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تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه رییس جمهور در نشست سران شانگهای شرکت خواهد کرد، اظهار داشت: این نشست قرار است ۲۴ و 
۲۵ شهریور به میزبانی ازبکستان برگزار شود.به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری با خبرنگاران 
گفت:هفته گذشته دوشنبه میهمان آیت اهلل رئیسی و شنونده دیدگاه های رئیس جمهور درخصوص عملکرد یکساله دولت سیزدهم جمهوری اسالمی ایران بودیم.

وی با اشاره  به مناسبت های مهم چند روز گذشته و در روزهای آینده گفت: امروز دوشنبه سالروز شهادت حضرت آیت اهلل قدوسی به دست منافقین کوردل و روز 
پنج شنبه آینده ۱۷ شهریور سالروز قیام خونین مردم ایران در ۱۷ شهریور سال ۱۳۵۷ و کشتار....

www.sobh-eqtesad.ir

سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری:

مهم ترین دستور کار مذاکرات، اخذ تضمین است
info@sobh-eqtesad.ir

سردار سالمی:
اجازه نمی دهیم برخی کشورهای 

منطقه با دشمن پیوند بخورند

فرمانده کل ســپاه گفت: بدلیل پیامدهای ضــد امنیتی اجازه 
نمی دهیم برخی از کشورهای منطقه با دشمنان پیوند بخورند.
به گزارش گروه دفاعی خبرگزاری تســنیم به نقل از سپاه نیوز، 
سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی در نهمین آیین الحــاق تجهیزات تخصصی و 
دفاعی شناوری نیروی دریایی سپاه که با حضور سردار سرلشکر 
پاســدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و جمعی 
از مقامات و مســئوالن لشکری و کشوری در بندرعباس برگزار 
شد، با قدردانی از همت و مجاهدت های شبانه روزی فرماندهان، 
مسئولین و متخصصان این نیرو و همچنین حمایت و همراهی 
وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح و شرکت های دانش 
بنیــان در عرصه قدرت ســازی برای نظام مقــدس جمهوری 
اسالمی و ملت عظیم الشأن ایران اظهار داشت: واقعیت این است 
که در نظام جهانی امروز جایی برای ضعیف ها وجود ندارد، امروز 
جهان منطق قدرت را به رسمیت می شناسد تا قدرت منطق را 
و در این مسیر سخت همواره از قدرت منطق استفاده کرده ایم.

وی افزود: ما منطقمان را که منطق عدالت و زندگی بر اســاس 
مسالمت و برابری انسانها و به رسمیت شناختن حق سرنوشت 
همه ملت ها اســت به جهان عرضه کرده ایم، اینها شعائر انقالب 
ما است.سرلشکر سالمی با بیان اینکه دشمنان ما سال ها است 
تالش کرده انــد ما را گرفتار تحریم، حصــر اقتصادی و انزوای 
سیاسی سازند، خاطر نشان کرد: دشمن همواره به دنبال حذف 
نفوذ گفتمان انقالب اســالمی از سرتاسر جهان اسالم بوده  و در 
آرزوی محدودسازی قدرت ما، پدیده تکفیر و انتشار تروریسم و 
جنگ های نیابتی را در سیاست های مخرب و ویرانگر خود قرار 
دادند.فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه به رغم آن که ما به نحو 
وسیعی درگیر پدیده شوم تروریسم و جنگ های نیابتی شدیم، 
اما به فرازهای درخشــانی از مبارزات و کارزار سرسخت تقابل 
راهبردی رســیده ایم تصریح کرد: به برکت هدایت های رهبری 
حکیم، شــجاع و وارسته این انقالب شکوهمند،  ما به یک نقطه 
مرجعیت سیاسی در منطقه با تاثیر جهانی تبدیل شده ایم امروز 
باید بــه صراحت بگویم ما یک قدرت بزرگ هســتیم و قدرت 
بزرگ قدرتی است که  اجازه توفق سیاسی به شیاطین قدرتمند 
عالم ندهد.فرمانده کل ســپاه با تاکید بر اینکه بدون انبســاط 
قــدرت نمی توانیم امنیت ملی خود را حفظ کنیم خاطرنشــان 
کرد: برخی کشــورهای منطقه خلیج فارس فکر می کنند رژیم 
صهیونیســتی می تواند حفره نبود آمریــکای به ظاهر بزرگ را 
پر کند، در حالی که این یک سیاســت شکست خورده است و 
حضور آمریکا در منطقه چیزی جز تحمیل جنگ های وسیع به 
ملت ها نبود.سرلشکر سالمی با اخطار نسبت به حضور غیرقابل 
تحمل نیروهای امنیتی رژیم غاصب صهیونیســتی در سرزمین 
های اســالمی و در جوار مرزهای کشــورمان گفت: آنها نا امن 
ســاز هستند، رژیم صهیونیستی درختی بی ریشه است که قادر 
نیست سر شاخه هایش را در سرزمین های دیگر رشد بدهد.وی 
با تاکید بر اینکه قلمرو و شــعاع امنیت ملی ما تا آنجایی است 
که منافع ما امتــداد پیدا می کند تصریح کرد: دریانوردی ما در 
حقیقت بخشی از سرزمین و دارایی سیال و در تحرک ما است؛ 
هر کشــتی ما در هر نقطه ای از این عالم ،ســرزمین جمهوری 
اسالمی ایران به شمار می رود و باید دست های بلندی برای دفاع 
در شــرایط احتمالی از امنیت این بخش از منافعمان را داشته 
باشیم.سرلشــکر سالمی افزود: بر اساس نظریه، طرح و تدبیری 
که از ستاد کل نیروهای مســلح دریافت شده است و ما در در 
صدد فراهم سازی مقدمات آن هستیم، گسترش قابلیت حضور 
ما در هر نقطه ای از دریا برای دفاع از منافع جمهوری اســالمی 
ایران اســت .فرمانده کل سپاه فلســفه نامگذاری شناور شهید 
سلیمانی را حرکت در دوردست ها دانست و گفت: همانطور که 
شــهید سلیمانی عزیز دشمن را در دور دست تعقیب میکرد ما 
هم نام این شــناور راهبردی را به نام این شهید گرانقدر و مورد 
احترام و تکریم امت اسالمی مزین ساختیم تا نام او را در قلمرو 
اقیانوس ها، دریاها و آب های دوردست در مقابل چشم دشمنان 
قرار دهیم.وی با تاکید بر اینکه کشورهای منطقه اگر با دشمنان 
متحد نشــوند برادر و دوست ما هستند و بدلیل پیامدهای ضد 
امنیتی اجازه نمی دهیم برخی از کشــورهای منطقه با دشمنان 
پیوند بخورند،خاطر نشــان کرد: پیام اصلــی ما در این منطقه 
آرامش و امنیت دریایی اســت و خدای بزرگ را شاکریم که به 
این کفایت رســیده ایم، در واقع فصل فرزند خواندگی تجهیزات 
و ســالح های بیگانه در دستان ما تمام شده است و ما به هیچ 
بیگانه ای برای ســاخت سالح دفاعی خود نیازی نداریم.فرمانده 
کل ســپاه در پایان با بیان اینکه مــا به قدرت عاریتی اعتقادی 
نداریم، گفت: ســاخت ناو رزمی موشــک انداز شهید سلیمانی 
نشــان داد که یک ملت می تواند برای ملت هایی که می خواهند 
مســتقل باشند یک الگو و مدل موفق از ایستادگی و ثبات قدم 

را ارائه دهد.

رییس جمهور در مراسم تجلیل از برگزیدگان بخش کشاورزی:
کشت فراسرزمینی در دستور کار وزارت کشاورزی است

رییس جمهور از کشــت فراسرزمینی به عنوان 
مســاله ای که در دســتور کار وزارت کشاورزی 
اســت، نام برد .به گزارش ایســنا، سید ابراهیم 
رییســی پیش از ظهر دیروز در مراســم تجلیل 
از برگزیدگان بخش کشــاورزی بــا بیان اینکه 
کشاورزی امر بسیار مهم و ممتازی است، اظهار 
کرد: خداوند زراعت را به خود نســبت می دهد. 
زارع ذات مقدس پروردگار متعال اســت. دانه را 
کشــاوز می کارد، اما خداوند آن را به هفتاد دانه 
تبدیل می کند.وی افزود: باید به کار کشــاورزی 
افتخار کرد. بهترین کارها کشاورزی است. کشاورزی جایگاه بزرگی در فرهنگ دینی ما دارد. کشاورزی 
جایگاه مهمی در اقتصاد کشور ، خودکفایی و استقالل دارد. استقالل کشور در گرو کار کارگر و کشاورز 
اســت. تولید در حوزه کشــاورزی یکی از مولفه های قدرت در کشور است.رییس جمهور همچنین با 
بیان اینکه خودکفایی در تولید محصوالت کشــاورزی باید در وزارت جهاد کشــاورزی دنبال شــود ، 
تصریح کرد: با حرکت معمولی نمی توان به این هدف رسید، بلکه باید کار جهادی کرد. من از تک تک 
تولیدکنندگان در امر کشاورزی تقدیر می کنم و از شما می خواهم تالش خود را افزون و جهادی کنید.

وی تاکید کرد: دشمن نمی خواهد ما به خودکفایی برسیم و به او در تولید بذر و نهال محتاج  نباشیم. 
جوجه یک روزه را ما در داخل کشور تولید می کنیم. دشمن نمی خواهد تولیدکننده نهاده های دامی 
باشیم، در حالیکه ما زمین داریم. آب را داریم، البته باید مدیریت دقیق شود. نیروی کارآمد هم داریم. 
ما برای تامین احتیاجات سفره مردم نباید به دشمن محتاج باشیم، بلکه باید صادرکننده باشیم.رییسی 
تاکید کرد: نگاه جهادی باید در حوزه علم و پژوهش در همه دانشگاه های کشاورزی به وجود بیاید تا 
کشــاورزی ما علم پایه و فناوری پایه باشد و کار دانش بنیان وجود داده باشد. کشوری که بیش از۱۲ 
هزار هیات علمی در بخش کشاورزی دارد، باید گام های مهمی در کشاورزی علم پایه بردارد تا تولید 
کشــاورزی ارزش افزوده پیدا کند. صنایع تبدیلی در کنار تولید کشاورزی اهمیت دارد و ارزش افزوده 
ایجاد می کند و جلوی خام فروشــی را می گیرد. در تاکیدات رهبری این مســایل بارها آمده و االن 
در دســتور کار دولت است . این ها اهداف آرمانی نیست، بلکه دست یافتنی است. همه کمک کنند تا 
تصمیم گیری های انقالبی همراه با عقالنیت همراه شــود تا به استقالل کشاورزی دست یابیم.رییس 
جمهور با اشــاره به اینکه باید کمک کنیم تا الگوی کشــت مناسب اقلیم ایجاد شود، گفت: بازنگاهی 
در کشاورزی با هدف افزایش بهره وری انجام شود تا بهره وری افزایش یابد. افزایش سرمایه گذاری و 
بهره وری موجب رشد اقتصادی کشور می شود. افزایش بهره وری از آب و خاک باید انجام شود. خاک 
سرمایه بزرگی در کشور است که باید قدر آن را دانست. ما ترسالی و خشکسالی داریم، اما  همین آب را 
باید خوب مدیریت کنیم و غرقابی را به آبرسانی قطره ای یا زیرسطحی تبدیل کنیم. امروز به مدیریت 
آب نیازمندیم.رییس جمهور با اشاره به ضرورت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و مقابله با 
سوداگران، تصریح کرد: زمین های کشاورزی سرمایه کشور است. جهاد کشاورزی نباید اجازه تجاوز به 
جنگل، منابع طبیعی و زمین های کشاورزی را بدهد. در همه ایام سال باید نهال کاری و درخت کاری 
انجام شود، با حفظ جنگل می توان جلو سیل و طوفان را گرفت.وی افزود: مسأله کشت فراسرزمینی در 
دستور کار وزارت کشاورزی است که کار خوبی است. کشت  قراردادی هم با قوت ادامه یابد. باید سود 
به کسب کشاورز برود و دالل ها و واسطه ها حق کشاورز را تصاحب نکنند . باید نظارت دقیق بر چرخه 
تولید تا مصرف انجام شود تا محصول کشاورز،  گران به دست مصرف کننده نرسد.وی خاطرنشان کرد: 
قیمت ها توســط واسطه ها تعیین می شود که کار نامناسبی است. نظارت بر زنجیره تولید تا مصرف 
موجب می شود که دست واسطه ها قطع شود تا هم کشاورز به حق خود برسد و هم محصول با قیمت 
مناسب به مصرف کننده برسد، ما بر این امر تاکید داریم.رییس جمهور تاکید کرد: امنیت غذایی پایدار، 
تامین از داخل و ارتقای کیفیت محصوالت از برنامه های دولت است. همه بخش ها باید برای رسیدن 
به این اهداف به دولت کمک کنند. حرکت جهادی در این زمینه الزم است.رییســی با تاکید بر اینکه 
از تعاونی عشایر  و خدمات کشاورزی باید حمایت کرد، اظهار کرد: حرف درستی است که بانک ها به 
موقع تسهیالت را چه به کشاورزان، چه زوج های متقاضی وام ازدواج و چه متقاضیان وام مسکن ارایه 
کنند و تاخیری نباید ایجاد شــود.وی در پایان گفت: از همه کشاورزان تقدیر می کنم. امیدوارم سال 

زراعی خوبی در پیش باشد.

در مراسمی با حضور سرلشکر باقری شناور گشتی رزمی شهید سلیمانی، شناور تندرو کالس موشک انداز شهید روحی و شناور تندرو موشک انداز شهید 
دارا به تجهیزات سازمان رزم نیروی دریایی سپاه الحاق شد.به گزارش خبرگزاری مهر، آیین الحاق تجهیزات تخصصی و دفاعی )شناوری( نیروی دریایی 
سپاه صبح دیروز )دوشنبه( با حضور سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده 
کل سپاه، سردار دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه، مهندس دوستی استاندار هرمزگان، نماینده ولی فقیه و امام جمعه بندر 
عباس و جمعی از مقامات و مسئولین لشکری و کشوری در بندرعباس برگزار شد.در این مراسم شناور گشتی رزمی شهید سلیمانی، شناور تندرو کالس 
موشک انداز شهید روحی و شناور تندرو موشک انداز شهید دارا به تجهیزات سازمان رزم نیروی دریایی سپاه الحاق شد.شناور گشتی رزمی شهید سلیمانی 
دارای بدنه شناساگریز با سطح مقطع راداری بسیار پایین است که با توجه به نوع طراحی، قابلیت دریانوردی و اجرای انواع عملیات در آب های دور را فراهم 
می کند.این شناور به نسبت شناورهای هم اندازه خود از قابلیت مانور بسیار باالتر و شعاع چرخش بسیار کمتری برخوردار است که در اجرای تاکتیک های 
متنوع آفندی و پدافندی بسیار حائز اهمیت و مهم به شمار می رود.قابلیت حمل و نشست و برخاست بالگرد دریایی، حمل و به آب اندازی و از آبگیری 
انواع شناورهای تندرو تهاجمی و پهپاد عمود پرواز حین دریانوردی، بهره مندی از سامانه های بومی خود حفاظتی و تجهیزات ارتباطی و مخابراتی پیشرفته 
و مدرن از دیگر ویژگی های شــناور گشتی رزمی شهید سلیمانی است که به دست توانمند جوانان نخبه انقالبی کشورمان طراحی و ساخته شده است.

شناور گشتی رزمی شهید سلیمانی در حوزه اشراف اطالعاتی و شناسایی و پایش اهداف و ترددهای سطحی زیرسطحی و هوایی مجهز به پیشرفته ترین 
سامانه های کشف و آشکار سازی شنود راداری و مخابراتی و جنگ الکترونیک است.

سرلشکر باقری:
 شناور شهید سلیمانی نخستین شناور ایرانی با موشک های عمودپرتاب پدافندی است

رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت: شناور شهید سلیمانی نخستین شناور رزمی در جمهوری اسالمی ایران 
است که مجهز به سامانه های پدافند هوایی عمودپرتاب، برد کم و متوسط به صورت ترکیبی است.به گزارش 
گروه دفاعی خبرگزاری تسنیم سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستادکل نیرو های مسلح در مراسم الحاق 
شناورهای رزمی به نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: طراحی و ساخت این شناور به دست 
جوانان نخبه و دانش آموخته دانشگاه های جمهوری اسالمی ایران صورت گرفته است و دارای بدنه شناساگریز 
با ســطح مقطع راداری بسیار پایین است که می توان آن را به عنوان دستاورد ملی برای کشور دانست.سردار 
سرلشکر محمد باقری افزود: این شناور با توجه به نوع طراحی، قابلیت دریانوردی و اجرای انواع عملیات در 
آب های دور و در شرایط نامساعد دریایی و اقیانوس ها را دارد.وی گفت: شناور کشتی رزمی شهید سلیمانی 
نسبت به شناور های هم اندازه خود از قابلیت مانور بسیار باالتر و شعاع چرخش بسیار کمتری برخوردار است 
که این قابلیت در اجرای تاکتیک های متنوع آفندی و پدافندی بسیار اهمیت دارد.رئیس ستادکل نیرو های مسلح اضافه کرد: این شناور مجهز به چهار 
دســتگاه موتور پرقدرت بومی شــده در کشور است که امکان حضور سریع در صحنه عملیات و نیز قابلیت دریانوردی برد بلند را بدون نیاز به پشتیبانی 
ساحلی، برای دفاع از منافع جمهوری اسالمی در آب های دور فراهم می کند.سردار سرلشکر محمد باقری گفت: قابلیت حمل و نشست و برخاست بالگرد 
دریایی در شب و روز، حمل و به آب اندازی و ازآب گیری انواع شناور های تندروی تهاجمی و پهپاد عمودپرواز در حین دریانوردی مبنی بر توانمندی نبرد 
ترکیبی )ســطح هوایی و موشــکی( در آب های دور نیز از ویژگی های این شناور است.وی ادامه داد: شناور کشتی رزمی شهید سلیمانی در حوزه اشراف 
اطالعاتی و شناسایی و پایش اهداف و رفت وآمد های سطحی، زیرسطحی و هوایی مجهز به پیشرفته ترین سامانه های کشف و آشکارسازی، شنود راداری، 
مخابراتی و جنگ الکترونیک اســت.رئیس ستادکل نیرو های مســلح گفت: از دیگر قابلیت های این شناور بهره مندی از سامانه های بومی خودحفاظتی، 
تجهیزات روز ارتباطی و مخابراتی )مجهز به انواع رمزکننده( و دیتالینک ها است.ســردار سرلشکر محمد باقری اعالم کرد: این نخستین شناور رزمی در 
جمهوری اســالمی ایران است که مجهز به ســامانه های پدافند هوایی عمودپرتاب، برد کم و متوسط به صورت ترکیبی است.وی افزود: همچنین مجهز 
به ســامانه های خودکار و نیمه خودکار، توپ های ۲0 و ۳0 میلی متری برای دفاع پیرامونی در درگیری با اهداف پروازی و ســطحی است.رئیس ستادکل 
نیرو های مسلح گفت: این شناور مجهز به نخستین سامانه پرتاب ترکیبی موشک های برد کوتاه و متوسط سطح به سطح )اس اس ام(، بهره مندی از اتاق 
عملیات مبتنی بر نرم افزار بومی مدیریت یکپارچه صحنه نبرد با قابلیت تشخیص نوع هدف یا تهدید و تخصیص آن ها به سامانه های آفندی و پدافندی 
است.سردار سرلشکر محمد باقری اضافه کرد: بهره مندی از آخرین تجربیات موجود در دنیا در طراحی و جانمایی فضا ها، اماکن، چیدمان تجهیزات، ترکیب 
رنگ، انتخاب تجهیزات و در راســتای ایجاد تمرکز فکری و روانی خدمه شــناور از دیگر ویژگی های این شناور است.وی گفت: پیش بینی فضای اسکان 
کارکنان همراه برای اجرای مأموریت های رزمی و آموزشی و فضای پزشکی مجهز به تجهیزات کامل امدادی هم از ویژگی های شناور شهید سلیمانی است.

