شهر را از یونانی ها پس گرفتند. 
نبرد منجر به اخراج نیروهای یونانی از آســیای صغیر و آتش ســوزی بزرگی 
شــد که تا حد زیادی شــهر را ویران کرد. بســیاری از مورخان بر این باورند 
که آتش ســوزی عمداً توســط نیروهای ترک برای پاکسازی جمعیت یونانی 
قومی محلی آغاز شد.اردوغان افزود: »سلطه شما در جزایر ]دریای اژه نزدیک 
به ترکیه[ به هیچ وجه ما را مقید به چیزی نمی کند. وقتی زمانش برســد ما 
هر کاری را که الزم باشــد انجام می دهیم.«آتن هواپیماهای ترکیه را به پرواز 
بر فــراز جزایر یونانی نزدیک به مرز ترکیه متهــم می کند و اختالف بین دو 
همسایه منجر به گشت زنی های مکرر شده است.مولود چاووش اوغلو، وزیر امور 
خارجــه ترکیه در ماه ژوئن گفت که اگر آتن به اعزام نیرو به جزایر ادامه دهد 
آنکارا حاکمیت یونان را به چالش خواهد کشــید.اردوغان پس از متهم کردن 
کیریاکوس میتسوتاکیس، نخست وزیر یونان به رهبری کارزاری علیه فروش 

تسلیحات آمریکایی به ترکیه، گفت وگوها با این کشور را قطع کرد.

مسکو: 

آماده استفاده از سالح هسته ای هستیم
معاون وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد روسیه بر اساس دکترین 
نظامــی خود، در صورتی که با تهدیدی موجودیتی مواجه شــود 
برای استفاده از سالح هسته ای آماده است.به گزارش خبرگزاری 
صدا و سیما، ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد 
روســیه بر اساس دکترین نظامی خود، در صورتی که با تهدیدی 
موجودیتی مواجه شود برای استفاده از سالح هسته ای آماده است.

به گزارش شبکه تلویزیونی روسیا الیوم، اداره نظامی و مدنی استان 
زاپوریژیا )وابســته به روسیه( از حمله شــامگاه جمعه نیروهای 
اوکراینی به نیروگاه این شــهر و اصابت یــک راکت بین رآکتور 
دوم و ســوم این نیروگاه خبر داد و افزود ســه راکت دیگر نیز به 
فاصله ۴۰۰ متری شرق نیروگاه زاپوریژیا اصابت کرده است.اداره 
نظامی و مدنی زاپوریژیا تأکید کرد گلوله باران نیروگاه این شــهر 
با اســتفاده از آتش سنگین توپخانه صورت گرفته و به قطع خط 
برق آن منجر شده است و این نیروگاه اکنون با ژنراتورهای تولید 
برق اضطراری به فعالیت ادامه می دهد.این اداره همچنین از حمله 
راکتی نیروهای اوکراینی به شهر »انرگودار« در استان زاپوریژیا و 
مناطق اطــراف آن و همچنین خنثی کردن تالش کی یف برای 
مستقر کردن شــماری خرابکار در سه منطقه استان زاپوریژیا از 
طریق ۲۰ قایق خبر داد.این خبر در حالی اســت که وزارت دفاع 

روسیه امروز شــنبه اعالم کرد: شامگاه جمعه دوم سپتامبر و در 
حالی کــه نمایندگان آژانس بین المللی انــرژی اتمی در نیروگاه 
زاپوریژیا حضور داشــتند، کی یف بــار دیگر تالش کرد تا کنترل 

نیروگاه زاپروژیا را به دســت بگیرد که ناکام ماند.معاون وزیر امور 
خارجه روســیه تاکید کرد روسیه بر اساس دکترین نظامی خود، 
در صورتی که با تهدیدی موجودیتی مواجه شود برای استفاده از 

