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رئیس ستاد کل نیروی های مسلح در پیامی به ارتش تروریستی آمریکا، رژیم صهیونیستی و کشورهای میزبان آنها در خصوص تهدید امنیت کشورمان هشدار داد.
به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروی های مسلح در صفحه شخصی خود در روبیکا نوشت: در ماه های اخیر ارتش تروریستی آمریکا 
تالش کرده جای خالی خود را که با عقب بردن ناوهای هواپیمابر، بالگرد بر و ناوشکن ها از خلیج فارس و دریای عمان به وجود آمده و موجب وحشت وابستگان او 
شده بود را با اتصال منطقه مورد غصب رژیم صهیونیستی ارتش کودک کش آن به فرماندهی منطقه ای سنتکام، جبران کند.وی افزود: معنای این اقدام این است که 

از نگاه ما امکانات جاسوسی و )و حتی عملیاتی( آمریکا و هم پیمانان او در اختیار رژیم غاصب صهیونیستی نیز قرار خواهد ....
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در پیامی صورت گرفت؛

هشدار سرلشکر باقری به ارتش آمریکا و رژیم صهیونیستی
info@sobh-eqtesad.ir

خبر خوش برای پرستاران
 پرداخت کارانه پرستاری از شهریور

رئیس کل سازمان نظام پرستاری، از ابالغ 
پرداخت کارانه گروه پرســتاری خبر داد.
محمد میرزابیگی، در گفتگو با خبرنگار مهر 
گفت: انتظار ۱۶ ساله جامعه پرستاری برای 
تعرفه دار شدن خدماتی که ارائه می دهند، 

به پایان رســید و از شهریور ماه، کارانه ای که دریافت می کنند بر 
اســاس خدماتی اســت که تعرفه دارد.وی با تاکید بر اینکه تعرفه 
خدمات پرستاری شامل تمامی گروه های پرستاری در بخش های 
دولتی، خصوصی و…، می شــود، تصریح کرد: بر اساس آنچه ابالغ 
شــده است، قیمت K پرستاری مطابق با سایر گروه های پروانه دار 
و پزشکان غیر هیأت علمی شد.میرزابیگی ادامه داد: از این به بعد 
خدمات پرستاری مثل تعرفه پزشــکان خواهد بود و هر سال این 
تعرفه ها به روزرســانی خواهند شــد.وی با عنــوان این مطلب که 
بازتوزیع به مدت یک ماه و حداکثر ۳ ماه به صورت آزمایشــی در 
سراسر کشور اجرایی خواهد شد، گفت: در این مدت، پرستارانی که 
نســبت به روش اجرای پرداخت کارانه، گالیه و اعتراضی دارند، به 
صورت مستند و در چارچوب قانون، دالیل خود را مطرح کنند تا در 
ستاد مرکزی که به همین منظور تشکیل شده است، رسیدگی شود.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری افزود: پرداختی کارانه پرستاران 
هیچ ارتباطی به اضافه کار و حقوق پرســتاران ندارد و بر اســاس 
خدمتی که تعرفه دارد، کارانه دریافت می کنند.وی ادامه داد: کارانه 
پرستاری از اول دی ماه ۱۴۰۰ محاسبه خواهد شد و معوقات آن در 
چند نوبت به پرستاران پرداخت خواهد شد.میرزابیگی گفت: ابالغ 
بازتوزیع پرداخت کارانه پرستاری، قانون است و همه مراکز درمانی 
و…، در بخش هــای دولتی، خصوصی، عمومی و…، ملزم به اجرای 
آن از شــهریور ماه هستند.وی افزود: در جلسه روز گذشته تمامی 
دستگاه ها با سازمان بازرســی کل کشور، این موضوع مورد تاکید 
قرار گرفت که کســی حق ندارد این قانون را اجرا نکند.میرزابیگی 
با تبریک به پرســتاران برای به پایان رسیدن انتظار ۱۶ ساله آنها، 
گفت: با اجرای این قانون، روش های قبلی پرداخت، منســوخ شد 
اما منابع آن پابرجاست است.وی افزود: با تعرفه دار شدن خدمات 
پرستاری، بهانه ها از همه گرفته شد و تمامی دستگاه ها باید از قانون 

تبعیت کنند.

نوری:
جاماندگان از رتبه بندی پس از آزمون 

بالفاصله مشمول قانون می شوند
وزیــر آموزش و پرورش گفت: فکر می کنم 
که اوایــل مهرماه آزمون تأیید صالحیت ها 
برگزار شــود و بالفاصله هم پس از آزمون، 
رتبه بندی بــرای همکاران جامانده اعمال 
خواهد شد.یوســف نــوری در گفت گو با 

خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که جاماندگان از رتبه بندی از 
جملــه فرهنگیان طرح مهرآفرین و قرارداد کار معین از چه زمانی 
مشمول قانون رتبه بندی خواهد شد، گفت: تاکنون ۸۱۰ هزار نفر 
شامل قانون رتبه بندی معلمان شدند و تعداد کمی از همکاران ما 
که همکاران زحمتکش و بسیار شایسته ای هم هستند فعاًل از رتبه 
بندی محروم ماندند در حال تالش هستیم تا هم از جهت حقوقی 
و هم به لحاظ کاری مشکل شأن را به را برطرف کنیم.نوری با بیان 
اینکه بســیاری از این معلمان آزمون ورودی ندادند؛ گفت: قانون 
هم تعیین کرده اســت که برای اینکه هر فرهنگی مشــمول رتبه 
بندی باشــد آزمون الزامی است؛ این آزمون به زودی از آنها گرفته 
خواهد شد و وارد چرخه کارشان خواهند شد و مشکلی وجود ندارد.

وزیر آموزش و پرورش در خصوص زمان برگزاری آزمون و پیوستن 
جامانــدگان به رتبه بندی گفت: من در ابتدا توصیه کرده بودم که 
این آزمون تا پایان شــهریور گرفته شود اما دوستان نظرشان این 
بود که ممکن است فرصت آمادگی برای آزمون را همکاران نداشته 
باشند؛ فکر می کنم که اوایل مهرماه آزمون رتبه بندی برگزار شود 
و بالفاصله هم پس از آزمون، رتبه بندی برای این همکاران اعمال 

خواهد شد.

توصیه های سخنگوی ستاد ملی کرونا 
به راهپیمایان اربعین

سخنگوی ستاد ملی کرونا پس از بازدید از مناطق مرزی توصیه 
هایی را خطاب به راهپیمایان و زائران اربعین ارائه کرد.به گزارش 
ایسنا، عباس شیراوژن با اشاره به گرمی هوا به زائران توصیه کرد: 
تا آن جایی که می شــود در ساعات میانی روز پیاده روی نکنید. 
شــبها، صبحگاهان و عصرها ساعات مناسب تری برای پیاده روی 
هستند.وی افزود: پس از مقداری پیاده روی حتما کمی استراحت 
کنید. نوشیدن آب خنک بهداشتی را فراموش نکنید.. سالمندان 
و افــرادی که بیمــاری زمینه ای یا بیماری هــای مزمن دارند، 
بیمــاران قلبی و کلیوی و بیماران دیابتی و فشــارخون باال بهتر 
است پیاده روی نکنند.شــیراوژن یادآور شد: استفاده از کاله در 
زمان پیاده روی احتمال گرمازدگی را کمتر می کند. ســخنگوی 
ســتاد ملی کرونــا  با بیان این که نوزادان و کودکان شــیرخوار 
ممکن است در هوای گرم بیشتر آسیب ببینند، گفت: اگر ناچار 
بودید این عزیزان را همراه ببرید، با حساســیت مراقب تشنگی و 
تابش آفتاب و گرمازدگی آنها باشید.بنابر اعالم وزارت بهداشت، 
شــیراوژن در ادامه بر تزریق نوبت یادآور واکســن کرونا پس از 
شش ماه از واکســن قبلی تاکید و اظهار امیدواری کرد که سفر 
پیاده روی اربعین باشکوه، با خاطرات خوش معنوی و حال خوب، 

روزی ملت شریف ایران شود.

رئیس قوه قضائیه مطرح کرد؛
ضرورت انعقاد توافقنامه انتقال محکومان میان ایران و 

اندونزی
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اهمیت انعقاد توافقنامه انتقال محکومان میان ایران و اندونزی، گفت: در 

حال حاضر بیش از ۴۰ زندانی ایرانی در کشور اندونزی در حال گذراندن دوران حبس خود هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای، 
دیروز چهارشــنبه )۱۶ شهریور( با »محمد شــریف الدین« رئیس دیوان عالی اندونزی، باالترین مقام 
قضائی این کشور اسالمی و هیأت همراه وی، در محل حوزه ریاست قوه قضائیه دیدار کرد.رئیس قوه 
قضائیه جمهوری اســالمی ایران در این دیدار ضمن تشکر از دستگاه قضائی و دولت اندونزی که طی 
سالیان اخیر مساعدت های خوب و تشریک مساعی قابل توجهی با جمهوری اسالمی ایران در مجامع 
بین المللی داشته اند، اظهار کرد: بیش از ۷۰ سال است که اندونزی و ایران ارتباطات خوبی با یکدیگر 
دارند اما این ارتباطات طی ســالیان اخیر بسیار وسیع تر و در سطوح عالی دو کشور بوده است.رئیس 
دستگاه قضا تصریح کرد: سفر رئیس جمهور ایران به اندونزی و همچنین سفر رئیس جمهور اندونزی به 
ایران در کنار ســفرهای رؤسا و نمایندگان مجلس و همچنین مسئوالن قوه قضائیه و وزرای خارجه و 
سایر کارگروه ها طی سالیان گذشته در راستای پیوند این دو کشور بزرگ اسالمی بسیار مؤثر بوده است.

رئیس عدلیه با اشــاره به توافقاتی که طی سالیان اخیر در حوزه های حقوقی و قضائی دو کشور ایران 
و اندونــزی و همچنین حوزه های فرهنگی، اقتصادی، علمی و فنــاوری به وجود آمده، ابراز امیدواری 
کرد که اقدامات مربوط به اجرایی شــدن کامل این توافقات هرچه زودتر نهایی شود.حجت االســالم 
والمسلمین محسنی اژه ای با بیان اینکه و ایران و اندونزی می توانند چهره رحمانی و عزیز اسالم را به 
درستی به دنیا معرفی کنند، گفت: کشور اندونزی به عنوان پرجمعیت ترین کشور مسلمان در جهان و 
ایران به عنوان کشوری که از جایگاه قابل توجهی در منطقه غرب آسیا و دنیا برخوردار است می توانند 
در مســائل مختلف ارتباطات وسیعی با هم داشته باشند و اســالم عزیز را آن گونه که هست به دنیا 
معرفــی کنند و از تحریفات و از تصویری که افراط گرایان از اســالم ارائه می کنند جلوگیری به عمل 
آورند.وی تصریح کرد: امروز جریان های سلطه و افراطی سعی دارند چهره دیگری را از اسالم و پیامبر 
اسالم به دنیا ارائه دهند و تحت عناوین مختلف تالش می کنند که حقوق مسلمانان را نادیده بگیرند و 
علیه اسالم و مسلمین هجمه وارد سازند.رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به جنایات چندین دهه ای 
صهیونیست ها علیه مردم فلسطین، اظهار کرد: مردم مسلمان فلسطین حدود ۷۰ سال است که زیر بار 
ظلم و ستم صهیونیست ها هستند و اجازه ندارند برای خودشان تصمیم بگیرند و کشور موردنظرشان را 
تشکیل دهند؛ متأسفانه طی یکی دو سال اخیر نیز برخی کشورهای عربی به عادی سازی روابط خود با 
صهیونیست ها و اسرائیل مبادرت کرده اند.رئیس عدلیه بیان داشت: طبیعی است که همه مسلمان ها در 
مقابل ظلم هایی که نسبت به مسلمانان می شود وظیفه دارند.رئیس دستگاه قضائی جمهوری اسالمی 
ایران در ادامه ســخنانش در این دیدار به وجه مشــترک خود با رئیس دیوان عالی اندونزی در طی 
کردن همه مراتب و مدارج ساختار قضائی دو کشور نیز اشاره کرد.حجت االسالم والمسلمین محسنی 
اژه ای با اشاره به وجوه تمایز و تفاوت دستگاه قضائی جمهوری اسالمی ایران با مراجع قضائی بسیاری 
از کشــورها، اظهار داشت: در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران شــرایط ویژه ای برای رئیس قوه 
قضائیه معین شده که یکی از آنها این است که وقتی رئیس دستگاه قضا از سوی مقام معظم رهبری 
انتخاب می شود، مابقی انتصاب ها در قوه قضائیه توسط شخص رئیس دستگاه قضا صورت می گیرد و 
مجلس و دولت هیچگونه دخالتی در انتخاب قضات عالی و قضات محاکم و سایر قضات ندارند.وی در 
ادامه به تشریح و تبیین مسئولیت ها و کارکردهای برخی سازمان ها و ساختارهای قضائی در جمهوری 
اسالمی ایران از جمله سازمان بازرسی، سازمان ثبت اسناد و امالک، سازمان زندان ها و سازمان قضائی 
نیروهای مسلح، پرداخت.ئیس دستگاه قضا با اشاره به توسعه بهره گیری از فناوری های نوین در مراجع 
و مراکز قضائی ایران، بیان داشت: قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران طی سالیان اخیر به لحاظ تنوع 
مأموریت ها تالش کرده تا بیشترین بهره را از فناوری های نوین و هوشمند ببرد؛ در حال حاضر دولت 
الکترونیک در ایران مســیر پیشرفت را طی می کند و درصدد اتصال کامل تمامی سامانه ها به یکدیگر 
هســتیم؛ بر همین اساس، در حال حاضر سامانه های دولت و قوه قضائیه در حال متصل شدن به هم 
هستند.رئیس عدلیه با بیان اینکه پیشبرد بسیاری از موضوعات قضائی در ایران از طریق سیستم های 
الکترونیکــی صورت می گیرد، گفت: در حال حاضر بــاالی ۹۵ درصد از احکام قضائی صادره در ایران 
به صورت الکترونیکی به مردم اعالم می شوند و دیگر نیازی به حضور فیزیکی افراد در محاکم قضائی 

نیست.

اگرچه صمت با ایجاد ســامانه یکپارچه به دنبال 
بهبود عرضه خودرو بود اما در نیمه نخست سال 
نه تنها قیمت ها در بازار تغییر محسوسی نکرد 
بلکه میزان عرضه در قرعه کشی ها نیز در حال 
ریزش است.به گزارش خبرنگار مهر، اردیبهشت 
ماه سال جاری بود که سامانه یکپارچه تخصیص 
خــودرو با هــدف تجمیع برنامه هــای فروش و 
جلوگیری از عرضه قطره چکانی خودروها، آغاز 
به کار کرد. مسئوالن وزارت صمت امید داشتند 
که با تجمیع فرایند قرعه کشــی در یک سامانه 
هم شفافیت فروش افزایش یابد و هم به تدریج 
بساط قرعه کشــی برچیده شود.البته آنطور که 
منطقی معاون وزیر صمت گفته تاکنون بیش از 
۷۰ درصد خودروهایی که پیش از این مشــمول 
قرعه کشــی بودند از فرایند قرعه کشــی خارج 
شــده و در قالب طرح های خارج از قرعه کشی، 

به فروش می رسند.

  ریزش عرضه در سامانه یکپارچه
بر این اساس، در دور نخست قرعه کشی با توجه 
به اینکه همه خودروها مشمول قرعه کشی شده 
بودند، نزدیک به ۱۷۷ هزار دستگاه خودرو عرضه 
شد که در این دور بیش از ۴ میلیون و ۱۵۷ هزار 
نفر برای خرید خودرو ثبت نام کردند.در این دور 
با توجه به میزان عرضه خودروها و میزان تقاضای 
ثبت شــده، شانس برنده شدن کمتر از ۵ درصد 
بود.در دور دوم نیز با توجه به خروج ۵ خودرو از 
فرایند قرعه کشی، تعداد خودروهای عرضه شده 
به یکباره کاهش چشمگیری یافت و به حدود ۷۷ 
هزار دستگاه رســید؛ با این حال تعداد ثبت نام 
کنندگان نسبت به دور اول نزدیک به ۲ میلیون 
نفر بیشتر شد، به گونه ای که در این دور بیش از 
۶ میلیــون و ۵۷ هزار نفر متقاضی خرید خودرو 
از سامانه شدند.به این ترتیب، با توجه به میزان 
عرضه و تقاضای ثبت شــده، شانس برنده شدن 
به ۱.۳ درصد رسید.همچنین در دور سوم که از 
دیروز چهارشنبه آغاز شده، دوباره همچون دور 

قبلی تعداد خودروهای عرضه شده کاهش یافت 
و به ۶۰ هزار دستگاه رسید؛ یعنی میزان عرضه 
در این دور نســبت به دور اول ۶۶ درصد کاهش 
یافته است. البته آنطور که مسئوالن وزارت صمت 
اعالم کرده اند ۱۱ خودرو از فرایند قرعه کشــی 
خارج شده اند و شاید دلیل کاهش عرضه همین 
موضوع باشد.حال اگر در این دور هم مانند دور 
قبلی در حدود ۶ میلیون نفر ثبت نام کنند یعنی 
شانس برنده شدن به یک درصد می رسد.بنابراین 
در مجموع سه دور قرعه کشی که از اردیبهشت 
ماه آغاز شد، در حدود ۳۱۴ هزار دستگاه خودرو 
عرضه شده است، این در حالیست که صمتی ها 
وعده عرضه ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار خودرو در هر دور 

از قرعه کشی را داده بودند.

در دور سوم 30 درصد خودروها سهم مردم 
عادی شده است

موضوع دیگر در مورد قرعه کشــی آنکه در این 
دور مقرر شــده ۵۰ درصد از خودروهای عرضه 
شــده ســهمیه طرح جوانی جمعیت )ثبت نام 
مادران( و ۲۰ درصد دیگر نیز سهمیه دارندگان 
خودروهای فرسوده باشد؛ یعنی در مجموع ۳۰ 
درصد از خودروهای عرضه شده برای متقاضیانی 
است که در این دو دسته بندی قرار نمی گیرند.

بنابراین، در دور سوم قرعه کشی خودرو تنها ۱۸ 
هزار دســتگاه خودرو نصیب افرادی می شود که 
دو شــرط جوانی جمعیت و خودروهای فرسوده 
را ندارند و اینکه این ۱۸ هزار دستگاه چه کمکی 
به بهبود وضعیت بازار خودرو می کند جای تأمل 

دارد.

غالــب ثبت نــام کننــدگان، دنبال چه 
خودروهایی هستند؟

نکته قابل توجه آنکه بررســی ها نشان می دهد 
اقبال عمومی به خرید خودروهای عرضه شــده 
در قرعه کشــی بیشتر است و اگرچه ۱۱ خودرو 
از فرایند قرعه کشــی خارج شده اند اما به دلیل 

کاهش قدرت خرید، اختالف قیمت خودروهای 
مشــمول قرعه کشی با خودروهای آزاد و تفاوت 
فاحش قیمت کارخانه تــا بازار که بعضاً تا ۱۰۰ 
درصد هم می رســد، غالب خریــداران به دنبال 
خرید خودروهای عرضه شده در سامانه یکپارچه 
هستند.به عنوان نمونه می توان به تقاضای ثبت 
شده برای دو خودروی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با قیمت 
حدود ۱۵۰ میلیون تومان و پژو پارس ســال با 
قیمت حدود ۱۶۵ میلیــون تومان )در دور دوم 
قرعه کشــی( اشاره کرد؛ به این ترتیب پژو ۲۰۶ 
تیپ ۲ تعداد یک میلیون و ۱۴۲ هزار و ۴۹۶ نفر 
و برای پژو پارس ســال ۲ میلیون و ۲۲۱ هزار و 
۹۱۵ نفر ثبت نام کــرده بودند آن هم در حالی 
که به طور کلی ۳ هزار دســتگاه ۲۰۶ تیپ ۲ و 
۴ هزار و ۵۰۰ دســتگاه پژو پارس ســال عرضه 
شده بود.همین وضعیت نشان می دهد که اگرچه 
وزارت صمت تاکید می کند که رفتارهای هیجانی 
و تقاضاهــای کاذب در این بازار کاهش یافته اما 

واقعیت چیز دیگری را نشان می دهد.

وضعیت بازار خودرو
نکته آخر هم آنکه هدف از تجمیع قرعه کشــی 
خودروها همانطور که گفته شد، افزایش و بهبود 
عرضه و کنترل نسبی بازار خودرو بود با این حال 
آنطور کــه فعاالن بازار می گوینــد، بازار خودرو 
همچنان از کمبود خــودرو رنج می برد و میزان 
خودروهای تزریق شــده به این بازار متناسب با 
انتظارات نیست.قیمت ها نیز در این بازار اگرچه 
طی ۲ ۳ ماه اخیر افزایش محسوســی نیافته اما 
کاهش قابل لمســی هم نیافته اســت؛ بنابراین 
اینکه معاون وزیر صمت اعالم می کند آرامش به 
بازار خودرو بازگشته نمی تواند چندان با واقعیت 
همخوان باشــد زیرا آرامش به وضعیتی اطالق 
می شود که هم فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار 
کنترل شده باشــد و هم میزان تزریق به حدی 
باشــد که نتوان از کلمه »کمبــود« در مورد آن 

استفاده کرد.

تاثیر قرعه کشی خودرو بر بازار

 ۳۰ درصد خودروها سهم مردم عادی شد

تجارت 20.۶میلیارد دالری ایران با همسایگان در سال 1401؛

درآمد ۱۰.۷ میلیارد دالری ایران از صادرات به همسایگان
دبیر شورای فقهی بانک  مرکزی:

تخلف برخی از بانک ها در محاسبه 
نرخ جرایم تاخیر اقساط

وزارت اقتصاد گزارش داد؛

نصف شدن تورم تولیدکننده در 11 ماه

دبیر شــورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه جریمه تاخیر در پرداخت اقساط در چارچوب شریعت با ابهامات 
شرعی مواجه است، گفت: با وجود این ابهامات مفهوم جدیدی به نام وجه التزام مطرح شد که البته بعضا تخلفاتی 
هم در محاسبه نرخ و سقف وجه التزام وجود دارد که بخش نظارتی بانک مرکزی تالش دارد با موسسات متخلف 

برخورد کند.حسین میثمی، دبیر و ....

وزیر راه و شهرسازی:

نمی دانم مشاورم چرا بازداشت شده است

صادرات برق ایران تا ۱۴۰۵ به ۱۰ هزار 
مگاوات می رسد

سردار سرتیپ پاسدار امیر علی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه

دشمن را در فاصله بیش از هزار کیلومتری با هوش 
مصنوعی از پای درآوردیم

۶

3

3

4

5

2

2

شناسایی ۹۴۵ بیمار جدید کرونا در کشور / ۱۳ استان بدون فوتی
طبق اعالم وزارت بهداشت، در طول ۲۴ ساعت گذشته متاسفانه ۳۷ بیمار مبتال به کووید۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به 
۱۴۴ هزار و ۸۵ نفر رسید.به گزارش ایسنا، تا دیروز ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۹۴۵ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی 
و ۲۴۳ نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۵۳۶ هزار و ۲۱۷ نفر رسید.متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۳۷ بیمار مبتال به 
کووید۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۴ هزار و ۸۵ نفر رسید.در شبانه روز گذشته ۱۳ استان بدون فوتی و ۱۲ استان، 
یک مورد مرگ و میر بیماران کووید۱۹ داشته اند.  خوشبختانه تا کنون ۷ میلیون و ۳۱۱ هزار و ۸۳۷ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.۷۴۱ 

نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.
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ســخنگوی وزارت امــور خارجــه، حملــه گروه های 
تروریستی در شــمال کشور بورکینافاســو به کاروان 
کمک های بشردوســتانه را که به کشته و زخمی شدن 
ده ها نفر منجر شد، محکوم کرد.به گزارش خبرگزاری 
مهر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه، حمله 

گروه های تروریستی در شــمال کشور بورکینافاسو به 
کاروان کمک های بشردوستانه را که به کشته و زخمی 
شدن ده ها نفر منجر شد، محکوم کرد.کنعانی همچنین 
با دولت و مردم بورکینافاسو و بازماندگان قربانیان این 

حمله تروریستی ابراز همدردی کرد.