فاطمی امین خبر داد

 واردات لوازم خانگی منتفی است
وزیر اقتصاد خبر داد؛

وام قرض الحسنه 3 تا 5 میلیونی به 
زائران حسینی بدون مراجعه به بانک

سونامی جدید بحران گاز در اتحادیه اروپا

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تسهیالت تا سقف ۵ میلیون تومان برای حضور زمینی زائران اربعین حسینی 
)ع( در بزرگترین اجتماع بشــری جهان پیش بینی شده است.به گزارش خبرگزاری مهر، سید احسان خاندوزی 
وزیر امور اقتصاد و دارایی اظهار کرد: به منظور پرداخت تسهیالت برای حضور زمینی زائران اربعین حسینی )ع(، 
پس از هماهنگی هایی که با سازمان برنامه و بودجه، سازمان حج و زیارت، ستاد مرکزی اربعین، پلیس گذرنامه 
و بانک ها صورت گرفت، زائران سرپرست خانواری که یارانه دریافت می کنند پس از درخواست این تسهیالت در 
سامانه حج و زیارت )سماح( در صورتی که از مرزهای زمینی خارج شوند، مبلغ این تسهیالت به صورت خودکار 
و بدون نیاز به مراجعه به بانک ها به حســاب یارانه آنها واریز شــده و با اقساط یک ساله از یارانه آنها کسر خواهد 

شد.وی افزود:.....

رئیس صندوق توسعه ملی تشریح کرد

جزئیاتی جدید از نحوه بازپرداخت تسهیالت ارزی

»لیز تراس« نخست وزیر جدید بریتانیا شد
شناور گشتی رزمی شهید سلیمانی رونمایی شد

 سرلشکر باقری: شناور شهید سلیمانی نخستین شناور ایرانی 
با موشک های عمودپرتاب پدافندی است
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شناسایی ۱۰۹۵ بیمار جدید کووید۱۹ و فوت ۲۴ تن دیگر
بر اساس اعالم وزارت بهداشت، در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۲۴ بیمار مبتال به کووید۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری 
به ۱۴۴ هزار و ۱۹ نفر رســید.به گزارش ایســنا، بر اساس اعالم مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت،  تا دیروز) ۱۴ شهریورماه ۱۴0۱( و بر اساس 
معیارهای قطعی تشخیصی، ۱0۹۵ مبتالی جدید به کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۲۳۷ نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷ میلیون 
و ۵۳۴ هزار و ۱۸۲ نفر رسید.متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۲۴ بیمار مبتال به کووید۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این 
بیماری به ۱۴۴ هزار و ۱۹ نفر رسید.خوشبختانه تا کنون ۷ میلیون و ۳0۹ هزار و ۴۲۷ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.۸۱۶ نفر 
از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارســتانها تحت مراقبت قرار دارند.تا کنون ۵۳ میلیون و ۸۶0 هزار و ۸۴۶ آزمایش تشــخیص 
کووید۱۹ در کشور انجام شده است.در حال حاضر هشت شهرستان در وضعیت قرمز، ۱۱۶ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۳0۲ شهرستان در وضعیت زرد و ۲۲ 

شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.  
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رئیس قوه قضائیه مطرح کرد
بسیاریمسائلجرمنیستند،تخلفاتاداریاند

رئیس قوه قضائیه بر ضرورت تحرک بیشتر حراست ها و بازرسی های درون سازمانی و هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری در دستگاه های مختلف، اشاره کرد و با تاکید بر اینکه بسیاری 
از مسائل، جرم تلقی نمی شوند بلکه در زمره تخلفات اداری می گنجند، گفت که انتظار و توقع آن است که حراست ها در سازمان ها بیشتر فعال شوند.به گزارش ایسنا به نقل از مرکز 
رسانه قوه قضائیه، حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای، دیروز )دوشنبه ۱۴ شهریور( طی سخنانی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه، با اشاره به در پیش بودن اربعین حسینی، 
اظهار کرد: حماسه بزرگ عاشورا و اربعین در مسیر تاریخ همچنان در حال جوشش و فزونی است و این نور و این جریان در شریان های تاریخ ساری و جاری است و زمینه ساز ظهور 
حضرت بقیةاهلل االعظم )عج( خواهد شد.رئیس قوه قضائیه با اشاره به اشتیاق دلدادگان حسینی برای حضور در راهپیمایی باشکوه اربعین و عشق نامحدود به اهل بیت عصمت و طهارت 
در ایران اسالمی، گفت: راهپیمایی باشکوه اربعین، یک حرکت عظیم مردمی است؛ البته همه ما باید برای برگزاری هر چه باشکوه تر و مطلوب تر این راهپیمایی میلیونی تالش کنیم؛ لذا 
مسئوالن قضایی استان های مرزی که در مسیر زوار اربعین قرار دارند در ارائه خدمات ممکن به زائران اهتمام ویژه داشته باشند. رئیس دستگاه قضا در ادامه ضمن گرامیداشت سالروز 
شهادت آیت اهلل قدوسی، این شهید بزرگوار را مظهر خستگی ناپذیری و نظم و انضباط دانست و به ذکر خاطراتی از اصرار و پافشاری این عالم وارسته بر مواضع حق انقالب اسالمی در 
برابر جریان های التقاطی پرداخت.  رئیس قوه قضائیه همچنین به فضاسازی ها و تخریب هایی اشاره کرد که در سال های نخستین انقالب از سوی مطبوعات و تریبون های جریان های 
التقاطی علیه شخصیت هایی نظیر شهیدان بهشتی و قدوسی صورت می گرفت؛ تخریب ها و فضاسازی هایی که کوچکترین خللی در مواضع حق و صواب این شهیدان بزرگوار و مجاهد 
در پیمودن صراط مستقیم و خدمت به مردم و انقالب اسالمی ایجاد نکرد.محسنی اژه ای در ادامه یاد و خاطره شهدای قیام ۱۷ شهریور را گرامی داشت و گفت: رژیم ستمشاهی تصور 
داشت با کشتن و زخمی کردن انقالبیون می تواند جلوی پیش روی نهضت اسالمی مردم ایران را سد کند اما واقعه ۱۷ شهریور نقطه عطفی برای جهش مبارزه علیه رژیم ستمشاهی 
در آن مقطع زمانی شد.رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به سفر اخیر هیئت عالی قضایی به استان یزد، ضمن تقدیر از مردم و مسئوالن این استان به سبب میزبانی مطلوب، سفرهای 
استانی و حضورهای میدانی مسئوالن در نقاط مختلف کشور برای رسیدگی به مشکالت مردم را امری متفاوت با دریافت گزارشات مکتوب دانست و اظهار کرد: مسئوالن استان یزد 
و فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان این استان، نسبت به همدلی و کوشش مسئوالن قضایی استان در راستای رفع مسائل و مشکالت موجود، تقدیر و تشکر داشتند که این نکته حائز 
اهمیتی است و همه مسئوالن قضایی در تمامی استان ها موظف و مکلف به همکاری و تعامل با سایر مسئوالن استانی در جهت رفع مشکالت مردم و اقشار و اصناف مختلف هستند.

سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری:

مهم ترین دستور کار مذاکرات، اخذ تضمین است

تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه رییس جمهور 
در نشست سران شانگهای شــرکت خواهد کرد، اظهار داشت: این 
نشست قرار است ۲۴ و ۲۵ شهریور به میزبانی ازبکستان برگزار شود.
به گزارش خبرنگار سیاســت خارجی ایرنا، ناصر کنعانی سخنگوی 
وزارت امــور خارجه در نشســت خبری با خبرنــگاران گفت:هفته 
گذشته دوشنبه میهمان آیت اهلل رئیسی و شنونده دیدگاه های رئیس 
جمهور درخصوص عملکرد یکساله دولت سیزدهم جمهوری اسالمی 
ایران بودیم.وی با اشاره  به مناسبت های مهم چند روز گذشته و در 
روزهای آینده گفت: امروز دوشنبه سالروز شهادت حضرت آیت اهلل 
قدوسی به دست منافقین کوردل و روز پنج شنبه آینده ۱۷ شهریور 
سالروز قیام خونین مردم ایران در ۱۷ شهریور سال ۱۳۵۷ و کشتار 
خونین جمع زیادی از مردم و ملت انقالبی ایران به دســت ماموران 
رژیم ستمشــاهی است.وی افزود: روز شــنبه آینده ۱۹ شهریورماه 
سالروز درگذشــت مرحوم آیت اهلل سید محمود طالقانی اولین امام 
جمعه تهران و روز یکشنبه آینده ۲۰ شهریور سالروز شهادت دومین 
شــهید محراب حضرت آیت اهلل مدنی به دســت منافقین کوردل و 
ســازمان که دست آن به خون بیش از ۱۷ هزار شهروند ایرانی اعم 
از مقامات عالیرتبه، رئیس جمهور، نخست وزیر، نمایندگان مجلس 
و همچنین شــهروندان و مردم عادی آلوده است و متاسفانه همین 
سازمان همچنان در حمایت کشورهایی است که شعار دفاع از حقوق 
بشرشان گوش فلک را کر کرده است.سخنگوی وزارت امور خارجه 
در پاسخ به سوالی در مورد لغو تحریم ها در صورت توافق احتمالی 
گفت: لغو کامل تحریم ها علیه دولت و ملت جمهوری اسالمی ایران 
از اهداف اساسی بین ایران و طرف های برجام است. متن پیشنهادی 
از سوی هماهنگ کننده اروپایی به ایران داده شده و پاسخ ایران ارائه 
شــد و پاسخ طرف آمریکایی با تاخیر ارسال شد.وی ادامه داد: ایران 
برای اینکه نقش خودش را برای مذاکرات برجام ایفا کند دیدگاه های 

خودش را مطرح کرده است و منتظر پاسخ دولت آمریکا است.

غرب اراده سیاســی داشته باشد، دستیابی به توافق امکان 

پذیر است
کنعانی اظهار داشت:ما برای اینکه به پایان خوش این ماراتن کمک 
کنیم تا به منافع و مصالح ملی دســت پیدا کنیم،در راستای تثبیت 
چارچوب های بین المللی، مســئوالنه گام برداشتیم و دیدگاه های 
خــود را به طرف اروپایی منتقل کردیم.وی افزود: چنانچه در طرف 
مقابل اراده سیاسی وجود داشته باشد و سازنده عمل کند و نگاه رو 
به جلو داشته باشد، دستیابی به توافق امکان پذیر است.پاسخ ایران 
منطقی و سازنده بوده است لذا اگر طرف مقابل چنین اراده ای داشته 

باشد،دستیابی به توافق امکان پذیر است.

ادعای رژیم صهیونیستی مبنی بر حمله به پایگاه های ایران 
پوچ و بی اساس است

ســخنگوی وزارت امورخارجه در پاسخ به ســوالی در مورد ادعای 
رژیم صهیونیســتی برای حمله به نیروهای ایرانی در سوریه گفت: 
اقدامات غیرقانونی رژیم صهیونیســتی در حمله به  زیرساخت های 
سوریه  متاسفانه همچنان ادامه دارد.متاسفانه این حمالت در نتیجه 
حمایت دولت امریکاست و دولت آمریکا نیز به طور غیرقانونی بخشی 
از نیروهای خودش را در مناطقی از ســوریه مســتقر کرده است.ما 
معتقدیم کلیه اقدامات رژیم صهیونیســتی علیه زیرســاخت های 
ســوریه اعم از نظامی و غیرنظامی غیرقانونی، نامشروع، تجاوزکارانه 
و ناقض قوانین بین المللی است.وی تاکید کرد: ادعای این رژیم مبنی 
بر حمله به اماکن متعلق به ایران پوچ و بی اساس و مبتنی بر بهانه 
جویی و فرار به جلو است. حضور جمهوری اسالمی  ایران در سوریه 
مستشاری و به درخواست رسمی دولت سوریه صورت گرفته و اساساً 
این ادعاها باطل است.این اقدامات باید به طور جد مورد توجه جامعه 
بین المللی و شــورای امنیت ملل متحد به عنوان مســئول صلح و 
امنیت بین المللی قرار گیرد و اقدامات بازدارنده خود را انجام دهند.

ما در مبارزه علیه تروریسم تا زمانی که دولت  سوریه از ما درخواست 
کند دریغ نکرده و در کنار دولت و ملت سوریه خواهیم بود.

ایران یکی از ظرفیت های حل بحران انرژی اروپا است
وی در مورد درخواست اروپایی ها از ایران برای کمک به حل مشکل 
کمبــود انرژی، گفت: به طور طبیعی ایــران به دلیل برخورداری از 
منابع غنی نفــت و گاز یکی از منابع مهم انرژی اســت و ایران در 
زیر ســایه تحریم ها حضور خود را در بازار انرژی حفظ کرده است 
و معامالت نفت با شرکای ایران ادامه دارد.سخنگوی وزارت خارجه 
با اشــاره به بحران اوکراین و مشــکالت اروپایی ها در بحث انرژی 

گفت: در صورت دســتیابی به توافق در وین، ایران می تواند یکی از 
ظرفیت ها برای کشورهای اروپا باشد.کنعانی درباره موضع وزارت امور 
خارجه درباره اظهارنظرهای برخی سایت ها و روزنامه های درباره قطع 
ارتباط ایران با ارمنســتان گفت: فارغ از آنچه که در مطبوعات و یا 
رسانه ها از سوی افراد یا اشخاصی مواضعی نقل می شود که می تواند 
در پاره ای از موارد متاســفانه می تواند سازنده و کمک کننده نباشد 
خوشبختانه در سایه وجود اراده سیاسی مشترک میان مقامات عالی 
ایران و آذربایجان، در عالی ترین سطوح دیدگاه رهبر معظم انقالب، 
دیدگاه روسای جمهور و وزرای خارجه و مسئوالن عالی امنیتی دو 
کشور خوشبختانه این اراده سیاســی بین دو کشور وجود دارد که  
فضــای روابط را به یک فضای آرام، ســازنده و روبه جلو به گونه ای 
مدیریت کنند که مناســبات دو کشور در زمینه های مختلف روز به 
روز گســترش و توسعه پیدا کند.وی خاطرنشان کرد: بنابراین ما در 
حوزه سیاسی و مسئوالن عالی دو کشور شاهد وجود اراده و خواست 
مشترک هستیم. هیات های دو کشور در سطوح مختلف در ماه های 
اخیر منتهی به همین ایام اخیر گذشته در سطوح سیاسی، امنیتی و 
نظامی با یکدیگر گفت وگو داشتند. ارتباط اقتصادی ما تقویت شده 
اســت و روند همکاری های تجاری روند رو به جلو و صعودی است.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: معتقدم فضای سیاسی میان دو 
کشور فضای مناسبی است برای اینکه ما از برخی از تنش هایی که 
گاه و بیگاه در حوزه رســانه رخ می دهد عبور کنیم و آنها را مالک 
عمل و قضاوت قرار ندهیم.کنعانی بیــان کرد: در مجموع تحوالت 
حوزه قفقاز جنوبی همواره برای جمهوری اســالمی مهم بوده است 
و مــا در این زمینه دیدگاه هایمان را به طور شــفاف و صریح و در 
عالی ترین ســطوح بیان کردیم. برای ایجاد ثبات و امنیت در قفقاز 
جنوبی به هر شــکل ممکن کمک کردیم، برای اســتمرار کمک ها 
آمادگی داریم. آن چیزی که جمهوری اســالمی ایران همواره تاکید 
کرده این بود که ژئوپلتیک منطقه و مرزهای بین المللی باید حفظ 

شود و تغییری در آن ایجاد نشود.

مهم ترین دستور کار وزارت خارجه در مذاکرات، اخذ تضمین 
است

وی در پاسخ به ســوالی در مورد تضمین ها گفت: جمهوری اسالمی 
تالش کرد، متن توافق را  قوی تر کند و واقعیت امر این است که ایران 
ســازنده عمل کرد و حرکت ما رو به جلو داشت.کنعانی با بیان اینکه 
مهم ترین دســتور وزارت امورخارجه در مذاکرات، اخذ تضمین است، 
گفت: هر توافقی و اتفاقی شــکل بگیرد اگر تضمینی وجود نداشــته 

باشــد، امکان دارد مجددا نقض شود.ســخنگوی وزارت امورخارجه 
تصریح کرد: در مرحله قبل هم شــاهد ایــن رخداد بودیم که آمریکا 
از توافق خارج شــد در صورتی که ایران به صورت یکجانبه به توافق 
پایبند بود. طرف های اروپایی نیز نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند 

و نتوانستند خسارات ناشی از خروج یکجانبه آمریکا را تامین کنند.

آژانس انرژی اتمی باید از رفتار سیاسی دور شود
وی تصریح کرد: موضوع تضمیــن دو وجه دارد یک وجه تضمین، 
تضمین لغو تحریم ها است تا ایران به طور کامل از انتفاع اقتصادی 
برخوردار شــود و بحث دیگر بحث دور کردن آژانس انرژی اتمی از 

رفتار سیاسی است چراکه این موضوع باعث ایجاد خلل می شود.