سالح هسته ای آماده است.به گزارش شبکه تلویزیونی روسیا الیوم، 
ســرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت در حال 
حاضر خط باریکی آمریکا را از مشارکت مستقیم در جنگ اوکراین 
جدا کرده است.ســرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه 
گفت: متاسفانه با نگرانی مشاهده می کنیم که میزان درگیر شدن 
واشنگتن در این منازعه با حمایت مالی و مسلح کردن نظام کی 
یف دائما درحال افزایش است. این یک رویکرد خطرناک است و ما 
بارها و بارها به آمریکا درباره پیامدهای آن و خطرات ورود به آن با 
اشکال مختلف حمایت مستقیم از کی یف، هشدار داده ایم. آن ها 
با این اقدام، خــود را در جایگاهی قرار می دهند که معرفی آن ها 
را به عنوان یکی از طرف های منازعه، نزدیک می کند. قدرت های 
متخاصم با روســیه نبایــد تصور کنند در صــورت عبور از خط 
باریکی که آمریکا را از تبدیل شــدن به طرفی از این منازعه جدا 
می کند، همه چیز همانند گذشته باقی می ماند.ریابکوف تاکید کرد 
روســیه بر اساس دکترین نظامی خود، در صورتی که با تهدیدی 
موجودیتی مواجه شود برای استفاده از سالح هسته ای آماده است.

وی اضافه کرد آمریکا تمام تالش خود را برای فشــار بر روسیه از 
همه راه ها به کار می گیرد، اما این مســئله روسیه را نمی ترساند و 

موجب نمی شود توازن خود را از دست بدهد.

رئیس جمهوری پیشین آمریکا گفت که یورش 
اف بی آی به عمارت لوکس او در ماراالگو، امری 
اســت که در یک کشور جهان سومی متداول 
است.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری 
اســپوتنیک، »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری 
پیشین آمریکا شــنبه در گردهمایی شهر ویلکس -بار در پنسیلوانیا گفت: تمام دنیا 
تماشــا می کنند و آنها شوکه شده اند. در کشورهای آمریکای جنوبی، بسیاری از آنها 
و رهبرانشــان می گویند که آیا می توانید تصور کنید اگر چنین کاری در کشــور ما 
انجام شــود، ایاالت متحده در مورد ما چه می گوید.حضور ترامپ در این گردهمایی، 
اولیــن مورد در فصل انتخابات میان دوره کنگره آمریکا، از زمان حمله نیروهای اداره 
تحقیقات فدرال آمریکا موســوم به اف بی آی به اقامتگاه او در فلوریدا در تاریخ هشتم 
اوت به شمار می رود.دونالد ترامپ در جمع حامیانش گفت: آنها به بهانه ای ساختگی 
کمدها، کشــوها و هر چیز دیگر متعلق به بانــوی اول را زیر و رو کردند و حتی اتاق 

پســر ۱۶ ساله ام را هم ژرف و زشت جســتجو کردند و به هر آنچه دست زده بودند، 
آن را در شــرایطی بســیار متفاوت از زمانی که کارشان را شــروع کرده بودند، باقی 
گذاشتند.ترامپ، اف بی آی و وزارت دادگســتری آمریکا را »هیوالهای شرور« خواند 
که توسط چپ رادیکال کنترل می شــوند. اشاره او به دموکرات های آمریکایی  است.

این رهبر پیشــین کاخ سفید افزود: ما مانند یک کشور جهان سوم هستیم.اف بی آی 
در جریان عملیــات درون اقامتگاه ترامپ، ۱۱ مجموعه ســند محرمانه خارج کرد. 
وزارت دادگســتری آمریکا جمعه جزئیات جدیدی از اســناد کشف شده ارائه کرده و 
گفــت که در میان مدارک، ۴۸ پوشــه خالی با مهر محرمانه بوده اســت. ترامپ اما 
نگهداری از هرگونه اســناد محرمانه را تکذیب کرده و این عملیات اف بی آی و وزارت 
دادگستری را سیاسی و با هدف مانع تراشی در مسیر نامزدی او برای انتخابات ریاست 
جمهوری ۲۰۲۴ دانسته است.در همین حال وب سایت بیزنس اینسایدر گزارش داد 
کــه ترامپ در این گردهمایی از اقــدام جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا در محکوم 
کردن »جمهوری خواهان ماگا« انتقاد کرده و این دموکرات  را »دشمن کشور« خطاب 

کرد.بایدن در جریان سخنرانی پنجشنبه گذشته در پارک ملی تاریخی ایندیپندنس 
در فیالدلفیا، درباره »تهدیداتی علیه دموکراسی آمریکایی« صحبت کرد که به گفته 
او، از سوی حامیان سرســخت ترامپ مطرح است. سخنرانی بایدن چند روز پس از 
آن بود که او از »فلســفه ماگا« انتقاد کرده و آن را »شــبه فاشیستی« توصیف کرد.