گزیده خبر

در پیامی صورت گرفت؛
هشدار سرلشکر باقری به ارتش آمریکا و 

رژیم صهیونیستی
رئیس ســتاد کل نیروی های مسلح در پیامی به ارتش 
تروریســتی آمریکا، رژیم صهیونیســتی و کشورهای 
میزبان آنها در خصوص تهدید امنیت کشورمان هشدار 
داد.بــه گزارش خبرنگار مهر، سرلشــکر محمد باقری 
رئیس ستاد کل نیروی های مسلح در صفحه شخصی 
خود در روبیکا نوشــت: در ماه های اخیر ارتش تروریســتی آمریکا تالش کرده 
جای خالی خود را که با عقب بردن ناوهای هواپیمابر، بالگرد بر و ناوشــکن ها از 
خلیج فارس و دریای عمان به وجود آمده و موجب وحشــت وابستگان او شده 
بود را با اتصال منطقه مورد غصب رژیم صهیونیســتی ارتش کودک کش آن به 
فرماندهی منطقه ای ســنتکام، جبران کند.وی افزود: معنای این اقدام این است 
که از نگاه ما امکانات جاسوســی و )و حتی عملیاتی( آمریکا و هم پیمانان او در 
اختیار رژیم غاصب صهیونیســتی نیز قــرار خواهد گرفت و این موجب افزایش 
تهدید برای کشور عزیزمان خواهد شد.رئیس ستاد کل نیروی های مسلح تصریح 
کــرد: ما عالوه بر اعالم و اخطار کتبی و انتقال پیام از طریق وزارت امور خارجه 
به کشورهای میزبان ارتش آمریکا، با توسعه حضور و تعمیق گشت های هوایی و 
دریایی و تعمیق اشراف اطالعاتی و انجام رزمایش های گوناگون دریایی موشکی 
و پهپادی و…، آمادگی و اخطار خود را اعالم کرده و می کنیم.سرلشــکر باقری 
تصریح کرد: توصیه دائمی و دوستانه ما به کشورهای همسایه، برادری و همکارن 
برای برقراری امنیت منطقه توســط کشورهای خودمان و عدم اتکا به بیگانگان 

است.

سرلشکر رشید در جمع فرماندهان ارتش:
اولویت نخست جمهوری اسالمی مقابله با 

تهدید رژیم صهیونیستی است
فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم االنبیا )ص( گفت: 
از نظر ما رژیم صهیونیستی به عنوان تهدید امنیت ملی 
جمهوری اسالمی ایران در اولویت نخست قرار دارد.به 
گزارش روابط عمومی ارتش، سردار سرلشکر غالمعلی 
رشید فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم االنبیا )ص( 
در جمع فرماندهان نیروی زمینی ارتش جمهوری اســالمی ایران و در رزمایش 
اقتدار نیروی زمینی ارتش با اشــاره به اظهارات رسمی مقامات جنایتکار رژیم 
صهیونیستی و پذیرش مسئولیت تهدید به اقدام امنیتی_نظامی علیه تأسیسات 
هسته ای، منافع و امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد: از نظر قرارگاه 
مرکزی حضرت خاتم االنبیا )ص(، رژیم صهیونیســتی به عنوان تهدید امنیت 
ملی جمهوری اســالمی ایران در اولویت نخست قرار دارد.سرلشکر رشید ادامه 
داد: از نظر این قرارگاه هرگونه اقدامات تهدیدآمیز رژیم غاصب صهیونیستی علیه 
منافع و امنیت ملی ایران، براســاس اطالع، هماهنگی و حمایت آمریکا ارزیابی 
می شــود و پاسخ نیروهای مسلح نســبت به آن قطعی و همسطح خواهد بود.

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم االنبیا )ص( افزود: تمام عناصر و جریانات 
مزدور و دولت هایی که به رژیم صهیونیستی برای تهدید امنیت ملی جمهوری 
اســالمی ایران همکاری کنند، هزینه اقدامات را پرداخت خواهند کرد.سرلشکر 
رشید با اشاره به برگزاری رزمایش نیروی زمینی، گفت: فرماندهان نیروی زمینی 
ارتش با اشراف اطالعاتی و با تالش و مجاهدت، نه تنها تحرکات دشمن را به طور 
کامل رصد می کنند بلکه از آمادگی رزمی بسیار باالیی برای استفاده از قدرت در 
مقابل هر متجاوز و تهدیدی برخوردارند.وی تصریح کرد: رزمایش اقتدار نیروی 
زمینی ارتش مطابق با جنگ های آینده و تهدیدات پیش بینی شده طرح ریزی 

و عملیاتی شده است.

رئیس مجلس در نشست شورای هماهنگی بانک های دولتی:
بانک ها باید با اصالح فرایندها، رضایت مردم 

را جلب کنند
رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره استاندارد نبودن عملیات بانکی کشور گفت: 
باید فرایندها در این بخش به نحوی اصالح شــود که تالش ها و زحماتی که در 
شبکه بانکی کشور انجام می شــود در شعب بانک توسط مردم احساس شده و 
رضایت مردم جلب شود.به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف دیروز )چهارشنبه، ۱۶ 
شهریور ماه( در نشست شورای هماهنگی بانک های دولتی و نیمه دولتی کشور با 
اشاره به تالش هایی که در شبکه بانکی کشور انجام می شود ضمن تقدیر از این 
اقدامات گفت: باید فرایندها در این بخش به نحوی اصالح شود که این تالش ها و 
زحمات در شعب بانک توسط مردم احساس شده و رضایت مردم جلب شود. وی 
با تأکید بر اینکه مردم در استفاده از خدمات سیستم بانکی دچار مشکل هستند 
و باید زنجیره چرخش سرمایه درست شود، اظهار داشت: بانک ها نقش کلیدی و 
حیاتی در کشور ایفا می کنند اما در نهایت تصورها از اقدامات بانکی منفی است 
و این ناراحتی عالوه بر اینکه در بانک ها اثر می گذارد در حکمرانی نیز تأثیر منفی 
خواهد داشــت.رئیس مجلس در بخش دیگری از ســخنان خود تاکید کرد: در 
حقیقت، بانک ها باید پیشرو سرمایه گذاری باشند اما شاهد مشکالتی در این حوزه 
هستیم؛ به عنوان نمونه درباره شرکت های دانش بنیان که توانمندی باالیی دارند 
با وجود آن که سرمایه واقعی آن ها، دانش و توان علمی شان است اما این موارد 
نمی تواند پشتوانه حتی یک ریال تسهیالت باشد درحالی که گاهی به یک زمین 
که متروکه هم شده وام های سنگین پرداخت می کنند که این مسائل باید حل 
شود.قالیباف همچنین گفت: وقتی در جذب سرمایه گذاری خارجی مشکل جدی 
داریم نقش بانک ها مهم و اثرگذار است و در این شرایط سرمایه گذاری در کشور 
باید بر دوش بانک ها باشــد. رئیس مجلس شورای اسالمی همچنین با تأکید بر 
اهمیت برنامه هفتم توسعه بیان کرد: همانطور که رهبر معظم انقالب تاکید کرده 
اند این برنامه باید مســئله محور باشد و مسائل اساسی کشور در این برنامه دیده 
شود و سپس همه همت کنیم تا در مسیر اولویت های این برنامه حرکت کنیم. 
براســاس این گزارش، در این نشســت مدیران عامل بانک های ملی، سپه، رفاه، 
کشاورزی، پست بانک، صندوق کارآفرینان امید، سرپرست بانک توسعه و تعاون، 
نماینده بانک های خصوصی و دبیر شــورای هماهنگی بانک ها حضور داشتند و 
نقطه نظرات خود را بیان کردند.مدیران عامل بانک ها نیز ضمن ارائه گزارشــی از 
عملکرد نظام بانکی، به نکاتی چون ناترازی شبکه بانکی، بلوکه شدن سرمایه بانکی 
به دلیل مطالبه از دولت و نیز تسهیالت گیرندگان اشاره کرده و خواستار پرداخت 
بدهی دولت به بانک ها و افزایش کفایت سرمایه آنها شدند. براساس گزارشی که 
در این جلسه ارائه شد، بانک ها در مجموع ۳۵۰ همت از دولت طلب دارند که بر 
این باورند اگر این مطالبه پرداخت شود این ارقام می تواند در چرخه تولید کشور 
به کار گرفته شود. همچنین بهزاد پورسید معاون قوانین مجلس، پژمان پشمچی 
زاده، معــاون نظارت مجلس، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش های مجلس 

شورای اسالمی در این جلسه حضور داشتند.

در حاشیه هیئت دولت؛
خطیب: خبر بازداشت برادر خانم یکی از وزرا 

دروغ است
وزیر اطالعات در رابطه با خبر بازداشت برادر خانم یکی از وزرا، تصریح کرد: این 
خبر دروغ اســت.به گزارش خبرنگار مهر، حجت االسالم اسماعیل خطیب وزیر 
اطالعات در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در رابطه با بازداشت 
معاون وزیر راه و در پاسخ به این سوال که آیا موارد مشابهی در وزارت خانه های 
دیگر هم وجود دارد؟، گفت: مشابه این مورد را نداریم و شایعاتی که پخش شده 
صحت ندارد و واقعیت ها گفته نشــده است.وی افزود: برخی با آبروی افراد بازی 
می کنند. در مورد آقای مکارم اقدام صورت گرفته اســت و دســتگاه قضائی در 
حال پیگیری است. براســاس گفته رئیس جمهور دولت مدعی مبارزه با فساد 
اســت و نســبت به آن کوتاهی نخواهد کرد.وزیر اطالعات در رابطه با بازداشت 
تبعه سوئدی، گفت: منتظر توضیحات سخنگوی دستگاه قضا باشید.خطیب در 

رابطه با خبر بازداشت برادر خانم یکی از وزرا تصریح کرد: این خبر دروغ است.

رییسی:
 سیاست جمهوری اسالمی ایران افزایش 

روابط با کشورهای آمریکای التین است
رییس جمهور در دیدار فرســتاده ویژه مادورو، اظهار داشت:  سیاست جمهوری 
اسالمی ایران افزایش سطح همکاری های با کشورهای آمریکای التین به ویژه با 
توجه به ظرفیت های متنوع موجود است.به گزارش تسنیم، آیت اهلل سید ابراهیم 
رییســی در دیدار »رامون بالسکز« فرستاده ویژه رییس جمهور و وزیر حمل و 
نقل ونزوئال، با بیان اینکه روابط تهران – کاراکاس به سرعت در حال گسترش و 
پیشرفت است، گفت: جمهوری اسالمی ایران دوست روزهای سخت ونزوئال بوده 
است.رییس جمهور با اشاره به سیاست توسعه روابط تجاری و اقتصادی جمهوری 
اسالمی ایران با کشورهای دوست، اهمیت افزایش سطح همکاری های کشورمان 
با کشــورهای آمریکای التین به ویژه با توجــه به ظرفیت های متنوع موجود را 
مورد تاکید قرار داد و افزود: آماده ایم روابط با ونزوئال را در همه حوزه ها به ویژه 
در حوزه هــای تجاری، انرژی،  فناوری،  علمی و دفاعی گســترش دهیم.»رامون 
بالســکز« فرســتاده ویژه رییس جمهور و وزیر حمل و نقل ونزوئال نیز در این 
دیدار، از سطح رو به گسترش روابط جمهوری اسالمی با کشورش ابراز خرسندی 
و بر اهتمام کاراکاس بر افزایش سطح همکاری های اقتصادی، تجاری، ترانزیتی 
و سیاسی تاکید کرد.فرســتاده ویژه رییس جمهور ونزوئال همچنین با اشاره به 
توانمندی های فنی و مهندسی کشورمان، خواستار گسترش تعامالت دو کشور 
در این زمینه شــد.در این دیدار همچنین وزیر حمل و نقل ونزوئال که ریاســت 

کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی ایران- ونزوئال را برعهده دارد.

سردار سرتیپ پاسدار امیر علی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه

دشمن را در فاصله بیش از هزار کیلومتری با هوش مصنوعی از پای درآوردیم
فرمانده نیروی هوافضای سپاه با تاکید به اینکه دشمن را در فاصله 
بیش از هزار کیلومتری با هوش مصنوعی از پای درآوردیم گفت: 
بــا توجه به واقعیت های امروز جهــان و افق پیش رو، محکوم به 
انجام کار و تحقیقات فضایی هستیم.ســردار سرتیپ پاسدار امیر 
علی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در مراسم بازدید 
رئیس، اساتید و نخبگان دانشــگاه خواجه نصیرالدین طوسی از 
پارک ملی و فن آوری نیروی هوافضای ســپاه با بیان اینکه امروز 
دولت و مجلس انقالبی بر ســرکار هستند و نگاه های مسئولین 
به داخل و ظرفیت های داخلی معطوف شده است،گفت: اکنون 
موقع کار و اقدام اســت و در چنیــن فضایی هیچ توجیهی برای 
کوتاهــی و ترک عمل قابل قبول نیســت.وی افــزود: همکاری 
دانشــگاه و حوزه دفاع در کشــور از همــان دوران دفاع مقدس 
شکل گرفته است به طوری که اولین گروه نقشه برداری در حوزه 
موشــکی در دوران دفاع مقدس از دانشــگاه خواجه نصیرالدین 
طوســی بوده است.سردار حاجی زاده تصریح کرد: در حوزه های 
همکاری دانشگاه و دفاع، به موفقیت های خوبی رسیده ایم و به 
جرات می توان گفت اگر ما از وارد کننده ســیم خاردار به صادر 
کننده فن آوری رسیده ایم و با طی مرزهای دانش، دشمن را در 
فاصله بیش از هزار کیلومتری با هوش مصنوعی از پای درآوردیم، 
از ارتباط با دانشــگاه حاصل شده اســت، در عین حال با وجود 
روابط قوی سپاه با دانشگاه ها باید بپذیریم ظرفیت بهره برداری 
نیروهای مسلح در مقابل اقیانوس توانمندهای دانشگاهی ناچیز 
است و باید کل کشور از این ظرفیت تعیین کننده و در دسترس 
اســتفاده کنند.وی با بیان اینکه درصد زیادی از اتالف ســرمایه 
های کشــور در برخی از برهه ها، ناشی از سوءمدیریت و یا پروژه 
های تحمیلی بوده اســت، گفت: باید در دانشــگاه، پایان نامه ها 
و پژوهش ها به ســمت رفع این گونه مشکالت سوق پیدا کند.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه راندمان پایین در برخی از عرصه ها 
را از بی تدبیری و طرح های تحمیلی دانست و به اساتید دانشگاه 
خاطر نشــان کرد: با توجه به درخواســت کمک دولت و رئیس 
جمهور محترم از دانشگاه ها عالوه بر بخش های دانش بنیان، برای 
حل معضالت در عرصه مدیریتی کالن کشــور نیز کمک فکری 
بدهید زیرا طرح ها و ایده های دانشــگاهیان و نخبگان کشــور، 
همواره دلســوزانه و فراجناحی تلقی می شود.سردار حاجی زاده 

همچنین در این مراســم به سواالت تعدادی از اساتید و نخبگان 
دانشــگاه خواجه نصیرالدین طوسی پاسخ گفت.وی در پاسخ به 
سوالی پیرامون علوم فضایی تصریح کرد: با توجه به واقعیت های 
امروز جهــان و افق پیش رو، ما محکوم به انجام کار و تحقیقات 
فضایی هســتیم و این یکی از مولفه های قدرت هر کشور است 
که پیامدهای آن در زمینه های مختف کشــاورزی، کنترل سیل 
و ... راهگشــا ست.ســردار حاجی زاده در خصوص اکوسیستم و 
سالمت انسانی و محیط زیست، تعامل بین دانشگاه ها و هوا فضا 
و انتقال تجارب و باور پذیری و اعتماد به نفس به نخبگان را حائز 
اهمیت باال توصیف و گفت:نیروی هوا فضای ســپاه هم از جنبه 
تکنیکی و تجهیزاتی و هم کاهش اثرات ســوء و امواج راداری از 
استانداردهای بسیار باالیی برخوردار است و مطالعات فراوانی در 
این زمینه از جمله کاهش توان خروجی رادار های بومی نسبت به 

توان خروجی رادار های غیری بومی که در گذشته مورد استفاده 
قرار می گرفت، داشــته است.وی در ادامه گفت : اساتید دانشگاه 
هــا و نخبگان می توانند با اولویت بنــدی پروژه های کاربردی و 
تمرکز نســبت به آن ها تا حصول نتیجه را در دســتور کار قرار 
دهند.فرمانده نیروی هوا فضا با تشریح وضعیت و تحوالت منطقه 
گفت :امروز وضعیت منطقه ، وضعیت بسیار خوبی است. ما یک 
دهه پر چالش که شروع آن با تحریم های فلج کننده اوباما و در 
ادامه اقدامات تنش افزا در منطقه و فشار حداکثری ترامپ و ترور 
مذبوحانه شهید حاج قاسم سلیمانی و خروج از برجام ادامه پیدا 
کرد را با تدبیر فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت اهلل امام خامنه 
ای) مد ظله العالی ( در پیگیری راهبرد مقاومت فعال ســپری و 
سیلی های محکمی را بردشمن وارد و موازنه منطقه تغییر یافته 
اســت به طوری که تا ســال های اخیر برخی رژیم های وابسته 

منطقه که به دنبال ائتالف با آمریکا و اخیرا رژیم صهیونیستی با 
رویکرد آفندی برابر ایران بوده اند، امروز از حوزه آفندی به حوزه 
پدافندی تغییر رویکرد داده اند.وی خاطرنشان کرد: امروز دشمن 
اذعان دارد که فشــار حداکثری شکســت خورده و ایران برتری 
هوایی ما را بعد از ۸۰ سال به دست گرفته است و به یک قدرت 
بالمنازع تبدیل شــده است و به گفته بعضی از سران کشورهای 
عربی مبدا تاریخ  باید قبل و بعد از سرنگونی هواپیمای جاسوسی 
گلوبال هاوک تعیین شود.سردار حاجی زاده بازدارندگی را مانند 
دوچرخه سواری توصیف و تصریح کرد: در حین دوچرخه سواری 
اگر رکاب نزنیم ، واژگون می شــویم و باید حرکت ما در قدرت 
افزایی بازدارنده مستمر باشد زیرا خباثت های دشمن ادامه دارد.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه با اشاره به ترور ناجوانمردانه سردار 
حاج قاســم سلیمانی گفت : ترامپ تصور این را نداشت که ایران 
اقدامی انجام دهد اما هنگامی که مشاهده کرد مردم و مسئولین 
بر اساس فرهنگ عاشورا و شعار »هیهات من الذله« مطالبه انتقام 
کردند، با عملیات روانی ایران را به مقابله به مثل در صورت اقدام 
و مورد حمله قراردادن بیش از ۵۲ نقطه حیاتی ایران تهدید کرد 
ولــی با الطاف الهی پایگاه تروریســتی و نظامی آن ها در عراق را 
قاطعانه و دقیق زدیم و در واقع با عملیات عین االســد فروپاشی 
آمریکا جلو افتاده و هیمنه پوشــالی آن نمایان گردیده اســت و 
این ماجرا به مثابه الگویی برای ســایر کشورهای مستقل ، آزاده 
و استکبارســتیز در تاریخ ثبت شد.سردار حاجی زاده با تاکید بر 
اینکه امنیت ایران بومی و در حد عالی است و ما از کارهای خیلی 
ســخت در زمینه دفاعی و نظامی عبور کرده ایم، گفت: در حوزه 
فضایی در کمتر از ســه ســال ماهواره را در مدار قرار دادیم ، در 
تولید رادار جز ۲۰ کشــور برتر جهان هستیم و در زمینه پهپاد و 
موشــک های نقطه زن در زمره قدرت های برتر هستیم ، این ها 
هیــچ کدام اتفاقی و تصادفی نبــوده بلکه با هدف گذاری دقیق، 
مدیریت نظام مند، تمرکز و اســتعداد یابی و اقدام جهادی و در 
تعامل با نخبگان و دانشــگاه های کشور به این نتایج دست یافته 
ایم و با این فرمول می توان مشــکالت کشور را در سایرحوزه ها 
نیز مرتفع کرد و منشا همه این دستاوردها دانشگاه ها و نخبگان 
این مرز و بوم هســتند که برای پاسخ به نیازهای کشور بایستی 

همچنان پای کار باشند.

امیر سرتیپ دوم چشک گفت: واحدها 
و یگان های عملیاتــی رزمایش اقتدار 
۱4۰۱ نیروی زمینی ارتش در کمترین 
زمــان ممکــن وارد منطقــه  عمومی 
نصرآباد اصفهان شدند.به گزارش ایسنا 
به نقل از روابــط عمومی ارتش، امیر 
ســرتیپ دوم کریم چشک سخنگوی 
رزمایش اقتــدار ۱4۰۱ نیروی زمینی 
ارتش به تشریح اســتقرار یگان ها در 
و  پرداخت  رزمایــش  منطقه عمومی 
گفت: واحدهــا و یگان های عملیاتی 
این نیرو در منطقه  نصرآباد گســترش 
یافتــه و در مواضع طرح ریزی  شــده 

مســتقر و در حال اجرای تمرین برای 
اجرای رزمایش هستند.وی تاکید کرد: 
در ایــن بخش از رزمایــش واحدهای 
ایســتگاه های  توپخانه،  زرهی،  پیاده، 
سیار پهپاد و جنگ الکترونیک نیروی 
زمینــی در منطقه عمومــی نصرآباد 
اصفهــان جهــت اجــرای رزمایش ۲ 
روزه مستقر شــده و موضع عملیاتی 
گرفتند.امیر ســرتیپ دوم چشــک با 
بیان اینکه تمامــی تجهیزات و ادوات 
زرهــی، نفربرها، توپ هــا و تجهیزات 
مهندســی از هشــت اســتان کشور 
در کمتــر از 4۸ ســاعت وارد منطقه 

عمومی رزمایش شده اند، افزود: تمامی 
ادوات به وســیله کشنده های سنگین 
و فوق ســنگین ســاخت کارخانجات 
نیروی زمینــی ارتش و صنایع داخلی 
کشور جا به جا و وارد منطقه عمومی 
رزمایش شده اند.سخنگوی رزمایش به 
آماده ســازی منطقه عمومی رزمایش 
برای اجرای عملیات اشاره کرد و افزود: 
یگان های مهندســی نیــروی زمینی 
ارتش یک ماه پیش از شروع رزمایش 
در منطقه حضور یافتــه و با اقداماتی 
نظیر جاده ســازی، پل گذاری، برطرف 
کردن موانــع طبیعی، اجرای تاکتیک 

زمین مسلح همچون حفر کانال و سد 
موانع بسترهای الزم جهت برگزاری و 
اجرای عملیات ویــژه در این رزمایش 
دو روزه را ایجاد کردند.امیر ســرتیپ 
دوم چشــک ادامه داد: رزمایش اقتدار 
۱4۰۱ نیروی زمینــی ارتش با هدف 
ارزیابی و ارتقای میزان توان و آمادگی 
رزمی یگان هــای نیروی زمینی ارتش 
در مقابلــه با تهدیدات نویــن، برگزار 
می شود.گفتنی اســت رزمایش اقتدار 
۱4۰۱ نیروی زمینی ارتش به مدت دو 
روز در منطقه عمومی نصرآباد اصفهان 

برگزار می  شود.