بسته شدن پرونده پادمانی برای ایران مهم است
وی افزود:  بر اساس همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی 
داشته است بارها بازرسان آژانس به ایران سفر کرده و بارها فعالیت 
های صلح آمیز هســته ای ایران را مــورد تایید قرار داده اند.کنعانی 
اظهار داشــت: بارها اتهامات مختلفی مطرح شــد که یکی از آن ها 
اتهامات از ســوی رژیمی است که خودش متهم است لذا نمی توان 
این اتهامات را مورد قبول قرار دارد. ایران همواره تالش کرده اســت 
که به صورت حرفه ای با آژانس همکاری کند. بنابراین بحث بســته 
شدن پرونده پادمانی هم برای ایران مهم است.وی در مورد موضوع 
یمن گفت: ایران معتقد اســت که راهکار نظامی در یمن به نتیجه 
نخواهد رسید و در ادامه نقش ســازنده ایران در ، روز گذشته وزیر 
خارجه و دستیار ایشــان پذیرای نماینده ویژه سازمان ملل در امور 
یمن بودند و در این مذاکــرات بار دیگر دیدگاه های ایران در یمن 
مطرح شد.ســخنگوی وزارت امورخارجه تاکید کرد: ایران خواهان 
صلح و ثبات در یمن اســت که به حــوزه بزرگ خلیج فارس کمک 
می کند و ملت یمن باید برای سرنوشــت خود تصمیم بگیرند. ایران 
همواره از آتش بس در یمن حمایت می کند اما باید تحریم ها علیه 

ایران لغو شود.

بازخورد، انتقال پیام اروپا به روســیه از طریق وزیر خارجه 
کشورمان مثبت بود

ســخنگوی وزارت خارجه گفت:  جمهوری اســالمی ایران با توجه 
به روابط خوبی که بــا دو طرف بحران دارد تالش کرد، امکان روند 
شــکل گیری روند سیاســی را برای پایان این بحران فراهم و برای 
پیشــگیری از ادامه جنگ کمک کنیم.بازخورد ســفر وزیر خارجه 

کشورمان به مسکو مثبت بوده است.

طرف های غربی، موضعی مبنی بر غیر ســازنده بودن پاسخ 
ایران نداشتند

کنعانی در خصوص پاســخ آمریکا به ایران گفت: موضعی از طرف 
های غربی ها مبنی بر غیر سازنده بودن پاسخ های ایران دریافت نشده 
اســت و تالش ایران این است که مبتنی بر مذاکرات، ادبیاتی را به 
گونه ای مطرح کند که ابهام زدایی شود و در صورت توافق احتمالی 

، سو تفاهم به حداقل ممکن برسد.

اقدام تحریک آمیز و غیر اصولی، از سوی شناور آمریکایی 
صورت گرفته است

سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره برخورد بین شناورهای آمریکایی 
و ناوشــکن جماران گفت: ایران در آب های بین المللی حضور دارد و 
کشتی های تجاری جمهوری اسالمی ایران در مسیرهای ترانزیتی و 
ترددی آب های بین المللی به صورت طبیعی تردد دارد. هیچ کشوری 
حق ندارد مســیرهای کشتیرانی را در آب های آزاد مورد تهدید قرار 
دهد و روند عبور و مرور امن کشتیرانی بین المللی را با تهدید مواجه 
کند. کنعانی تاکید کرد: در این زمینه ســتاد کل نیروهای مســلح 
توضیح الزم را ارائه داد. اقدام تحریک آمیز و غیراصولی شــناورهای 
تجسســی ارتش آمریکا در ارتباط با شناورهای ایران انجام شد که 
جمهوری اســالمی ایران در این ارتباط اقدام به رفع تهدید کرده و 

متعاقبا شناورها را در منطقه امنی رهاسازی کرده است.

بازداشت تیم پرواز ایرانی در آرژانتین مبنای قانونی ندارد
کنعانی در پاسخ به سوالی در مورد بازداشت تیم پرواز ایرانی گفت: 
اتهامات وارد علیه تیم گروه پرواز ایران در آرژانتین یک اتهام بی پایه 
و اســاس است؛ تا کنونن هیچ سندی دال بر ارتکاب جرم علیه این 
افراد ارایه نشده است.فعالیت دیپلماتیک جمهوری اسالمی تا آزادی 
بی قید و شرط این افراد ادامه دارد.وی در مورد روند مذاکرات ایران 
گفت: پاسخ های ایران، سازنده است و اراده و تعامل سازنده میتواند 

به مارو به نتیجه برساند.

رئیسی در نشست سران شانگهای شرکت می کند
ســخنگوی وزارت خارجه اظهار داشــت: رئیس جمهور در نشست 
سران شانگهای شرکت خواهد کرد. این نشست قرار است ۲۴ و ۲۵ 

شهریور به میزبانی ازبکستان برگزار شود.
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گزیده خبر
بنبستیوجودنداردمشکالتتوسطمسئوالنحلمیشود

یک میلیون مسکن در تهران کم داریم
شهردارتهرانبابیاناینکهدرکشوربنبستنداریم
اگربرهمانباشتگیمشکالتوجودداردبهدستان
مسئولینگرههانیزبازمیشود،گفت:بیتوجهیبه
حوزهمسکندرســالهایاخیرباعثشدتایک
میلیونمسکندرتهرانکمداشتهباشیم.بهگزارش

خبرنگارشــهر،علیرضازاکانیشهردارتهراندرآیینآغازساخت۵هزار
واحدمسکونیدرشهرتهران-گفت:امروزافتخارمیکنمکهدرکنارملجأ
شریفحضرتعبدالعظیمحسنیعلیهالسالموامامزادگانهمجوارایشان،
یکیازشــنبههایخودمانرادرخصوصتوسعهخدمتگزاریدرخصوص
قرارگاهجهادیمسکنسپریمیکنیم.ویافزود:سالگذشتهکهقرارگاه
جهادیمسکنرقمخوردســوالاینبودکهشهرداریچراوارداینحوزه
میشــود،جواببندهاینبودکهیکیازویژگیهایانقالبوتاکیداتآن
ایــنبودکه»مامیتوانیم«رادرابعادمختلفبهاثباتبرســانیم.واقعیت
ایناســتکهاگرتکتکمادرکنارهمبرایتحققاینمســألهنباشیم
شــعار»مامیتوانیم«،شدنینیست.یعنیبایدمنهاتبدیلبهماشود،
لذاقرارگاهجهادیمعطوفبهتوجهقطعیبهمسکنبود.زاکانیادامهداد:
سالهادرتهراناینمسألهمطرحبودکهتهرانبهشیوهایگرانبدوننیاز
بهپاسخمردمادارهمیشودوامروزحاصلآنشدکهیکمیلیونمسکن

درتهرانکمداریم.

خدمات صندوق برای افرادیکه بیمه 
ندارند مزیت محسوب می شود

بهگزارشروابطعمومیصندوقبیمهاجتماعیکشــاورزان،روستائیانو
عشایراستانالبرز،هادیبشــیریمدیرصندوقاستانباحضوردراداره
ورزشوجوانانشهرستاننظرآبادباافشاریرئیساینادارهدیداروگفتگو
کرد.درایننشستبشیریبااشارهبهاصل29قانوناساسیگفت:اصل
29قانوناساسیبرخورداریازتامیناجتماعیراحقیهمگانیبرایتمامی
اقشارجامعهدانستهوافزود:برایناساسقانونساختارنظامتامیناجتماعی
تامیناجتماعیرابرایاقشــاریکهرابطهکارگروکارفرماییندارندرادر
دوقالبدرمانوبیمهاجتماعیفراهمکرد.بشــیریگفت:پوششخدمات
درمانیبهبیمهســالمتوبیمهاجتماعیبهصندوقمحولگردیدهاست.
بشــیریافزود:صندوقتاسال89فقطروســتائیانوعشایررابهواسطه
ســکونتتحتپوششقرارمیدادولیازسال89بهبعدبرخیمشاغلاز
جملهکشــاورزان،مشاغلخانگی،مشاغلفصلی،صنایعدستیوهنرهای
ســنتی،قالیبافانو...همبهمشــمولینصندوقاضافهشدندایناقشار
هــممیتوانندباپرداختحقبیمهدرصنــدوقازمزایایبلندمدتبیمه
هایاجتماعیشــاملازکارفتادگی،بازنشستگیومستمریبازماندگانو

همچنیننقلوانتقالسوابقبیمهایبهرهمندگردند.

عضو کمیسیون عمران مجلس:

شاهد زندگی خانوار با ۵ فرزند در یک اتاق هستیم 
عضوکمیســیونعمرانمجلساظهارداشــت:امروزدرمناطقیماننداسالمشهربا
مواردیمواجههستیمکهخانوادهایبا۵فرزنددریکاتاقزندگیمیکنندوکسی
نمیتوانددرایناتاقپایشرادرازکند.بهگزارشخبرنگاراقتصادیایلنا،اقبالشاکری
درمراســمرویدادفناورانهصنعتساختمانبابیاناینکهبایدجایگاهمرکزتحقیقات
مســکن،راهوشهرسازیحفظشود،اظهارداشت:اگرموضوععرضهمسکندربازار
حلنشــود،موضوعمافیایبازارمسکنهمبرطرفنخواهدشدوتازمانیکهعرضه
مسکنافزایشنیابد،اینکاالازچرخهاستفادهسرمایهایخارجنمیشود.ویبابیان
اینکهمســکنبازدهوحشتناکیدارد،ادامهداد:مهمترینمخاطببرایپروژهنهضت
ملیمسکناقشارکمدرآمدودهکهایپایینهستندکهجیباینقشرراگشتیمو
اینمخاطبانتوانپرداختباالییندارندونهدرآمددارندونهمیتوانندفسادکنندو

نهمیدانندکهبایدبهچهکسیآویزانشوندتاصاحبخانهشوند.اینعضوکمیسیون
عمرانمجلستاکیدکرد:رییسجمهوریدرشورایعالیمسکناعالمکردکهوزارت
راهوشهرسازیمسئولبازارمسکناستازاینرووزارتصمتمسئولبازارنیستو
تعجبمیکنمکهدربحثاجرایقانونمالیاتبرخانههایخالیسازمانامورمالیاتی
جوالنمیدهددرحالیکهوزارتراهوشهرسازیبایدطرفاصلیباشد.شاکریتاکید
کرد:امروزدرمناطقیماننداسالمشــهربامواردیمواجههستیمکهخانوادهایبا۵
فرزنددریکاتاقزندگیمیکنندوکســینمیتوانددرایناتاقپایشرادرازکند.
شــاکریافزود:امروزخانواربرایتأمینرهنبرایاجارهاموالخودرامیفروشــندو
اجارهورهنبه۴برابردرآمدخانوادههارسیدهاست.ویگفت:باعثشرمندگیاست
کهشرکتیازکشورهمسایهواردکشورمانشدهودربحثزیرساختهایساختمان

ســازیازروشقالبلغزندهاســتفادهکردهوچهخبریبهراهانداختندوانگارمادر
ایراننمیدانیماینزیرساختهاچههستندوازآنبیاطالعیم.ایننمایندهمجلسبا
بیاناینکهاگرنهضتملیمسکنبهمخاطباصلیآننرسدنصیبفاسدان،دالالن
ورانتخوارانخواهدشد،اظهارداشت:امروزبامقاومتبسیارسنگینبانکهاوحامیان
بانکهادرپرداختتسهیالتبهبخشمسکنمواجههستیمودرسالگذشتهکمتر
از۵٠درصدمتقاضیانتوانستندوامودیعهبگیرند.شاکریبااشارهبهروندساختمان
پروژهنهضتملیمسکنگفت:نبایدآثارباستانیبسازیموپروژهنیمهتمامیدردست
دولتبگذاریم.این۴میلیونمسکنبایدبهدستمخاطباناصلیآنبرسدوگرنهاین
واحدهارابرایرانتخواران،فاسدانمیسازیموخداینکردهاگرآتشبهاختیارعمل

کنیمپایدالالنبهوسطمیآید.

وزیراموراقتصادیوداراییگفت:تســهیالت
تاســقف۵میلیونتومانبرایحضورزمینی
زائــراناربعیــنحســینی)ع(دربزرگترین
اجتماعبشــریجهانپیشبینیشدهاست.
بهگزارشخبرگزاریمهر،ســیداحســانخاندوزیوزیراموراقتصادوداراییاظهار
کرد:بهمنظورپرداختتســهیالتبرایحضورزمینیزائراناربعینحســینی)ع(،
پسازهماهنگیهاییکهباســازمانبرنامهوبودجه،ســازمانحجوزیارت،ســتاد

مرکــزیاربعین،پلیسگذرنامهوبانکهاصورتگرفت،زائرانسرپرســتخانواری
کهیارانهدریافتمیکنندپسازدرخواســتاینتســهیالتدرسامانهحجوزیارت
)ســماح(درصورتیکهازمرزهایزمینیخارجشوند،مبلغاینتسهیالتبهصورت
خودکاروبدوننیازبهمراجعهبهبانکهابهحســابیارانهآنهاواریزشدهوبااقساط
یکســالهازیارانهآنهاکسرخواهدشــد.ویافزود:درخصوصزائرانیکهسرپرست
خانوارنیســتندامکانبهرهمندیازاینتســهیالتبارضایتسرپرستخانوارفراهم
خواهدشد.خاندوزیبیانکرد:اینتسهیالتبهطورویژهبرایآندستهازهموطنانی

پیشبینیشدهکهبهدلیلمشکالتمالیتوانحضوردرراهپیماییاربعینحسینی
رانداشتند.وزیراقتصادمیزاناینتسهیالترابرایسرپرستخانوار۳میلیونتومان،
سرپرستخانوارهمراهبایکنفرازاعضایخانوارتحتپوششاو۴میلیونتومانو
سرپرســتخانوارو2نفریابیشترازاعضایخانوارتحتپوششاو۵میلیونتومان
اعالمکرد.خاندوزیگفت:برایدریافتاینتسهیالتمطلقاًنیازبهحضوردربانکها
نیستواینتسهیالتدرصورتثبتدرخواستدرسامانهسماحبهصورتخودکار

بهزائرانتعلقگرفتهودرحسابیارانهآنهاواریزمیشود.

وزیر اقتصاد خبر داد؛

وام قرض الحسنه ۳ تا ۵ میلیونی به زائران حسینی بدون مراجعه به بانک

خانچی با اشاره به نقش شــرکت های دانش بنیان،ذکر کرد: برای تصفیه فاضالب به بخشی از این 
شهر خدا را شاکریم و افتخار می کنم که در کنار پروژه های عمرانی با حضور شرکت های دانش بنیان 
تاثیرگذار بوده و در تمامی پروژه کنار عملیات اجرایی حضور شــرکت های دانش بنیان و مجموعه 
نخبگان را داریم.وی در پایان گفت: توصیه کردیم حمل و نقل شــهری تقویت شود تا سکونت در 
این محل افزایش پیدا کند.همچنین در این آیین ســید حسین سید نور مدیر عامل شرکت شهر 
جدید شیرین شهر در جمع خبرنگاران، ضمن گرامیداشت هفته دولت، یاد و خاطره شهیدان باهنر و 
رجایی، عنوان کرد : افتتاحیه های شهر جدید شیرین شهر، شامل افتتاح ۹ پروژه عمرانی، زیربنایی 
که ۲۳ میلیارد تومان از این پروژه ها شــامل طرح نهضت ملی است و هفت پروژه عمرانی به مبلغ 
۳۵میلیارد تومان شامل پروژه های زیربنایی و یک پروژه پکیج فاضالب است.وی گفت: پروژه های 
زیرمجموعه شهر جدید شیرین شهر بنیاد تعاون ناجا هستند که بالغ بر ۱۰۵ میلیارد تومان تومان 
که شامل ۳۰۶ واحد تکمیل و اجرای آپارتمانهای بنیاد تعاون ناجا در طرح نهضت ملی و زیر سازی 
آن می باشد.وی ادامه داد: شیرین شهر با مساحت ۶۸۰۸ هکتار شامل ۱۰۰۸ هکتار محدوده قانونی و 
۵۸۰۰ هکتار حریم شهر در جنوب غربی اهواز با فاصله ۲۷ کیلومتر و با فاصله ای نزدیک از شرق به 
شادگان و از جنوب به آبادان و خرمشهر دسترسی دارد.سید نور تصریح کرد: افق جمعیت پذیری 
شهر ۷۵۰۰۰ نفر می باشد که هم اکنون قریب به ۴۷۰ خانوار نزدیک به ۲۶۰۰ نفر جمعیت ساکن شهر 
می باشد.مدیر عامل عمرانی شرکت عمرانی شهر جدید شیرین شهر گفت: ۲۳۰۰ نفر در محله ۳ و 

باغ ویالها و قسمتی از محله مسکن مهر ساکن هستند، که بر اساس تصمیمات مدیریت ما جایی که 
مردم ساکن هستند پروژه ها را بیشتر فعال کنیم تا بتوانیم خدمات رسانی بهتری را به مردم در آنجا 
شــکل دهیم.وی ادامه داد: هم اکنون در حال رایزنی با شرکت ها و ادارات استان جهت اخذ تفاهم 
نامه و اسکان کارمندان و  کارگران ادارات استان می باشیم.سید نور ادامه داد: اکنون قریب به ۴۷۰ 
خانوار نزدیک به ۲۶۰۰ نفر جمعیت ساکن شهر می باشد.مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید شیرین 
شهر در پایان گفت: در حال حاضر قرارداد واگذاری ۵۰۰ واحد دیگر نیز منعقد گردید و در سال ۱۴۰۱ 
اسکان آنها انجام خواهد شد با برنامه ریزی های انجام شده برابر افق جمعیتی کوتاه مدت سال ۱۴۰۴ 
جمعیت ساکن شهر به بیش از ۱۰ هزار نفر افزایش خواهد یافت.همچنین در این آیین سعید کعبی 
فالحیه سرپرست فرماندار شهرستان کارون نیز ضمن گرامیداشت هفته دولت،گفت: از مدیر عامل 
شرکت عمرانی شیرین شهر بابت اطالع رســانی چالش های این شهر در جهت گام های سریع و 
بلند برای تسریع اسکان پذیری تقدیر می کنم.خواستار دستگاه های خدمات رسان جهت افزایش 
اسکان در شیرین شهر هستیم کعبی فالحی بیان داشت: در جهت افزایش اسکان در شهر جدید 
شیرین شهر خواستار استقرار دستگاه های خدمات رسان، مثل بانک، نیرو انتظامی، و….. هستیم.

گفتنی است: وجود اراضی بکر در شیرین شهر و اطراف آن جهت استفاده در کاربری های کشاورزی 
گردشــگری و تفریحی توسعه گردشگری و توریسم به عنوان زمینه اقتصادی برای رشد و توسعه 

شهر در نظر گرفته شده است.