ترامپ در گردهمایی شــنبه پاسخ او را داد و گفت که این سخنرانی »شرورانه ترین، 
نفرت انگیزترین و تفرقه انگیزترین« بود. او رئیس جمهوری آمریکا را متهم کرد که حتی 
صبح روز بعد هم ســخنرانی خود را به خاطر نمی آورد.دونالد ترامپ گفت: جو بایدن 
به شهر فیالدلفیا در پنسیلوانیا آمد تا شرورانه ترین، نفرت انگیزترین و تفرقه انگیزترین 
سخنرانی ای را که یک رئیس جمهوری آمریکا ایراد کرده، به زبان آورد. توهین به ۷۵ 
میلیون شهروند به  عنوان تهدیدی برای دموکراسی و به  عنوان دشمنان کشور. همه 
شما دشمنان کشور هستید! او دشمن کشور است.ترامپ هم چنین به نور قرمز رنگی 
که حین ســخنرانی در پشت سر بایدن دیده می شد، اشاره کرد و گفت که او »شبیه 

شیطان« شده بود.

ماجراهای ماراالگو؛

ترامپ: آمریکا شبیه کشور جهان سومی شده و بایدن دشمن کشور است
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الماس ها می توانند به زودی تبدیل به بهترین دوســت انسان شود، زیرا 
دانشــمندان راهی برای ســاختن این جواهرات گرانبها از بطری های 
پالستیکی مستعمل پیدا کرده اند.به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل، 
فناوری آنها می تواند به کاهش زباله های پالســتیکی کمک کند، زیرا 
نانوالماس هــای بازیافتی طیف گســترده ای از کاربردها را دارند و برای 
مثال از آنها می توان در تولید حسگرهای پزشکی و تحویل دارو استفاده 
 SLAC National(کرد.محققان آزمایشــگاه ملی شــتاب دهنده اســلک
Accelerator Laboratory( در کالیفرنیــا قصــد داشــتند پدیده »باران 
الماس« را که در ســیاره های نپتون و اورانوس رخ می دهد، بازســازی 
کننــد.درون این غول های یخی دمای هوا چند هزار درجه ســانتیگراد 
و فشــار میلیون ها برابر بیشــتر از جو زمین است.تصور می شود چنین 
شرایطی به تجزیه ترکیبات هیدروکربنی کمک می کند و سپس اجزای 
کربن را به الماس هایی تبدیل می کند که به طور عمیق تری در هســته 
این ســیارات فرو می روند.برای شبیه ســازی این فرآیند، دانشــمندان 
پالســتیک پلی اتیلن ترفتاالت)PET( که یک ماده هیدروکربنی است 
که معموالً در بســته بندی های یکبار مصرف استفاده می شود را با یک 
لیزر پرقدرت مورد هدف قرار دادند و شــاهد رشد ساختارهای الماس 
مانند بودند.دومینیک کراوس)Dominik Kraus(، فیزیکدان می گوید: پلی 
اتیلن ترفتاالت تعادل خوبی بین کربن، هیدروژن و اکسیژن برای شبیه 
سازی فعالیت در سیارات یخی برقرار می کند. می دانیم که مخلوطی از 
ترکیبات ساخته شده از هیدروژن و کربن در عمق حدود ۵۰۰۰ مایلی 

زیر سطح اورانوس و نپتون وجود دارد. 

محققان دانشــگاه کمبریج در مطالعه اخیرشان اظهار کرده اند ربات ها 
عملکرد خوبی در تشخیص مسائل مربوط به سالمت روان در کودکان 
ایفــا می کنند.به گزارش ایســنا و بــه نقل از تی ای، تعــداد زیادی از 
دانشجویان و دانش آموزان از مشکالت سالمت روان رنج می برند که این 
موضوع بر توانایی های فیزیکی، اجتماعی و شــغلی آنها تاثیر می گذارد. 
چندین فناوری برای کاهش تاثیر منفی اختالالت سالمت روان پیشنهاد 
شده اســت با این حال، گزارش ارزیابی این فناوری ها)اگر انجام شود( 
اغلب نتایج متفاوتی را در بهبود ســالمت روانی کاربران نشان می دهد.