سخنگوی رزمایش اقتدار 1401 نیروی زمینی خبر داد:

استقرار واحدهای عملیاتی نیروی زمینی ارتش در منطقه عمومی رزمایش

رئیس جمهور از همه دستگاه های اجرایی خواست همه تالش 
خــود را برای مهار تــورم، ارتقای بهره وری بــا هدف افزایش 
کارآمدی دولت و دســتیابی به رشــد اقتصادی، ایجاد اشتغال  
واقعــی و پایدار و تداوم روند فعال ســازی واحدهای تولیدی و 
صنعتی در کشــور به کار گیرند.به گزارش ایسنا، سید ابراهیم 
رئیسی در جلسه دیروز چهارشنبه هیات دولت اظهارکرد: همه 
دســتگاه ها و بخش ها باید ارتقای بهره وری را با هدف افزایش 
کارآمدی دولت و دســتیابی به رشد اقتصادی پیگیری کنند و 
هیچ دســتگاهی نباید خود را از این مسئولیت مستثنی بداند.

رئیس جمهور رشــد اقتصادی را در گرو افزایش سرمایه گذاری 
و بهره وری دانســت و رئیس ســازمان امور اداری و استخدامی 
را مکلف کرد گزارشــی از فعالیت سازمان بهره وری در پیگیری 

ماموریت هایش برای ارتقای بهره وری در کشور ارائه دهد.رئیسی 
توجه به اقتصاد به عنوان مسئله اصلی کشور را مهم ترین مطالبه 
مقام معظم رهبری از دولت ســیزدهم عنوان کرد و با تاکید بر 
لزوم مهار تورم در کشور تصریح کرد: نباید هیچ گونه اقدام تورم زا 
از سوی دســتگاه ها صورت گیرد.رئیسی رشد اشتغال را دیگر 
ماموریت مهم دولت عنوان کرد و اظهار داشــت: ایجاد اشتغال  
واقعی و پایدار از تاکیدات مهم مقام معظم رهبری، شعار سال، 
تکلیف قانون و وعده دولت مردمی است که همه دستگاه ها باید 
آن را با احساس مسئولیت پیگیری کنند.»کنترل فعالیت های 
غیرمولد بانک هــا و جلوگیری از بنگاهــداری آنها« و »تامین 
ســرمایه در گردش واحدهای تولیــدی« از دیگر موضوعاتی 
مورد اشــاره رئیس جمهور بود که به رئیس کل بانک مرکزی 

و وزیر صنعت ماموریت داد آنها را پیگیری کنند.رئیس جمهور 
در بخش دیگری از سخنانش راه اندازی ۱۵۰۰ واحد اقتصادی 
در یک ســال گذشته را خبری مسرت بخش و امیدآفرین برای 
مردم دانســت و با تاکید بر تداوم روند فعال ســازی واحدهای 
تولیدی و صنعتی در کشور، اطالع رسانی و تبیین این دستاورد 
را برای افکار عمومی ضروری خواند.رئیســی با اشاره به اهمیت 
زیارت اربعین، از تالش ها و زحمات دســتگاه های مختلف برای 
خدمت رســانی به زائران عتبات عالیــات قدردانی کرد و اظهار 
داشــت: اربعین حرکت جهانی بســیار مهمی است که برکات 
فراوانی دارد، لذا همه بخش ها هر چه در توان دارند برای تسهیل 
زیارت و خدمت رســانی به زائران بسیج کنند.وی در عین حال 
به گزارش های دریافتی از نگرانی ها و مشکالت زائران اربعین در 

حوزه حمل و نقل اشاره 
کرد و از مسئوالن وزارت 
راه  وزارت  و  کشــور 
همکاری  با  که  خواست 
تامین  دستگاه ها،  دیگر 
مورد  نقلیــه  وســایط 
نیاز زائــران را با اولویت 
زائران  تا  کنند  پیگیری 

برای تردد با مشکل مواجه نشود.رئیس جمهور در بخش دیگری 
از سخنانش فسادستیزی و پاکدستی را از مهم ترین رویکردها و 
شاخصه های دولت سیزدهم دانست و با اشاره به اقدامات انجام 
شــده در یک سال اخیر برای مقابله با فساد و حذف بسترهای 
فسادزا از ساختار نظام اداری، به همکاران دولت تاکید کرد برای 
صیانــت از اعتبار دولت و جلوگیــری از هجمه بهانه جویان، بر 
عملکرد اطرافیان و مجموعه تحت مدیریت خود نظارت دقیق 

باشند.

رئیسی در جلسه هیات دولت:

هیچ گونه اقدام تورم زایی از سوی دستگاه ها صورت نگیرد

معاون پارلمانی رئیس جمهــور درخصوص زاهدی  وفا 
گفــت: هم در داخــل و هم در خارج کشــور مطالب 
کذبی منتشــر کرده اند که به هیچ وجــه صحت ندارد 
و بــا هــدف تخریب یک چهــره علمــی و مدیریتی 
صورت گرفته اســت.به گــزارش خبرنگار حوزه دولت 
خبرگزاری تسنیم، سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی 
رئیس جمهور در حاشیه جلسه روز چهارشنبه هیئت 
وزیــران در جمع خبرنگاران با اعالم رســمی معرفی 
»محمدهــادی زاهدی وفا« به عنوان وزیر پیشــنهادی 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس شورای اسالمی 
اظهار داشت: آقای زاهدی وفا دارای مدرک کارشناسی 
ارشــد و دکترای اقتصاد است و با اقتصاد اسالمی هم 
به خوبی آشنایی دارد و سال ها رئیس دانشکده اقتصاد 
بوده و برخی مسئوالن و نمایندگان مجلس از شاگردان 
او بودند و از جهت علمی، اخالقی و مدیریتی هم مورد 
تأیید رئیس جمهور است.معاون پارلمانی رئیس جمهور 
با بیان این که زاهدی وفا در شورای های مختلف شستا و 
موضوعات مختلف حضور داشته است و اشراف خوبی بر 

مسائل اقتصادی کشور دارد و می تواند هم در وزارتخانه 
و هم در مجموعه دولت شــخص مؤثر و موفقی باشد، 
ابراز امیدواری کرد که با توجه به تعطیالت تابســتانی 
مجلس و محدودیت فرصت رایزنی با کمیســیون ها، 
نماینــدگان با رأی باالیی زاهدی وفــا را به عنوان وزیر 
انتخــاب کنند.  حســینی همچنین دربــاره ادعاهای 
مطرح شــده در خصوص دوتابعیتی بودن زاهدی وفا، 
گفت: هم در داخل و هم در خارج کشور مطالب کذبی 
منتشر کرده اند که به هیچ وجه صحت ندارد و با هدف 
تخریــب یک چهره علمــی و مدیریتی صورت گرفته 
است؛ در حالی که ایشان برای تحصیل به خارج رفته 
بوده و به ایران بازگشته است. برخی هم شایعه کردند 
پسر آقای زاهدی وفا در اروپا شرکت دارد در حالی که 

ایشان اصاًل اوالد ذکور ندارد!

توضیحات حسینی در خصوص سوابق وزیر پیشنهادی کار

زاهدی وفا دوتابعیتی نیست

از طرف کنعانی؛
ایران حمله تروریستی در 
 شمال بورکینافاسو 
را محکوم کرد
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تهران- ایرنا- دولت ســیزدهم به جای اســتفاده از ابزار افزایش نرخ سود بانکی 
برای مهار تورم به دلیل تحمیل هزینه به اقتصاد کشــور، مهار کســری بودجه و 
کنترل ترازنامه بانک ها را در دســتور کار قرارداده که نتیجه آن نصف شدن تورم 
تولیدکننده و افت ۱۹ درصدی تورم مصرف کننده بوده اســت. به گزارش ایرنا، 
وزارت امور اقتصادی و دارایی، در پاســخ به اخبار منتشــر شــده مبنی بر اینکه 
وزیر اقتصاد نباید در سیاســت گذاری پولی دخالت کند، اعالم کرد: در ابتدا باید 
به این نکته توجه داشت که قطعاً یکی از مسئولیت های وزیر اقتصاد ثبات و ارتقا 
شاخص های اقتصاد کالن است. همچنین وزیر اقتصاد عضو شورای پول و اعتبار 
و رئیس مجمع عمومی بانک های دولتی است و طبق قانون موظف به پاسخگویی 
به نمایندگان مجلس است. این مسئولیت ها نافی وظایف و اختیارات بانک مرکزی 
نیســت؛ اما از این منظر وزیر اقتصاد نسبت به مســائل اقتصاد کالن مسئولیت 

مشخصی دارد.

رشد غیرتورمی راهبرد دولت سیزدهم
در زمینه سیاست گذاری اقتصادی، دولت سیزدهم در همگرایی کامل بین وزارت 
اقتصاد و بانک مرکزی، در زمینه کنترل نرخ تورم سیاست هایی را اتخاذ کرده که 
در عین مهار رشد نقدینگی، هزینه جدیدی به اقتصاد کشور و نظام بانکی تحمیل 
نکند. در همین راستا، در آذرماه سال گذشته وزیر اقتصاد از برنامه این وزارتخانه 
از نقشه راه رشد غیرتورمی رونمایی کرد که در آن برنامه افزایش بیش از حد نرخ 
ســود بانکی برای مهار تورم جزء برنامه ها و محورهای اعالم نبود.همچنین رئیس 
جمهور در طول یک ســال گذشــته بر کاهش نرخ تورم و در عین حال افزایش 
رشد اقتصادی تاکید داشته است. آخرین تاکید رئیس جمهور بر رشد غیرتورمی 
در جلســه با مدیران بانک مرکزی در حضور وزیر اقتصاد مطرح شد. تاکید کرد: 
می خواهیم هم تورم نباشد و هم رکود نباشد. در برخی سال ها تورم کاهش یافته، 

اما رکود به وجود آمده است.

جهش 73 درصدی درآمدهای مالیات و تامین نیمی از درآمدهای بودجه 
سیاست دولت برای کنترل تورم در یک سال اخیر، بازپرداخت تنخواه بودجه سال 
۱۴۰۰ به بانک مرکزی به میزان ۵۶ هزار میلیارد تومان، کاهش استفاده از تنخواه 
بودجه در سال ۱۴۰۱، تالش برای وصول بیشتر مالیات با شناسایی مودیان جدید 
مالیاتی و کاهش کسری بودجه بوده است.در همین راستا، درآمدهای دولت در ۵ 
ماه اول سال ۱۴۰۱ معادل ۴۱۲ هزار میلیارد تومان بوده که از این رقم ۲۰۰ هزار 
میلیارد تومان سهم مالیات بوده است. رشد کل درآمدهای دولت ۵۶ درصد و رشد 
درآمدهای مالیاتی در ۵ ماه اول امسال ۷۳ درصد بوده است. سهم مالیات از کل 

درآمدهای دولت در مدت مذکور به ۴۸.۵ درصد رسیده است.

کاهش 70 درصدی خلق پول بانک ها با کنترل ترازنامه
از طرف دیگر از ناحیه سیاست گذاری پولی، رویکرد دولت و بانک مرکزی در دولت 
ســیزدهم، کنترل و ساماندهی خلق پول بانک ها با ایجاد ساختاری برای کنترل 
مقداری ترازنامه بانک ها بوده است. با اجرای سیاست کنترل ترازنامه بانک ها، افت 
قابل توجهی در خلق پول بانک ها رخ داده است به طوری که رشد مانده تسهیالت 
اعطایی بانک ها از ۱۶.۵ درصد در ۴ ماه اول سال گذشته به ۵.۳ درصد در ۴ماهه 
اول ســال جاری رسیده است. همچنین رشد ســپرده های بانکی در ۴ماهه اول 
امسال به ۸.۳ درصد رسیده در حالی که رشد سپرده ها در ۴ ماه اول سال گذشته 
رقمی بالغ بر ۱۴.۲ درصد بوده اســت.همچنین بررسی عملکرد ۱۱ بانک بورسی 

در ۵ ماه اول امسال نشان می دهد رشد مانده تسهیالت اعطایی این بانک ها ۷.۹ 
درصد بوده در حالی که مانده تسهیالت در ۵ ماه اول سال گذشته برای این ۱۱ 
بانک ۲۵.۸ درصد داشته است. بنابراین سیاست های مجموعه دولت سیزدهم در 

کنترل رشد نقدینگی در جهت مهار تورم بوده است.

آسیب های افزایش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی اقتصاد ایران
سیاست هایی مانند افزایش نرخ سود بانکی که سیاست هایی متعارف در بانک های 
مرکزی اســت، در شــرایط امروز اقتصاد ایران به دالیــل مختلف چندان توصیه 
نمی شــود. ازجمله این دلیل وضعیت ناترازی قابل توجه در برخی بانک ها است. 
افزایش نرخ ســود سپرده در شرایط فعلی موجب افزایش هزینه و تشدید شکاف 
بین درآمد حاصل از تســهیالت اعطایی و سود سپرده پرداختی به سپرده گذاران 
می شود چرا که وضعیت وصول تســهیالت اعطایی در بانک های ناتراز استاندارد 

نیست.

کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی منجر به انبساط قابل توجه پایه پولی 
نشده

با همه این اوصاف، تغییر رفتار بانک مرکزی برای کنترل تورم، رفتاری انبســاطی نبوده 
است چرا که با نگاهی به میزان خرید اوراق بدهی در دست بانک ها از سوی بانک مرکزی 
می بینیم، رشد قابل توجه و نگران کننده ای نسبت به قبل نداشته است. در آخرین گزارش 
عملیات اجرایی سیاست پولی در ۱۴ شهریورماه، بانک مرکزی ۶۷ هزار میلیارد تومان از 
اوراق بانک ها را خریداری کرده است. میزان خرید اوراق بدهی در دست بانک ها در اوایل 
مردادماه و در زمانی که نرخ سود در بازار بین بانکی در دامنه ۲۱ درصد قرار داشت، حدود 
۵۹ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان بود؛ بنابراین از این محل صرفاً ۷ تا ۸ هزار میلیارد تومان به 
پایه پولی افزوده شده است.باید به این نکته توجه داشته باشیم که میزان بازخرید اوراق 
بدهی در دست بانک ها در اواخر سال ۱۴۰۰ از ۱۰۱ هزار میلیارد تومان عبور کرده بود. 
به این ترتیب میزان بازخرید اوراق بدهی پس از توافق برای نگه داشتن نرخ سود در دامنه 
۲۰ درصد، ۳۴ هزار میلیارد تومان هم کمتر شده است.ضمن اینکه در ۱۲ ماه منتهی به 
تیرماه امسال رشد پایه پولی به ۲۶.۲ درصد کاهش یافته در حالی که در ۱۲ ماه منتهی 

به تیرماه سال ۱۴۰۰ رشد پایه پولی از ۴۲ درصد هم عبور کرده است.

نصف شــدن تورم تولیدکننده و کاهش 19 درصدی تورم مصرف کننده 
در 11 ماه

فارغ از این تحلیل ها، متغیرهای اصلی در حوزه تورم را باید مالک نظر قرار داد. بر 
اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم تولیدکننده و مصرف کننده در شیب 
نزولی قابل توجهی قرار دارد. در شــهریورماه سال ۱۴۰۰ تورم تولیدکننده ۸۰.۹ 
درصد و تورم مصرف کننده ۵۹.۳ درصد بوده؛ اما باوجود حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، 
در مردادماه سال جاری تورم تولیدکننده به ۴۲.۱ درصد و تورم مصرف کننده به 
۴۰.۱ درصد کاهش یافته اســت. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده 
در مردادماه در ســطح ۳۵.۸ درصد قرار گرفته است. شاخص دیگری که می توان 
در ارزیابی تورم به آن اســتناد کرد، نرخ تورم ماهانه است. بر اساس گزارش بانک 
مرکزی، نرخ تورم ماهانه تولیدکننده از ۸.۵ درصد در اردیبهشت ماه به ۰.۲ درصد 
در مردادماه رســیده و تورم ماهانه مصرف کننده از ۱۰ درصد در خردادماه به ۲.۴ 
درصد در مردادماه امســال کاهش یافته است.بنابراین نرخ تورم در شیب نزولی 
قرار دارد و با استمرار سیاست های دولت در حوزه تقویت تولید و عرضه کاالهای 

اساسی و کنترل نقدینگی، ادامه خواهد داشت.

وزیر راه و شهرسازی:

نمی دانم مشاورم چرا بازداشت شده است
وزیر راه و شهرسازی درباره وضعیت ناوگان هوایی ایران گفت: در 
بحث تعمیر هواپیما وضعیت بسیار خوبی داریم و در حال حاضر ۹ 
فروند هواپیمای روسی در ایران در حال تعمیر هستند.به گزارش 
ایسنا، رستم قاسمی با حضور در برنامه صف اول، درباه تمهیدات 
وزارت راه و شهرسازی برای اربعین امسال توضیح داد: در موضوع 
اربعین امسال، شرایط متفاوتی از هر سال داریم زیرا تعداد زائران 
بیش از پنج میلیون نفر هستند که جمعیت عظیمی است. اکنون 
در کشــور ســتاد مرکزی اربعین را داریم که مسوولیتش با وزیر 
کشــور است و هر کدام از وزارتخانه ها مسوولیت هایی دارند.وی با 
اشــاره به مســوولیت حمل ونقل جاده ای، بیان کرد: از اوایل سال 
گذشته ستادی را شکل دادیم و مسیر عبور جاده ها از پاکستان و 
پایانه های میرجاوه را تا پایانه های غربی کشور اصالح کردیم. برای 
اصالح و بهبودی این جاده ها بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومان در این 
مدت هزینه شده و در این مدت همکاران ما به طور شبانه روزی کار 
کردند.وزیر راه و شهرسازی درباره ظرفیت ناوگان جاده ای، اظهار 
کرد: در جاده ها وضعیت خوب است اما وضع ناوگان حمل و نقل 
مناسب نیست. ما برای عبور پنج میلیون زائر، به ۱۴ هزار اتوبوس 
نیاز داریم، اما آنچه امروز هســت ۸۰۰۰ اتوبوس در اختیار داریم. 
برای تامین این مقدار اتوبوس باقی مانده، با دســتگاه های مختلف 
جلسه گذاشتیم که هرکدام از دستگاه ها حتی اگر شده سرویس 
کارکنانشــان در این مدت را محدود کنند و تعدادی اتوبوس در 
اختیار ما قرار دهند، زیرا مســئله کمبود اتوبوس، مسئله ی جدی 

ماست.

کسانی که می توانند از ماشین شخصی استفاده کنند
قاســمی ادامه داد: در این مدت پایانه ها و پارکینگ ها را وســعت 
دادیم، امکاناتی از جمله ســایه بان در این مناطق گذاشتیم، زیرا 
اربعین امسال هوا هم گرم است و این جمعیت زیاد، تمهیدات الزم 
می طلبد. ما تا جایی که امکان تهیه وسیله عمومی داشته باشیم، 
در اختیار مردم قرار می دهیم، اما به دلیل کم بود وسایل حمل ونقل 
عمومی، توصیه می کنیم کســانی که می توانند،  از وســایل نقلیه 
شخصی استفاده کنند.وی درباره اقدامات انجام شده در حوزه ریلی 
بیــان کرد: در حوزه ریلی امســال ۱۰۰ درصد ظرفیت را افزایش 
داده ایم و قابلیت جابه جایی ۳۰۰ هزار نفر تا مرزهای عراق را داریم. 
این قطارها در شــهرهای مختلف سفر می کنند و اقدامات خوبی 
انجام شده تا بازگشت زائران به شهرهایشان زودتر انجام شود. قطار 

زاهدان - خرمشــهر هم سه شنبه افتتاح شد تا زائران زاهدان را به 
خرمشهر هدایت کند.وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه امسال در 
بخش ریلی هیچ افزایش نرخــی صورت نگرفته، گفت: در بخش 
هوایی قیمت بلیت رفت و برگشــت به نجف شش میلیون تومان 
اســت و هیچ ایرالینی حق ندارد در بــازه زمانی اربعین از ۱۵ تا 
۳۰ شــهریورماه، بلیتی با نرخ باالتر بفروشد. البته در قیمت بلیت 
اتوبوس ها به دلیل یکســر خالی بودن، امروز کمی افزایش قیمت 
داشــتیم و مشــوق هایی برای آنها قرار دادیم.قاسمی ادامه داد: از 
جمله اینکه مقرر شــد، طی ۱۵ روز بازه زمانی اربعین هیچگونه 
هزینه عوارض آزادراهی از خودرو و اتوبوس ها گرفته نشــود. البته 
واقعیت این اســت اتوبوس کم داریم، تعداد متقاضیان اربعین از 
ظرفیت ما بیشــتر اســت، حتی تالش کردیم ۴۰۰۰ اتوبوس از 
کشــورهای همسایه اجاره کنیم اما موفق نشدیم، اما قرار است با 
دستور آقای مخبر اتوبوس دستگاه ها در اختیار قرار بگیرد که در 

آن صورت بخشی از مشکالت ما حل می شود.

وزارت راه، مابه التفاوت بلیت های بیشتر از شش میلیون را 
می دهد

وی دربــاره تخلف در فروش بلیــت چارتری اربعین گفت: بعضی 
بلیت های چارتــری برای زمان پیش از بازه اربعین بوده اما دراین 
بازه اجازه فــروش بلیت چارتر ندارند. تاکنون ۱۵۰ پرواز به نجف 
داشــتیم، تخلفات محدودی هم صورت گرفته که برخورد شــده 
است. امسال آژانس ها اجازه فروش ندارند، بلکه خود ایرالین ها باید 
بلیت بفروشند. اگر زائران بلیت را گران خریدند، در فرودگاه ها میز 
خدمت داریم که می توانند گزارش دهند و وزارت راه مابه التفاوت را 
پرداخت می کند.وزیر راه با بیان اینکه تعداد پروازها محدود است، 
گفت:  در حال رایزنی برای افزایش پروازها هستیم، اما فرودگاه های 
نجف و بغداد اجازه تعداد مشخصی پرواز را به ایران می دهند زیرا 
ظرفیت مشخصی دارد. درخواست ما ۱۰۰۰ پرواز است اما هنوز از 
عراق مجوز نگرفتیم. سال گذشته ۶۰ هزار زائر هوایی داشتیم، اما 
امسال برای ۱۰۰ هزار نفر برنامه ریزی کردیم، البته بیش از ۵۰۰ 
هزار نفر ثبت نام و تقاضای سفر هوایی داریم اما ظرفیت هوایی ما 
در دو هفته بسیار کمتر از این رقم است.قاسمی همچنین در پاسخ 
به اینکه آیا عزل دو مدیر ایران ایر به علت توزیع نامناســب بلیت 
هواپیما صحت دارد، گفت: بله دو مدیر ایران ایر به دلیل تخلف عزل 

شدند که به دلیل حفظ آبرو، نامشان ذکر نمی شود.

تحریم ها بر صنعت هوایی ایران تاثیر داشت
وی بــا تایید این نکته که تحریم ها بر صنعت هوایی ایران تاثیر 
داشته، بیان کرد: اکنون قیمت یک فروند ایرباس ۱۰۰ میلیون 
دالر است، با این قیمت نمی صرفد تا در ایران با ایرباس نو پرواز 
داشــت و حرف ایرالین ها هم صحیح است. قطعات هواپیما نیز 
دیگر با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی وارد نمی شــوند. از طرفی برای 
مردم هم قیمت ها گران است. با وجود این، ما سال گذشته ۷۶ 
پرنده داشــتیم که با ایجاد سازوکار و تعمیرات، امسال به ۱۷۰ 
فروند پرنده با قابلیت پرواز رسیدیم. وزیر راه و شهرسازی با بیان 
اینکه در چند ماه گذشته برای تعمیر هواپیماها در شرایط بسیار 
خوبی قرار گرفتیم، گفت: قرار نبود این را اعالم کنم اما از آنجایی 
که ایران اینترنشنال این موضوع را لو داده، می گویم که امروز با 
دانش متخصصان ایرانی، ۹ فروند هواپیمای روسی در ایران در 
حال تعمیر است. این نشان می دهد از بسیاری از تحریم ها عبور 
کردیم و به تکنولوژی تعمیرات دســت یافته ایم.قاسمی با بیان 
اینکه یکی از موضوعات جدی کشور که باید برایش فکر اساسی 
شود، توسعه ناوگان ریلی اســت، گفت: برای ۱۴ هزار کیلومتر 
خــط ریلی موجود، ۱۰۰۰ لوکوموتیو نیــاز داریم، همچنین بر 
اســاس برنامه ما باید ۳۰ درصد از بار کشور را به وسیله حمل و 
نقل ریلی جابه جا کنیم اما با دو مشکل سن باالی ناوگان و تعداد 
کم زیرساخت حمل و نقل مواجه هستیم. سرعت قطارهای باری 
ما کمتر از ۱۰ کیلومتر در ساعت است و زیرساخت های کشور 
نیز برای حمل ونقل ریلی بســیار ناکافی است و ما برای تحول 
در ایــن بخش نیاز برنامه مفصل داریم.وی با اشــاره به تکمیل 
خط آهن شلمچه-بصره گفت: مسئله داخلی عراق سبب شده تا 
شاهد توقف پیشرفت راه آهن شلمچه- بصره باشیم، امیدواریم با 

ایجاد ثبات در عراق این خط پیگیری شود.