در هفته دولت انجام شد:

کلنگ زنی و بهره برداری پروژه های عمرانی 
شیرین شهر به اعتبار۱۶۰۰ میلیارد ریال

آیین بهــره برداری و کلنگ زنــی پروژه های 
افتتاحیه شهر جدید شیرین شــهر با اعتبار 
۱۶۰۰ میلیارد ریال به مناســبت هفته دولت با 
حضور معاونت عمرانی اســتانداری خوزستان 
انجام شد. آیین بهره برداری و کلنگ زنی پروژه 
های افتتاحیه شهر جدید شیرین شهر با اعتبار 
۱۶۰۰ میلیارد ریال به مناســبت هفته دولت با 
حضور معاونت عمرانی اســتانداری خوزستان، 
مدیر عامل شرکت عمرانی شهر جدید شیرین 
شهر، فرماندار شهرســتان کارون،سرپرست 
اداره کل بهزیستی استان و جمعی از مسئولین 
خوزستان در شــهر جدید شیرین شهر انجام 
شد.محمد خانچی معاونت عمرانی استانداری 
خوزستان بیان داشــت: در هفته دولت ۱۴۰۱، 
قریب به ۱۰۲۲ پروژه عمرانی در ســطح استان 
داشتیم که مورد بهره برداری قرار گرفتوی ادامه 
داد: این تعداد پروژه در اســتان خوزستان که 
بعداً جز مصوبات سفر اول رئیس جمهور که به 
اتمام رسیدند و مورد بهره برداری قرار گرفتند، 
نویدبخش روزهای خوبی جهت توسعه در سطح 
استان خوزستان و توجه ویژه دولت نسبت به 
این استان است.خانچی گفت: از زحمات آقای 
اســتاندار و دولت مردان استان در تحقق این 
حجم کار در اســتان خوزســتان که استان را 
تبدیل به یک کارگاه عمرانی کرده است تقدیر 
می کنم.معاونت عمرانی استانداری خوزستان 
گفت: امروز در شهر جدید شیرین شهر ۹ پروژه 
در بخش های مختلف طرح نهضت ملی مسکن 
را داشتیم که تعدادی آغاز عملیات اجرایی کرد 
و تعدادی نیز واحدهــای مربوط به مددجویان 
بهزیستی بود واگذار شد.وی ادامه داد: از همه 
مهمتر پکیج بیولوژیکی بود که توســط یکی 
شرکت های دانش بنیان طراحی شده بود و امروز 

مورد بهره برداری قرار گرفت.

معاونوزیرکاراعالمکرد
بهترین بستر کار خیر، سرمایه گذاری در آموزش های فنی و حرفه ای

معاونوزیرتعاون،کارورفاهاجتماعیبهترینبسترکارخیرراآموزشهایفنیوحرفهایدانستوگفت:گسترشآموزشهای
مهارتیبهاشــتغالپذیریجوانانمنجرمیشــودازاینروسرمایهگذاریدربحثآموزشهایفنیوحرفهایمیتواندمورد
اســتقبالجامعهخیرینقرارگیرد.غالمحسینحسینینیاـدرگفتوگوباایســنا،بااشارهبهتصویبآییننامهاجراییقانون
استفادهازخیریندردولت،اظهارکرد:باتصویباینآییننامهازاینپسبهشکلقانونمنددرخدمتخیرینخواهیمبودو
ازخیرینمیخواهیمتابهعنوانیکیاززمینههایاصلیبحثخیروخیراتبهموضوعفنیوحرفهایتوجهکنندچهبسااز
طریقخیریندرمناطقمحروموحاشیهشهرهاوروستاهابتوانیمچترمهارتیرادربحثآموزشفنیوحرفهایبگسترانیم.
ویادامهداد:امروزبهترینبسترخیر،آموزشهایفنیوحرفهایاستکهبهاشتغالپذیریجوانانمنجرمیشود.جوانشاغل
ازبسیاریبالیاومفاسداجتماعیمیتواندبهدورباشدولذاسرمایهگذاریدربحثآموزشهایفنیوحرفهایومهارتدار
کردنواشغالپذیریجوانانمیتواندمورداستقبالجامعهخیرینقرارگیرد.رئیسسازمانآموزشفنیوحرفهایبااشارهبه

استقبالازاینطرح،گفت:بناداریممجمعخیرینرادر۳۱استانراهاندازیکنیم.

واکنش وزیر راه به دستگیری مشاورش
وزیرراهوشهرســازیدرواکنشبهاتهامبهیکیازمشــاورانخوداعالمکردتحقیقدربارهاتهاماتفردمزبوربوســیله
دستگاهنظارتیدروندولتموجبسوءاستفادهدشمناننظاموتخریبکارکنانخدوموزارتراهوشهرسازیخصوصا
وزیرراهوشهرسازیبهخبرمنتشرشده جوانانانقالبیوپرکاروزارتخانهشــدهاست.بهگزارشایسنا،رستمقاسمیـ
درخصوصدستگیرییکیازمشاورانخودواکنشنشاندادودراطالعیهایاعالمکردتانهایینشدنتحقیقاتتوسط
نهادهاینظارتیوقوهقضائیه،کلیهمطالبذکرشدهصرفاًگمانهزنیاستکهصحتوسقمآنمشخصوموردتأیید
نیست.دراطالعیهوزیرراهوشهرسازیآمدهاست:»اخیراًخبرمنتشرهپیرامونیکیازمشاوراناینجانبوتحقیقدرباره
اتهاماتفردمزبوربوسیلهدستگاهنظارتیدروندولتموجبسوءاستفادهدشمناننظاموتخریبکارکنانخدوموزارت
راهوشهرســازیخصوصاجوانانانقالبیوپرکاروزارتخانهشــدهاست.دراینزمینهخاطرنشانمیشوداینپروندهدر
مراحلابتداییبودهوتانهایینشدنتحقیقاتتوسطنهادهاینظارتیوقوهقضائیهبهجهتحفظحریمخصوصیافراد
هیچگونهاطالعاتیازپروندهمنتشرنشدهوکلیهمطالبذکرشدهصرفاًگمانهزنیاستکهصحتوسقمآنمشخص
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 چرخش واردکنندگان چین به سمت
 نفت آمریکا

انتظــار مــی رود واردات نفت از آمریکا به چیــن در نوامبر تحت تاثیر قیمت 
پایین تر صادرات آمریکایی، به باالترین میزان در ۲۰ ماه گذشــته صعود کند.

به گزارش ایسنا، آمریکا سهم بیشتری در صادرات نفت به چین کسب می کند 
که نشــانه دیگری از تغییرات کریدورهای تجارت نفت از زمان آغاز جنگ در 
اوکراین اســت. افزایش صادرات نفت آمریکا به چین ممکن است تقاضا برای 
گریدهای نفتی مشــابه از خاورمیانه مانند موربان ابوظبی را کمتر کند.طبق 
برآورد رفینیتیو، دستکم ۱۴ نفتکش حامل مجموعا ۱.۵۱ میلیون تن معادل 
۱۱ میلیون بشکه نفت آمریکا در سپتامبر و ۸.۸۲ میلیون بشکه در اکتبر، در 
بنادر چین تخلیه خواهند شد که باالترین میزان از زمان واردات ۱.۹۸ میلیون 
بشــکه نفت از آمریکا به چین در ژانویه سال ۲۰۲۱ است.طبق آمار رفینیتیو، 
افزایش عرضه آمریکا، باعث شــد اواخر اوت، اختالف قیمت بین نفت وســت 
تگــزاس اینترمدیت آمریکا و نفت دوبی – شــاخص قیمت خاورمیانه به ۱۰ 
دالر و ۷۲ سنت در هر بشکه افزایش پیدا کند که بیشترین میزان از ۹ مارس 
است که مدت زیادی از آغاز جنگ در اوکراین نمی گذشت. معامله گران مقیم 
ســنگاپور اظهار کردند: پاالیشگاه های دولتی چین مانند سینوپک بزرگترین 

خریداران نفت آمریکا هستند.

زیان ۶۸۲ میلیون دالری صنعت پتروشیمی به دلیل 
قطعی گاز

 دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران گفت: صنعت پتروشیمی با قیمت های 
جهانی سال گذشــته،  ۶۸۲ میلیون دالر یا ۱۶ هزار میلیارد تومان از محل قطعی گاز زیان یا 
عدم النفع داشــته اســت.احمد مهدوی ابهر در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه در سال گذشته 
۱۱ پتروشــیمی متانولی یا اوره ای که خوراک گاز طبیعی متان داشــته اند، دچار قطعی گاز یا 
محدودیت شــدند، اظهار کرد: متاســفانه بر خالف تصریح قانون که گفته شــده اگر دولت به 
خواســته خود، گاز پتروشیمی ها را قطع کند، باید از همان محل گاز خسارت را تأمین کند و 
حتی قانون محل جبران را هم مشــخص کرده ولی در هیچ کدام از سال های اخیر قانون اجرا 
نشده اســت.به گفته وی، البته این قانون برای این گذاشته شــده که گاز واحدها حداالمکان 
قطع نشود، ولی اگر شــد، باید به همان مقدار در صورت های مالی پتروشیمی ها لحاظ شود و 
هزینه آن دریافت نشود که متاسفانه تاکنون اجرا نشده است.مهدوی ابهر با اشاره به اینکه ۳۰ 
درصد از بازار ســرمایه را پتروشیمی ها تشکیل می دهند و این صنعت نقش مهمی در این بازار 
دارد، گفت: اینکه برای سنجش خسارتی که قطعی گاز بر بازار سرمایه و سهام پتروشیمی های 
متانولی می گذارد، باید دقیقا آمارهای قطعی گاز را بررســی کرد اما به طور کلی می توان گفت 
سهامداران به طور مداوم رصد می کنند و هنگامی که می بینند تولید در بازه ای کاهش می یابد، 
طبیعتا تقاضای آن نیز پایین می آید و قیمت افت می کند.دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت 

پتروشیمی ایران با بیان اینکه در تمام دنیا اولویت به تولید داده می شود.

گزیده خبر

 برگزاری میزخدمت صنعت آب و برق 
استان زنجان

میزخدمت دستگاه های خدمت رسان به مناسبت هفته دولت با حضور مدیران 
عامل صنعت آب و برق اســتان زنجان و به میزبانی شرکت توزیع نیروی برق 
اســتان زنجان برگزار شــد.به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق 
استان زنجان، پیام جوادی، مدیرعامل این شرکت با اعالم این که این میزخدمت 
با هدف رسیدگی به مسایل و مشکالت شهروندان در حوزه آب وبرق برپا شده 
است گفت: رسیدگی و رفع دغدغه های مردم یکی از اصلی ترین شعارهای هفته 
دولت امســال بود و میزهای خدمت گســترده ای در شهرهای مختلف استان 
زنجان باحضور مدیران و کارشناسان امورهای ده گانه توزیع برق در سطح استان  

با هدف پاسخگویی به مردم برپا شده است.

پرداخت مالیات 31 هزار میلیاردی شرکت 
نفت ستاره خلیج فارس در هرمزگان

مدیرعامل شــرکت نفت ســتاره خلیج فارس گفت: 
پاالیشــگاه ســتاره خلیج فــارس به عنــوان یکی از 
بزرگترین بنگاه های اقتصادی کشور از جایگاه ویژه ای 
میان صنایع هرمزگان برخوردار اســت و با عنایت به 
رســالت و تعهد این شــرکت در راســتای آبادانی و 
محرومیت زدایی از استان هرمزگان، خود را متعهد به پرداخت مالیات در استان 
می دانیم.به گزارش روابط عمومی و بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس، 
علیرضا جعفرپور با بیان اینکه پاالیشگاه ستاره خلیج فارس با تولید روزانه بیش 
از ۴۵۰ هزار بشــکه انواع فرآورده و تولید بیش از ۴۰ درصد از بنزین کشور، به 
عنــوان بزرگترین بنگاه اقتصادی از جایگاه ویــژه ای در میان صنایع هرمزگان 

برخوردار است.

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل گفت:
برنامه های فشرده ای در حوزه تضمین 

کیفیت در دست اقدام می باشد
جلسه افتتاحیه ممیزی نگهداری سیستم مدیریت کیفیت با حضور میر سعید 
سید متین مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل ، مدیران ارشد ، سر ممیزان و 
ممیزان و همچنین رؤســای برخی از واحدهای ستادی به صورت حضوری در 
سالن جلسات ســتاد مرکزی این شرکت برگزار  شد.به گزارش روابط عمومی 
شــرکت گاز استان اردبیل ، ســید متین ، مدیر عامل این شرکت بر ضرورت 
اهتمام به بهبود مستمر فّعالیت های سازمان و تقویت آن تأکید نمود و افزود: 
ممیزی داخلی در راستای شناســایی نقاط قّوت و ضعف اهمّیت بسزایی دارد 
و انتظــار داریم در پایان دوره ممیزی نگهداری سیســتم مدیریت کیفیت در 
گزارشی که توسط ممیزین ارایه خواهد شد شاهد شناسایی پارامترهای تأثیر 

گذار بر فرآیندهای اصلی و پوشش نقاط ضعف در فرآیندها باشیم.

حضـور کارکنان اداره گاز مرکز استان 
گلستان در برنامه میزخدمت

باهدف بررسی مسائل ومشکالت شهروندان گرگانی انجام شد: حضـور کارکنان 
اداره گاز مرکز اســتان در برنامه میزخدمت-در راســتای خدمات رســانی و 
پاسخگویی به  مردم شــریف و همچنین بررسی مسائل ومشکالت شهروندان 
، برنامه میزخدمت باحضورمســئولین  مرکز اســتان گلستان  در محل مصلی 
شهرســتان گرگان برگزارگردید. به گزارش روابط عمومی  شرکت گاز استان 
گلســتان،دراین برنامه نمایندگان اداره گاز منطقه یک گرگان به همراه ســایر 
مسئولین و مدیران دستگاههای اجرایی ،از نزدیک و بصورت چهره به چهره با 
نمازگزاران و مردم شهرســتان دیدار نموده ومشکالت و درخواست های مطرح 

شده آنان را  درحوزه  خدمت رسانی  و گازرسانی در بخش گاز  پاسخ دادند.

بازدید مشترک نماینده مردم کرمانشاه در 
مجلس و مدیرعامل شرکت آبفا استان از 

محله مرادآباد شهر کرمانشاه
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه، »دکتر محمد 
رشیدی« نماینده مردم شریف شهرستان کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی 
بهمراه »دکتر رضا داودی« مدیرعامل شــرکت آبفا استان ضمن بازدید میدانی 
و دیدار چهره به چهره با اهالی محله مرادآباد شــهر کرمانشــاه وضعیت آب و 

فاضالب این محله را مورد بررسی قرار دادند.

اصالح 500 متر خط انتقال آب در روستای 
کاور شهرستان دهلران

ایالم-پرویــن صمیم نیا-مدیــر امور آبفای شهرســتان دهلــران،  از اجرای 
موفقیت آمیز عملیات اصالح ۵۰۰ متر و رسوب زدایی ۲۰۰ متر خط انتقال آب 
»روستای کاور« این شهرستان و رفع مشکل افت فشار آب ۴۵۰ نفر جمعیت 
این روســتا خبر داد.؛ سعید رنجبر با اعالم این خبر گفت: خط انتقال قدیمی 
روستای »کاور«  بدلیل فرسودگی دچار شکستگی متعدد می شد لذا این امور 
با هدف پایداری و ســاماندهی توزیع آب شرب و  افزایش کمی و کیفی فشار 
آب، در شــبکه آبرسانی روستا ، اقدام به اجرا۵۰۰متر  خط انتقال آب و رسوب 

زدایی ۲۰۰ متر از باقیمانده خط انتقتال قدیمی  در روستای مذکور نمود.

به مناسبت هفته دولت رونمایی شد:
 USO پروژه توسعه روستایی شبکه ملی

رایتل با حضور وزیر ارتباطات
اجرای پروژه های بخش ارتباطات و فناوری درحالی از ابتدای دولت ســیزدهم 
آغاز به کار کرد که با این طرح، مشــکل ارتباطی بیش از دو هزار روستا مرتفع 
شــده است.مراســم افتتاح پروژه های بخش ارتباطات و فنــاوری اطالعات به 
مناســبت هفته دولت، عصر روز سه شنبه ۸ شهریورماه ۱۴۰۱ با حضور عیسی 
زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، مصطفی طاهری رییس کمیســیون 
صنایع و معادن مجلس و جمعی از مدیران شــرکت های خدمات ارتباطی در 
سالن شــهید قندی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات برگزار شد.به گزارش 
روابط عمومی رایتل، همزمان با این مراسم پروژه اتصال روستای آناویز به شبکه 
اینترنت پرســرعت  ۴.۵Gرایتل برای بهره مندی خانوارهای این روستای تابعه 

استان اردبیل از سرویس اینترنت پرسرعت رایتل، راه اندازی شد.

امضا تفاهمنامه میان شرکت فوالد 
سنگ مبارکه و شرکت پشتیبانی و 

توسعه فناوری ونوآوری فوالد مبارکه
تفاهم نامــه همکاری در حوزه های فناورانــه، نوآورانه و دانش بنیان 
میان شــرکت فوالدسنگ مبارکه اصفهان و شــرکت پشتیبانی و 
توسعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه )MSTID(، با هدف همکاری 
مشــترک و اســتفاده بهینه از ظرفیت ها و توانایی های دانش بنیان 
طرفین، بــا تمرکز بر کلیه بخش های باالدســتی، پایین دســتی، 
بهره برداری معادن و به ویژه فرآوری محصوالت معدنی به امضا رسید.

شرکت معدنی و صنعتی فوالدسنگ مبارکه اصفهان به عنوان یکی 
از تامین کنندگان مواد اولیه مــورد نیاز گروه فوالد مبارکه ازجمله 
سنگ آهن، ســنگ آهک، دولومیت، فروسیلیس، فروآلیاژها و سایر 
مواد معدنی، نقش مهمی در زنجیره صنعت فوالد کشور ایفا می کند؛ 
با توجه به چشم انداز و اهداف این شرکت در ورود به عرصه فناوری 
و نوآوری و در نهایت در حوزه اقتصاد دانش بنیان، رشد قابل توجهی 
در ارزش افزوده و بهره وری در حوزه تامین مواد اولیه صنعت فوالد 
کشور اتفاق خواهد افتاد.فعالیت و رسالت شرکت پشتیبانی و توسعه 
فنــاوری و نوآوری فوالد مبارکه، ارتقای فناورانه گروه فوالد مبارکه 
اســت که این مهم را با استفاده از سرمایه گذاری جسورانه شرکتی 
)CVC( و با هدف تصاحب، انتقال و بومی سازی فناوری های مرتبط 
با زنجیره فوالد به انجام می رســاند. نگاه ایــن مجموعه بر مبنای 
تجــارب روز دنیا، نه تنها محدود به موارد فنی، بلکه از نوع کســب 

 وکارهای نوآورانه و فناورانه و مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان است.