در مطالعات قبلی، ربات های اجتماعی، پتانســیل ایجاد رابطه و اتحاد 
کاری خوبــی با کاربران را از خود نشــان داده بودنــد. در یک مطالعه 
جدید، گروهی متشــکل از متخصصان رباتیک ، دانشمندان کامپیوتر و 
روانپزشکان دانشگاه کمبریج با اســتفاده از یک مربی ربات اجتماعی، 
نحوه تاثیر مداخالت روان شناســی مثبت به دانش اموزان ســاکن در 
خوابگاه های کالج ها را مورد بررســی قرار دادند.این مطالعه شــامل ۲۸ 
کودک بین هشت تا ۱۳ سال بود. یک ربات انسان نما به اندازه کودک 
برای اجرای یک ســری پرسشنامه استاندارد روانشناختی برای ارزیابی 
بهزیســتی روانی هر شرکت کننده استفاده شد.کودکان مایل بودند به 
ربــات اعتماد کنند و گاهی اطالعاتی را که هنوز از طریق روش ارزیابی 
استاندارد پرسشــنامه های آنالین یا حضوری نگفته بودند را با ربات به 
اشتراک بگذارند. این اولین بار است که از ربات ها برای ارزیابی سالمت 
روانی کودکان استفاده می شود.به گفته دانشمندان، اگرچه قرار نیست 
ربات ها جایگزین مشــاوران سالمت روان باشــند اما می توانند مکمل 

مفیدی برای روش های سنتی ارزیابی سالمت روان باشند.

تولید الماس از بطری های 
پالستیکی مصرف شده

 نظارت بر سالمت روان کودکان
 با کمک ربات ها

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

مسابقات کشتی در گل و الی در انگلیس

بررسی هایپرکار 1180 اسب بخاری آریل
خودروی جدید آریل تفاوت های زیادی با محصول نام آشنا و سریع این شرکت، اتم، دارد. این سوپرخودرو که »Ariel Hipercar« نام دارد یک 
محصول برقی از آریل محسوب می شود مانند سایر تولیدات این شرکت و برخالف اندازه نسبتا کوچکش، توانایی های موتوری باالیی دارد. 
در ادامه بررسی این خودرو از مجله »اتوکار« را می خوانیم:رئیس شرکت آریل، »سایمون ساندرز«، می گوید که شرکتش طرح های عادی و 
متداول با ضرایب آیرودینامیکی پایین را نیز مدنظر قرار دادند اما سرانجام او به خاطر اینکه طرح های یادشده به اندازه کافی جسورانه نبودند، 
آن ها را رد کرده است:ما از این طرح ها استفاده نخواهیم کرد.نهایتا هایپرکار به شکل خودرویی استخوانی و ترسناک درآمده است و از میان 
ساختار باز بخش جلویی اش می توان سیستم فنربندی  آن را مشاهده کرد. این خودرو نخستین پرتوتایپ تماما قابل استفاده آریل به شمار 
می رود. صفحات آن به منظور سهولت در تولید با فناوری پرینت سه بعدی ساخته شده است. جنس نهایی این صفحات در مدل نهایی و 
تولیدانبوه تماما فیبرکربن خواهد بود.خیلی دوست داشتیم که آریل هایپرکار خودرویی خالص مانند آنچه در اختیار داریم باشد اما نسخه 
نهایی آن تمام تست های تصادف، تونل باد، انتشار گاز گلخانه ای و… را طی خواهد کرد و همین موارد روح خالصش را ناخالص می کنند. 

اگر هایپرکار به عنوان یک خودروی V۸ تولید می شد احتمال شاهد جاسازی آن در بخش جلوی بدنه می بودیم.