استفاده از ظرفیت های کریدور ترانزیتی کشور
وزیر راه و شهرســازی با اشــاره به نشست اخیر در عشق آباد و 
تفاهم نامه ها در مورد اســتفاده از ظرفیت های کریدور ترانزیتی 
کشور گفت: ایران در مسیر ژئوپلتیک ترانزیت بین المللی است 
و همه کشــورهای حاضر در این نشســت درخواست مالقات با 
ایران را داشتند، چون ما بهترین مسیر کریدوری در منطقه ایم 
و در حال تفاهم با تمامی این کشورها ظرف سه ماه هستیم. بر 
اساس گزارشات، ۲۰۰ میلیون تن بار در حوزه منطقه است و ما 

اگر ۵۰ درصد از این بار را جذب کنیم، رقم بسیار مناسبی برای 
ترانزیت ما خواهد بود.قاســمی با بیان اینکه ما هیچ سالی بیش 
از ۳.۵ میلیون تن ترانزیت نداشــته ایم، افزود: سال گذشته ۱۰ 
میلیون تن بار از کشــور ترانزیت شد و هم اکنون با روس ها قرار 
داد انتقال ۲۰ میلیون تنی داریم و برنامه توسعه این قرارداد به 
۵۰ میلیون تن وجود دارد، اما نیاز داریم تحول جدی در مسیر 
جاده ای داشته باشیم تا بتوانیم از این فرصت استفاده کنیم.وی 
خاطرنشــان کرد: ما باید در یک برنامه چهار ساله کریدورهای 
اصلی کشور در حوزه زیرساخت را توسعه دهیم تا حجم بیشتری 
از بار منطقه از کریدورهای شــمال به جنوب و شرق به غرب از 
ایران عبور کند. انتقــال بار از هند به فنالند از ایران ۱۵ روز به 
طول می انجامد در حالیکه همین مســیر از طریق دریا بیش از 
۴۵ روز زمان نیاز دارد و یک تحول بنیادی در دو ماه آتی در این 
حوزه اتفاق می افتد. همچنین مســیر چابهار-سرخس در شرق 
کشــور و خط آهن رشت-آستارا جزء مهمترین زیرساخت های 

ریلی کشور است که تکمیل خواهد شد.

نمی دانم مشاورم چرا بازداشت شده است
وزیر راه و شهرســازی در پاسخ به سوالی مبنی بر بازداشت یکی 
از مشــاورانش در وزارتخانه گفت: یک نفر از مقامات اطرافیان 
ما بازداشــت شده و ما اطالع نداریم به چه دلیل بازداشت شده 
است. شاید افرادی از نظر سیاسی با من زاویه داشته باشند، اما 
اگر کسی در موضوع اقتصادی مسئله ای داشته باشد، حتی اگر 
چشمم هم باشد باید تخلیه شود.قاسمی گفت: من در دوره ای 
مســئولیت بزرگی در نیروی قدس سپاه و قرارگاه خاتم و ۱۰۰ 
هزار میلیارد تومان پروژه داشتم و در این مسایل حساس هستم. 
درباره این موضوع هم چون اطالعاتی درباره بازداشت وی ندارم، 
اظهارنظری نمی کنم.وی با اشاره به ضرورت بستن گلوگاه های 
فســاد، اظهار کرد: تنها دو ســازمان راهداری و شرکت راه آهن 

دسترسی به ارایه مجوز دارند که قرار است در روزهای آتی این 
دو نهاد به درگاه ملی متصل شــوند تا در دولت سیزدهم زمینه 

جلوگیری از فساد را فراهم کنیم.

بین 10 تا 15 میلیون مسکن کم داریم
وزیر راه و شهرسازی اشاره به اهمیت مسکن در کشور گفت: ما 
یک عقب ماندگی جدی در بخش ساخت مسکن در کشور داریم 
که بخش عمده آن مرتبط با پاسخگویی به نیازهای جدید است 
و بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون مســکن کم داریــم. از مهرماه به بعد، 
تحویل مسکن به متقاضیان ادامه پیدا خواهد کرد، در شهرهای 
کــه زمین وجود دارد، ما زمین رایــگان می  دهیم تا بروند و در 
مدت زمان معین خانه بسازند.قاســمی با اشاره به برنامه دولت 
برای ســاخت مسکن یک طبقه و دوطبقه گفت: در حال حاضر 
۲۰۰ هزار واحد مســکونی روستایی در مرحله نهایی شدن قرار 
گرفته و برنامه داریم تا پایان دولت ۸۰۰ هزار مسکن روستایی 
را تکمیل کنیم. ۳۰۰ هزار مســکن خودمالکی در دســتور کار 
است، هدف ما در کشور افزایش عرضه مسکن است که به صورت 
شــبانه روزی پیگیری می شود.وی افزود: مسئله ما مسئله زمین 
نیست و ما زمین را برای دو سال آتی فراهم کردیم، رئیس جمهور 
دغدغه ساخت مسکن دارند و شبانه روزی این مسئله را پیگیری 
می کنند و دســتور دادند همه دستگاه ها تا پایان شهریور زمین 
الزم را تامین کنند.وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تفاهم وزارت 
راه و ســازمان ثبت گفت: اگر دستگاه ها زمین برای نهضت ملی 
مسکن ندهند، سند زمین به صورت یک طرفه برای وزارت راه و 
شهرسازی تامین شده است. زمین هایی که از سمت دولت برای 
نهضت ملی مســکن در نظر گرفته شده است، چهار درصد کل 
زمین ها اســت. ما از بانک ها به غیر از بانک مســکن در نهضت 
ملی مسکن راضی نیستیم و بسته تسهیالتی ما اجرای موبه موی 

قانون جهش تولید و تامین مسکن است.

وزارت اقتصاد گزارش داد؛

نصف شدن تورم تولیدکننده در 11 ماه
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گزیده خبر

مهندس ایرج رخصتی:
محصوالت جدید ذوب آهن به صنعتی شدن 

ساخت و ساز مسکن کمک می کند
در صنعت فوالد و در بخش تولید محصوالت ساختمانی 
، دیگر نباید به تولیــد فوالدهای عمومی اکتفا کنیم . 
در این راســتا ذوب آهن اصفهان ،   فوالدهای جدید ، 
خاص و صنعتی را تولید می کند . مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان در نخستین همایش فناورانه صنعت ساختمان 
و مسکن که در ســالن همایش های مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی 
با محوریت طرح جهش تولید مسکن برگزار شد ضمن بیان مطلب فوق گفت :  
خوشبختانه امروز شاهدیم که مرکز تحقیقات وزارت راه ، مسکن و شهرسازی به 
دنبال تحول صنعت ساختمان است تا ضمن بهبود معماری ساختمان ، مزایایی 
همچون کاهش هزینه و افزایش ســرعت ساخت و ساز نیز حاصل گردد که این 
امر مستلزم ، تغییر در نوع ساخت وساز و صنعتی سازی است .مهندس رخصتی 
اظهار داشت :صنعتی سازی در ساخت و ساز نیاز به استفاده از محصوالت جدید 
دارد تا کیفیت ، سرعت و ایمنی در ساخت و ساز متحول شد .وی افزود : جهت 
مرتفع ســازی دیگر نمی توان از محصوالت عمومی اســتفاده کرد و لذا باید به 
ســمت تولید محصوالت جدید با تکنولوژی جدید برویم که در این راستا ذوب 
آهن تولید انبوه محصوالتی همچون تیرآهن های بال پهن را محقق ساخته که 
مزایای اســتفاده از آن در راستای شاخص های صنعتی سازی است .مدیرعامل 
ذوب آهن اصفهان با اشــاره به اینکه ایران بــا ۳۰ میلیون تن تولید رتبه دهم 
تولید فوالد دنیا را دارد و ظرفیت تولید بیش از ۴۰ میلیون هم موجود است  در 
حالیکه قبل از انقالب تنها یک کوره بلند با تولید ساالنه ۵۰۰ هزار تن در اختیار  
داشتیم گفت : با توجه به جمعیت ومصرف سرانه فوالد ، هم اکنون با تولید مازاد 
مواجه هســتیم که باید صادر شود و لذا حرکت صنایع فوالدی به سمت تولید 
 محصوالت خاص مشکلی در تامین محصوالت فوالدی عمومی ایجاد نمی کند .

یک تولید تازه در طیف محصوالت فوالد خراسان
 میلگرد »آج مرکب« فوالد خراسان

 به بازار آمد
شرکت »مجتمع فوالد خراسان« بنا بر نیاز مشتریان و تقاضای بازارهای داخلی 
و خارجــی عرضه میلگرد آج ۵۰۰ را آغاز کرد .معاون بهره برداری مجتمع فوالد 
خراســان، با اعالم این مطلب افزود : تولید میلگرد آجدار مرکب )موسوم به آج 
۵۰۰( مطابق با استاندارد ملی در ناحیه نورد این مجتمع پس از بررسی های فنی 
و آماده سازی تجهیزات و شرایط مورد نیاز انجام شد.فضیلتی گفت: این محصول 
جدید، کاربرد متفاوتی در صنعت ســاختمان دارد و این دستاورد حاصل تالش 
همکاران »نورد« و »کنترل کیفیت« مجتمع است.بختیاری، معاون »بازاریابی و 
فروش« مجتمع فوالد خراسان نیز با بیان این که ورود به بازارهای جدید و جذب 
مشتریان، مستلزم تنوع و توسعه طیف محصوالت تولیدی شرکت است، افزود: 
تولید این محصول بر اســاس مطالعه بازار و تقاضای مشتریان داخلی و خارجی 
صورت گرفته و امکانی تازه به قابلیت های حوزه بازاریابی و فروش شرکت از طریق 
تنوع سبد محصوالت نهایی اضافه کرده است.مدیر واحد »نورد« مجتمع تولیدی 
فوالد خراسان هم درباره تولید محصول جدید گفت: شمش به کار گرفته شده در 
تولید میلگرد آج مرکب، دارای مشخصات کیفی متناسب و مبتنی بر درخواست 
مشتریان بوده که در واحد فوالدسازی مجتمع و براساس مختصات و ویژگی های 

مورد درخواست، تولید شده بود .

گازرسانی به 8 روستای شهرستان بیله سوار 
از توابع استان اردبیل 

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل از پایان عملیات 
گازرسانی به هشت روستای شهرستان بیله سوار خبر 
داد.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل 
، میر ســعید ســید متین مدیر عامل این شرکت در 
مراســمی که بدین منظور و با حضــور فرماندار بیله 
ســوار، فرمانده سپاه شهرستان ، رئیس اداره گاز و جمعی از مسئولین محلی و 
شهرســتانی در محل روستای زندآباد بیله سوار برگزار شد اظهار داشت: توسعه 
گازرســانی به مناطق روستایی و ایجاد زیر ساختهای الزم برای توسعه صنعتی 
در استان نسبت به سایر استانها رشد چشمگیری داشته و این مّهم در مهاجرت 
معکوس و رشــد اقتصادی منطقه بسیار تأثیرگذار می باشد.وی در ادامه گفت : 
گازرسانی به 8 روستای این شهرستان در قالب 2 پروژه گازرسانی از سال 1۳99 
آغاز شد و با اعتباری بالغ بر 2۴ میلیارد ریال  به بهره برداری رسید که با افتتاح 
این پروژه های گازرســانی بیش از 1۰۰ خانوار روستایی شهرستان بیله سوار از 
نعمت گاز طبیعی بهره مند می شــوند.این مقام مسئول؛ گازرسانی به مناطق 

روستایی و کمتر بهره مند را از اهداف عالیه شرکت ملی گاز ایران برشمرد.

به مناسبت هفته دولت انجام شد؛
بهره برداری و آغاز به کار بیش از ۳۰ طرح 

راهداری در استان همدان
همدان- شهناز محمدی: همزمان با گرامیداشت هفته دولت بهره برداری 
و آغاز بــه کار ۳1 طرح راهداری با مجموع 121 میلیارد و ۷۰۵ میلیون 
تومان در اســتان همدان انجام شد.مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده 
ای همدان با بیان این مطلب گفت: طرح های مورد بهره برداری شــامل 
لکه گیری و روکش آســفالت، احداث و تکمیــل زیرگذر، اجرای حفاظ 
میانی نیوجرســی، مجتمع خدماتی رفاهی، اجرای سیســتم روشنایی، 
تعمیرات اساسی  پل، تعریض پل، باسکول هوشمند محور کش، دستگاه 
ســامانه توزین و ســاخت راه روستایی هســتند که به بهره برداری می 
رســند.صفر صادقی راد افزود: لکه گیری و روکش آسفالت پیچ دشته در 
محور قهاوند دشــته به طول یک کیلومتر، لکه گیری و روکش آســفالت 
محــور همدان تهران به طول دو کیلومتر، لکه گیری و روکش آســفالت 
محور همدان بیجار به طول 2.۷۳ کیلومتر، لکه گیری و روکش آســفالت 
محور همدان مالیر به طول 2.2 کیلومتر، تکمیل، روســازی و آســفالت 
رمپهای زیرگذر ســرخ آباد، تعمیرات اساسی پل کوریجان، احداث رادیه 
و انجام تعمیرات بخشــهای مختلف پل، تعمیرات اساســی پل جورقان، 
احداث رادیه و انجام تعمیرات بخشــهای مختلف پل، تعریض چند دهانه 
پل بااســتفاده از دال های پیش ساخته در محور تهران اولیایی، باسکول 
هوشــمند محور کش پلیس راه همدان تهران، یک دستگاه سامانه توزین 
در حال حرکت پلیس راه همدان تهران و اجرای سیستم روشنایی نقطه 
ای در تقاطعــات از جمله طرح های مــورد بهره برداری این اداره کل در 

شهرستان همدان است.

برپایی موکب چادرملو در مسیر 
نجف اشرف به کربالی معلی

برای اولین بار و پس از 2 ســال محدودیت های ناشی از کرونا، 
شــرکت معدنی و صنعتــی چادرملو، موکب اســکان زائرین 
اربعین حســینی را در کشــور عراق برپا کرد.چادرملو با هدف 
خدمت رســانی به زائران بزرگترین اجتماع معنوی شــیعیان 
جهان، این موکب را در شــهر نجف و در عمود 1۷۰ دایر کرده 
است. این موکب شامل اسکان و پشتیبانی در زمینی به مساحت 
۳۰۰۰ مترمربع با ظرفیت ۷۰۰ نفر و با اعزام 12۰ نفر از پرسنل 
جهت خدمات رسانی به زائران، رسالت فرهنگی خود مبنی بر 
ترویــج فرهنگ و مکتب اهل بیت )ع( را در این فرصت معنوی 
بــا اجرای برنامه های فرهنگی و مذهبی ایفا خواهد کرد.موکب 
چادرملو تا 2۶ شهریور پذیرای زائران حسینی در نجف اشرف 

خواهد بود.

مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان از 
اعتبارات محرومیت زدایی کشور به 

گلستان تخصیص می یابد
حمایــت ویژه دولت و نمایندگان مجلس شــورای اســالمی از 
محرومیت زدایی و توسعه و عمران روستاها / مبلغ 1۰۰ میلیارد 
تومان از اعتبارات محرومیت زدایی کشور به گلستان تخصیص 
می یابد.مدیرکل بنیاد مســکن گلستان گفت: با حمایت دولت 
محترم و پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسالمی، مبلغ ۳1۰۰ 
میلیارد تومان با تخصیص 1۰۰ درصد جهت تهیه و اجرای طرح 
های هادی روستایی در اختیار بنیاد مسکن کشور قرار گرفت که 
سهم هر استان بطور مساوی 1۰۰ میلیارد تومان خواهد بود که 
پس از توزیع بر اساس شاخص های توسعه روستایی در شورای 
برنامه ریزی و توسعه استان، توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
در راســتای محرومیت زدایی، توســعه و عمران روستاها هزینه 
خواهد شد.مهندس حسینی گفت: امسال برای نخستین بار مبلغ 
۳1۰۰ میلیارد تومان برای محرومیت زدایی اســتان های کشور 
در نظر گرفته شــده که از این مبلــغ 1۰۰ میلیارد تومان برای 
روستاهای گلستان تخصیص یافت.وی تصریح کرد: امیدواریم این 
اعتبار تا یکماه اینده ابالغ و تخصیص یابد.مدیرکل بنیاد مسکن 
استان در پایان با تشکر ویژه از دولت محترم و نمایندگان انقالبی، 
این اقدام را موجب عمران و آبادانی و جهش در شــاخص های 
توسعه ای و ارتقای سطح رفاه و زندگی روستانشینان و ماندگاری 

قشر مولد و سرعت در مهاجرت معکوس به روستاها دانست.

مدیر عامل شرکت برق حرارتی مطرح کرد؛

برنامه ساخت نیروگاه های با سوخت میعانات و زغالسنگ
مدیر عامل شــرکت برق حرارتی اظهار داشــت: در کشورهای 
همسایه نیروگاه های ساخت زیمنس، GE، و آلستون را در حالی 
که شرکت سازنده اعالم کرده بود امکان تعمیر نیست، به صورت 
ترک تشریفات به ما واگذار شد و توانستیم تعمیرات آنها را انجام 
دادیم. به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، عبدالرسول پیشاهنگ 
در نشست خبری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه برق حرارتی 
1۳2 نیروگاه و ۶۰ واحد نیروگاهی را تحت پوشــش دارد، اظهار 
داشت: در واقع کل نیروگاه های بخش خصوصی و دولتی تحت 
نظر ما اداره می شــوند.وی با بیان اینکه مســئولیت تولید برق 
کشور با ما است، افزود: بزرگ ترین و بیشترین امکانات ما بسته 
به نیروی انسانی متخصص است.مدیر عامل شرکت برق حرارتی 
تصریح کرد: 12 هزار نفر در سطح کشور کار تولید برق را انجام 
می دهند که متخصصین درجه یک هســتند.وی با اشاره به کار 
تعمیرات از ســوی متخصصین داخلی، گفــت؛ بطور مثال یک 
نیروگاه ســاخت GE امریکا در یزد ظرف ۶ ماه کار تعمیرات به 
مدار برگشــت در حالی که شرکت سازنده اعالم کرده بود قابل 
تعمیرات نیســت. همچنین در کشورهای همسایه نیروگاه های 
ســاخت زیمنس، GE، و آلستون را در  حالی که شرکت سازنده 
اعالم کرده بود امکان تعمیر نیست، به صورت ترک تشریفات به 
ما واگذار شد و توانستیم تعمیرات آنها را انجام دادیم.پیشاهنگ 
همچنیــن بیان کرد: امســال در نکا یک پره دچار شکســتگی 
شــد که باید برای تعمیرات 2۰ روز واحد تعطیل می شــد، اما 
ما بخاطر تعهد به مردم برای گذر از تابســتان بدون خاموشــی 
کار تعمیرات را طی ۳ روز انجام دادیم.وی با اشــاره ثبت رکورد 
جدید افزایش ظرفیت واحدهای حرارتی با بهره برداری از ۴۳۰۶ 
مگاوات نیروگاه حرارتی جدید، گفت: با احتساب احداث 1۰۵1 
مگاوات نیروگاه حرارتی جدید تا پایان شهریور به رکورد ۵۳۵۷ 
مگاوات در افزایش نیروگاهی خواهیم رسید.پیشــاهنگ گفت: 
سال گذشته ۳۴8 میلیارد کیلو وات ساعت تولید در نیروگاههای 
کشور ثبت شد که معادل 9۵ درصد کل انرژی تولیدی است.وی 

رقــم افزایش راندمان نیروگاه های حرارتی را ۳9.2 درصد عنوان 
کرد.مدیر عامل برق حرارتی با اشاره به ثبت رکورد جدید ساخت 
واحدهــای نیروگاهی با نصب یک واحد گازی جدید نیروگاه در 
مدت 8 ماه افزود: تحقق ضریب آمادگی نیروگاه های حرارتی در 
دوره اوج بار ســال 1۴۰1 به میزان 98 درصد از جمله اقدامات 
بوده است.وی همچنین بیان داشت: انجام تعمیرات نیروگاههای 
حرارتی به میزان 9۳۶۴1 مگاوات برای اوج بار 1۴۰1 از ابتدای 
مهر 1۴۰۰ تــا تیر ماه 1۴۰1 نیز رکورد به ثبت رســاند.وی با 
بیان اینکه 9۵ درصد برق کشــور در نیروگاههای حرارتی تولید 
می شود، افزود: ظرفیت کل نیروگاههای کشور 88۷2۵ مگاوات 

است که 81.2 درصد ظرفیت را نیروگاههای حرارتی شامل می 
شــوند.وی با بیان اینکه در تابستان گذشته 98 درصد تعمیرات 
نیروگاهی داشتیم که رکورد قابل قبول جهانی است.پیشاهنگ 
درباره تامین ســوخت زمســتانی گفت: به طور مداوم با پخش 
فراورده جلسه داریم و پیش بینی الزم انجام شده، از دی و بهمن 
ماه نیاز ســوخت را به وزارت نفت اعالم می کنیم.وی ادامه داد: 
روزانه نزدیک ۳۰۰ میلیون لیتر معادل سوخت مصرف می کنیم 
که یه برابر تولید گازوییل کشــور اســت. باید 2۶۰ میلیون متر 
مکعب گاز، ۳.۵ میلیــارد لیتر گازوییل و ۳ میلیارد لیتر مازوت 
تا پایان آبان تامین شــود.وی با بیان اینکــه طی برنامه ۳ تا ۴ 

ســاله نیروگاههای فرســوده باید از مدار خارج شوند، افزود: به 
جای نیروگاههای فرســوده ۳ تا ۴ هــزار مگاوات نیروگاه جدید 
وارد مدار کنیم.وی ادامه داد: تامین مالی نیروگاههای فرسوده از 
محل منابع برنامه و بودجه خواهد بود.که طی ۴ سال انجام می 
شود و امیدواریم هر سال مقداری وارد مدار شود.مدیر عامل برق 
حرارتی بیان داشت: ما طی ۴ ســال باید ۳۵ هزار مگاوات وارد 
مدار کنیم که از این میزان 1۰ هزار مگاوات برقرتحدیدپذیر، 1۰ 
هزار مگاوات از صنایع و 1۵ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی است. 
تعهد ما در ســال اول ۶ هزار مگاوات اســت که یک ماه پیش از 
شورای اقتصاد مصوبه حدید گرفتیم که 2۶۵۰ مگاوات از محل 
ماده 12 تولید داشته باشیم در آن جلسه که به پیشنهاد برنامه 
و بودجه بود بدون رای مخالف امضا شد.پیشــاهنگ در پاسخ به 
ایلنا درباره برنامه احداث نیروگاههای زغالسوز گفت: برای احداث 
این نیروگاهها ۵ هزار مگاوات برنامه ریزی شده، ژنراتور و توربین 
در ســایت قرار دارد، روی بویلر تجربه کمتری داریم که مپنا با 
یک جوینت خارجی طراحــی های آن را انجام می دهند.وی با 
بیان اینکه این نیروگاه در طبس و در کنار معدن احداث خواهد 
شــد، ادامه داد: اولین واحد نیروگاهی زغالســنگ سوز در سال 
1۴۰۳ وارد مدار خواهد شد.پیشــاهنگ در پاسخ به دیگر سوال 
ایلنا درباره برنامه احداث نیروگاه های با ســوخت میعانات گفت: 
مخازن ســوخت این نیروگاه ها خاص و کروی اســت برای بهره 
بــرداری از این نیروگاه ها باید مخزن احــداث کنیم، همچنین 
الزم اســت مسیر میعانات به واحد لوله گذاری مخصوص داشته 
باشیم، دوره آزمایشی در عسلویه انجام شده و برای گسترش باید 
هزینه بیشــتری صورت گیرد.وی درباره رکوردزنی تولید گفت: 
12 ســال پیش ما رکورد تولید ۴ هزار مگاواتی را داشــتیم که 
امســال این رقم ۵۰ درصد باالتر بوده اســت.وی درباره مصرف 
مازوت در نیروگاه ها خاطرنشان کرد: تمایل ما این است مصرف 
مازوت نداشته باشیم طی 1۰ سال گذشته در تهران هیچ سوخت 

مازوتی مصرف نشده است.