برای نخستین بار در شرکت فوالد خوزستان رقم خورد؛
بازسازی و نوسازی استاکرها با تکیه 
به روش بومی و صرفه اقتصادی ۲ 

میلیون یورویی
فوالدمردان بخش مواد اولیه شــرکت فوالد خوزســتان با تکیه 
بــر توان داخلی و به  منظور غلبه بر شــرایط تحریمی، اقدام به 
جایگزینی تجهیزات داخلی به جای تجهیزات خارجی فرسوده، 
نوسازی دســتگاه ها و به روز رسانی اســتاکرهای این شرکت با 
صرفه اقتصادی ۲ میلیون یورویی نمودند.استاکر در شرکت های 
صنعتی وظیفه انباشــت مواد در انبــاری به طول حدودی یک 
کیلومتر را برعهده دارد. این تجهیز، موادی نظیر ســنگ آهن، 
زبره آسیابی، سنگ آهن نرمه، فیلترکیک و گندله را تخلیه می 
 نماید که بیشینه ارتفاع پایل تخلیه آن حدود ۱۸ متر می باشد.
البته این ارتفاع بطور مســتقیم وابســته به زاویه نشست مواد 
بوده که بین ۳۸ تا ۴۳ درجه متفاوت اســت.فرهاد اللوند مدیر 
نگهــداری و تعمیرات بخش مواد اولیــه، در گفتگو با خبرنگار 
روابط عمومی اظهار داشت: در راستای پیگیری مهندس بهارلو 
مدیریت بخش مواد اولیه، مبنی بر اهمیت به کارگیری تجهیزات 
واحد انباشت و برداشــت و با توجه به وجود تحریم ها، در ابتدا 
تصمیم بر جایگزینی دستگاه جدید و تامین از خارج بودیم که 
این امر، هزینه زیادی داشته و زمانی بالغ بر ۳ سال نیاز داشت. 
اما با درایت نیروهای خالق و متخصص، بومی ســازی قطعات 
 مهم در کوتاه ترین زمان و با صرف کمترین هزینه تحقق یافت.
 این تعمیرات در مدت زمان ۲۰ روز و با تکیه بر توان داخلی انجام شد.

 وی افزود: انجام چنین طرحی، ۲ میلیون یورو صرفه اقتصادی 
برای این شرکت در بر داشته است.اللوند در ادامه بیان داشت: با 
توجه به شرایط شیوع ویروس کرونا، طرح یاد شده تنها با دو روز 
تاخیر، نســبت به زمان بندی پیش بینی شده و با صرف ۵ هزار 
نفرساعت به انجام رسید. مدیر نگهداری و تعمیرات بخش مواد 
اولیه در پایان با قابل تقدیر دانستن تالش بی وقفه کارکنان این 
واحد، از حمایت های بی دریــغ مدیرعامل، معاون بهره برداری، 
مدیر بخش و همکاری مسئوالن و کارکنان واحدهای انباشت و 
برداشت، برنامه ریزی، امور قرارداها، بازرسی فنی کارگاه مرکزی 

و ماشین آالت سنگین این شرکت، تشکر نمود.

سونامی جدید بحران گاز در اتحادیه اروپا
پس از این که روســیه عرضه گاز به اروپا از یک مسیر مهم را 
متوقف کرد، روز دوشنبه قیمت گاز در این منطقه افزایش پیدا 
کرد و بازارهای سهام و ارزش یورو ریزش کرد.به گزارش ایسنا، 
پس از این که شرکت دولتی گازپروم روسیه اعالم کرد به دلیل 
مشکل فنی، ارسال گاز از طریق خط لوله نورد استریم متوقف 
خواهد شــد، دولتهای اتحادیه اروپا از بســته هایی به ارزش 
میلیاردها دالر رونمایی کردند تا از انحالل شرکتهای نیرو که 
از کمبود نقدینگی فلج شــده اند، جلوگیری کرده و همزمان 
از خانوارها در برابر افزایش قبوض انرژی، حمایت کنند.اروپا، 
روسیه را متهم کرده است به تالفی تحریمهای غربی که بر سر 
جنگ در اوکراین علیه مسکو وضع شده است، از تامین انرژی 
به عنوان ســالح اســتفاده می کند اما روسیه می گوید غرب، 
جنگ اقتصادی بــه راه انداخته و تحریمها، مانع فعالیت این 
خط لوله شده است.شماری از توزیع کنندگان نیروی اروپایی 
ورشکسته شده اند و بعضی از تولیدکنندگان بزرگ هم که قادر 
نیستند افزایش قیمتها را به مصرف کنندگان منتقل کنند و 
با افزایش ۴۰۰ درصدی قیمت گاز نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته روبرو شده اند، در معرض خطر ورشکستگی هستند.

میکا لینتیال، وزیر امور اقتصادی فنالند روز یکشنبه اظهار کرد: 
صنعت انرژی با فروپاشی مشابه بانک آمریکایی برادران لمان 
در ســال ۲۰۰۸ روبروست. فنالند قصد دارد ۱۰ میلیارد یورو 
)۱۰ میلیارد دالر( و ســوئد ۲۵۰ میلیارد کرون سوئدی )۲۳ 
میلیارد دالر( ضمانت نقدینگی، برای شــرکتهای نیروی خود 
فراهم کنند. آلمان که بیش از سایر کشورهای اتحادیه اروپا، به 
واردات گاز از روسیه وابسته بوده است، یک کمک مالی چند 

میلیارد دالری برای شرکت نیروی یونی پر عرضه کرده است.
پس از این که روسیه روز جمعه اعالم کرد ایراد فنی تجهیزات 
نورد اســتریم ۱ به معنای آن است که تعطیلی این خط لوله 
بیشتر از ســه روز اعالم قبلی، ادامه پیدا می کند، قیمت پایه 

گاز بازار اروپا روز دوشــنبه ۳۵ درصد افزایش یافت و به ۲۸۲ 
یورو به ازای هر مگاوات ساعت رسید.این خبر، بازارهای مالی 
اروپایی را متزلزل کرد و ارزش یورو به پایین ترین حد ۲۰ سال 
گذشته نزول کرد.نورد استریم ۱ که از بستر دریای بالتیک تا 
آلمان امتداد دارد، معموال مســیر انتقال حدود یک ســوم از 
صادرات گاز روســیه به اروپا بود و تا پیش از تعمیرات هفته 
گذشته، ظرفیت انتقال گاز از این مسیر به ۲۰ درصد رسیده 
بود.سیاستمداران اروپایی می گویند روسیه بهانه هایی را برای 

توقف عرضه گاز جور کرده است اما کرملین روز دوشنبه گفت: 
عصبانیت در اتحادیه اروپا بر سر افزایش قیمت انرژی، نتیجه 
تصمیمات غیرمفید دولت های اتحادیه اروپا بوده است.روسیه 
از طریق خط لوله از مســیر اوکراین هم به اروپا گاز ارســال 
می کند اما عرضه از این مسیر هم در طول بحران اخیر کاهش 
پیدا کرده و باعث شــده است اتحادیه اروپا برای یافتن منابع 
دیگــر تامین گاز و پر کردن مخازن خود برای زمســتان، به 
تکاپو بیافتد. چندین کشور اتحادیه اروپا برنامه های اضطراری 

تهیه کرده اند که ممکن است به سهمیه بندی انرژی منتهی 
شــود و نگرانیها نســبت به وقوع رکود را برانگیخته اســت. 
صنایع انرژی بر در اروپا مانند تولیدکنندگان کود و آلومینیوم، 
تولیدشــان را کاهش داده اند. صنایع دیگر که پیش از این با 
کمبود تراشه و موانع لجستیکی دست و پنجه نرم می کردند، 
با افزایش سرسام آور هزینه انرژی روبرو شده اند.وزیران انرژی 
کشــورهای اتحادیه اروپا قرار اســت ۹ سپتامبر برای مذاکره 
درباره گزینه های کنترل قیمتهای انرژی از جمله تعیین سقف 
قیمت برای گاز و خطوط اعتباری اضطراری برای شرکتهای 
نیرو، دیدار کنند.اوالف شولتس، صدراعظم آلمان، روز یکشنبه 
اظهــار کرده بود: آلمان که موتور اقتصــادی اتحادیه اروپا به 
شمار می رود، برای توقف کامل صادرات گاز روسیه، آماده شده 
بود. آلمان در مرحله دوم از برنامه اضطراری سه مرحله ای قرار 

دارد و در مرحله سوم، گاز صنایع، سهمیه بندی خواهد شد.
در رقابت برای متنوع کردن منابع تامین گاز، آلمان پایانه های 
گاز طبیعی مایع )ال ان جی( موقتی نصب می کند و همزمان 
تاسیسات دائمی را می سازد تا بتواند گاز را از مناطق دیگری 
وارد کند.بازار جهانــی ال ان جی پس از آغاز احیای تقاضای 
جهانی در دوران پساکرونا، با کمبود عرضه روبرو بود و بحران 
اوکراین، به میزان تقاضا اضافه کرد.نروژ که تولیدکننده بزرگ 
اروپاســت، گاز بیشتری به بازارهای اروپایی صادر می کند اما 
نمی تواند خال به جا مانده از ســوی روســیه را به طور کامل 
جبران کند.کلــوس مولر، رئیس رگوالتور انــرژی آلمان ماه 
گذشــته گفته بود حتی اگر مخازن گاز آلمان ۱۰۰ درصد پر 
باشــد، در صورت توقف کامل جریان گاز روسیه، در مدت دو 
ماه و نیم خالی خواهند شد.بر اساس گزارش رویترز، مخازن 
گاز آلمان اکنون حدود ۸۵ پر شــده و سطح گاز مخازن اروپا 

هفته گذشته، به ۸۰ درصد رسید.
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گزیده خبر
کسری غفوری مدیرعامل شرکت فوالد خراسان مطرح کرد:

مشتری مداری و ارتقای کیفیت ارتباط با 
مشتریان

مدیرعامل شرکت مجتمع فوالد خراسان گفت: فوالد 
خراســان عالوه بر مشــتری مداری و ارتقای کیفیت 
ارتباط با مشتریان، اقداماتی همچون تولید باکیفیت و 
نیز تنوع بخشی به سبد محصوالت فوالد خراسان را در 
راستای منافع مشترک با مشتریان برتر خود در دستور 

کار دارد.به گزارش پایگاه خبری معدن نامه به نقل از روابط عمومی شرکت فوالد 
خراسان، کسری غفوری در نشست هم اندیشی و تجلیل از مشتریان برتر شرکت 
که با حضور اعضای هیئت مدیره و مشــتریان برتر شــرکت، روز پنجشنبه ۱۰ 
شهریور ماه در تهران برگزار شد، بیان کرد: ما نه تنها از مشتریان برتر خود تجلیل 
و قدردانی می کنیم بلکه قائل به مشارکت در سیاست گذاری بازرگانی بزرگ ترین 
مجتمع فوالدی شــرق کشور هستیم. با افتخار اعالم می کنیم که مباحث مالی 
و بازرگانی فوالد خراســان مانند اتاقی شیشــه ای، شفاف و قابل رصد است و از 
این لحاظ مجموعه ای کامال شفاف هستیم و این می تواند برای مشتریان بزرگ 

مجموعه، یک شاخص اعتمادآفرین باشد.

تاکید مدیر عامل گروه سایپا بر تولید و  عرضه 
قطعات استاندارد و با کیفیت خودرو

مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا در بازدید از بیست و دومین نمایشگاه 
بین المللی خودرو مشــهد بر عرضه قطعات اســتاندارد، شناسنامه دار و 
با کیفیت خــودرو در حوزه خدمات پس از فــروش تاکید کرد.به گزارش 
سایپانیوز، محمد علی تیموری در بازدید از غرفه شرکت همراه خودرو سایپا 
در نمایشگاه مشهد گفت: در شرایطی که دولت تصمیم جدی گرفته است 
تا از ورود هرگونه کاالی قاچاق جلوگیری شود باید به قدری قطعات تولید 
داخل اســتاندارد، شناسنامه دار و با کیفیت مناسب در شرکت های قطعه 
ســاز سایپا و سایر شرکت های بخش خصوصی قطعه ساز مرتبط، تولید و 
عرضه شــود که هیچ کمبودی را در بازار شاهد نباشیم.او افزود: با برخورد 
قاطع دولت با کاالهای قاچاق و تقلبی، بازار تشنه قطعات اصلی و با کیفیت 
خواهد بود و شرکت های تامین کننده و خدمات پس از فروش باید عرضه 
کافی قطعات را به صورت جدی در دســتور کار خود قرار دهند.مدیر عامل 
و نائب رییس هیئت مدیره گروه سایپا مهم ترین وظیفه شرکت ها را دقت 
الزم و  فنی و تخصصی در تولیدات داخلی قطعه سازی خود دانست و افزود 
: تقویت و تنوع تولیدات، مهیا ســازی زیرساخت ها در شرایط تحریمی و 
توجه به نیازهای کشور با ایجاد فرصت های جدید که رشد و تحول صنعت 
خودروسازی را به همراه بیاورد از مهم ترین برنامه ها و اولویت گروه سایپا 
می باشــد.تیموری تصریح کرد: عرضه قطعات خودرو به بازراهای داخلی و  
صادرات آن به بازارهای هدف از برنامه های شــرکت های قطعه ساز گروه 

خودروسازی سایپا است.

فاطمی امین خبر داد

 واردات لوازم خانگی منتفی است
۰وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به اینکه برنامه ای 
برای واردات لوازم خانگی نداریم، گفت: تعرفه واردات خودرو 
شناور اســت، چون ممکن بود بخاطر نامتوازن بودن عرضه و 
تقاضا، تعیین عدد ثابت برای تعرفه، برای واردکننده سود زیاد 
و رانت ایجاد کند، بنابراین قرار شــد برای از بین بردن رانت، 
به جای سود بازرگانی، میزان ســود واردکننده تعیین شود.
به گزارش ایســنا، ســیدرضا فاطمی امین دیروز در نشستی 
اظهار کرد: ۲۵ درصد تولید ناخالص کشــور تحت پوشــش 
وزارت صمت است، اما سهم خودرو ۰.۱۸ درصد از این میزان 
اســت. علت تصمیم گیری برای واردات خــودرو این بود که 
فضای کشــور نشان می داد انحصار و حمایت بی حد و حصر 
از تولید خودرو در کشــور وجــود دارد. نکته دوم این بود که 
بازار تنظیم نیســت و تولید و تقاضا اختــالف دارد و بازار دو 
قیمتی اســت و باعث شده خودرو تبدیل به کاالی سرمایه ای 
شــود. دلیل ســوم هم نبود خودروی اقتصادی با کیفیت در 
سبد شرکت ها داخلی بود و عرضه محصول جدید هم حداقل 
۱۸ ماه زمان می برد.وی با اشــاره به اینکه با توجه به همین 
مســائل آیین نامه تنظیم شده، تصریح کرد: چون چهار سال 
واردات ممنوع بوده و انباشــتگی وجود داشت، تنظیم آیین 
نامه بســیار حســاس بود. یکی از نکات انتقال فناوری است. 
همچنین هر خودرویی که وارد می شــود، باید خدمات پس 
از فروش داشــته باشد، اما به این معنی نیست که واردکننده 
باید خدمات پس از فروش ایجاد کند، اما می تواند با مجموعه 
خدمات پس از فروش هماهنگ کند. پس این بند محدودیت 
نیست.این مقام مسئول با بیان اینکه عرضه و تقاضا متناسب 
نیست و به همین دلیل ممکن است در بازار خودرو با قیمتی 
بیش از ســود مناسب فروخته شود، تصریح کرد: مثال ممکن 
است خودرو ۴۰۰ میلیون تومان برای واردکننده تمام شود و 
۶۰۰ میلیون تومان بفروشــد، پس دادن مجوز در این شرایط 
یک رانت بود. بنابراین قرار شد خودروی وارداتی در بورس کاال 
عرضه شود که شــفاف باشد و رقابت منجر به کاهش قیمت 
شــود. همچنین قرار شد این سود برای جلوگیری از رانت به 
خزانه دولت واریز شود. پس آیین نامه منافع غیرمتعارف را از 

بین برده و به نفع مردم است.

هیچ مذاکره ای با خودروسازان خارجی نکردیم
فاطمــی امین در ادامه با بیان اینکــه وزارت صمت به عنوان 
حاکمیت با هیچ شــرکتی بــرای واردات مذاکــره نکرده و 

نمی کند، گفت: موافق عرضه کاالها در بورس و شفافیت عرضه 
هستیم. اولین عرضه با هماهنگی صمت نبود و به همین دلیل 
مخالف بودیم، اما بعدا اعالم کردیم با وجود اینکه بورس بیشتر 
برای کاالهای پایه اســت، از این سازکار استفاده شود، چون 

نرخ ها را کم می کند.

واگذاری سهام خودروسازان، به زودی
وی در پاسخ به سوال ایسنا درباره واگذاری سهام خودروسازان 
نیز گفت: مراحل واگذاری ســهام خودروسازان تدوین شده و 
قرار اســت اول شرکت های زیر مجموعه سایپا و ایران خودرو 
عرضه شود که به زودی هم عرضه می شود چون قیمت گذاری 
تمام شده اســت.وزیر صمت درباره میزان واردات خودرو نیز 
گفت: میزان واردات خودرو یک میلیارد یورو بعالوه واردات از 
طریق سرمایه گذاری تعیین شده است. برای مثال افرادی که 
می خواهند در ایران سرمایه گذاری کنند، می توانند به جای 
آوردن ارز، به کشــور خودرو وارد کنند و آن را بفروشــند، اما 
ریال حاصل شــده را نمی توانند خارج کنند. پس بخش قابل 

توجهی از کسری بازار برطرف می شود.

تکلیف اسقاط چه می شود؟

وی در ادامه در پاســخ به ســوالی درباره تعیین تکلیف 
اســقاط خودروهای فرســوده گفت: مقرر شــده تعداد 
خودروهای اســقاطی در مقابل واردات از سوی صمت و 
سازمان ملی استاندارد تعیین و اعالم شود که به زودی 

انجام می شود.

انعقاد ۷00 میلیون دالر تفاهم نامه خودرویی با روسیه
فاطمی امین با بیان اینکه وزارتخانه با شرکت های روسیه وارد 
مذاکره نمی شود و ارتباط بین خود شرکت ها است، اظهار کرد: 
در نمایشگاه اتوموبیلیتی روسیه، ایران بعد از روسیه بیشترین 
شــرکت کننده بودند و ۷۰۰ میلیون دالر هم تفاهم نامه بین 

شرکت های داخلی و خارجی امضا شده است.

جزئیات تعرفه خودرو
این مقام مســئول دربــاره تعرفه واردات خــودرو نیز گفت:  
تعرفه واردات خودرو شــناور اســت، چون ممکن بود بخاطر 
نامتوازن بــودن عرضه و تقاضا، تعیین عدد ثابت برای تعرفه، 
برای واردکننده سود زیاد و رانت ایجاد کند، بنابراین قرار شد 
برای از بین بردن رانت، به جای ســود بازرگانی، میزان سود 

واردکننده تعیین شود.