لواندوفسکی رکورد رونالدو را تکرار کرد
مهاجم لهســتانی بارســلونا با گلزنی در دیدار برابر سویا رکوردی را که کریستیانو رونالدو و فالکائو به ثبت رساندند تکرار کرد.به 
گزارش ایسنا و به نقل از اسپورت، بارسلونا در هفته چهارم رقابت های اللیگا مهمان سویا بود. آبی اناری ها در این بازی توانستند 
که با ۳ گل به پیروزی دســت پیدا کند. روبرت لواندوفســکی در این بازی هم درخشــید و گل دوم بارســلونا را به ثمر رساند.
لواندوفسکی در ۴ بازی که در رقابت های اللیگا به میدان رفته است ۵ گل به ثمر رسانده است که این یک رکورد در تاریخ اللیگا 
است. در تاریخ رقابت های اللیگا تنها کریستیانو رونالدو در سال ۲۰۰۹ و رادامل فالکائو در سال ۲۰۱۱ موفق شده بودند که در ۴ 
بازی ابتدایی اللیگا ۵ گل به ثمر رسانند که لواندوفسکی هم موفق به تکرار این رکورد شد.به این ترتیب مهاجم بارسلونا سومین 
بازیکن در تاریخ رقابت های اللیگا به شمار می آید که در ۴ بازی ابتدایی خود در این رقابت ها موفق به زدن ۵ گل می شود.بارسلونا 
با پیروزی که برابر سویا به دست آورد ۱۰ امتیازی شد تا بعد از رئال مادرید ۱۲ امتیازی در رده دوم جدول رده بندی قرار گیرد.

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

ردکس نیوفتد این آتش
کو را چو موم بنگدازد

چون شاه ما سپه انگیزد
چون ماه ما علم ارفازد

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

آن کس هک غیر او داند
رهزگ بغیر نپردازد

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

پیشنهاد

چهره روز

ما تمامش می کنیم
 It ends with کتاب ما تمامش می کنیم با عنوان اصلی
us اثری از کالین هوور نویسنده آمریکایی است. کالین 
هوور اولین رمانش را در ســال ۲۰۱۲ منتشر کرد و 
بعد از آن، تمام رمان هایش جزء کتاب های پرفروش 
نیویورک تایمز شــدند.در قسمتی از متن پشت جلد 
کتاب ما تمامش می کنیم آمده اســت:کالین هوور با 
این رمان جســورانه و کامال منحصر به فرد، داستانی 
را روایت می کند از عشقی فراموش ناشدنی که ناچار 
باید بیشترین بها را برای آن پرداخت. روی جلد کتاب 
جمله ای آمده است که شاید همین جمله خالصه ای 
کامل از داستان کتاب باشد. جمله ای که چنین است: 
»گاهی اوقات، کســی که دوستت دارد، بیش از همه 
آزارت می دهد.«داســتان این کتاب درباره لیلی، دختری ۲۳ ســاله است که رابطه ای پیچیده با 
پدرش داشته و اکنون که او از دنیا رفته است، به درخواست مادرش باید در مراسم تشییع جنازه 
سخنرانی کند. لیلی درباره پدرش می گوید: »به عنوان دخترش، دوستش داشتم اما به عنوان یه 
انسان، ازش متنفر بودم.« و دلیل تنفر لیلی از پدرش این بود که او وقتی عصبانی می شد، مادرش را 
کتک می زد. البته پدرش بعد از آن تالش می کرد تا کارش را جبران کند اما موضوع اصلی همچنان 
پابرجاست و این موضوع روی لیلی تاثیر زیادی می گذارد.بعد از سخنرانی در مراسم تشییع جنازه، 
لیلی احســاس بدی پیدا می کند، و برای تخلیه احساساتش به پشت بام خانه ای پناه می برد. لیلی 
روی لبه پشت بام ایستاده و به پایین نگاه می کند. در مورد مرگ فکر می کند اما قصد خودکشی 
ندارد. در ادامه رایل کینکید که جراح مغز و اعصاب اســت به پشــت بام می آید و وقتی می بیند 

دختری لبه ساختمان ایستاده است، فکر می کند دختر قصد خودکشی دارد و تالش می کند.