مدیر عامل شــرکت توانیر گفت: در حــال حاضر ما توان 
1۵۰۰ مــگاوات صادرات برق داریم، طبــق برآوردها قرار 
است طی ۵ ســال و تا 1۴۰۵ به 1۰ هزار مگاوات برسیم.

آرش کردی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره 
سنکرون شــبکه برق ایران و روسیه اظهار داشت: اجرایی 
شدن ســنکرون نیازمند تقویت زیرســاخت ها و احداث 
خطوط انتقال جدید بین ایران، گرجســتان و آذربایجان 
اســت و تا زمانی که این پروژه ها اجرا نشــود، سنکرون به 
معنی واقعی انجام نمی شــود. ما اکنــون در حال تقویت 
خطوط گرجستان و آذربایجان هستیم و این تحول مثبتی 

در حوزه تبادل خواهد بود.

برنامه ایران برای تقویت شــبکه انتقال جمهوری 
آذربایجان و گرجستان

وی دربــاره میزان تبادل برق با روســیه گفت: تا زمانی که 
قرارداد، نهایی نشود میزان و ظرفیت تبادل مشخص نیست، 
اما ظرفیت برقی روسیه بسیار عظیم است و ما باید عالوه بر 
نیــاز خودمان، صادرات را نیز انجام دهیم، در هر حال طبق 
تفاهمنامه اولیه باید سنکرون سازی انجام شود و در گام اول 

شبکه انتقال آذربایجان و گرجستان را تقویت کنیم.

قیمت برق صادراتی چقدر است؟
مدیرعامل شــرکت توانیر درباره قیمــت فروش برق قابل 
تبادل بین دو کشور نیز بیان داشت: قیمت بر اساس میزان 
بــرق صادراتی و همچنین با لحاظ کــردن ترانزیت برق و 
توجه به بعد مسافت و همچنین قدرت صادراتی ما تعیین 
می شود، در هر حال همه اینها معادله است و باید آنچه به 

ســود ما اســت اجرایی کنیم و این امر تا منتج به قرارداد 
نشود، مشخص نیست.

روسیه برای اتصال به شبکه برق ایران مصمم است
وی با بیان اینکه روسیه برای انجام سنکرون با شبکه برق 
ایران مصمم اســت، خاطرنشان کرد: روسیه بنا دارد بستر 
شبکه برق کشور خود را با ایران به عنوان هاب مطرح کند و 
اکنون کشور دیگری توان انتقال مازاد تولید برق این کشور 
را ندارد، تنها کشوری که شبکه پایداری دارد و امکان اتصال 
با کشورهای حاشیه خلیج فارس، خاورمیانه و جنوب غرب 
آسیا را داشته و می تواند انتقال انجام دهد ایران است. حتی 
ســنکرون و بحث انتقال برق به قطر هم بر همین پایه بود 

یعنی شبکه برق ایران از  خلیج فارس هم عبور کند.

ایران هاب می شود
کردی با بیان اینکه اگر تفاهم نامه های برقی به قرارداد منتج 
شوند ایران تبدیل به هاب منطقه خواهد شد، یادآور شد: در 
سفر اخیر وزیر نیرو به قطر در موضوع سنکرون شبکه برق 
با این کشور تفاهم شده اما اینکه به چه عددی برای تبادل 

برسیم بستگی به نهایی شدن قرارداد دارد.

تا 1405، 10 هزار مگاوات صادرات خواهیم داشت
وی گفــت: در حال حاضر ما توان 1۵۰۰ مگاوات صادرات 
برق داریم، طبق برآوردها قرار است طی ۵ سال و تا 1۴۰۵ 
به 1۰ هزار مگاوات برســیم، البته فعال به دلیل مشکالتی 
که ســال قبل داشــتیم برنامه با تاخیر انجام شده و عقب 
هســتیم اما قطعا محقق خواهد شد و بر اساس نیاز شبکه 

کشورهای همسایه نسبت به اجرای این پروژه اقدام خواهیم 
کرد.مدیــر عامل توانیر با بیان اینکه فعال ما جایگزینی در 
منطقه نداریم، خاطرنشــان کرد: یعنی اگر ایران این پروژه 

را اجرایی نکند کشورهای دیگر منطقه این توان را ندارند.

خرید برق از ایران به نفع همسایگان است
وی تصریح کرد: مزیت ایران برای صادرات برق بعد فیزیکی 
و جغرافیایی اســت، ما می توانیم هزینه تمام شده کمتری 
برای صادرات برق داشــته باشیم به شرط اینکه پروژه ها را 
اجرایی کنیم، اما این موضوع را هم در نظر داشته باشیم که 
اگر نتوانیم نسبت به تامین برق کشورهای متقاضی اقدام 
کنیم از مبادی دیگر هرچند غیراقتصادی واردات خواهند 
داشــت اما در شــرایط رقابتی با توجه به فاکتور قیمت و 

مسافت؛ فروشنده قالب ما هستیم.

عربستان رقیب ما نیست
کردی درباره امــکان رقابت با عربســتان گفت: صادرات 
برق عربستان دو مانع بزرگ بعد مسافت و تلفات شبکه و 
هدررفت مواجه است، ضمن اینکه تا اجرایی شدن پروژه ها 

زمان زیادی می طلبد.

با عراق به تفاهم حقوقی رسیدیم
وی درباره امکان حضور عربســتان در بــازار برق عراق در 
رقابت با ایران خاطرنشــان کرد: مــا در حال حاضر هیچ 
ناپایداری برای تمامی برق مشتریان نداریم نکته دیگر اینکه 
با کشــور عراق به تفاهم حقوقی رسیدیم و تامین برق این 

کشور از سوی ایران دچار مخاطره نخواهد شد.

مدیر عامل توانیر خبر داد:

صادرات برق ایران تا 1405 به 10 هزار مگاوات می رسد

قیمت نفت در معامالت روز چهارشنبه تحت تاثیر قرنطینه های 
کرونا در چین و انتظارات برای افزایش بیشتر نرخ های بهره که 
نگرانی ها نسبت به بروز رکود و تقاضای کمتر برای سوخت را 
تشدید کرد، کاهش پیدا کرد.به گزارش ایسنا، بهای معامالت 
نفت برنت یک دالر و 12 ســنت معــادل 1.2 درصد کاهش 
یافت و به 91 دالر و ۷1 سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت 
شب گذشته سه درصد ریزش کرده بود.بهای معامالت وست 
تگزاس اینترمدیت آمریکا با یک دالر و 2۵ سنت معادل 1.۴ 
درصد کاهش، به 8۵ دالر و ۶۳ ســنت در هر بشــکه رسید. 
شاخص نفت آمریکا روز گذشــته یک سنت افزایش داشت.
نفت، رشد قیمتی که روز دوشنبه پس از تصمیم اوپک پالس 
برای کاهش تولید به میزان 1۰۰ هزار بشکه در روز در اکتبر 

داشــت را از دســت داد.ادوارد مویا، تحلیلگر ارشــد شرکت 
OANDA در یادداشتی نوشت: با توجه به فهرست چالشهای 

اقتصادی جهانی، ضعیف شدن بهبود قیمت ناشی از تصمیم 
اوپک پالس، چندان سخت نبود. با وجود آمار بخش خدمات 
آمریکا که بهتر از حد مطلوب بود، رشد اقتصاد جهانی به هیچ 
وجه خوب به نظر نمی رســد و این مسئله، برای قیمت های 
نفت، نگران کننده است.سیاست کرونا صفر چین، شهرهایی 
ماننــد چنگدو با 21.2 میلیون نفر جمعیت را تحت قرنطینه 
قــرار داده و رفت و آمد مردم و تقاضا بــرای نفت را در این 
کشور که دومین مصرف کننده بزرگ نفت در جهان به شمار 
می رود، ضعیف کرده است.به گفته تحلیلگران گروه تحقیقاتی 
ANZ، موج های بیشتر شیوع بیماری، این نگرانی را به وجود 

آورده اند که مقامات چین مجبور خواهند شــد مناطق را به 
شکل مداوم تحت قرنطینه قرار دهند.سرمایه گذاران همچنین 
نیم نگاهی به افزایش بیشــتر نرخ های بهره دارند که با هدف 
کنترل تورم انجام می شود. انتظار می رود بانک مرکزی اروپا در 
نشست روز پنج شنبه، نرخ های بهره را به میزان چشمگیری 
افزایش دهند. پس از نشست بانک مرکزی اروپا، دیدار کمیته 
بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا در 21 سپتامبر، برگزار می شود.

ارزش قوی تر دالر که تحت تاثیر آمار مطلوب بخش خدمات 
آمریکا، حدود ۰.۵ درصــد افزایش یافت، قیمت های نفت را 
تحت فشار کاهشی قرار داد. نفت به دالر آمریکا قیمت گذاری 
می شــود و دالر قویتر، نفت را برای خریداران غیرآمریکایی 
گران تر می کند.با این حال، عاملی که تا حدودی از قیمت ها 
پشــتیبانی کرد، انتظار برای کاهش بیشــتر ذخایر نفت در 
آمریکا بود. طبق نظرسنجی رویترز، ذخایر نفت آمریکا برای 
چهارمین هفته متوالی کاهش پیــدا خواهد کرد و در هفته 

منتهی به دوم سپتامبر، 
بــه میــزان ۷۳۳ هزار 
بشــکه کاهش می یابد.

طبق آمار وزارت انرژی 
آمریــکا، ذخایــر نفت 
اســتراتژیک آمریکا در 
دوم  به  منتهــی  هفته 
ســپتامبر، ۷.۵ میلیون 

بشــکه کاهش یافت و به ۴۴2.۵ میلیون بشــکه رسید که 
پایین ترین میزان از نوامبر ســال 198۴ بود.بر اساس گزارش 
رویتــرز، آمار هفتگی ذخایر نفت و فرآورده های نفتی آمریکا 
روز چهارشنبه توسط موسســه امریکن پترولیوم و روز پنج 
شنبه از سوی اداره اطالعات انرژی آمریکا منتشر خواهد شد. 
این آمار به دلیل تعطیالت عمومی روز دوشــنبه، با یک روز 

تاخیر منتشر می شوند.

ریزش قیمت نفت شدت گرفت

محدودیت سرمایشی ادارات تا پایان تابستان ادامه دارد
مدیرعامل توانیر گفت که برنامه های مدیریت بار در بخش اداری به ویژه در دو بخش سیستم های سرمایشی و استفاده از دیزل ژنراتورهای تا پایان فصل گرم تداوم خواهد یافت.

آرش کردی در گفت وگو با ایســنا، با اشــاره به زمان همکاری و اجرای برنامه های مدیریت بار  در ادارات اظهار کرد: باتوجه به تداوم گرما به ویژه در بخش های گرمســیر کشور،  
نیازمند ادامه اجرای برنامه های مدیریت بار در ادارات هستیم.وی با بیان این که در بخش عمومی و اداری با اقداماتی که صورت گرفت شاهد کاهش ۳۳ درصدی مصرف بودیم، 
اظهار کرد: با همکاری خوبی که از ســوی ادارات صورت گرفت توانســتیم مدیریت پیک را داشته باشیم.به گزارش ایسنا، در زمان  شروع پیک بار، کاهش ۳۰ درصدی مصرف در 
دستور کار صنعت برق  قرار گرفت و بر اساس آن خاموشی سامانه های سرمایشی برق ارگان ها و ادارات دولتی و غیر دولتی از ساعت  1۳ در پایتخت و در استان های دیگر بنا بر 
تصمیم هر استاندار اجرایی شد.هرچند که پیش بینی می شد این محدودیت ها تا 1۵ شهریور که پیک مصرف برق شناخته شده ادامه داشته باشد اما این اتفاق نیفتاده و تا پایان 

تابستان ادارات دولتی ملزم به رعایت مصرف شده اند.
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اتحادیه اروپا و ایاالت متحده واردات آلومینیوم و نیکل روسیه را 
از زمان جنگ اوکراین افزایش می دهند.به گزارش ایسنا، به رغم 
مشکالت لجستیکی ناشی از جنگ در اوکراین و گفت وگوهای 
ســخت در مورد آسیب مسکو از درآمد ارزی، داده ها نشان داد 

که اتحادیه اروپا و ایاالت متحده خرید فلزات صنعتی کلیدی از 
روســیه را افزایش داده اند.محموله های فلزی، سختی غرب در 
فشار بر اقتصاد روسیه را نشان می دهد که عملکردی بهتر از حد 
انتظار داشــته و شاهد افزایش ارزش روبل خود بوده است زیرا 
درآمد نفتی پررونق به جبران تأثیر تحریم ها کمک کرده است. 
داده های تجاری رسمی گردآوری شده توسط رویترز از پایگاه 
داده Comtrade سازمان ملل نشان می دهد واردات اتحادیه اروپا 
و ایاالت متحده از آلومینیــوم و نیکل محصوالت اصلی فلزات 
پایه روســیه طی ماه مارس تا ژوئن تا ۷۰ درصد افزایش یافته 
اســت.داده ها نشــان می دهد ارزش کل واردات اتحادیه اروپا و 
ایاالت متحده این دو فلز از ماه مارس تا ژوئن ۱.۹۸ میلیارد دالر 

بوده است. غرب موج های مکرر تحریم ها را علیه طیف وسیعی از 
محصوالت، مردم و مؤسسات روسیه اعمال کرده است اما تا حد 
زیادی از بخش فلزات صنعتی در امان مانده اســت.تحلیلگران 
می گویند کــه ایاالت متحده و اروپا پــس از اختالل عظیم در 
بخش های ساخت وساز، خودرو و برق ناشی از تحریم های اعمال 
شده توسط رئیس جمهور ســابق ایاالت متحده دونالد ترامپ 
بر آلومینیوم روســیه در ســال ۲۰۱۸، درس هایی آموخته اند. 
آن تحریم ها ســال بعد برداشته شد.قیمت هر دو فلز بالفاصله 
پس از اینکه روســیه تهاجم خود به اوکرایــن را در ۲۴ فوریه 
آغــاز کرد، به دلیل ترس از اینکه تحریم ها یا تدارکات دشــوار 
محموله ها را مســدود کند، به باالترین حد خود رسید اما این 

نگرانی ها بی اساس بود زیرا داده ها نشان می دهد صادرات روسیه 
در ماه های مارس تا ژوئن نسبتا قوی بوده است.شرکت روسال 
روسیه، بزرگ ترین تولیدکننده آلومینیوم در خارج از چین است 
و حدود ۶ درصد از تولید جهانی تخمین زده شــده را به خود 
اختصاص می دهد. در طول چهار ماه پس از تهاجم روســیه به 
اوکرایــن، اتحادیه اروپا بزرگ ترین واردکننده آلومینیوم خام از 
روسیه بود و به طور متوسط ۷۸ هزار و ۲۰۷ تن در ماه مارس 
تا ژوئن و ۱۳ درصد بیشــتر از مدت مشابه سال گذشته، تولید 
کرد.واردات ماهانه آلومینیوم روســیه از آمریکا در ماه مارس تا 
ژوئن به طور متوسط ۲۳ هزار و ۴۹ تن بود که نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته ۲۱ درصد افزایش داشت. 

گزیده خبر

مدیر کل خدمات، نگهداری فنی و مهندسی وزارت صمت در بازدید از 
امدادخودروایران مطرح کرد:

سامان دهی امدادهای متفرقه از اولویت های 
وزارت صمت است

مدیر کل خدمات، نگهداری فنی و مهندســی وزارت صمت گفت: در راســتای 
ارایه خدمات بهتر به مشــتریان و به منظور جلوگیــری از زیان های احتمالی، 
ســامان دهی امدادخودروهای متفرقه مــورد توجه ویژه وزارت صمت اســت.

ایکوپرس- حمید محله ای در حاشــیه بازدید از شرکت امدادخودروایران افزود: 
وزارت صمت برنامه ها و طرح های مدونی با همکاری شرکت امدادخودروایران و 
دیگر شــرکت های معتبر خدمات پس از فروش برای ارایه خدمت بهتر به مردم 
و همچنین مدیریت شــرکت های امداد خودرو دارد.وی ادامه داد: در قالب این 
برنامه و با همکاری شــرکت های خودروساز و بخش های خصوصی، راهکارهای 
کنترلی بــرای امدادهای متفرقه مورد نظر وزارت صمت اســت.محله ای ضمن 
تاکید بر دارا بودن مجوزهای قانونی و توان توسعه خدمات شرکت های امدادی 
گفت: این شرکت ها باید دارای تجهیزات و امکانات پیشرفته نیز باشند. مدیر کل 
خدمات، نگهداری، فنی و مهندســی وزارت صمت به نارضایتی مردم از  امداد 
متفرقه خصوصی اشاره کرد و گفت: امدادهای متفرقه به علت نبود نیروی انسانی 
متخصــص، کیفیت پایین قطعات، گران بودن هزینــه تعمیر و خدمات و نبود 

نظارت قوی و دایمی سبب نارضایتی مردم شده اند. 

جعفری در جلسه شورای معادن استان سیستان و بلوچستان:
بودجه توسعه زیرساخت های معادن سیستان 

بلوچستان سال آینده افزایش می یابد
رییس هیات عامل ایمیدرو از افزایش بودجه توســعه زیرســاخت های معادن 
سیستان و بلوچستان توســط ایمیدرو طی سال آتی خبر داد.به گزارش روابط 
عمومی ایمیدرو، وجیه اهلل جعفری امروز در جلسه شورای معادن استان سیستان 
و بلوچســتان که با حضور حســین مدرس خیابانی استاندار، مسووالن سازمان 
صمت و جمعی از مســئوالن استان و محلی برگزار شد، افزود: استان سیستان 
و بلوچستان در شــمار اولویت های ایمیدرو در برنامه توسعه زیرساخت معادن 
کشــور قرار دارد.وی گفت: در این زمینه مســئوالن استان همکاری الزم برای 
معرفی معادن فعال و یا در مرحله فعالسازی را داشته باشند تا ایمیدرو اقدامات 
توسعه ای زیرســاخت در مناطق اولویت دار را داشته باشد.معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت با اشاره به توسعه برنامه اکتشافی ایمیدرو در استان سیستان و 
بلوچستان، گفت: کشف محدوده های پتانسیل دار همچون معدن مس »جانجا« 
حاصل برنامه ریزی های اکتشافی اســت.جعفری اعالم کرد: ایمیدرو به دنبال 
کاهش ریســک های اکتشافی است و واگذاری محدوده های شناسایی شده به 
بخش خصوصی از طریق مزایده را در شــمار برنامه های خود قرار داده اســت.
وی افــزود: حاصل همکاری دولت و بخــش خصوصی تاکنون جذب ۹ میلیارد 
دالر ســرمایه گذاری بوده است که تاکنون بالغ بر چهار میلیارد دالر آن محقق 

شده است.

بازدید مدیر HSEE ایمیدرو از معدن طالی 
هیرد و آهن حنار

ولدخانی؛ مدیر ایمنی و بهداشــت ایمیدرو به همراه مدیر HSEE  ایمپاســکو 
از معــدن طالی هیرد بازدید و پیش ممیزی معــدن و کارخانه صورت گرفت.
ولدخانی در این بازدید عملکرد سرمایه گذار معدن طالی هیرد در حوزه ایمنی 
و بهداشــت را مثبت ارزیابی کرد و گفت: با توجه به گذشت زمان کوتاه از بهره 
برداری کارخانه طالی هیرد فعالیت های خوبی در حوزه HSEE صورت گرفته 
که جلوتر از عمر طرح می باشد.وی با اشاره به راه اندازی خانه بهداشت کارگری، 
اســتقرار پزشک و پرستار و همچنین ساختار سازمانی HSEE در این کارخانه، 
بیان کرد:  اقدامات انجام شده در حوزه زیرساختی قابل قبول است و در بخش 
های آموزش، استقرار سیستم ها و تهیه دستورالعمل ها در حال انجام است که 
اثر بخشی این اقدامات در ممیزی آینده دیده خواهد شد.مدیر ایمنی و بهداشت 
ایمیــدرو  اظهار امیدواری کرد: با همراهی مجموعه شــرکت تهیه و تولید مواد 
معدنی ایران و تالش بیشتر ســرمایه گذار در سال آینده در اولین ممیزی این 

طرح در جایگاه خوبی قرار گیرد.

برای اولین بار در کشور و به همت شرکت گهرزمین صورت پذیرفت؛
 ساخت رول آسیاب غلتکی به دست 

مهندسین داخلی
چهارمین جشنواره ملی حاتم) حمایت از تولید ملی( 
ظهــر امروز با حضور مقامات و مســووالن دولتی و 
جمع کثیری از فعاالن اقتصادی کشــور در ســالن 
همایش های صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران 
برگزار شد.در این جشــنواره از شرکت سنگ آهن 

گهرزمین بعنوان کسب مقام برتر در حوزه بومی سازی رول آسیاب غلتکی 
تقدیر بعمل آمد.گفتنی اســت شرکت ســنگ آهن گهرزمین در راستای 
فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید داخلی و تحقق شعار 
ســال) تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین( برای اولین بار در کشور موفق به 
ساخت رول آسیاب غلتکی شد که این مهم، دستاوردی بی نظیر در صنعت 

بومی سازی به شمار می آید.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد
کشف ۹ کامیون لوازم خانگی تقلبی

اجرای طرح مقابله با قاچاق در سه کاال/ کشف ۹ کامیون لوازم خانگی تقلبی
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در حال حاضر 
طرح مقابله با قاچاق در سطح عرضه برای سه کاالی لوازم یدکی، لوازم خانگی و 
دخانیات در حال انجام است و در سایر حوزه ها هم در آینده شروع خواهد شد، 
از کشف ۹ کامیون لوازم خانگی خبر داد که کاالهای دست دوم را رنگ می کرد 
و به عنوان کاالی نو به مشــتری می فروخت.محمد مهدی برادران در گفت وگو 
با ایســنا، با بیان اینکه مقابله با قاچاق با بخش قطعات یدکی شروع شد، اظهار 
کرد: با توجه به حجم باالی کاالهای این بازار ، کاالی تقلبی، بی کیفیت و بدون 
ضمانت بســیار زیاد بود که اعتراض عمومی مردم نسبت به این کاالها را نیز به 
دنبال داشت. این مقام مسئول با اشاره به اقدامات ابتدایی برای صدور شناسه کاال 
و کد رهگیری در حوزه لوازم خانگی، تصریح کرد: با توجه به زمینه فراهم شده، 
طرح مقابله با قاچاق در ســطح عرضه در بخش لوازم خانگی و دخانیات هم در 
حال انجام است و در سایر حوزه ها هم در آینده شروع خواهد شد.به گفته معاون 
صنایع عمومی وزارت صمت فقط در یک فقره بازرســی از یک انبار، ۹ کامیون 
لوازم خانگی کشف شد که کاالهای دست دوم را رنگ می کرد و به عنوان کاالی 

نو به مشتری می فروخت.