به فکر واردات لوازم خانگی نیســتیم، دنبال صادرات 
هستیم

وزیر صمت در ادامه نشســت خبری با اشــاره به رشد تولید 
۱۷ درصــدی لوازم خانگی در پنج ماهه امســال، اظهار کرد: 
برنامه ای بــرای واردات لوازم خانگی نداریم، بلکه برنامه برای 
صادرات داریم. در این راســتا در چند کشور از جمله روسیه، 
عمان و ارمنستان برای سرمایه گذاری مشترک صحبت شده 
و قرار است قطعه و فناوری ارسال و کاالی نهایی تولید شود.
وی درباره جدیدترین وضعیت تخلف فوالد مبارکه نیز گفت: 
گزارش صحن علنی مجلس هشــت صفحــه بود، اما گزارش 
غیررسمی ۳۰۰ صفه بوده است. وزارت صمت مرجع قضاوت 
نیســت، اما بخش قابل توجهی از چیزهایی که عنوان شده، 
تخلف نیســت. اما باید منتظر نظر قوه قضاییه باشیم.فاطمی 
امین در ادامــه درباره نظر این وزارتخانه درباره طرح تفکیک 
وزارت صمت گفت: تفکیکی وجود ندارد، بلکه طرح تشــکیل 
وزارت تجــارت و خدمات بازرگانی مطرح شــده که به معنی 
طرح تفکیک نیست، بلکه ایجاد یک وزارتخانه جدید است که 
بخشی از وظایف وزارت جهاد کشاورزی و صمت به آن منتقل 

می شود. این طرح پیشنهاد مجلس است.

مزایده 1200 معدن در هفته پایانی شهریورماه
فاطمی امین همچنین درباره برگزاری مزایده ۱۲۰۰ معدن، 
اظهار کرد: به دلیل بروز برخی تخلفات، همچنین طی کردن 
فرآیند حقوقی و قیمت گذاری، این مســئله زمان بر شد، اما 
هفته آخر شــهریور ماه مزایده ها آغاز می شود.به گفته وی در 
این مزایده در ســه مرحله ۱۲۰۰ معدن واگذار می شــود که 
نخستین آن معدن ققنوس است. همچنین در این مزایده ها 
۴۹ مجوز برداشــت، ۲۱۷۸ محدوده اکتشافی، ۱۳۰۵ معادن 
دارای پروانــه بهره برداری و ۲۰۸ معدن متروکه و در مجموع 

۵۰۴۰ مزایده در سه ماه آینده برگزار خواهد شد.

رشد 20 درصدی صادرات در 4 ماهه امسال
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه صادرات در 
سال ۱۴۰۰ نسبت به سال  ۱۳۹۹ بیش از ۳۸ درصد افزایش 
داشته، تصریح کرد: در مورد کشور روسیه نمودارها به صورت 
نمایی باال رفته، به طوری که در تیرماه شــاهد رشــد ۱۲۰ 
درصدی صادرات و در مرداد ماه شــاهد رشد ۱۸۰ درصدی 

صادرات در مقایسه با مدت مشابه پارسال هستیم.
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گزیده خبر

معرفی معاونان جدید »حقوقی و مطالبات« و 
»سرمایه های انسانی« بانک سینا 

مراســم تودیع و معارفه معاونان »حقوقی و مطالبات« و »سرمایه های انسانی« 
بانک سینا در حاشیه جلسه هیات عامل برگزار شد.غالمرضا فتحعلی، سرپرست 
بانک ســینا در این مراســم ضمن قدردانی از زحمات مجتبی دهقاندار، معاون 
پیشــین حقوقی و مطالبــات و ســیدمحمد یزدی خواه، سرپرســت معاونت 
سرمایه های انســانی بانک، ابراز امیدواری کرد با تدوین سیاست هاو برنامه های 
راهبردی و درایت مدیران و تالش همکاران، شــاهد تحوالت روزافزون در بانک 
سینا باشیم.وی با بیان آنکه بانک سینا در حوزه عملکردی به ویژه در سودآوری، 
رشد سپرده ها و کاهش مطالبات معوق عملکرد مناسبی داشته است، خاطرنشان 
کرد با تدوین برنامه تحول کســب وکار، شــاهد تعالی هرچه بیشتر بانک سینا 

باشیم.

رئیس شعبه کاشان بانک توسعه صادرات ایران اعالم کرد:
رشد 88 درصدی تسهیالت اعطایی شعبه 

کاشان در دولت سیزدهم
 رئیس شعبه کاشان بانک توسعه صادرات ایران عنوان کرد: این شعبه با اعطای 
8 هزار و 470 میلیارد ریال تسهیالت طی یکسال اخیر در مقایسه با مدت مشابه 
ســال قبل با تسهیالتی بالغ بر 4 هزار و 500 میلیارد ریال به رشد 88 درصدی 
دست یافته است.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، »ابوالفضل 
ســلمان« با اشاره به رشــد 825 درصدی مانده تسهیالت شعبه کاشان، گفت: 
مانده تسهیالت شعبه تا پایان مردادماه سال جاری، معادل 7 هزار و 340 میلیارد 
ریال بوده است که در مقایسه با مانده تسهیالت شعبه در مدت مشابه سال قبل 

با رقمی معادل 796 میلیارد ریال، این رشد چشمگیر است.

بانک توسعه تعاون از نهادهای کارآمد بخش 
تعاون کشور است 

سرپرســت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید از نمایشگاه رسم تعاون 
با اطالع از عملکرد بانک توسعه تعاون بر نقش مهم بانک در تعاون کشور تاکید 
ورزید.محمد هادی زاهدی وفا سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار 
داشت: در این نمایشگاه مجموعه ای از اقدامات و تدابیر حوزه تعاون و اطالعات 
کاربردی از کارکرد تعاون در بخش های مختلف اقتصاد به نمایش گذاشته شده 
و بسیاری از مسئولین، نمایندگان و دست اندرکاران در این رویداد حضور یافته اند.

وی افزود: نمایشــگاه در فضایی برگزار شده که بازدیدکنندگان زیادی بتوانند از 
این امکانات، نتایج و تجارب استفاده کنند.

تأمین مالی 5 هزار میلیارد ریالی در طرح آب رسانی غدیر؛
 گام بلند بانک پارسیان برای رفع محرومیت 

از چهره خوزستان
طرح ابر پروژه آبرســانی غدیر به منظور تامین آب شرب قریب به 4.7 میلیون 
نفر از جمعیت اســتان خوزستان، با مشــارکت بانک پارسیان و به دست توانای 
متخصصین،مهندســان و کارگــران به صورت جهــادی در مــدت 10 ماه به 
بهره برداری رســید.مردم خوزستان در ســال های اخیر به شدت با پدیده تأمین 
نشدن آب موردنیاز دست به گریبان بودند و این امر زندگی آنان را تحت تأثیر خود 
قرارداد .نگرانی از تأمین آب موردنیاز همچنان دغدغه مردم بود تا آنکه ابر پروژه 
آبرســانی غدیر کلید خورد. با مشارکت بانک پارسیان، اجرای این طرح که طی 
ســال ها پیش در خوزستان آغاز شد، سرعت گرفت و به عنوان بزرگترین طرح 
آبرسانی خاورمیانه، سرانجام روزجمعه یازدهم شهریورماه با حضور سید ابراهیم 
رئیسی، رییس جمهور، وزیر نیرو و مســئوالن استان خوزستان به بهره برداری 

رسید.

هر ماه بهتر از ماه قبل؛
 بانک ملت در مرداد نیز تراز عملیاتی اش را 

66 درصد رشد داد
بانک ملت در تداوم روند رو به رشــد خود موفق شــد تــراز عملیاتی خود را از 
210 هزار میلیارد ریال عبور دهد و با رشــدی 65 درصدی در این زمینه، رتبه 
نخســت را در بین بانک های بورســی از آن خود کند.به گزارش روابط عمومی 
بانک ملت، جمع درآمد تسهیالت، سپرده گذاری و اوراق بدهی وبملت در مرداد 
ماه 1401 با رشــد 54 درصدی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از مبلغ  
260 هزار میلیارد ریال به مبلغ بیش از 399 هزار میلیارد ریال رسیده است.بر 
اساس این گزارش، مازاد درآمد تسهیالت اعطایی، سپرده گذاری و اوراق بدهی 
به سود پرداختی به سپرده گذاران بانک ملت نیز با رشد 66 درصدی نسبت به 
مدت مشابه در سال گذشته از مبلغ 127 هزار میلیارد ریال به مبلغ 210 هزار 

میلیارد ریال رسیده است.

نماینده مردم کرمان در مجلس:
کاروانسرای وکیل با احیاء و بازسازی به جاذبه 

گردشگری تبدیل شد
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسالمی گفت:  کاروانسرای وکیل کرمان 
با احیاء و بازســازی به جاذبه گردشگری این استان تبدیل شده است.به گزارش 
روابط عمومی گروه مالی گردشگری، محمدمهدی زاهدی، نماینده مردم کرمان 
و راور در مجلس بر ضرورت اســتقبال از بخش خصوصی برای سرمایه گذاری 
تاکید کرد و افزود: اقامتگاه، کاروانسرا یا هتل هایی که مطابق با شرایط بومی این 
منطقه احداث یا مرمت می شــوند، ظرفیتی مهم برای بهبود اشتغال در استان 
کرمان اســت.وی به ظرفیت های بومگردی، هتل ســازی و مرمت آثاری مانند 

کاروانسرای وکیل کرمان در استان کرمان اشاره کرد.

 TejaratBank پیامک های بانک تجارت را با
بشناسید

پیامک هــای بانــک تجــارت از این پس بــا عنــوان TejaratBank برای 
مشــتریان این بانک ارسال می شــود.به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، 
در راســتای افزایش ضریب اطمینان مشــتریان و پیشگیری سوء استفاده از 
پیامک های جعلی توســط افراد سودجو، از این پس تمامی پیامک های واریز 
و برداشــت لحظه ای از حساب و تبریک تولد مشتریان بانک تجارت با عنوان

TejaratBank ارسال خواهد شد.

 تقدیر رئیس جمهور از مدیرعامل 
بیمه تعاون

رئیس جمهور دولت ســیزدهم در مراســم گرامیداشت روز ملی 
»تعــاون« از خدمــات مدیرعامل بیمه تعاون در مســیر توســعه 
دستاوردهای خدمت رســان و اخذ جایگاه تعاونی برتر تقدیر کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون، حجه االســالم و المسلمین 
ســید ابراهیم رئیســی، رئیس جمهور دولت ســیزدهم، در آئین 
افتتاح طرحهای تعاونی و تقدیر از تعاونیهای برتر کشــور، از یونس 
مظلومی، مدیرعامل شــرکت بیمه تعاون به عنوان یکی از تعاونی 
های برتر کشــور تقدیر کرد.وی در این مراسم با اشاره به تصویب 
سند ملی تعاون در سال 1391 و تحقق حدود 20 درصدی اهداف 
آن در طول 10 ســال گذشته گفت: دســتگاه هایی که در اجرای 
این سند دارای مسئولیت هســتند، از امروز 15 روز زمان دارند تا 
نظرات و دیدگاه های خود درباره دالیل ایفا نشدن این مسئولیت ها 
و راهکارهای پیشنهادی برای اجرای این مسئولیت ها را به معاونت 
تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کنند.رئیس جمهور در 
ادامه بخش تعاونی را بخشــی بسیار مهم و دارای جایگاه راهبردی 

در اقتصاد کشور دانست.

معاونت سازمان و برنامه ریزی پست بانک ایران: 
برداشت از حساب های فاقد کد 

 شهاب در شعب سراسر کشور
 مسدود شد

معاونت سازمان و برنامه ریزی پست بانک ایران با ارسال بخشنامه ای 
به شــعب بانک در سراسر کشور، از انسداد گروهی برداشت از تمام 
حســاب های فاقد کد شهاب از هفته اول شهریور ماه در بانک خبر 
داد.به گزارش اداره کل روابط عمومی پســت بانک ایران، انســداد 
گروهی برداشت از تمام حساب های فاقد کد شهاب بر طبق مصوبه 
1328 مورخ 2/05/1401 هیات مدیره بانک اجرا و تمام حسابهای 
ســپرده قرض الحسنه پس انداز ، بلند مدت ، کوتاه مدت و سپرده 
قرض الحســنه جاری بدون دسته چک اشخاص حقیقی و حقوقی 

فاقد کد شهاب بصورت گروهی مسدود برداشت شده اند.

 خدمات رسانی بانک شهر به زائرین 
اربعین حسینی در شهرهای مرزی

  به مناســبت فرا رســیدن اربعین حســینی و به منظور رفاه حال 
زائرین ابا عبداهلل الحســین)ع( ، بانک شهر اقدام به خدمات رسانی 
به زائرین اربعین حسینی در شهرهای مرزی مهران و شلمچه کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک شــهر، با پیش بینی عزیمت تعداد 
زیادی از هموطنان به شهرهای کربال و نجف اشرف در ایام اربعین 
حسینی، بانک شهر با تشکیل ستاد اربعین و برپایی موکب و استقرار 
خودپرداز های ســیار و اعزام همکاران بــه مناطق مرزی مهران و 

شلمچه ، خدمات رسانی به زائرین اربعین حسینی را آغاز کرد.

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

بانک ســپه به منظور خدمت رســانی مطلوب به زائــران اربعین 
حســینی، امکان برداشت وجه نقد از دستگاه های خودپرداز بانک 
ســپه را تا سقف 5 میلیون ریال در هر شبانه روز افزایش داد. بانک 
سپه به منظور خدمت رســانی مطلوب به زائران اربعین حسینی، 
امکان برداشــت وجه نقد از دستگاه های خودپرداز بانک سپه را تا 
سقف 5 میلیون ریال در هر شبانه روز افزایش داد.به گزارش پایگاه 
اطالع رســانی بانک سپه ؛ امکان برداشت وجه نقد از دستگاه های 
خودپرداز سپه تا ســقف 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.

یک کارشناس اقتصادی:

هزینهالبیبورسیهارامردممیپردازند
یک کارشــناس اقتصادی اظهار داشت: به دلیل البی  بورسی ها و 
نفوذ این جریان، خواســته های آنها را مسئوالن می پذیرند. البته 
باید توجه داشته باشیم که بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی را به 
صورت دستوری تعیین نمی کند. بانک مرکزی سیاست انقباضی 
را در پیش گرفته و هر هفته نرخ رشد پایه پولی را پایش می کند 
و همین کنترل، باعث شده کمبود منابعی در بازار بین بانکی به 
وجود بیاید که نتیجه آن افزایش نرخ بهره بین بانکی اســت.به 
گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، طبق تصمیم شورای پول و اعتبار 
و با خواســته وزارت اقتصاد قرار بر شده که نرخ بهره بین بانکی 
باالتر از 20 درصد نرود اما حدود 2 ماه گذشته این نرخ به 21.31 
درصد هم رسید و باال رفتن نرخ بهره داد عده ای از جمله سازمان 
بورس و فعاالن بازار سرمایه را درآورد و »احسان خاندوزی« وزیر 
اقتصاد اعالم کرد که در جلســه شورای پول و اعتبار درباره نرخ 
بهره بین بانکی تصمیم می گیریم که پس از آن نرخ به 20 درصد 

کاهش پیدا کرد اما روند صعودی آن متوقف نشد به طوری نرخ بهره به بیش از 20.70 درصد 
رسیده و گفته می شــود به زودی باز هم از 21 درصد عبور می کند.»کامران ندری« کارشناس 
اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره افزایش نرخ بهره بین بانکی و سیگنال هایی 
که به بازارها می دهد، اظهار داشت: افزایش نرخ بهره بین بانکی تهدیدی برای اقتصاد نیست بلکه 
در شــرایطی که اقتصاد گرفتار نرخ تورم باالیی است، افزایش نرخ بهره بین بانکی هزینه خلق 
پول در شبکه بانکی را افزایش می دهد در نهایت خلق پول کاهش پیدا می کند و در شرایطی که 
خلق پول کمتر شود طبیعتا فشارهای تورمی هم کمتر می شود.  وی افزود: بنابراین افزایش نرخ 
بهره در بازار بین بانکی جلوی رشد قیمت های کاال و خدمات را می گیرد و  فرقی نمی کند این 
کاالها از دســته کاالهای عرفی مورد استفاده مردم باشد یا دارایی های مانند سهام، اوراق بدهی 
و سایر دارایی ها.این کارشناس اقتصادی با اشاره به فاصله زمانی اثرگذاری افزایش نرخ بهره بین 
بانکی در کاال و انواع دارایی گفت: افزایش نرخ بهره باعث افت رشد قیمت کاالها می شود که زمان 
تاثیرگذاری آن متفاوت است و ابتدا بر روی دارایی های مالی اثر دارد و بعد از وقفه و تاخیری بر 
رشــد قیمت کاال و خدمات اثر می گذارد. اثر آن بر روی تورم کاال و خدمات با وقفه ای مشاهده 
می شود اما اثرگذاری آن بر روی قیمت سهام یا دارایی های مالی سریع تر و فوری تر است.ندری 
درباره اعتراض بازار سرمایه به افزایش نرخ بهره بین بانکی ادامه داد: به دلیل البی های بورسی ها 
و نفوذ این جریان، خواســته های آنها را مســئوالن می پذیرند. البته باید توجه داشته باشیم که 

بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی را به صورت دســتوری تعیین 
نمی کند. بانک مرکزی سیاست انقباضی را در پیش گرفته و هر 
هفته نرخ رشد پایه پولی را پایش می کند و همین کنترل، باعث 
شده کمبود منابعی در بازار بین بانکی به وجود بیاید که نتیجه آن 
افزایش نرخ بهره بین بانکی است.این کارشناس اقتصادی درباره 
گفته وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه در شــورای پول و اعتبار درباره 
کاهش نرخ بهره تصمیم گرفته می شــود و پس از آن نرخ به 20 
درصد برگشت، گفت: این به معنای مداخله دولت در نظام پولی و 
بانکی است یعنی وزیر اقتصاد به جای اینکه وضعیت کالن اقتصاد 
را مد نظر قرار دهد و نگاه بخشی به اقتصاد نداشته باشد؛ دغدغه 
حوزه تحت مســئولیت خود یعنی حوزه بورس را دارد. متاسفانه 
درگیر این گرفتاری هستیم که مسئوالن نگاه بخشی و حوزه ای 
در تصمیمات دارند و اقتصاد کالن را در نظر نمی گیرند و زمانی 
که از اســتقالل بانک مرکزی حرف می زنیم دقیقا به این دلیل 
اســت که وزیر اقتصاد نتواند بر روی تصمیمات سیاســت  گذاری پولی اثر بگذارد. ندری تاکید 
کرد: توافق برای تعیین نرخ بهره بین بانکی نشــانه آشــکار مداخله وزارت اقتصاد در امور پولی 
است و با استقالل بانک مرکزی در تعارض است.این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مردم باید 
هزینه بخشی نگری آقایان را بپردازند که این هزینه را هم افزایش نرخ تورم می پردازند، اظهار 
داشت: برای اینکه بورس مشکل پیدا نکند باید نرخ رشد پایه پولی را افزایش دهیم که منجر به 
تورم بیشتر در اقتصاد می شود و در نهایت هزینه حمایت وزیر اقتصاد از بورس را مردم با تحمل 
افزایش نرخ تورم می پردازند. ندری ادامه داد: البته باید توجه داشــته باشیم که افت و خیز یک 
تا دو درصدی نرخ بهره بین بانکی نه بر روی بازار سرمایه و نه بر روی نرخ تورم اثر گذار نیست. 
موضوع این است که مسئوالن بازار سرمایه برای توجیه وضعیت فعلی بازار مستمسک دیگری 
پیدا نکردند. معموال در این شــرایط به سراغ نرخ بهره بین بانکی می روند.وی درباره اثرگذاری 
افزایش نرخ بهره بین بانکی بر سایر نرخ های بانکی گفت: در ایران مسیر سرایت افزایش نرخ بهره 
بین بانکی به ســایر نرخ های بانکی مسدود شده  است. قاعدتا وقتی نرخ بهره بین بانکی افزایش 
پیدا می کند باید نرخ بهره ســپرده و تسهیالت هم متناســب با آن حرکت کند اما این مسیر 
سرایت به صورت دستوری بسته شده  است. این کارشناس اقتصادی گفت: بانک مرکزی اجازه 
اینکه بانک ها بتوانند با تغییر نرخ بهره بین بانکی، نرخ بهره سپرده و تهسیالت را تغییر بدهند را 

نمی دهد بنابراین مکانیزم نرخ بهره را از کار انداخته ایم.