تیم برتون
 Timothy:تیموتــی والتر »تیــم« برتــون )به انگلیســی
Walter »Tim« Burton؛ زادهٔ ۲۵ اوت ۱۹۵۸( کارگــردان، 
تهیه کننده، نویســنده، طراح، نقاش و شــاعر آمریکایی 
اســت.تیم برتون به دلیل دیدگاه متفاوت، ســبک ویژه و 
منحصربه فرد در فیلم ســازی و طراحی شــخصیت هایی 
عجیب و متفاوت معروف شده اســت و از برجســته ترین 
کارگردان ها به شــمار می رود. او تاکنون بارها برای جوایز 
گوناگونی از جمله گلدن گلوب و اسکار نامزد شده و جوایزی 
را نیز دریافت کرده است. برتون همچنین نویسنده و نقاش 
کتاب شعر مرگ غم انگیز پسر صدفی و قصه های دیگر که 
در سال ۱۹۹۷ منتشر شد.و نیز کتاب طراحی هایش یعنی 
هنر تیم برتون که در سال ۲۰۰۹ انتشار یافت، است.تیم 
برتون در بربنک، کالیفرنیا زاده شد. او در کودکی به دیدن فیلم های ترسناک و علمی–تخیلی عالقه داشت و 
از نوجوانی شروع به ساخت پویانمایی هایی به روش استاپ موشن و فیلم های ۸ میلی متری سیاه وسفید کرد. 
بعد از دبیرستان، برای یادگرفتن فیلم سازی و انیمیشن به صورت حرفه ای به مؤسسهٔ هنرهای کالیفرنیا رفت 
و سپس در استودیوی والت دیزنی مشغول به کار شد. او از سال ۱۹۸۲ تاکنون در عرصهٔ فیلم سازی فعال 
بوده است.تیم برتون با فیلم های عجیبی مثل: بیتل جوس، ادوارد دست قیچی، کابوس قبل از کریسمس، اد 
وود، اسلیپی هالو، عروس مرده، سوئینی تاد: آرایشگر شیطانی خیابان فلیت، ۹، سایه های سیاه و فیلم های 
محبوب و موفقی مثل: ماجراجویی بزرگ پی وی، بتمن، بازگشت بتمن، سیارهٔ میمون ها، چارلی و کارخانهٔ 
شکالت سازی، آلیس در سرزمین عجایب و فرنکن وینی شناخته شده است. او همچنین عالوه بر کارگردانی و 
تهیه کنندگی، نویسندهٔ داستان فیلم های ادوارد دست قیچی، کابوس قبل از کریسمس و فرنکن وینی و طراح 

شخصیت های انیمیشن های عروس مرده و کابوس قبل از کریسمس بوده است.

سینما

به گفته »آمازون« ســریال »ارباب حلقه ها«  رکورد 
بیشــترین تعداد بازدیدکنندگان در روز نخســت 
انتشار سریال های این شــرکت را شکسته است.به 
گزارش ایسنا و به نقل از رویترز، شرکت »آمازون« 
روز شــنبه اعالم کرد که سریال گران قیمت »ارباب 
حلقه ها« در روز نخست انتشار بیش از ۲۵ میلیون 
بازدیدکننده در سراســر جهان داشته است؛  آماری 
که برای ســرویس »پرایم ویدئو« این شرکت یک 
رکورد محسوب می شــود.روز جمعه، »آمازون«  دو 
قسمت نخست ســریال »ارباب حلقه ها: حلقه های 
قدرت« را برای بیش از ۲۴۰ کشور و منطقه منتشر 
کرد؛ البته این شــرکت اعالم نکرده است که تعداد 
بینندگان اعالم شــده، کل یا بخشــی از قسمت های اول و دوم این ســریال را تماشا کرده اند.

این نخســتین باری است که ســرویس »پرایم ویدئو«  آماری درباره تعداد بینندگان یک پروژه 
را منتشــر می کند.قسمت های جدید ســریال »حلقه های قدرت«  به طور هفتگی تا ۱۴ اکتبر 
منتشــر خواهند شد. این ســریال  داســتان وقایعی را روایت می کند که به قلم »جی. آر. آر. 
تالکین«  نوشته شده  و در عصر دوم جهان خیالی سزرمین میانه اتفاق می افتد. داستان سریال 
»حلقه های قدرت« به ۴۰۰۰ سال پیش از وقایع مجموعه فیلم ها و رمان های »ارباب حلقه ها«  
و »هابیت«  بازمی گردد.»آمازون« قصد دارد ســاخت سریال »حلقه های قدرت«  را تا پنج فصل 
ادامه دهد.فصل نخســت این ســریال که در »نیوزلند« فیلمبرداری شده است، بیش از ۴۶۵ 
میلیون دالر هزینه داشــته است، در نتیجه این ســریال گران ترین سریال تلویزیونی محسوب 

می شود که تاکنون ساخته شده است.

سریال »ارباب حلقه ها« رکورد زد
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