چه زمانی نوبت کاالهای دیگر می شود؟
برادران با با اشــاره به انتظار فعاالن صنعت پوشاک برای مقابله با قاچاق در این 
بخش، اظهار کرد: این انتظار درست است و پوشاک در اولویت های بعدی مقابله 
با قاچاق قرار دارد. اما ترجیح می دهیم زمانی فاز اجرایی شروع شود که پیشرفت 
در بازارهای دیگر کامل تر شده باشد و طرحی که برای مقابله با قاچاق پوشاک 
تدوین می شود هم از نظر علمی و اثربخشی همه ابعاد موضوع را دیده باشد.وی 
افزود: نوع برخورد با قاچاق در هر بازار متفاوت اســت و باید مطالعات متفاوتی 
برای آنها انجام شــود. مثاًل در سایر محصوالت از کد رهگیری استفاده می شود، 

اما ممکن است در بخش پوشاک نیاز باشد روش های دیگر مدنظر قرار گیرد.

تجارت 20.۶میلیارد دالری ایران با همسایگان در سال 1401؛

درآمد ۱۰.۷ میلیارد دالری ایران از صادرات به همسایگان
تهران - ایرنا - بر اســاس آمار اعالمی سخنگوی گمرک، ارزش 
و وزن تجارت غیرنفتی ایران و کشــورهای همســایه در ۵ ماه 
نخست امسال نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری پیدا کرده 
است.به گزارش ایرنا، سخنگوی گمرک گفت : بیش از ۳۳میلیون 
و ۳۳۳ هزار تــن کاال به ارزش ۲۰ میلیارد و ۶۳۶ میلیون دالر 
بین ایران و ۱۵ کشــور همسایه ایران تبادل شد که ۵۷ درصد 
وزن و ۴۸ درصــد کل تجارت ۵ ماهه ایران را به خود اختصاص 
داده است.سید روح اله لطیفی ، سخنگوی گمرک در خصوص 
تجارت با کشورهای همسایه  اظهار داشت : تجارت خارجی غیر 
نفتی  کشــورمان در پنج ماه نخست امسال، ۵۸میلیون و ۱۴۰ 
هزار تن کاال به ارزش ۴۲میلیارد و ۵۸۹ میلیون دالر بوده که از 
این میزان ۳۳ میلیون و ۳۳۳ هزار تن کاال به ارزش ۲۰ میلیارد 
و ۶۳۶ میلیون دالر بین ایران و ۱۵ کشور همسایه تبادل شده  
که ۵۷درصد وزن و ۴۸درصد ارزش تجارت خارجی کشورمان 
را به خود اختصاص داده اســت.وی افزود : تجارت خارجی غیر 
نفتی ایران با ۱۵ کشور همسایه، نسبت به مدت مشابه با رشد 
۲۴ درصدی همراه بوده است.لطیفی در خصوص میزان صادرات 
به کشورهای همســایه گفت:از ابتدای سال تا پایان مرداد ماه، 
۲۵ میلیون و ۳۹۸هزار تن کاالی ایرانی به ارزش ۱۰ میلیارد و 
۷۲۳میلیون دالر به کشورهای همسایه صادر شد که نسبت به 
مدت مشابه ۲۷ درصد افزایش داشته، این میزان کاالی صادره، 
۵۸ درصــِد وزن و ۵۱ درصِد ارزش کل صادرات ایران در ۵ ماه 
نخست امسال بوده است.سخنگوی گمرک در خصوص واردات 
از کشــورهای همسایه توضیح داد: از ۱۴ میلیون و ۶۵ هزار تن 
کاالی وارده به کشور، به ارزش ۲۱ میلیارد و ۶۶۵ میلیون دالر 
در پنج ماه نخست سال، ۷ میلیون و ۹۳۵ هزار تن کاال به ارزش 
۹ میلیارد و ۹۱۳ میلیون دالر از کشــورهای همسایه بوده که 
۵۶ درصِد وزن و ۴۶درصــِد ارزش واردات را به خود اختصاص 
داده که نســبت به مدت مشابه با رشد ۲۱ درصدی همراه بوده 

است.لطیفی در خصوص میزان صادرات به  کشورهای همسایه 
گفت : عراق با خرید ۸ میلیــون و ۶۵۵ هزار تن کاال به ارزش 
۲ میلیارد و ۹۶۱ میلیــون دالر )کاهش ۶ درصدی(، امارات با  
۵ میلیــون تن به ارزش ۲ میلیارد و ۷۸۱ میلیون دالر )رشــد 
۴۵ درصــدی(،  ترکیه با ۳ میلیون و ۶۸۲ هزار تن، به ارزش ۲ 
میلیارد و ۳۲۸ میلیون دالر )رشد ۱۱۰ درصدی(، افغانستان با 
یک میلیون و ۲۵۶ هزار تن به ارزش ۶۴۱ میلیون دالر )کاهش 
۲۵ درصدی(،  پاکســتان با یک میلیون و ۷۸ هزار تن به ارزش 
۴۷۵ میلیون دالر ) رشد ۱۳ درصدی( ، عمان با یک میلیون و 

۲۱۹ هزار تن به ارزش ۴۵۲ میلیون دالر )رشــد ۹۸ درصدی( 
و آذربایجــان با خرید ۳۰۸ هزار تن کاالی ایرانی به ارزش ۲۹۶ 
میلیون دالر )رشد ۸۴ درصدی(، هفت مقصد نخست کاالهای 
ایرانی به کشــورهای همســایه ایران بودند.وی افزود: روسیه با 
خرید ۴۱۷ هزار تــن کاالی ایرانی به ارزش ۲۹۱ میلیون دالر 
)رشــد ۳۲ درصدی(، ترکمنســتان با ۵۲۹ هزار تن  به ارزش 
۱۶۶ میلیون دالر ) رشــد ۴۲ درصدی(، ارمنستان با ۳۵۸ هزار 
تن به ارزش ۱۴۴ میلیون دالر )رشــد ۴۴ درصدی(،  کویت با 
۲ میلیون و ۱۷۲ هزار تن به ارزش ۷۳ میلیون دالر ) رشد ۳۹ 

درصدی(،  قزاقستان با ۲۴۳ هزار تن به ارزش ۶۱.۲ میلیون دالر 
)کاهش ۳ درصدی(،  قطر با ۳۷۵ هزار تن به ارزش ۵۱ میلیون 
دالر )کاهــش ۱۳ درصدی(،  بحرین بــا ۴.۲ هزار تن به ارزش 
۳.۴ میلیون دالر )رشــد ۴۰ درصدی( و عربستان با خرید ۳۷۶ 
تن کاالی ایرانی به ارزش ۱۹۲ هزار دالر ) رشد ۳۹۲درصدی( 
مقاصد هشــتم تا پانزدهــم صادراتی کاالهــای ایرانی در بین 
همســایگان بودند.سخنگوی گمرک در خصوص میزان واردات  
از کشــورهای همسایه توضیح داد: امارات با فروش ۴ میلیون و 
۶۰۳ هزار تن کاال به ارزش ۶ میلیارد و ۷۴ میلیون دالر ) رشد 
۱۳ درصــدی( ، ترکیه با یک میلیون و ۱۶۳ هزار تن به ارزش 
۲ میلیارد و ۱۶۶ میلیون دالر ) رشــد ۲۱ درصدی(،  روسیه با 
یک میلیون و ۱۶۳ هزار تن به ارزش ۷۱۵ میلیون دالر ) رشــد 
۵۰ درصدی(،  پاکستان با ۳۸۳ هزار تن به ارزش ۴۲۹ میلیون 
دالر ) رشــد ۳۷۵ درصدی(،  عمان بــا ۳۴۷ هزار تن به ارزش 
۳۱۰ میلیون دالر )رشــد ۵۳ درصدی(،  قزاقستان با ۱۷۸ هزار 
تن به ارزش ۷۸.۴ میلیون دالر ) رشد ۱۷۴ درصدی(و عراق با 
فروش  ۵۴ هزار تن کاال به ارزش ۷۴ میلیون دالر )کاهش ۵۸ 
درصدی(، هفت کشور اول همسایه در فروش کاالهای مورد نیاز 
به ایران در بین همسایگان بودند.وی افزود: بعد از عراق، قطر با 
فروش هزار و ۸۰۰تن کاال به ارزش ۱۷ میلیون دالر) رشد ۲۶۸ 
درصدی(، آذربایجان با ۸ هزار و ۹۵۱ تن به ارزش ۱۵.۳ میلیون 
دالر )رشــد ۱۰ درصدی( ، ترکمنستان با ۲۲ هزار تن به ارزش 
۱۴.۴ میلیون دالر )کاهش ۷ درصدی(،  افغانستان با ۸ هزار و 
۵۰۰ تــن به ارزش ۱۰.۴ میلیون دالر ) رشــد ۱۶۶ درصدی(،  
کویت با هزار و ۷۹۴ تن به ارزش ۳.۹ میلیون دالر )کاهش ۲۳ 
درصدی(،  ارمنســتان با هزار و ۹۶۹ تن به ارزش ۳.۷ میلیون 
دالر)کاهش ۶۶درصدی( و بحرین با  ۲۸ تن به ارزش ۵۵۸ هزار 
دالر )رشد ۳ درصدی( در رتبه های هشتم تا چهاردهم واردات 

ایران از کشورهای همسایه قرار دارند.

وزیــر صمت با اعالم 
حــوزه  در  اینکــه 
تســهیالت  اعطای 
یکپارچگی  بانکــی، 
از  نــدارد،  وجــود 
این  شــدن  مصوب 
امر که بانــک مرکزی یکپارچگی در حــوزه اعطای 
تســهیالت ایجاد کند، خبر داد.به گزارش ایسنا، رضا 
فاطمی امین در حاشــیه جلســه دیروز هیات دولت 
در جمــع خبرنگاران اظهار کرد: در جلســه امروز در 

مورد رفع موانع تولید مصوباتی داشــتیم و به موجب 
آن بانک مرکزی موظف شد سامانه یکپارچه ای برای 
تسهیالت ارزی و ریالی راه اندازی کند تا کل فرایند و 
میزان ســود در آن قید شــود.  وزیر صنعت، معدن و 
تجارت افــزود: این یکی از چالش های ما بود به دلیل 
اینکــه تولیدکنندگان معترض بودنــد که نمی دانند 
ســودها چطور محاســبه می شــود.وی ادامه داد: در 
حوزه اعطای تسهیالت بانکی، یکپارچگی وجود ندارد، 
خوشــبختانه مصوب شد بانک مرکزی یکپارچگی در 
حوزه اعطای تسهیالت ایجاد کند.فاطمی امین تصریح 

کرد: این بسته مصوبه دیگری هم داشت که مربوط به 
واحدهایی است که سابق بر این چک برگشتی داشته 
و حسابشــان مسدود می شــد و در نهایت منتهی به 
ساقط شدن تولید می شد.وی ادامه داد: آیین نامه ای 
قباًل در دولت بود که شــرکت هایی که باالی صد نفر 
باشــند شورای تامین استان می تواند برگشت چک را 
متوقف کند و امروز تصویب شــد این سقف به باالی 
پنجاه نفر برسد و در مورد دانش بنیان ها و بنگاه هایی 
که ســتاد تســهیل آنها را تایید می کند، مصوب شد 

بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.

فاطمی امین در حاشیه جلسه دولت خبر داد

بانک مرکزی موظف به ایجاد یکپارچگی در حوزه اعطای تسهیالت شد

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان تهران از رشد ۹ برابری مجوز 
مشــاغل خانگی در پنج ماهه اول امســال خبر داد و 
گفت که تعداد کل کارت های بازرگانی فعال در استان 
۱۴ هزار و ۶۶۰ فقره است که ۵۰ درصد از کارت های 
بازرگانی کل کشور را شامل می شود.حسن میرزایی در 
گفت وگو با ایســنا، از رسیدگی ۱۶ هزار و ۳۲۲ پرونده 
ثبت سفارش در پنج ماهه اول امسال در استان تهران 
خبر داد و گفــت: ارزش این پرونده ها چهار میلیارد و 
۸۵۵ میلیون یورو بوده اســت.همچنین به گفته وی 
تعداد کل کارت های بازرگانی فعال در استان ۱۴ هزار 

و ۶۶۰ فقره است که ۵۰ درصد از کارت های بازرگانی 
کل کشور را شامل می شود. در پنج ماهه نخست امسال 
هم ۱۱۳۵ فقره کارت صــادر و ۲۸۱۶ فقره در تهران 

تمدید شده است.

رشد 9 برابری مجوز مشاغل خانگی
این مقام مســئول در ادامه با بیان اینکه ۱۴۰۷ مجوز 
مشاغل خانگی در پنج ماهه ابتدای سال جاری صادر 
شــده، اظهار کرد: این آمار نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته ۸۰۰ درصد رشد داشته است. این مجوزها در 
گروه های فرش دستباف، گروه صنایع نساجی، پوشاک، 

ســراجی، صنعت و خدمــات بوده اســت.معاون امور 
بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت تهران با بیان 
اینکه ۱۵ پروانه بهره برداری برای مجتمع های قالیبافی 
و واحدهای تولیدی فرش دســتباف از ابتدای ســال 
صادر شده، گفت: در همین بازه زمانی ۱۸۰ گواهینامه 
مهارت آموزش فرش در اســتان صادر شــده که ۳۰۰ 
درصد رشد داشته اســت.وی همچنین با بیان اینکه 
در پنج ماهه امسال ۴۵۰ نفر در حوزه مشاغل خانگی 
برای دریافت بیش از دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان 
تسهیالت به بانک ها معرفی شده اند، ابراز امیدواری کرد 

که پرداخت این تسهیالت به متقاضیان تسریع شود.

چند کارت بازرگانی در تهران فعال است؟

یک کارشناس اقتصادی از نگرانی تولیدکنندگان 
از اصالحیه مــاده ۱۳۲ قانــون مالیاتی که بر 
اساس آن بسیاری از مشوق های مالیاتی، دیگر 
جایــی در این قانون ندارند، خبــر داد و گفت 
که پیش بینی می شــود اجــرای این اصالحیه 
خســارات جبران ناپذیری بر پیکره صنایع وارد کند.مجتبی اسالمیان در گفت وگو با 
ایسنا، اظهار کرد: شاید مالیات واژه محبوب و خوشایندی برای عموم مردم نباشد، اما 
برای دولت و پیشــبرد امور کشور از اصلی ترین راهکارهای درآمدی به حساب می آید. 
بســیاری از کشــورها به درآمدهای نفتی اتکا ندارند و مالیات ستانی را اولویت درآمد 
زایی خود می دانند. در ایران برای اجرای سیاســت های مختلف مالیاتی با چالش هایی 
رو به رو هســتیم و در دوراهی کاهش مالیات برای حمایت از تولید یا افزایش مالیات 
جهت باال بــردن درآمدهای دولت قرار می گیریم.وی با بیان اینکه فرانســه در میان 

کشــورهای اروپایی بیشترین سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی را دارد و این عدد 
از ۴۷ درصد هم فراتر رفته، گفت: پس از فرانســه هم دانمارک با حدود ۴۷ درصد و 
بلژیک با حدود ۴۶ درصد در جایگاه های بعدی قراردارند. اما بر اساس گزارشی که اتاق 
بازرگانی در آبان ماه ســال گذشته منتشر کرده سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی 
در ایران به شــش درصد هم نمی رسد. این درحالی است که همین آمار در کشورهای 
همســایه از ۱۲ درصد هم پیشــی گرفته و برخی از کشورها عدد ۱۷ درصد را هم به 
ثبت رســانده اند. این آمارها نشان می دهد که ایران باید راهی طوالنی برای رسیدن به 
چنین درآمدهای پر زرق و برق مالیاتی طی کند. این موضوع هنوز اقتصاد کشــور را 
به تحریم ها گره می زند و هر تصمیم بین المللی می تواند ثبات اقتصادی را برای کشور 
به امری محال تبدیل کند.به گفته این کارشــناس اقتصادی از سالیان گذشته تاکنون 
دولت برای درآمدزایی خود از مســیر مالیات، راه و روش مختلفی را امتحان کرده، اما 
در اکثر مواقع با موانعی اساســی رو به رو شده است. یکی از مشکالت اساسی شکست 

این سیاست ها را می توان در جایی بررسی کرد که دولت بدون توجه به شرایط کشور 
و مسائلی که مردم با آن دست و پنجه نرم می کنند، به اجرای طرح های مالیاتی خود 
می پــردازد. در عمل دولت توان مقابله با ســرمایه داران و فعالیت های نامولد را ندارد 
و تمام توان خود را به کارمندان و تولیدکنندگان شــفاف و رســمی وارد می کند. در 
شــرایطی که تحریم دســت و پای تولیدکنندگان را بسته و آن ها مجبور هستند نیاز 
بازار را پاسخ دهند، برخی از سیاست های مالیاتی باعث فشار به آن ها می شود و معاش 
کارگــران را به خطر می اندازد.وی افزود: مســئله تامین مالی از مهمترین موضوعاتی 
اســت که کارآفرینان و تولیدکنندگان برای حل و فصل آن باید اقدامات اساسی انجام 
دهند. درحال حاضر تامین مالی بیشــتر از کانال تســهیالت بانکی پیش می رود اما 
موانعی مثل کمبود اعتبارات بانکی، سودهای گزاف و بروکراسی های پیچیده در مسیر 
تولیدکنندگان قراردارد. حال با این شرایط تولیدکنندگان و کارآفرینان مجبور هستند 
که برای حل این مورد از توان واحدتولیدی خود استفاده کنند، اما دولت با تعیین برخی 
از سیاست های نادرست مالیاتی از توان داخلی آن ها هم می کاهد.به گفته این کارشناس 
اقتصادی با توجه به همین موضوع، اصالحیه ماده ۱۳۲ قانون مالیاتی سبب نگرانی های 
زیادی میان تولیدکنندگان و کارآفرینان کشــور شده است. بر اساس پیش نویس این 

قانون که از ســمت وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شــده، بسیاری از مشوق های 
مالیاتی، دیگر جایی در این قانون ندارند. در صدر ماده ۱۳۲ قانون مالیاتی فعلی، درآمد 
ابرازی مشمول مالیات هم  در مناطق کمتر توسعه یافته و هم در سایر مناطق به نسبت 
مدت مشــمول نرخ صفر مالیاتی است. این مشوق باعث می شود که اشخاص حقوقی 
غیــر دولتی تالش کنند که تولید و فروش خود را افزایش دهند تا بتوانند از نرخ صفر 
صدر ماده بهره مند شــوند و هم به ازای هر ۱۰ درصد افزایش درآمد ابرازی مشــمول 
مالیات نسبت به سال قبل، یک واحد درصد و حداکثر پنج واحد درصد از نرخ مالیاتی 
آن ها کاسته شود و هم عالوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد 
از مشوق سرمایه گذاری می توانند استفاده کند. اما در پیش نویس الیحه اصالحی این 
مشــوق ها نادیده گرفته شــده و مالک اســتفاده از نرخ صفر مالیاتی سرمایه گذاری 
در دارایی های ثابت است.اســالمیان با بیان اینکه در ماده ۱۳۲ فعلی برای مشــارکت 
ســرمایه گذارن خارجی و شــرکت های خارجی  که در تولید محصوالت داخلی ایران  
سرمایه گذاری می کنند مشوقی در نظر گرفته شده اما در پیش نویس الیحه اصالحی 
این مشوق حذف شده اســت، اظهار کرد: در شرایط کنونی افزایش درآمدهای دولت 
جهت کاهش کسری بودجه و اتکا به درآمدهای پایدار از الزامات اقتصاد کشور است، 

تولیدکنندگان در دو راهی بیم و امید

روسیه از کدام تحریم 
 غرب در امان
 مانده است؟
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گزیده خبر

غالمرضا فتحعلی:
محور سیاست های بانک سینا بر توسعه 

کسب وکار نوین استوار می شود
به گزارش روابط عمومی بانک سینا، غالمرضا فتحعلی با اشاره به تدوین نقشه راه 
سه ساله بانک سینا افزود: امیدواریم با اتکا به دانش و توان مدیریتی، با پیاده سازی 
برنامه های راهبردی و استراتژیک، جایگاه بانک را در صنعت بانکداری کشور ارتقاء 
دهیم.وی با اشــاره به اینکه مدل تحول کســب وکار بانک سینا در دست تدوین 
اســت، گفت: حرکت به ســمت بانکداری جدید و مدرن با ارائه خدمات متنوع، 
همراه با تغییر فرایندها و تقویت ساختارها یک ضرورت و از رویکردهای مدیریتی 
بانک سینا است.سرپرست بانک سینا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به 
راهبردها و برنامه های در دست اقدام در راستای بهبود عملکرد این بانک بیان کرد: 
کاهش بهای تمام شده پول از طریق بهینه سازی ترکیب منابع، مدیریت مطالبات 

غیرجاری و افزایش بهره وری از دیگر موارد مورد توجه در این مسیر است.

با ویژگی های جدید سامانه »کیلید« بانک 
آینده آشنا شوید

بانک آینده در راستای نوآوری و بهبود کیفیت خدمات الکترونیکی، نسخه جدید 
سامانه موبایلی »کیلید« را روی تارگاه خود منتشر کرد.این تغییرات شامل: ایجاد 
کاشی »احراز هویت و ثبت شرایط برداشت« در بخش »سایر خدمات« است که 
با استفاده از این گزینه، مشتریان می توانند برای همه حساب های حقیقی/انفرادی 
فاقد شرایط برداشــت یا دارای شرایط برداشت منقضی، به صورت غیرحضوری، 
شــرایط برداشت و تصویر امضای حســاب خود را به بانک اعالم و روی حساب 
ثبت کنند.هم چنین، یکی دیگر از ویژگی های جدید این ســامانه، ایجاد قابلیت 
ثبت چک به مقصد مشتریان اتباع خارجی است؛ اتباع خارجی، اجازه ثبت چک 
را ندارند ولی مشــتریان می توانند به نفع ایشــان چک ثبت کنند.ایجاد امکان 
اشتراک گذاری رســید دســتور پرداخت های موجود در صفحه کارتابل در تب 
پایان یافته های »کیلید« نیز از دیگر خدمات جدید افزوده شــده در این سامانه 
است.برای نصب این برنامه به صفحه سامانه »کیلید« روی وب سایت بانک آینده 

رجوع فرمایید.

خطر ۱۱میلیون وسیله نقلیه بدون بیمه
قانون بیمه شخص ثالث، ستاد مدیریت سوخت را مکلف می سازد از صدور هرگونه 
کارت ســوخت و تخصیص اولیه سهم یا شارژ مجدد آن برای وسایل نقلیه فاقد 
بیمه نامه خوددداری کند و بیمه مرکــزی و نیروی انتظامی هم وظیفه دارند تا 
اطالعات الزم را به صورت آنالین در اختیار این ستاد قرار دهند.در ۴سال گذشته 
همه ساله ۳۲درصد از کل وسایل نقلیه زمینی بدون خرید بیمه نامه در جاده ها و 
خیابان ها تردد داشته اند.تردد ۱۱میلیون وسیله نقلیه بدون بیمه شخص ثالث در 
خیابان ها و جاده ها، جان و مال شهروندان را تهدید می کند. طبق آمار رسمی، در 
یک بازه زمانی ۹ســاله تعداد وسایل نقلیه بدون بیمه شخص ثالث از ۹میلیون و 
۹۴۵هزار دستگاه در سال ۱۳۹۲به ۱۱میلیون و ۸۰۰هزار و ۶۲۶دستگاه در سال 
۱۴۰۰رسیده اســت. تازه ترین آمارهای صندوق تامین خسارت های بدنی نشان 
می دهد در فاصله ۲۷تیرماه تا ۱۵مرداد امســال ۸۶۶هزار و ۵۵۴میلیون دستگاه 
وسیله نقلیه زمینی فاقد بیمه با استفاده از طرح بخشش جریمه نداشتن بیمه، به 
خرید بیمه نامه اقدام کرده اند؛ به این ترتیب برآورد می شود هم اکنون ۱۱میلیون 
وسیله نقلیه سواری، موتورسیکلت، بارکش و اتوکار بدون پوشش بیمه شخص ثالث 

در حال تردد در خیابان ها و جاده های کشور  هستند.