رئیس صندوق توســعه ملی با اشــاره به سیاســت های جدید 
صندوق در سرمایه گذاری، بر ضرورت صرف منابع این صندوق 
در مسیر توســعه و همچنین رعایت بازپرداخت ارزی مطالبات 
آن تاکیــد کرد.به گزارش ایســنا، مهدی غضنفــری، رئیس و 
عضو هیات عامل صندوق توســعه ملی بــا بیان این مطلب که 
خوشــبختانه امروز روند بازپرداخت تسهیالت صندوق نسبت 
به گذشــته بهتر شده و جریان پرداخت مطالبات سرعت گرفته 
اســت، گفت: امروز بســیاری از مطالبات با نرخ روز ارز در حال 
بازپرداخت اســت، هرچند هنوز مشکالتی وجود دارد که برای 
آنها در نشســت با اعضای هیات رئیسه اتاق ایران، راهکارهایی 
مطرح کردیم.او صندوق توســعه ملی را صندوقی ارزی معرفی 

کرد که بــا وجود فرازو نشــیب های بهــای ارز، همچنان باید 
مطالبات آن به صورت ارزی پس داده شــود. بر اساس اظهارات 
غضنفری، هیات رئیســه اتاق ایران نیز در این نشست بر ارزی 
بودن صندوق که یکی از خط قرمزهای آن اســت تاکید کردند 
و همراهی خوبی در این رابطه بین دو نهاد شــکل گرفت.رئیس 
صندوق توســعه ملی با تاکید بر این نکته که نباید اجازه دهیم، 
صندوق به سرنوشــت حساب ذخیره ارزی دچار شود، سیاست 
امروز حاکم بر صندوق توســعه ملی که منابع آن از فروش نفت 
تامین می شود را سرمایه گذاری در حوزه های مختلف عنوان کرد 
و خواســتار همراهی اتاق ایران برای تغییر نگاه ها به جایگاه این 
صندوق در نظام اقتصادی کشور شد.به اعتقاد غضنفری، صندوق 

توسعه ملی، بانک تسهیالت دهنده نیست بلکه محلی است که 
باید بودجه و منابع خود را برای نســل های بعدی حفظ کند و 
برای تحقق توسعه گام بردارد.او نرخ بازده صندوق در سال های 
گذشــته را بســیار پایین ارزیابی کرد و افزود: بــه دنبال راهی 
هستیم که با مشــارکت بخش خصوصی عالوه بر افزایش نرخ 
بازده صندوق، سطح سرمایه گذاری آن را افزایش دهیم. در این 
راستا معتقدیم تولیدی موثر است که منجر به توسعه شود یعنی 
منابعی کــه در اختیار واحدهای تولیدی قرار می گیرد باید پویا 
باشد و چنانچه یک بنگاه، منابع صندوق را حبس کند با جدیت 
با آن برخورد می شــود تا منابع به صندوق برگردد و در اختیار 
واحد موثر دیگری قرار گیرد.رئیس صندوق توسعه ملی رعایت 
نظم مالی در این حوزه را مهم خواند و گســترش چنین نگاهی 
بین بخش های مختلف کشور را مورد تاکید قرار داد.او در بخش 
دیگری از سخنان خود تصریح کرد: یکی از خطوط قرمز صندوق 
این است که تبعات سیاست های دولت یا یک دستگاه و نهاد که 

منجر بــه منع صادرات، 
قیمت گــذاری و غیــره 
می شــود نباید گریبان 
صندوق را بگیــرد. اگر 
نهــادی قیمت گــذاری 
می کند، باید به تبعات و 
پیامدهای آن فکر کند و 

پاسخ گوی آن باشــد. صندوق با جدیت از اینکه تصمیم دولت 
یا یــک وزارتخانه منجر به عدم بازپرداخت ارزی منابع صندوق 
شود، مقابله می کند.این مقام مسئول به سایت اتاق ایران گفت: 
تنها کاری که صندوق توســعه ملی برای حمایت از بنگاه هایی 
که به دلیل سیاســت های دولت قادر به بازپرداخت تسهیالت 
خود نیستند، انجام می دهد، پذیرش درخواست امهال مشتریان 
است. در واقع صندوق هرگونه حمایتی که به خط قرمزهای آن 

خدشه ای وارد نکند را می پذیرد.

رئیس صندوق توسعه ملی تشریح کرد

جزئیاتی جدید از نحوه بازپرداخت تسهیالت ارزی

با افزایش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو
قیمت طال ثابت ماند

قیمت طال دیروز دوشنبه)5 سپتامبر( پس از جهش 1.2 درصدی در جلسه 
قبل ثابت بود زیرا ســرمایه گذاران محتاط روی مسیر افزایش نرخ فدرال 
رزرو آمریکا به دنبال داده های شغلی متفاوت تمرکز کردند.به گزارش ایسنا، 
بهای هر اونس طال با 2.8 درصد کاهش به 1709 دالر و 70 ســنت رسید 
و قیمت طالی آمریکا نیز با 0.16 درصد کاهش به 1710 دالر و 70 سنت 
رســید.به نظر می رســد فدرال رزرو به افزایش شدید نرخ بهره در ماه های 
آینده برای کاهش تورم پایبند است اما افزایش بیکاری در ایاالت متحده و 
کاهش رشد دستمزد، معامله گران را شرط بندی کرده است که هزینه های 
استقراض در سال آینده ممکن است به اندازه پیش بینی های قبلی باال نرود.

کارفرمایان ایاالت متحده در ماه اگوست بیش از آنچه انتظار می رفت، نیرو 
اســتخدام کردند اما رشد متوسط دســتمزد و افزایش نرخ بیکاری به 3.7 

درصد نشان داد که بازار کار شروع به کاهش کرده است
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گزیده خبر

کشته و زخمی شدن ۲۵ تن در انفجار نزدیک 
سفارت روسیه در کابل

منابع خبری از انفجار در نزدیکی ســفارت روسیه در 
کابل خبر دادند.به گزارش ایسنا به نقل از اسپوتنیک، 
انفجاری در کابل، جایی که سفارت روسیه در افغانستان 
در آن قرار دارد، رخ داده اســت.پلیس کابل، پایتخت 
افغانســتان دیروز )دوشنبه( اعالم کرد که یک مهاجم 

انتحاری که در حال نزدیک شدن به سفارت روسیه بود توسط محافظان طالبان 
هدف گلوله قرار گرفت.رویترز به نقل از یک منبع پلیس افغانســتان اعالم کرد: 
یک بمب گذار انتحاری که در حال نزدیک شــدن به سفارت روسیه بود توسط 
محافظان طالبان هدف گلوله قرار گرفت.یک منبع به اســپوتنیک گفت که در 
نتیجه انفجار  ۲۵ نفر کشــته یا زخمی شــدند. یک منبع در سفارت روسیه به 
اسپوتنیک گفت: دو عضو هیات دیپلماتیک روسیه در کابل در این انفجار کشته 
شــدند. این انفجار زمانی رخ داد که یک دیپلمات روسی از ساختمان خارج شد 
تا نام متقاضیان ویزا را معرفی کند. انفجار امروز در بین دانشجویانی که در حال 
دریافت فرم ویزا بوده اند صورت گرفته اســتطالبان افرادی را که در محل انفجار 

عکس گرفته بودند، بازداشت کردند.

زلنسکی: 
 سه منطقه در جنوب و شرق اوکراین 

را آزاد کردیم
رئیس جمهور اوکراین در یک نطق ویدئویی خطاب به 
مردم این کشور از آزادسازی سه نقطه در جنوب و شرق 
این کشــور خبر داد و از ارتش تشــکر کرد.به گزارش 
فارس، در حالی که درگیری های نظامی بین روسیه و 
اوکراین ادامه دارد، »ولودیمیر زلنسکی« رئیس جمهور 

اوکراین از آزادسازی سه منطقه خبر داد.رئیس جمهور اوکراین در نطق تلویزیونی 
شــبانه درباره آخرین وضعیت درگیری های نظامی با روسیه به مردم کشورش 
توضیحاتی ارائه داد.به گزارش خبرگزاری رویترز، ولودیمیر زلنسکی در این نطق 
خطاب به مردم اوکراین اعالم کرد که ارتش این کشــور توانســته دو نقطه در 
جنوب و یک نقطه در شــرق را »آزادسازی کند«.رئیس جمهور اوکراین به طور 
دقیق اعالم نکرد که ارتش بر چه مناطقی مســلط شده و به زمان این موفقیت 
هم اشاره نکرد. زلنسکی به گفتن این جمله بسنده کرد که یکشنبه )دیروز( در 
نشست فرماندهان نظامی و اطالعاتی »گزارش های خوبی« دریافت کرده است.

ولودیمیر زلنســکی در این نطق ویدئویی از ارتش اوکراین تشکر کرد. »کیریلو 
تیموشنکو« قائم مقام دفتر ریاســت جمهوری اوکراین روز گذشته تصویری از 
سربازان که در حال برافراشتن پرچم اوکراین در یکی از روستاهای جنوب بود، 

منتشر کرد.

گراهام:
 ترامپ برای ۲۰۲۴ به دردسر می افتد

سناتور جمهوریخواه سرشــناس آمریکایی که حامی 
دونالد ترامپ است، گفت که این رئیس جمهور سابق 
آمریکا تنها در صورتی که بتواند شخصیت خود را مهار 
کند، می تواند در انتخابات ریاســت جمهوری ۲۰۲۴، 
قدرتمند ظاهر خواهد شد، در غیر این صورت به دردسر 

می افتد.به گزارش ایســنا، به نوشته نشــریه بیزنس اینسایدر، لیندسی گراهام، 
ســناتور جمهوریخواه آمریکایی حامی دونالد ترامپ در مصاحبه ای تاکید کرد، 
معتقد است دونالد ترامپ »ممکن است« بهترین کسی که حزب جمهوریخواه 
را در انتخابات ســال ۲۰۲۴ نمایندگی می کند، باشــد.گراهام تصریح کرد: چه 
شما ترامپ را دوست داشته باشید چه نداشته باشید او یک رئیس جمهور مهم 
بوده اســت. من فکر می کنم کسی که به عنوان یک رئیس جمهور قدرتمند و 
غیرقابــل پیش بینی مطرح بوده تنها زمانی که حــد و حدودها را رعایت کند، 

خوب می ماند.

رهبر جبهه پنجشیر در مصاحبه ای با یک رسانه هندی فاش 
کــرد که وزیر امور خارجه طالبان در جلســه ای که در ایران 
برگزار شــده، به وی پیشنهاد پذیرش پست وزارت را داده اما 
وی این پیشــنهاد را رد کرده است.به گزارش خبرنگار سایت 
افغانســتان خبرگزاری فارس، »احمد مسعود«، رهبر جبهه 
پنجشــیر در گفتگوی با رســانه هندی ایندین اکسپرس به 
ســواالتی در خصوص وضعیت فعلی افغانستان پاسخ داد. وی 
ابراز عقیده کرد: »طی یک ســال گذشته ما شاهد عقب گرد 
در بسیاری از حوزه ها از جمله حقوق زنان، اقتصاد و سیاست 

بودیم و افغانســتان بار دیگر منزوی شده است.« رهبر جبهه 
پنجشــیر افزود: هیچ گاه برای به دست آوردن قدرت به مبارزه 
نپرداخته و تنها برای عدالت و آزادی در حال نبرد هســتیم و 
تا زمانی که افغانستان را نجات دهیم این مبارزه ادامه خواهد 
داشت. مسعود ضمن استقبال از ترور ایمن الظواهری، سرکرده 
شبکه القاعده، مدعی شــد: »با توجه به اطالعاتی که داریم، 
طالبان و القاعده با یکدیگر رابطه داشته و طی یکسال گذشته 
فعالیت گروه های تروریســتی در افغانســتان افزایش یافته 

است.«طالبان ارتباط با شبکه القاعده را تکذیب کرده است.
وی با بیان اینکه جبهه پنجشــیر در مراحل اولیه خود است، 
اظهار داشــت: »هیچ کشــوری تاکنون از این جبهه حمایت 
نکرده و ما در حال حاضر در چند والیت از جمله هرات، تخار، 
بغالن، قندوز و بدخشان در حال مبارزه هستیم.«رهبر جبهه 
پنجشیر تعداد شبه نظامیان این جبهه را سه هزار و ۵۰۰ نفر 
عنوان کرد و گفت: در حال حاضر، از تمامی این افراد، حمایت 
شــده و به آنها حقوق پرداخت می شود.مسعود ادامه داد: »در 
حال حاضر تاکتیک جنگی مانند همانند احمد شاه مسعود بر 
جنگ چریکی متمرکز شــده و تا کنون طالبان نیز در حمله 

به مواضع ما موفقیتی کســب نکرده است.«وی با بیان اینکه 
با کشورهای مختلفی برای کمک وارد گفت وگو شده، تصریح 
کرد: با دولت هند نیز پس از تحوالت اخیر گفت وگو کردم، اما 
دهلی نو در حال ارزیابی شــرایط جدید است. احمد مسعود 
درباره ســؤالی در خصوص امراهلل صالح نیز گفت: وی در حال 
حاضر با جبهه پنجشیر بوده و بر آزادی کشور تأکید دارد.وی 
در خصوص دریافت کمک نظامی از هند نیز گفت: ما آمادگی 
دریافت کمک از هر کشــوری را داریم و در حال حاضر هم به 
اندازه کافی سرباز و هم متخصص داریم و  تنها مشکل تدارکات 
است که در این حوزه نیازمند کمک هستیم.مسعود گفت: بعد 
از سقوط دولت گذشته، تمام امکانات به دست طالبان افتاده 
و تمام آنچه ما در اختیار داریم از سوی مردم افغانستان تأمین 
شــده و تاکنون هیچ کمکی از کســی دریافت نکردیم. رهبر 
جبهه پنجشــیر در بخشی دیگری از سخنان خود مدعی شد 
که طالبان کمک های بشردوســتانه کشورهای مختلف را در 
میان نیروهای خود تقسیم کرده و این کمک های به نیازمندان 
واقعی نمی رسد.احمد مسعود در ادامه از برخی جزئیات مالقات 
با »امیرخان متقی«، وزیر خارجه طالبان، در ســال جاری در 

خاک ایــران، پرده 
برداشت و فاش کرد 
کــه در جریان این 
دیدار، متقی به وی 
پیشــنهاد دریافت 
وزارت در دولــت 
طالبان را داده است.

وی گفت: به متقی 
در آن جلسه اعالم 

کردم که من به دنبال منافع شخصی نبوده و تنها برای آزادی 
مردم در حال مبارزه هستم. رهبر جبهه پنجشیر ادامه داد: در 
آن جلسه به وزیر خارجه طالبان گفتم در حال حاضر بهترین 
زمان برای تشکیل دولت مشروع در افغانستان پس از ۲۰ سال 
به وجود آمده اســت و بهتر است دولت موقتی در افغانستان 
تشکیل شود و اگر خواست مردم ادامه حکومت طالبان باشد، 
در آن صورت من نیز آن خواهم پذیرفت. وی تاکید کرد: من 
تنهــا دولتی را خواهم پذیرفت که برآمده از خواســت و اراده 

مردم افغانستان باشد.

»لیز تراس« نخست وزیر جدید بریتانیا شد
به دنبال رقابت فشــرده چند هفته ای و پر تنش، در نهایت امروز )دوشــنبه( خانم »لیز 
تراس« به عنوان نخســت وزیر جدید انگلیس جانشــین بوریس جانســون شد و از فردا 
رســما آغاز به کار می کند.به گزارش ایســنا، به نقل از اسکای نیوز، در رای گیری حزب 
محافظه کار برای تعیین نخست وزیر جدید بریتانیا از ۱۷۲۴۳۷ نماینده انتخاباتی حزب 
محافظه کار در این باره ســوال شد که ۸۲.۶ درصد آنها موفق شدند آرای خود را در بازه 
زمانی مشــخص شده ثبت کنند و بر اساس آن، لیز تراس ۸۱۳۲۶ رای و ریشی سوناک 
۶۰۳۹۹ رای را کسب کردند و به این ترتیب لیز تراس جانشین بوریس جانسون به عنوان 
نخست وزیر انگلستان، ولز، ایرلند شــمالی و اسکاتلند به عنوان بریتانیا خواهد بود.این 
نخست وزیر جدید انگلیس وارث اقتصادی خواهد بود که تورم آن به باالترین حد خود در 
۴۰ سال گذشته رسیده است. قرار است بوریس جانسون، نخست وزیر در حال کناره گیری 
انگلیس فردا در سخنرانی وداع خود خواستار حمایت حزب محافظه کارش از تراس شود.

تراس که در دولت جانسون به عنوان وزیر خارجه خدمت کرد، قول داده که در عرض یک 
هفته پس از تصدی مسئولیت، کمک های بیشتری را برای حفاظت از مصرف کنندگان در 
برابر تورم اعالم کند. لیز تراس یکی از وفادارترین سیاستمداران نزدیک به جانسون است 
و انتظار می رود سیاست های او را ادامه دهد.بخش های صنعتی انگلیس به طور فزاینده ای 
خوش بین هســتند که نخســت وزیر جدید از طرح هایی حمایت کند که جلوی افزایش 
حداکثر قیمت گاز و برق را که هر سه ماه یک بار تعیین می شود، بگیرد. تراس قصد دارد 
تا پیشنهاد کاهش مالیات تا سقف ۳۰ میلیارد پوند را از طریق بودجه اضطراری در اواخر 

این ماه ارائه دهد.لیز تراس ۴۷ ســاله متولد آکســفورد است. او گفته پدر و مادرش )که 
استاد ریاضی و پرستار بودند( از حزب کارگر هم چپ گراتر بودند.او که در مدارس دولتی 

درس خوانده، در نوجوانی عضو حزب لیبرال  دموکرات بود و در کنفرانس ساالنه این حزب 
در ســال ۱۹۹۴ در حمایت از حذف سلطنت سخنرانی کرد. تراس از دانشگاه آکسفورد 
لیسانس »فلسفه، سیاست و اقتصاد« گرفت. پس از فارغ التحصیلی برای چند شرکت، از 
جمله شل، به عنوان حسابدار کار کرد و مدتی هم قائم مقام یک اندیشکده راستگرا بود.لیز 
تراس در دانشگاه از نظر سیاسی فعال بود و در همان دوران به حزب محافظه کار پیوست. 
در انتخابات پارلمانی ســال های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۵ نامزد شــد، ولی شکست خورد. تا آنکه 
در ســال ۲۰۱۰ با حمایت دیوید کامرون به عنوان نامزد این حزب در حوزه انتخابیه ای 
بسیار محافظه کار برگزیده شد و توانست وارد مجلس شود.دو سال بعد به عنوان معاون 
وزیر آموزش، اولین ســمت دولتی اش را گرفت و سال ۲۰۱۴ به عنوان وزیر کشاورزی و 
محیط زیست به عضویت کابینه درآمد. در این هشت سال او وزیر دادگستری، قائم مقام 
وزیــر دارایی و وزیر تجارت بین المللی هم بود و ســال ۲۰۲۱ به مقام وزیر خارجه ارتقا 
پیــدا کرد.تراس در دوران پیش از همه پرســی ۲۰۱۶ طرفدار ماندن بریتانیا در اتحادیه 
اروپا بود و می گفت بریگزیت باعث کاهش تجارت، ســرمایه گذاری و فرصت های شغلی 
می شود. اما پس از پیروزی طرفداران خروج در رفراندوم، او نظرش را تغییر داد و کم کم 
به یکی از سرسخت ترین هواداران خروج از این اتحادیه تبدیل شد.روز سه شنبه، این پیروز 
رقابت حزبی محافظه کاران انگلیس به اســکاتلند و نزد الیزابت دوم می رود و او از تراس 
می خواهد تا دولت تشکیل دهد. لیز تراس چهارمین نخست وزیر محافظه کار انگلیس از 

زمان انتخابات ۲۰۱۵ می شود.

احمد مسعود:
 پیشنهاد طالبان برای 
 پذیرش وزارت را
 رد کردم
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پژوهشــگران آمریکایی در بررســی جدید خود، نقــش یک مولکول 
ترکیبــی را در فرآیند انتقــال آهن به بدن کشــف کردند.به گزارش 
 ،)OSU(»ایســنا و به نقل از وب سایت رسمی »دانشــگاه ایالتی اوهایو
یــک پژوهش  جدید، زاویه دید جدیــدی را در مورد چگونگی ایجاد و 
حرکت گروه مهمی از مولکول ها در ســلول های انســانی ارائه می دهد.

دانشمندان برای سالها می دانســتند که میتوکندری ها در جمع  شدن 
و حرکــت کردن هم عامل های آهن-گوگرد کــه برخی از ضروری ترین 
ترکیبات در بدن انسان هستند، نقش دارند اما آنها تاکنون متوجه نشده 
بودنــد که این فرآیند دقیقا چگونه کار می کند.پژوهش جدیدی که در 
 )NIH(»دانشگاه ایالتی اوهایو و با بودجه »مؤسسه ملی سالمت آمریکا
انجام شــده است، نشــان می دهد که این هم عامل ها با کمک ماده ای 
به نام »گلوتاتیــون«)Glutathione( حرکت می کننــد. گلوتاتیون، یک 
آنتی اکســیدان اســت که با انتقال دادن هم عامل های ضروری آهن به 
درون یک سد غشایی، از آسیب های سلولی جلوگیری می کند.»جیمز 
کاوان«)James Cowan(، از پژوهشــگران این پروژه گفت: گلوتاتیون به 
ویژه مفید اســت زیرا به تنظیم فلزاتی ماننــد آهن کمک می کند که 
توسط گلبول های قرمز خون برای ساخت هموگلوبین استفاده می شود.

وی افزود: ترکیبات آهن برای عملکرد مناسب بیوشیمی سلولی، حیاتی 
هستند و ساخت و انتقال آنها فرآیند پیچیده ای است. ما در این پژوهش 
نشان داده ایم که چگونه گروه خاصی از هم عامل های آهن، با استفاده از 
ماشین های مولکولی پیچیده، از یک محفظه سلولی به محفظه سلولی 

دیگر منتقل می شوند.

محققان دانشگاه »رایس« آمریکا در مطالعه اخیرشان از توسعه یک بازوی 
سوم که می تواند به افراد دارای ناتوانی جسمی کمک کند، خبر داده اند.
به گزارش ایســنا و به نقل از اس اف، همه می توانند گهگاهی از دســت 
کمکی استفاده کنند، اما برای افرادی که دارای معلولیت جسمی هستند 
این ابزار مفیدتر است. محققان دانشکده مهندسی جورج آر براون دانشگاه 
رایس اخیرا در حال کار بر روی توسعه دستگاهی هستند که می تواند به 
عنوان ســومین بازوی افراد عمل کند. نیروی این بازو توسط هوا و قدرت 
راه رفتن فرد تامین می شــود.این اندام اضافی قادر است اشیای کوچک 
را بگیرد و آنها را در حین حرکت کاربر به همراه داشــته باشــد. این ابزار 
نمونه اولیه یک بازوی رباتیک واقعی نیست، بلکه یک تکه پارچه است که 
زباله های کاربر را در زمانی که اســتفاده نمی شود در برمی گیرد. این ابزار 
از آنجا که مجهز به یک پوشش االستومری است می تواند اشیای لغزنده 
را نیز بردارد.»دنیل پرستون«)Daniel Preston( طراح دستگاه های رباتیک 
می گوید نسخه های پیشرفته این بازو می توانند حسگرهایی داشته باشند 
کــه می توانند پیش بینی کنند کاربر می خواهد چه کاری را انجام دهد یا 
بردارد. در حال حاضر، دســتگاه قدرت خود را از راه رفتن کاربر می گیرد. 
محققان دانشــگاه رایس همچنین پیراهنی با یک فعال کننده دم مانند 
متصل به زیر بغل کاربر ایجاد کرده اند که منبســط می شــود و به کاربر 
 Anoop(»امکان می دهد چیزی به وزن ۱۰ پوند را بردارد.»آنوپ راجاپان
Rajappan( نویســنده اصلی این مطالعه و دانشجوی مقطع فوق دکتری 
دانشــگاه رایس، در یک بیانیه دانشــگاهی گفت: آمار سرشماری نشان 
می دهد که حدود ۲۵ میلیون بزرگســال در ایاالت متحده وجود دارد که 
بلند کردن وزن ۱۰ پوندی با بازوهای خودشان امری دشوار برایشان است.

کشف مکانیسم جدیدی برای 
انتقال آهن در بدن

 ساخت دست سوم برای 
افراد ناتوان!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

جشنواره گلوله های آتشین در السالوادور/ خبرگزاری فرانسه

بیش از 20 هزار رزرو خرید برای سونو موتورز آلمان 
استارت آپ آلمانی سونو موتورز اعالم کرد بیش از ۲۰ هزار رزرو خرید را برای خودروی خاص سایون دریافت کرده است. این محصول 
الکتریکی خورشیدی و منحصربه فرد از نیمه دوم سال ۲۰۲۳ راهی خط تولید خواهد شد. قرار است شرکت والمت اتوموتیو در کارخانه 
فنالند خود این خودرو را مونتاژ کند. سونو موتورز می گوید میزان پرداختی متوسط هر فرد عالقه مند به این خودرو حدود ۲ هزار یورو 
 )sion( معادل ۱۹۹۱ دالر بوده اســت.اگرچه ظاهر خودرو چیز خاص و متمایزی را ارائه نمی کند اما آنچه که واقعا باعث تمایز ســایون
الکتریکی می شود بخش پر از خزه در داشبورد است. این کمپانی می گوید استفاده از خزه به حفظ وضعیت بهینه ی کابین از نظر آب وهوا 
کمک کرده و باعث فیلتر هوا و تنظیم رطوبت می شود. با استفاده از نورپردازی ویژه نیز می توان جلوه دیگری به این بخش از داشبورد 
داد.به گزارش پدال و به نقل از carscoops، نیروبخش سایون الکتریکی مجموعه باتری ۵۴ کیلووات ساعتی است. این خودرو همچنین از 
نیم سلول های خورشیدی ۴۵۶ ادغام شده در بدنه سود می برد. شرکت سازنده اظهار می دارد این نیم سلول ها می توانند هر هفته شعاع 
حرکتی بین ۱۱۲ تا ۲۴۵ کیلومتری را به برد کلی خودرو اضافه کنند. سونو موتورز مدعی شده مالکان سایون که در اطراف مترو زندگی 

می کنند خودروی خود را چهار بار کمتر از یک خودروی الکتریکی مرسوم در همین کالس شارژ خواهند کرد.

اگر فرانسه قهرمان جام جهانی شود ریش هایم را می زنم!
مهاجم تیم ملی فوتبال فرانسه اعالم کرد در صورت قهرمانی فرانسه در جام جهانی قطر ریش های خود را بعد از مدت ها خواهد 
تراشــید.به گزارش ایســنا و به نقل از بی ساکر، اولیویه ژیرو امیدوار است که با بازی در میالن برای چندین سال دیگر از زالتان 
ابراهیموویچ الگوبرداری کند و ســال ها در خط حمله تیم ملی فرانسه حضور داشته باشد. او در دیدار این هفته در داربی میالن 
توانســت برای تیمش گلزنی کرد و امیدوار به حضور در جام جهانی قطر اســت.این بازیکن ۳۵ ساله زمانی که در ژوییه ۲۰۲۱ 
به ایتالیا رفت، یک قرارداد دو ســاله با میالن امضا کرد اما مایل اســت بعد از پایان این فصل همچنان در میالن بازی کند و از  
ابراهیموویچ الهام بگیرد و سال ها در تیم ملی فرانسه بازی کند. ژیرو در صحبت با تله فوت گفت: هنوز انگیزه و عزم راسخ برای 
ادامه بازی و درخشش در تیم هایم دارم. فکر می کنم وضعیت روحی در سن من مهم است. دوست دارم ادامه دهم اما به شرطی 
که بدنم به من اجازه دهد. داشتم با ایبرا صحبت می کردم و سعی می کنم از او چیزهای زیادی یاد بگیرم.ابراهیموویچ ۴۰ ساله 
فصل قبل هشت بار گلزنی کرد و میالن به انتظار ۱۱ ساله برای کسب اسکودتو پایان داد. آخرین بار روسونری در فصل ۲۰۱۰-۱۱ 

قهرمان ایتالیا شده بود. 

رپسش خسته ای روا باشد
هک ردین ردد بی دوا باشد

بنماید رتا، چنانکه تویی
ارگ آیینه را صفا باشد

بی قفا روی نیست رد خارج
وندر آیینه بی قفا باشد

اندر آیینه چیه ننماید
هک هن آیین شهر ما باشد

رد صفا نیست صورت دوری
دوری از ظلمت هوا باشد

این جدایی ز کندی روشست
روش عارافن جدا باشد

پیشنهاد

سینما

نامه های رز
نامه هــای رز روایتی عاشــقانه، داســتانی از دل ســر 
سبزی های فرانسه است. این رمان فرانسوی حق مطلب 
را در مقابل آنچه خاســتگاهش بدان زبان زد اســت ادا 
می کند و شــما را به فضای دل انگیز فرانســه ی عاشق 
می برد.داســتان کتاب از زبان دختری به نام لوال تعریف 
می شود. لوال در شش ماهگی به فرزند خواندگی پذیرفته 
شده و حاال سی سال است که با والدین خود زندگی و در 
کنار آن ها کار می کند. او هیچ پیش زمینه ای از گذشته 
خود و گذشــتگانش ندارد. تنها چیزی کــه از زندگی 
ناشــناخته خود به یادگار دارد کابوس هایی ســت که 
سال های سال او را همراهی کرده اند و او هیچ ایده ای در 
مورد منشا این کابوس ها ندارد. لوال با مشکالت اجتماعی 
زیادی نیز دســت و پنجه نرم می کند و یکی از این مشکالت، عدم توانایی در برقراری رابطه ای ماندگار 
اســت. او گرجه از هر دید دختری شایسته و کامل است اما هیچ مردی آنقدر به پایش نمی ماند تا لوال 
با او برای خود آینده ای ببیند. لوال که در ذهن رویای باز کردن کتابخانه ای از آن خود را می پروراند، در 
بین این شکست های ریز و درشت زندگی، بی اطالعی از گذشته خود و کاری که چندان عالقه قلبی بدان 
ندارد دست و پا می زند.تنها یار و همراه او دوستش ژولی است، دختری که از لحاظ شخصیتی به ثبات 
بیشتری رسیده و لوال را یاری می دهد تا از پیله سر در گم زندگی خود بیرون بیاید.زندگی لوال زمانی که 
آخرین مرد زندگی او با پیامی رابطه شان را تمام می کند بیشتر در هم می شکند. پس از مدتی، پیامی 
صوتی که لوال گمان می برد از سمت آن مرد، پیتر، است، در وجودش هیجان وقوع اتفاقی شیرین را بر 
می انگیزد. اما پیام از ســمت پیتر نیست. صدا، صدای مردی بین سی تا چهل ساله و متعلق به وکیلی 

ست که تماس گرفته تا به وصیت موکل موتوفی خود عمل کند. 

»نهنگ« به جمع مدعیان شیر طال پیوست
نمایش فیلم »نهنگ« ساخته جدید »دارن آرونوفسکی« 
با نقش آفرینی چشــمگیر »برندون فریزر« با اســتقبال 
مخاطبــان و منتقدان حاضر در جشــنواره ونیز همراه 
شد.به گزارش ایسنا به نقل از هالیوود ریپورتر، »نهنگ« 
درام جدید ســاخته »دارن آرونوفسکی« که با بازگشت 
حرفه ای »برندون فریزر« به بازیگری که چند سالی بود 
عمال از پرده بزرگ ســینما ناپدید شده بود همراه شد و 
نخستین نمایش جهانی خود را در بخش مسابقه اصلی 
جشنواره ونیز تجربه کرد و با واکنش های بسیار مثبتی 
روبرو شــد و پس از اولیــن نمایش مطبوعاتی جمعیت 
حاضر به مدت هفت دقیقه، فیلم را تشویق کردند.بازی 
»فریزر« کــه در این فیلم در نقش یک مرد چاق مقابل 
دوربین »آرونوفسکی« رفته نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته است. داستان فیلم با اقتباس از نمایشنامه 
نوشته »ساموئل دی هانتر« ساخته شده و درباره مردی به نام »چارلی« یک مرد میانسال و معلم منزوی 
مبتال به مرض چاقی اســت که پس از ســال ها بلعیدن غذا برای مقابله با عذاب وجدان و گناه ترک 
خانواده اش، به وزن ۲۷۲ کیلوگرم )۶۰۰ پوند( می رســد. چارلی در تالش است رابطه اش را با دخترش 
اِله )با بازی سیدی سینک(  بهبود ببخشد.»فریزر« نام آشنای دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰ سینما که 
ســابقه بازی در فیلم های »مومیایی«، »جورج جنگل« و »تصادف« را در کارنامه دارد و در فیلم جدید 
»قاتالن ماه کامل« ســاخته »مارتین اسکورسیزی« نیز حضور داشته در در کنفرانس مطبوعاتی فیلم 
»نهنگ« در پاســخ به پرسشی درباره این که آیا این فیلم نقطه بارگشت او به سینماست گفت: »فقط 
تالش می کنم بمانم و مشتاقانه منتظر این هستم که چگونه این فیلم تأثیر عمیقی بر همه می گذارد، 
همانطور که روی من گذاشته است«او همچنین شخصیت خود در فیلم »نهنگ« را به عنوان نوری در 
فضای تاریک محصور و فردی با طنین خاص در دنیای پر آشــوب امروز توصیف کرد.هفتاد و نهمین 

جشنواره فیلم ونیز در حالی به نیمه راه رسیده است.

فرهنگ

محســن میهن دوست، شاعر، نویســنده و پژوهشگر 
فرهنگ عامه در ۷۸ سالگی از دنیا رفت. از )یکشنبه، 
۱۳ شــهریور ماه( در فضای مجازی خبر درگذشت، 
این نویســنده و پژوهشــگر فرهنگ عامه دست به 
دست می شــد، که پس از پیگیری ایسنا، سیندخت 
میهن دوست، فرزندش در پیام کوتاهی خبر درگذشت 
او را تأییــد کرد.پیش تر دختر او به ایســنا گفته بود 
پدرش مجموعه ای از بیماری ها را دارد. در پاییز سال 
گذشته به دلیل شکستگی لگن مدتی در بیمارستان 
بستری بود.محسن میهن دوست )زاده ۸ بهمن سال 
۱۳۲۳ در مشهد(، نویسنده، پژوهشگر، اسطوره شناس، 
مردم شناس و شاعر بود. او مقاله ها و کتاب های زیادی 
در زمینه های فرهنگ عامه، اسطوره شناسی و مردم شناسی نوشته  است.از آثار میهن دوست می توان 
به »اوسنه های عاشقی«، »باکره های پری زاد«، »سنت شکن«، »نه کلید«، »اگر من بی دم، تو هم 
بی دم«، »گفتاری از سیاووش شاهنامه«،  »پژوهش عمومی فرهنگ عامه«،  »اوسنه های پهلوانی - 
تغزلی و درنگی تحلیلی و نظری در آن ها«، »اوسنه های بخت و درنگی تحلیلی نظری در آن ها«،  
»اوســنه های خواب و درنگی تحلیلی و نظری در آن ها« ، »سمندر چل گیس: سی و سه اوسانه«،  
»اوسنه های چندموضوعی و درنگی در اصطالح »مکر زن!««،  »افسانه های دشت توس، پریان آب، 
انار بهشــتی« ، »کله فریاد: ترانه هایی از خراسان«، »داستان کیخسرو از زبان راوی دشت توس«، 

»اسطوره آب، چیستی پری« و »عاشقانه های گریز« اشاره کرد.

محسن میهن دوست درگذشت
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