ظرفیت صدور اوراق گام به ارزش 350 هزار 
میلیارد ریال

سرپرســت بانک توســعه تعاون از ظرفیت صدور اوراق گام به میزان ۳۵۰ هزار 
میلیارد ریال خبر داد.محمد شیخ حسینی سرپرست بانک توسعه تعاون در نشست 
با جمعی از اتحادیه ها و شرکت های تعاونی اظهار داشت: پیشینه تعاونی های اصیل 
به اقوام دیرین ایرانی و منطقه بین النهرین برمی گردد و تشکل هایی همچون "واره 
و بنه" ســاز و کارهایی متنوع در پیشبرد امور اجتماعی و معیشتی و کشاورزی 
مردم داشــته اســت.وی یادآور شــد: در هر عرصه ای که بخش تعاون با اتکا به 
مشــارکت مردمی در صحنه بوده است بســیار موثر عمل نموده است ، هر چه 
رویکردها بیش از حد به سمت و سوی رسمیت و اداری متمایل گردیده و از وجهه 
مشــارکت مردمی و خودجوش و اصیل بودن فاصله گرفته است ، تعاون از هدف 
و مسیر اصیل خود دور شده است.شیخ حسینی خاطر نشان کرد: وضعیت بانک 
توسعه تعاون و بخش تعاون به هم وابستگی دارد و تقویت هر یک موجب تقویت 
دیگری می شود.سرپرست بانک توســعه تعاون تاکید کرد: بسیار مهم است که 
تمرکز اصلی بانک بر خدمات ویژه تعاونی ها باشد و امتیازات و اولویت های ویژه ای 

در انواع خدمات تخصصی و عمومی بانکی برای تعاونگران لحاظ شده است.

ایجاد حساب برای سپرده گذاران تعاونی 
منحله" فرشتگان"در بانک پارسیان

بر اســاس تصمیمات اعضای هیات تصویه تعاونی منحله "فرشــتگان "، بانک 
پارسیان برای این سپرده گذاران تا سقف ۵ میلیاردریال افتتاح حساب می کند.بر 
اساس این گزارش؛ سپرده گذاران تعاونی منحله "فرشتگان " می بایست با همراه 
داشتن اصل کارت ملی و شناسنامه، با در نظر گرفتن جدول مراجعه ذیل که بر 
اساس نام و نام خانوادگی می باشد در تاریخ های ذکرشده، به یکی از شعب بانک 

پارسیان مراجعه کنند:
الف تا پ از ۱۶الی۱۹ شهریور

ت تا ذ از۲۰ الی۲۲شهریور
ر تا ص از ۲۳الی۲۷شهریور

ض تا ق از۲۸الی ۳۰شهریور
ک تا ی از۳۱ شهریور الی ۶ مهرماه

واجدین شــرایط در صورت عــدم مراجعه در تاریخ های مشخص شــده، امکان 
مراجعه در تاریخ های بعدی را نیز خواهند داشــت.جزییات بیشــتر در خصوص 
نحوه پرداخت وجوه ســپرده گذاران بیشتر از ســقف ۵میلیارد ریال نیز متعاقباً 
اعالم خواهد شــد.گفتنی است؛ بانک پارســیان پیش تر نیز به عنوان بانک عامل 
پرداخت وجوه ســپرده گذاران موسسه منحله ثامن الحجج، با قبول مسؤولیت و 
باهدف کمک به بانک مرکزی و دســتگاه های نظارتی در اجرای سیاســت های 
ســاماندهی مؤسسات غیرمجاز ، عاملیت ساماندهی بزرگ ترین تعاونی غیرمجاز 
کشور را بر عهده گرفت .ضمناً سپرده گذاران گرامی می توانند جهت آگاهی بیشتر 
 از وضعیت شعب و یا اطالع از نزدیک ترین شعبه بانک پارسیان به وب سایت بانک
 بــه آدرس parsian-bank.ir/branch مراجعــه و یــا بــا شــماره تماس 

۸۱۱۵۱۰۰۰ صدای پارسیان تماس حاصل نمایند.

با حضور دکتر فرزین؛ بخش استریلیزاسیون مرکزی 
بیمارستان بانک ملی ایران افتتاح شد

بــا حضــور مدیرعامل، اعضای هیــات عامل و تنی چند از مدیران ارشــد بانک ملــی ایران، بخش 
استریلیزاسیون مرکزی )CSSD( بیمارستان بانک ملی ایران افتتاح شد.به گزارش روابط عمومی بانک 
ملی ایران، دکتر فرزین در این مراســم ضمن قدردانی از تالش ها و اقدامات موثر مدیران و کارکنان 
بیمارستان بانک اظهارداشت: حمایت از تامین و استقرار تجهیزات و امکانات حداکثری در بیمارستان 
بانک در جهت بهبود و تقویت کیفیت خدمات درمانی به همکاران و مراجعین از مهمترین اهداف و 
اولویت های بانک اســت. وی با بیان این که بانک ملی ایران مجموعه ای گسترده از همکاران شاغل 
و بازنشسته را داراست، گفت: ارایه خدمات سالمت بیمارستان به همکاران می تواند نقش مهمی در 
میزان رضایت مندی همکاران از بانک داشــته باشــد.وی گفت: با توجه به اجرای طرح نهضت ملی 
مســکن در کشور با هماهنگی و برنامه ریزی های صورت گرفته با وزارت راه و شهرسازی این امکان 

فراهم شده تا تمامی کارکنان فاقد مسکن، بزودی خانه دار شوند.

درنخستین" موکب " پذیرای زائران اربعین حسینی انجام میشود:
توزیع ۱00 هزار بسته غذایی

خادمان موکب "آیلند" به مدت ۱۰ شــبانه روز از ۱۴ تا پایان روز۲۳ شــهریور ماه جاری، روزانه ۱۰ 
هزار وعده غذایی و میان وعده را در ســه نوبت و در مجموع ۱۰۰ هزار بســته غذایی را بین زائران 
اربعین حسینی توزیع می کنند.به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، موکب آیلند در فضایی 
به مســاحت حدود ۱۵ هزار مترمربع دارای سالن پذیرایی، نمازخانه، ۴۰ چشمه سرویس بهداشتی، 
پارکینگ خودروهای سواری و اتوبوس و سایر خدمات رفاهی مورد نیاز زائران است. همچنین نیروهای 
هالل احمر در این موکب به زائران حسینی خدمات درمانی ارائه می کنند.موکب آیلند با استقرار در 
محور اصلی آزاد راه تهران _ ســاوه که از مســیرهای عبور زائران به سمت استان های مرزی با عراق 
اســت، با ۲۰۰ نفر خادم به صورت ۲۴ ســاعته خدمات خود را به زائران کربال ارائه می دهد.هدف از 
این اقدام آیلند وابســته به بانک گردشگری، مشــارکت در حرکت عظیم مردمی اربعین و همچنین 

گرامیداشت حماسه حسینی برای پذیرایی از زائران حسینی است.

افزایش تعداد و ساعت کاری واحدهای فروش ارز اربعین بانک تجارت
۱06 واحد بانک تجارت آماده خدمت رسانی به زائران 

عتبات عالیات
بانک تجارت که در سال جاری به عنوان نخستین بانک کشور ارائه خدمات فروش ارز اربعین به زائرین 
عتبات عالیات را از روز یکشنبه ششم شهریور ماه در واحدهای ارزی منتخب سراسر کشور آغاز کرده 
اســت، به منظور تسهیل فروش ارز اربعین ساعت کاری و تعداد واحدهای فروش ارز را افزایش داد.به 
گزارش روابط عمومی بانک تجارت، این بانک به منظور رفاه حال زائرین عتبات عالیات و تســهیل و 
تســریع در فروش ارز اربعین، تعداد شعب و واحدهای منتخب خود در تهران و سایر شهرستان ها را 
از ۵۶ به ۱۰۶ واحد افزایش داده و ســاعت کاری این واحدها را افزایش داده است.بر اساس این خبر، 
واحدهای ارزی، شعب ارزی ریالی و دوایر ارزی منتخب بانک تجارت از تاریخ شانزدهم تا بیست و چهارم 
شهریورماه از ساعت ۷:۳۰ تا ساعت ۱۸ و در روزهای جمعه مورخ هجدهم و بیست و پنجم شهریورماه از 
ساعت ۸ الی ۱۶ بدون وقفه و تعطیلی نسبت به فروش ارز به متقاضیان اقدام می کنند.متقاضیان واجد 
شرایط می توانند برای خرید ارز اربعین با همراه داشتن اصل کارت ملی، دارا بودن کارت بانکی و شماره 
تلفن همراه به نام متقاضی و ارائه کد رهگیری ســامانه ســماح )سامانه ثبت نام زائر اربعین - کد ۱۰ 
رقمی( به نزدیک ترین واحد ارزی منتخب بانک تجارت در تهران و استان های مختلف کشور مراجعه 

کنند.برای اطالع از اسامی واحد های ارزی منتخب بانک تجارت اینجا را کلیک کنید.

دبیر شورای فقهی بانک  مرکزی:

تخلف برخی از بانک ها در محاسبه نرخ جرایم تاخیر اقساط
دبیر شــورای فقهی بانک مرکزی بــا بیان اینکه جریمه تاخیر در پرداخت اقســاط در 
چارچوب شــریعت با ابهامات شــرعی مواجه اســت، گفت: با وجود این ابهامات مفهوم 
جدیدی به نام وجه التزام مطرح شد که البته بعضا تخلفاتی هم در محاسبه نرخ و سقف 
وجه التزام وجود دارد که بخش نظارتی بانک مرکزی تالش دارد با موسســات متخلف 
برخورد کند.حســین میثمی، دبیر و سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره انتقاداتی که درباره نرخ جریمه دیرکرد اقســاط بانکی یا 
ســقف وجه التزام در موارد عدم پایبندی افراد به قراردادها مطرح شــده اظهار داشت: 
دیرکرد یا جریمه تاخیر در پرداخت اقساط در چارچوب شریعت با ابهامات شرعی مواجه 
است و ابهامات این موضوع به بحث ربا و به طور خاص ربای جاهلی برمی گردد.وی ادامه 
داد: منظور از ربای جاهلی یا ربای قرآنی این اســت که فردی به فرد دیگر بدهکار باشد 
و به فرد بدهکار فرصت بیشــتری برای بازپرداخت داده شــود، اما در مقابل آن در ازای 
مهلت بیشتر، مبلغ بیشتری برای بازپرداخت اخذ شود. در شبکه بانکی هم زمانی که فرد 
اقســاط خود را نمی تواند پرداخت کند، این بدهی دین مســجل تلقی می شود و اگر در 
طول زمان جریمه ای متوجه آن شود، مشمول موضوع ربا خواهد بود و شبهه ربا به طور 
جدی درباره آن مطرح است و بارها مراجع عظام تقلید درباره این جرایم به شبکه بانکی 
هشــدار داده اند.میثمی گفت: با این مالحظات شــاهد آن هستیم که در قانون عملیات 
بانکی بدون ربا چیزی به نام جریمه تاخیر یا  وجه التزام وجود ندارد اما در مقررات بعدی 
و در نامه نگاری رییس کل وقت بانک مرکزی با شــورای نگهبان، مفهوم جدیدی به نام 
وجه التزام مطرح شــد که البته این عنوان هم در متن آن نامه مذکور ذکر نشده اســت، 
اما پاســخ نامه در عمل کارکرد وجه التزام دارد؛ به این معنا که وجهی برای پایبندی به 
قرارداد در نظر گرفته می شــود و به صورت شرط ضمن عقد لحاظ می شود. بنابراین اگر 
وجه التزام در قراردادها به صورت شرط ضمن عقد باشد، شورای نگهبان آن را می پذیرد.

سخنگوی شــورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به نکات موجود درباره وجه التزام تاکید 
کرد: در قراردادهای اجاره و بیع شرط پرداخت جریمه در صورت عدم ایفای تعهد لحاظ  
می شــود و اکثر فقهــا و مراجع می پذیرند فردی که به تعهدات قــراردادی عمل نکرده 
مشمول پرداخت وجه التزام شود، اما درباره ِدین که جریمه تاخیر دیون مطرح می شود، 
شــبهات جدی تری وجود دارد و بسیاری از مراجع بر روی این موضوع شبهه دارند و آن 
را نمی پذیرنــد. از این رو بین جریمه تاخیــری انجام تعهدات قراردادها  یا جریمه تاخیر 
انجام فعل ها با جریمه تاخیر دین  ها باید تفاوت قائل باشــیم.وی افزود: نکته بعدی این 
اســت که وجه التزام به معنای وجه پایبندی به قراردادها است و مفهوم التزام قراردادی 
دارد، اما در عمل اگر کار به جایی برســد که ماهیت بازدارنده خود را از دست بدهد، باز 

هم شبهه ای در آن ایجاد خواهد شد. چراکه وجه التزام به صورت ذاتی، ماهیت بازدارنده 
دارد و باید به نحوی تعیین شــود که افراد به سمت تاخیر در پرداخت اقساط نروند.این 
صاحب نظر پولی و بانکی ادامه داد: اگر وجه التزام به نحوی تعیین شــود که  بانک ها و 
برخی شعب به گونه ای رفتار کنند که در عمل وجه التزام فرصت تلقی شود و تسهیالت 
گیرنده تلقی کند این اختیار را دارد که بازپرداخت ها را یا در سررسید اقساط با نرخ مثال 
۱۸ درصد یا با تاخیر چند ماه با نرخ مثال ۲۴ درصد بپردازد، دیگر این روش تنبیهی به 
حالت اختیاری تبدیل می شود و اگر این اتفاق در عمل رخ دهد، مجددا شبهه ربا مطرح 
خواهد شد. بنابراین باید در استفاده از وجه التزام به نحوی عمل شود که ماهیت بازدارنده 
خود را حفظ کند.وی با اشاره به ورود مجلس به این موضوع اظهار داست: مجلس شورای 
اســالمی در طرح اصالح قانون بانکداری برنامه ای برای اصالح این موضوع  دارد و خوب 
اســت که این موضوع به صورت قانونی تعیین تکلیف شود. از این رو شورای فقهی از این 
اصــالح قانونی حمایت می کند و این اصالح به ارتقای جایگاه بانکداری اســالمی و رفع 
شبهه وجه التزام کمک می کند.دبیر شورای فقهی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که 
چرا در این موضوع نرخ ۲۴ درصد در نظر گرفته می شود، در حالی که نرخ ۱۸ درصدی 
مصوب اســت و ۶ درصدی مابقی برای اعمال توسط بانک ها اختیاری است و اساسا این 
نرخ برای گیرندگان وام های خرد که معموال از دهک های پایین جامعه هســتند، رقمی 

قابل مالحظه ای محسوب می شود، گفت: موضوع وجه التزام پیچیده و چند بُعدی است و 
نمی توان با تسهیالت گیرندگان دارای تاخیر در بازپرداخت، با روش یکسان برخورد کرد. 
گروهی دریافت کنندگان وام های خرد هستند که توان پرداخت اقساط در مدت معین را 
ندارند و این گروه باید در مسیر قانونی اثبات اعسار بروند و عده ای نیز از تولیدکنندگان 
هســتند که به دلیل مشــکالت موقت امکان بازپرداخت در یک بازه زمانی مشخص را 
ندارند، اما گروه دیگری، افرادی هســتند که از شرایط تورمی سوءاستفاده می کنند. باید 
توجه داشته باشیم که منابع بانک ها از جیب خود بانک ها نیست، بلکه عمدتا سپرده های 
وکالتی است که در اختیار بانک ها قرار دارد و بانک ها مسئول حفظ منافع سپرده گذاران 
هســتند. بنابراین موضوع وجه التزام بسیار پیچیده اســت و برای هر تصمیم گیری در 
این باره باید تبعات اقتصاد کالن و حقوقی آن دیده شــود.وی ادامه داد: منطق شریعت 
اســالمی تشویق به بازپرداخت است و کســی که توان بازپرداخت را دارد اما با تاخیر در 
بازپرداخت ها اقدام می کنند، مرتکب فعل حرام شده و باید تنبیه شود و اصول بانکداری 
اسالمی بر پایبندی به قراردادها تاکید دارد.میثمی تاکید کرد: البته بعضا تخلفاتی هم در 
محاسبه نرخ و سقف وجه التزام وجود دارد که بخش نظارتی  بانک مرکزی تالش دارد با 
موسسات متخلف برخورد کند و نمی توان گفت تخلفی در این زمینه  وجود ندارد. بعضا 
با سامانه های نرم افزاری محاسبات وجه التزام را تغییر می دهند که در این باره هم معاونت 
نظارتی بانک مرکزی و هم ناظران شرعی شورای فقهی ورود می کنند. قرار بر این است 
که در هر بانک یک نفر ناظر شرعی مستقر شود که از ماه جاری فعالیت ناظران شرعی 
در بانک ها آغاز شده است.  دبیر شورای فقهی بانک مرکزی تاکید کرد: در هر بانک یک 
ناظر شــرعی حضور دارد و به طور مجموع حدود سی نفر ناظر شرعی در بانک ها همین 
موضوعات و شبهات شرعی را در کف شعب مورد بررسی و گزارش قرار می دهند. تدابیری 
دیده ایم که اســتقالل ناظران شرعی حفظ شود به طوریکه صالحیت این افراد و موضوع 
فعالیت آنها را شــورای فقهی تعیین می کند و با تدابیر اتخاذ شده این نگرانی برای عدم 
اســتقالل این ناظران برطرف شود.وی درباره جریمه دیرکرد یا وجه التزام در بانک های 
کشــورهای اسالمی گفت: موضوع جریمه دیکرد یا وجه التزام در هیچ یک از بانک های 
اسالمی در سایر کشورها مطرح نبوده و اینگونه نیست که بانک ها این مبالغ را دریافت و 
در جیب خود بگذارند بلکه آن را به طور مستقیم در اختیار خیریه ها قرار می دهند و این 
موضوع جزو استانداردهای بانکداری اسالمی بین المللی است. همچنین نرخ این جرایم 
معموال متناسب با شــرایط تورمی کشورها در نظر گرفته می شود که در کشور ما علت 
و علل بســیاری از  مشکالت در بانکداری اسالمی در نرخ تورم است که همین نرخ تورم 

باعث شده پرداخت وجه التزام برای عده ای سوء استفاده گر به صرفه هم باشد.

هزینه وام مسکن نســبت به ماه 
گذشته کاهش چشم گیری داشته 
است و طبق جدیدترین قیمت ها، 
برای  پایتخت نشــین  متاهل های 
دریافت ایــن وام باید حدود ۱۱۰ 
میلیون تومــان پرداخت کنند، در 
حالی که این رقم در ماه گذشــته 
حــدود ۱۲۹ میلیــون تومان بود.
به گزارش ایســنا، بررسی آخرین 
وضعیــت قیمــت اوراق مســکن 
نشــان می دهد که هر برگ اوراق 
وام مســکن )تســه( در فروردین 
در   ،۸۰۰ و  هــزار   ۱۱۹ مــاه  
اردیبهشــت ماه ۱۱۴ هزار و ۱۰۰  
و در خرداد ماه ســال گذشته نیز 
۱۱۳ هــزار و ۲۰۰ تومان قیمت 
دارند.هــر برگ اوراق تســهیالت 
مســکن بانک مسکن در تیر سال 
گذشــته ۱۱۲ هــزار و ۹۰۰،  در 
مرداد سال گذشــته ۱۱۳ هزار و 
۸۰۰  و در شــهریور سال گذشته 
با قیمت ۱۱۴ هزار و ۸۰۰  تومان 
داد و ستد می شــود. این اوراق در 
ماه مهر سال گذشــته ۱۱۵ هزار 

تومــان، در آبان مــاه ۱۱۳ هزار و 
۷۰۰  تومان و در آذرماه ۱۱۴ هزار 
داشتند.اوراق  قیمت  تومان  و۱۰۰ 
تسهیالت مسکن در دی  و بهمن 
سال گذشته نیز با قیمت های ۱۱۴ 
هــزار و ۴۰۰ و ۱۱۴ هزار و ۶۰۰ 
تومان معامله می شــود. این اوراق 
در فروردین ماه ســال جاری ۱۱۵ 
هزار و ۶۰۰ تومان قیمت دارد که 
این گزارش بر اساس همین قیمت 

نوشته شده است.

 قیمــت اوراق برای مجردها و 
متأهل های تهرانی

بر این اســاس، مجردهای ساکن 
تهران می توانند تــا ۲۸۰ میلیون 

تومــان تســهیالت دریافت کنند 
که شــامل ۲۰۰ میلیــون تومان 
تســهیالت خرید مســکن و ۸۰ 
میلیون تومان وام جعاله می شود؛ 
لذا بــرای دریافــت ۲۰۰ میلیون 
تومان وام باید ۴۰۰ برگه تسهیالت 
مسکن خریداری کنند که هزینه 
این تعداد اوراق با تســه ۱۱۵ هزار 
و ۶۰۰ تومانی، ۴۶ میلیون و ۲۴۰ 
هزار تومان می شود. همچنین با در 
نظر گرفتن ۸۰ میلیون تومان وام 
جعالــه که برای آن باید ۱۶۰ ورق 
به مبلغ ۱۸ میلیــون و ۴۹۶ هزار 
مجموع  کنند،  خریــداری  تومان 
هزینه خرید اوراق به ۶۴ میلیون و 
۷۳۶ هزار تومان می رسد.زوج های 

تهرانــی نیز بــر همین اســاس 
می توانند تا ســقف ۴۸۰ میلیون 
تومان شــامل ۲۰۰ میلیون تومان 
تســهیالت خرید مسکن برای هر 
نفر و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله 
دریافــت کننــد؛ بنابراین زوجین 
باید ۸۰۰ برگه تســهیالت مسکن 
خریــداری کنند که هزینه آن ۹۲ 
میلیون و ۴۸۰ هزار تومان می شود 
که همــراه با هزینــه ۱۸ میلیون 
و۴۹۶ هــزار تومانی وام جعاله که 
برای آن باید ۱۶۰ ورق تسهیالت 
مسکن خریداری کنند، در مجموع 
بایــد ۱۱۰ میلیــون و ۹۷۶ هزار 

تومان پرداخت کنند.

قیمت اوراق در سایر استان ها
سقف این تســهیالت برای مراکز 
استان و شهرهای با جمعیت بیش 
از ۲۰۰ هــزار نفر بــرای مجردها 
بــه ۱۶۰ و بــرای زوجین به ۳۲۰ 
میلیون تومان رســیده است که با 
توجه بــه اینکه مجردها باید ۳۲۰ 
و متاهل های ساکن این شهرها نیز 
باید ۶۴۰ برگه تســهیالت مسکن 
باید  خریــداری کنند، مجردهــا 
۳۶ میلیــون و ۹۹۲ هزار تومان و 
متاهل ها نیز بایــد ۷۳ میلیون و 

۹۸۴ هزار تومان پرداخت کنند.

برای وام 480 میلیون تومانی مسکن، چقدر 
باید هزینه کرد؟

رییس بانک مرکزی به زوار اربعین توصیه کرد که برای جلوگیری از ازدحام، جهت 
دریافت ارز اربعین به بانک ها و نه صرافی ها مراجعه کنند.به گزارش ایســنا، علی 
صالح آبادی در حاشــیه جلسه دیروز هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به 
این پرســش که برنامه ای برای افزایش مراکز توزیع ارز زوار اربعین وجود دارد یا 
نه، اظهار کرد: انتظار بر این اســت که مردم فقط به صرافی ها مراجعه نکنند. ما 
االن بانک ها را هم مشــخص کردیم. قباًل پنج بانک بود، االن ۲۱ بانک شده است 

که اســامی آن ها هم اعالم شــده، بنابراین مردم به بانک ها مراجعه کنند، نه به 
صرافی ها چون باعث ازدحام می شــود.وی افزود: ما این امر را تسهیل هم کردیم 
به این معنا که اگر سرپرســت خانوار برای اعضای خانوارش بخواهد ارز اربعین را 
دریافت کند، مراجعه یک نفر کفایت می کند. در مورد دینار هم میزانی از کشــور 
عراق وارد شــده کــه آن هم از فردا توزیع خواهد شــد.رییس کل بانک مرکزی 
یادآور شــد: در مبادی مرزی لزوماً اگر افراد ارز هم نداشته باشند، ما دستگاه های 

خودپردازی در اســتان های ایالم، کرمانشاه 
و خوزســتان را از ۲۰۰ هزار تومان به ۵۰۰ 
هزار تومان افزایش دادیم تا چنانچه ریال هم 
دریافت کنند، بتوانند در عراق استفاده کنند 
چون معموالً ریال هم در عراق قابل استفاده 
است.صالح آبادی در پاسخ به این پرسش که 
اتصــال بانک مرکزی به پنجره ملی خدمات 
چه زمانی تکمیل می شــود، گفت: ما تا آخر 

شهریور هر قسمت از بانک مرکزی که به پنجره ملی خدمات متصل نشده است 
را حتماً متصل می کنیم.

در حاشیه جلسه دولت مطرح شد

توصیه رئیس بانک مرکزی به مردم برای تسهیل دریافت ارز اربعین

بیت کوین بــه زیر ۱۹ هزار دالر ســقوط کرد و 
به پایین ترین ســطح در دو ماه گذشــته رسید.

به گزارش ایســنا به نقــل از کوین، بیت کوین با 
بیشترین افت در دو هفته گذشته به زیر ۱۹ هزار 
دالر سقوط کرد. این کاهش قیمت پس از ۱۰ روز 
کشش رخ داد که طی آن بیت کوین دقیقاً حدود 
۲۰ هزار دالر معامله شد.بزرگترین ارز رمزنگاری 
شده بر اســاس ارزش بازار برای غلبه بر آنچه به 
نظر می رســید مقاومت قیمتی در ۲۱ هزار دالر 
بود، تالش کرد.در زمان نگارش این مطلب قیمت 
بیت کوین تا ۱۸ هزار و ۶۸۰ دالر کاهش یافت که 
پایین ترین حد از ۳۰ ژوئن بود.جو دی پاسکوال، 

 BitBull مدیر عامل صندوق سرمایه گذاری رمزارز
گفت: »تالش های ناموفق برای شکستن منطقه 
مقاومت، درســت باالی ۲۰ هــزار دالر، احتمال 
آزمایش محدوده پایین قیمت نزدیک به ۱۸ هزار 
دالر افزایش داد«.شــاخص اس اند پی ۵۰۰ روز 
سه شنبه ۰.۴۱ درصد سقوط کرد زیرا معامله گران 
نگران بودند که فدرال رزرو بتواند در کمپین خود 
بــرای کاهش تورم در ایاالت متحده ســخت گیر 
باقی بماند.بیت کوین اغلب زمانی که گمانه زنی ها 
در مورد سیاســت های پولی سختگیرانه تر وجود 
دارد، کاهش می یابد.وی افــزود: از دیدگاه فنی، 
قیمت مطابــق با پیش بینی های ما باقی می ماند 

و ما منتظــر قیمت بین ارزش کنونی و ۱۵ هزار 
دالر هســتیم.مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای 
دیجیتالی در حــال حاضر ۹۳۲.۴۹ میلیارد دالر 
برآورد می شــود که این رقم نســبت به روز قبل 
۵.۶۹ درصد کمتر شــده اســت. در حال حاضر 
۳۸.۳۱ درصــد کل بازار ارزهــای دیجیتالی در 
اختیــار بیت کویــن بوده که در یــک روز ۰.۰۵ 
درصد افزایش داشته است.حجم کل بازار ارزهای 
دیجیتال در ۲۴ ســاعت گذشته ۸۷.۰۸ میلیارد 
دالر است که ۳۴.۵۰ درصد افزایش داشته است. 
حجــم کل در امور مالی غیــر متمرکز در حال 
حاضر ۶.۸۶ میلیارد دالر است که ۷.۸۸ درصد از 
کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. 
حجم تمام سکه های پایدار اکنون ۸۰.۳۱ میلیارد 
دالر اســت که  ۹۲.۲۳ درصــد از کل حجم ۲۴ 

ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان

بیت کوین از بازی خارج شد
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گزیده خبر
با تکرار ادعاهای مسئول سیاست خارجی اروپا؛

آمریکا: در مذاکرات با ایران، شکاف ها 
همچنان به قوت خود باقی است

معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ادعاهای دیروز مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا درباره کاهش »خوش بینی« درباره به نتیجه رسیدن مذاکرات رفع 
تحریم هــا را تکرار کرد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وِدانت پاتل، 
معاون ارشــد سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشستی مطبوعاتی مدعی شد 
که در مذاکرات رفع تحریم ها، »همچنان شــکاف هایی وجود دارد.«پاتل در این 
نشست خبری، ماهیت اظهارات جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا که گفته بود »کل فرآیند )برجام( در خطر اســت« را تأیید کرد.وی درباره 
مذاکرات رفع تحریم ها گفت: باردیگر بر آنچه دولت )آمریکا( آخر هفته گذشته 
اعالم کرد، تاکید می کنم؛ اینکه پاســخ ایران به آنچه قــرار بود »متن نهایی« 
بورل برای احیای برجام باشــد، ما را در جایگاهی قرار نداده که توافق را نهایی 
کنیم.پاتل افزود: مکرراً گفته ایم که شکاف ها همچنان به قوت خود باقی است و 
پاســخ ایران به وضوح نشان می دهد که این شکاف ها همچنان باقی است.بورل 
روز دوشنبه با کمرنگ ارزیابی کردن شانس احیای توافق هسته ای ایران، ضمن 
نادیده انگاشتن نقض برجام از سوی آمریکا و اتخاذ موضعی همسو با واشنگتن 
در قبال این بدعهدی، مدعی شد: امروز کمتر نسبت به همگرایی روند مذاکرات 

اطمینان دارم.

مقتدی صدر: 
نباید در زیارت اربعین فتنه ای رخ دهد

رهبــر جریان صدر عراق در صفحــه توئیتر خود ضمن هشــدار درباره تالش 
دشــمنان برای ایجاد فتنه در مراسم اربعین حسینی)ع( اعالم کرد که نباید در 
این مراســم فتنه ای رخ دهد.به گزارش تسنیم، مقتدی صدر رهبر جریان صدر 
عراق سه شنبه شب در پیامی توئیتری بر »لزوم محافظت از امنیت زیارت اربعین 
حسینی)ع( امسال تأکید کرد«.وی خواستار برخورد با کسانی شد که قصد ایجاد 
فتنه در راهپیمایی اربعین امســال را دارند و گفت که »نباید اجازه داد در این 
زیارت، فتنه ای رخ دهد«.رهبر جریان صدر خواســتار پرهیز از پاسخ به هرگونه 
توهین شــد و گفت: »کسانی که اهانت می کنند، از آنان برائت می جوییم«.وی 
در ادامه پیام توئیتری خود نوشت: »حتی اگر کسی به شما اهانت کرد، یا آن را 

نادیده بگیرید یا فرد توهین کننده را به نهاد قانونی معرفی کنید«.

دبیرکل ناتو:
 باید برای جنگ زمستانی آماده شویم

به عقیده دبیرکل ناتو، جنگ اوکراین در حال ورود به یک مرحله حســاس 
اســت.به گزارش ایسنا، ینس اســتولتنبرگ، دبیرکل ناتو در مقاله ای برای 
فایننشــال تایمز با تاکید براینکه جنــگ در اوکراین در حال »ورود به یک 
مرحله حســاس« است، نسبت به زمستان سخت پیش روی اعضای ائتالف 
نظامی هشــدار داد.او نوشت: این زمســتان می تواند شامل »کاهش انرژی، 
اختالالت و شاید حتی ناآرامی های داخلی« باشد.وی افزوده است: »اتحاد و 
همبستگی ما به طور جدی مورد آزمایش قرار خواهد گرفت، زیرا خانواده ها 
و کســب و کارها، بحران افزایش قیمت انرژی و هزینه های زندگی ناشی از 
تهاجم وحشیانه روسیه را احساس می کنند. برای آینده اوکراین و آینده ما، 

باید خود را برای جنگ زمستانی آماده کنیم و مسیر را ادامه دهیم.«

گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی از زاپوریژیا
آژانس بین المللی انرژی اتمی خواســتار توقف فوری حمالت به اطراف نیروگاه اتمی زاپوریژیا در اوکراین 
شــد.به گزارش ایسنا به نقل از آرتی، تیم آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از بازدید از نیروگاه هسته ای 
زاپوریژیا  خواســتار توقف همه فعالیت های نظامی در اطراف نیروگاه هسته ای زاپوریژیا شده و تاکید کرد 
که گلوله باران در این منطقه باید متوقف شــود.آژانس در مورد وضعیت اوکراین از نام بردن مقصرانی که 
تاسیسات تحت کنترل روسیه را هدف قرار داده بودند، خودداری کرده است.در گزارش آژانس انرژی اتمی 
آمده است: »هر گونه فعالیت نظامی – مانند گلوله باران – در داخل یا در مجاورت یک تأسیسات هسته ای، 
پتانسیل ایجاد پیامدهای رادیولوژیکی غیرقابل قبول را دارد«. »هفت ستون« ایمنی هسته ای  در سایت 
به خطر افتاده است.«آژانس توصیه می کند که برای جلوگیری از آسیب های بیشتر به نیروگاه و تأسیسات، 
برای ایمنی کارکنان و حفظ یکپارچگی فیزیکی برای حمایت از عملیات ایمن،  گلوله باران ســایت و در 

مجاورت آن باید فوراً متوقف شود.

فاکس نیوز:
 پلوسی می خواهد یک سمت 

سفیری برای خود دست و پا کند
شبکه فاکس نیوز آمریکا گزارش 
داد، نانســی پلوســی، رئیــس 
مجلــس نماینــدگان آمریکا به 
فکر این اســت کــه اگر حزب 
دموکراتــش در انتخابات نوامبر 
کنترل کنگره را از دســت بدهد، یک ســمت ســفیری 
برای خود دســت و پا کند.به گزارش ایســنا، چند منبع 
روز سه شنبه به فاکس نیوز گفتند، نانسی پلوسی، رئیس 
مجلس نمایندگان آمریکا به دنبال این است که در صورت 
شکست حزبش در انتخابات میان دوره ماه نوامبر کنگره 

آمریکا، به سمت سفیری آمریکا در ایتالیا برسد.
این منابع مدعی شدند که جو بایدن، رئیس جمهوری 
آمریکا به خاطر مالحظه نشان دادن نسبت به پلوسی، 
از پر کردن این پست سفیری خودداری کرده و افزودند، 
هر چند بر طبق برخی گمانه زنی ها یکی از چهره های 
ســابق وال استریت و شریک پلوسی نیز چشم به این 
سمت دارد اما به دلیل باال رفتن هر چه بیشتر احتمال 
تصرف مجدد مجلس نمایندگان آمریکا توســط حزب 
جمهوریخواه، شــانس او برای رســیدن به این سمت 
تضعیف شده است.پلوسی از زمانی که حزب دموکرات 
آمریکا، کنترل مجلس نمایندگان این کشور را در سال 
۲۰۱۹ بازپــس گرفت، به عنــوان رئیس این مجلس 
خدمت کرده اســت. او پیش از این از ســال ۲۰۰۷ تا 
۲۰۱۱ این سمت را در اختیار داشت و از سال ۱۹۸۷ 
بــه عنوان نماینده کالیفرنیا در کنگره حضور داشــته 
است.در حالی که ۱۰۱ نفر از نامزدهای سفیری تعیین 
شده از سوی بایدن توسط سنای آمریکا تایید شده اند، 
بیش از یک چهارم از کل پســت های ســفیری هنوز 
به طور رســمی پر نشده اند.حزب جمهوریخواه آمریکا 
شــانس خوبی برای تصاحب اکثریت کرسی های هر 
دو مجلس کنگره در ماه نوامبر دارد و نظرسنجی های 
چند ماه گذشــته محبوبیت بایدن را شــدیدا پایین 
نشان داده اند.تالش های دیپلماتیک اخیر پلوسی برای 
دیپلماسی از جمله ســفرش در اوایل اوت به تایوان با 
وجود ابــراز »نگرانی های عمیق« برخی مقامات دولت 
بایدن روابط آمریکا با چین را هر چه تیره تر ســاخته 
اســت. این دموکرات اهل ایالت کالیفرنیا در پی دست 
زدن به این سفر با اعتراض بسیاری از چینی ها  که در 
نهایت او و خانواده اش را تحریم و مذاکرات دیپلماتیک 
با آمریکا بر ســر تغییرات آب و هوایی و برخی مسائل 

نظامی را متوقف کرد، مواجه شد.

  احتمال شگفتی در انتخابات میان دوره ای 17آبان!

چشمان نگران برجام به انتخابات ۲۰۲۲ آمریکا
کمتــر از دو ماه بــه انتخابات میــان دوره ای ۲۰۲۲ آمریکا باقی 
مانده اســت. به نظر می رسد احتمال شــگفتی در این انتخابات 
مانند انتخابــات ۲۰۲۰ وجود دارد. با این حال هفته های نزدیک 
بــه روز انتخابات تعیین کننده نهایی ایــن جریان خواهند بود.
اقتصادآنالین _ پرستو بهرامی راد؛ کمتر از دو ماه دیگر به برگزاری 
انتخابات میاندوره ای ۱۷آبان مانده اســت. دو حزب دموکرات و 
جمهوری خــواه در رقابــت تنگاتنگی قرار دارنــد. این انتخابات 
برای گزینش ۴۳۵ نماینده مجلس، ۳۵ ســناتور، ۳۹ فرماندار و 
شماری زیادی از مقام های محلی و ایالتی در سراسر آمریکا برگزار 
می شــود. در حال حاضر اکثریت مجلــس نمایندگان در اختیار 
دموکرات ها است. همچنین تعداد کرسی های جمهوریخواهان و 
دموکرات ها در مجلس ســنا برابر است. در انتخابات مجلس سنا،  
تمام صد کرســی به رای گذاشته نمی شود بلکه یک سوم آن به 
رای گذاشته می شــود و در کرسی هایی هم که به رای گذاشته 
می شود، جمهوری خواهان حرفی برای گفتن ندارند، بنابراین به 
نظر نمی رسد که ترکیب سنا چندان عوض شود و همان برابری 
تعداد کرسی های  جمهوری خواهان و دموکرات ها حفظ می شود 
و در این میان کاماال هریس به عنوان معاون اول رئیس جمهوری 
دارای رای طالیی اســت و این رای طالیی در مجلس ســنا در 
اختیار دموکرات ها است.   اما جنگ اصلی در انتخابات میاندوره ای 
مربوط به کنگره خواهد بود. دو حزب اصلی آمریکا این روزها در 
تالش هستند پاییز امسال اکثریت را در مجلس نمایندگان بدست 
آورند. در این بین دولت جو بایدن بیش از همه نگران تغییرات در 
کنگره آمریکا است. زیرا با قدرت گرفتن جمهوری خواهان دولت 
برای تصویب برخی از موضوعات با مشکالتی روبرو می شود.  در 

ماه های اخیر پیش بینی می شد که جمهوریخواهان کنترل مجلس 
نمایندگان را در انتخابات ۲۰۲۲ در دست گیرند، اما دموکرات ها 
بــازی خود را با قدرت شــروع کرده اند. متخصصان معتقدند که 
نگاه داشتن اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا دشوارتر خواهد بود.

ورق به سود دموکرات ها برمی گردد؟
جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا در ۱۰شــهریور در سخنرانی 
تــالش کرد تا با حمله به ترامــپ و هوادارانش احتمال پیروزی 

دموکرات ها در انتخابات ۲۰۲۲ را افزایش دهد. او سعی کرد تا با 
ایجــاد دو قطبی میان خود و دونالد ترامپ، از »موفقیت ۲۰۲۰« 
در انتخابــات ۲۰۲۲ هزینه کند. در حقیقــت رئیس جمهوری 
کنونــی آمریکا با طــرح حمله حامیان ترامپ به مردمســاالری 
تالش می کند تا ســلف خــود را عامل تضعیف دموکراســی در 
این کشــور معرفی کند. بعد از این ســخنرانی برای اولین بار در 
نزدیک به یک ســال گذشته، به نظر می رسد که موقعیت رئیس 
جمهوری در افکار عمومی در حال بهبود اســت. براساس نتایج 

نظرسنجی جدیدی، دموکرات ها دو ماه مانده به انتخابات کنگره 
شــاهد افزایش حمایت رای دهندگان هســتند. بخشی از آن به 
علت تجدید حمایت مســتقل ها، افزایش رضایتمندی از بایدن و 
افزایش اشتیاق رای دهندگان حامی سقط جنین است.تازه ترین 
نظرســنجی روزنامه وال استریت ژورنال نشان می دهد که وقتی 
از رای دهندگان ثبت نامی پرســیده شد که در انتخابات کنگره از 
چه کسانی حمایت می کنند، حمایت از دموکرات ها با ۴۷ درصد 
از جمهوری خواهان با ۴۴ درصد پیشی گرفت. این یک چرخش 
قابل  توجه از ماه مارس اســت؛ زمانی که جمهوری خواهان با ۴۶ 
درصد مقابل دموکرات ها با ۴۱ درصد برتری داشتند. در حقیقت 
ورق در این هفته اخیر به سمت دموکرات ها برگشته است.در حال 
حاضر، ترکیب سنا و مجلس نمایندگان به نفع دموکرات هاست. 
با این وجود، همین حاال هم بایدن برای پیشــبرد طرح های خود 
با مشکالتی در کنگره مواجه است. در نتیجه اگر اکثریت کنگره 
در اختیار جمهوری  خواهان باشد، بایدن با مشکالت بسیاری روبرو 
می شود.یکی از مشــکالتی که کنگره جمهوری خواه برای دولت 
بایدن ایجاد خواهند کرد، بحث توافــق با ایران خواهد بود، زیرا 
دســتیابی جمهوری خواهان به اکثریت کرســی های کنگره به 
معنی مقاومت بیشــتر در برابر احیای برجام است. چندی پیش 
۴۹ ســناتور جمهوری خواه اعالم کردند جلوی توافق احتمالی را 
در صورتی که با محدودیت برنامه موشــکی ایران همراه نباشند 
می گیرند. این شرایط، پیش نمایشی از وضعیت کنگره، در حالتی 
اســت که اکثریــت آن  را جمهوری خواهان تشــکیل دهند.  در 
حقیقت انتخابات کنگره آمریکا تاثیر مستقیمی بر توافق احتمالی 

ایران و آمریکا برای احیای برجام خواهد داشت.

براســاس یــک نظرســنجی، بیش 
از نیمــی از آمریکایی هــا بــر این 
باورند کــه ســخنرانی اخیر رئیس 
جمهور این کشــور، باعث »تشدید 
تنش در گفتمان سیاســی« شــده 
و به »جنگ داخلــی« می انجامد.به 
گــزارش خبرگزاری مهــر به نقل از 

راشاتودی، نظرسنجی شرکت افکارسنجی »گروه 
ترافالگار« حاکی از آن اســت که به اعتقاد نیمی 
از مردم آمریکا، ســخنرانی اخیر جو بایدن، رئیس 
جمهور این کشــور در فیالدلفیا به جنگ داخلی 
در آمریکا منجر خواهد شد.بایدن پنجشنبه هفته 
گذشــته در تاالر اســتقالل فیالدلفیــا، گفت که 
»جمهوری خواهان ماگا )طرفداران دونالد ترامپ(، 
به برابری و دموکراســی حمله کرده اند.« )مقصود 
بایدن از ماگا، ســرنامی اســت که از شعار مشهور 
ترامپ یعنی »عظمــت را به آمریکا بازگردانیم« ) 
M ake A merica G reat A gain( ســاخته شــده 
است.(براساس نظرســنجی ترافالگار، ۵۶.۸ درصد 
آمریکایی ها این ســخنرانی را »تشدید خطرناک 
تنش در گفتمان سیاســی و هدف آن را انداختن 
آمریکایی ها به جان هــم می دانند.«این در حالی 
اســت که به باور ۳۵.۵ درصد از آمریکایی ها این 
سخنرانی در سال منتهی به انتخابات، قابل انتظار 
بوده است.نتایج این نظرسنجی به طور تفکیک شده 

)از لحاظ حزبی( حاکی از آن اســت 
که ۸۹.۱ درصــد جمهوری خواهان، 
۱۸.۷ درصــد دموکرات هــا و ۶۲.۴ 
درصد مستقلین، سخنرانی بایدن را 
خطرناک و تفرقه افکن می دانند. تنها 
۴.۷ درصــد از جمهوری خواهان این 
تلقی کرده اند. را معمولی  سخنرانی 

مارک ِمکلر، عضو کنوانســیون ایــاالت، گروهی 
که ســفارش انجام این نظرســنجی را داده است، 
می گوید: وقتی پاســخ دهندگان به شما می گویند 
که سخنرانِی از پیش آماده شده رئیس جمهور وقت 
آمریکا، به طور خطرناک باعث تشدید تنش شده و 
هدف آن برانگیختن جنگ داخلی بوده، بدین معنا 
اســت که ما در روزهای وحشتناک و دلهره آوری 
به ســر می بریم. بایدن که همواره وعده کشوری 
متحد را داده، بــه تفرقه انگیزترین رئیس جمهور 
تاریخ آمریکا بدل شــده است.بایدن در سخنرانی 
که منتقــدان آن را »نطــق ســرخ« خوانده اند، 
گفتــه بود که جمهوری خواهان »بــا آغوش باز از 
خشونت استقبال کرده، شــورش را ترویج داده و 
به جای روشــنایی حقیقت، در سایه دروغ زندگی 
می کنند.«البتــه بایدن پس از این ســخنرانی، در 
چرخشــی ۱۸۰ درجــه ای، اظهارات خــود را به 
اصطالح اصالح کرد و گفت که منظورش هواداران 

ترامپ و جمهوری خواهان نبوده است!

نتایج یک نظرسنجی؛
 »نطِق سرخ« بایدن، نصف آمریکایی ها 

را در دلهره جنگ داخلی رها کرد

روسیه  رئیس جمهوری 
گفت کــه غرب درصدد 
تحمیل الگوهای رفتاری 
اســت  دیگران  بر  خود 
تا به منافعش دســت یابد.به گزارش ایســنا، به نقل از سایت 
شبکه روســیا الیوم، والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در 
مجمع اقتصادی شــرق در والدیوستوک روسیه گفت که غرب 
می خواهد الگوهای رفتاری خود را تحمیل کند و درصدد تأمین 
منافع خود اســت.وی گفت: جهان در حال گــذر از تغییرات 
»تکتونیکی« و غیرقابل برگشــت در کل نظام روابط بین الملل 
اســت و سعی می کند به نظم جهانی قدیمی بچسبد و درصدد 
اســت تا »قوانین« خود را تحمیل کنــد قوانین و قواعدی که 

آنها را بر اســاس عالیق خود تنظیم می کند.پوتین تاکید کرد: 
نخبگان سیاسی غربی به منافع مردم خود اهمیت نمی دهند و 
آنها را در هولوکاست تحریم می اندازند تا جایی که شکافی میان 
نخبگان سیاسی و ملت غربی پدید آمده است. واشنگتن تمایل 
دارد دســتور کار سیاسی خود را به قاره اروپا تحمیل کند و در 
عین با ادعای وحدت آتالنتیک نسبت به منافع این قاره بی توجه 
است. کشورهای غربی به دنبال حفظ نظم جهانی است که به 
نفع آنهاســت و جامعه جهانی را مجبور می کنند تا بر اساس 
قوانینی که کشــورهای غربی ساخته اند و خودشان مرتباً آن را 
نقض می کنند و بســته به وضعیت فعلی دائماً تغییر می دهند، 
زندگی کند.پوتین با اشاره به اینکه غرب همچنان به شدت در 
تالش اســت تا با ســلب حق حاکمیت، الگوهای رفتاری را بر 

سایر کشورها تحمیل کند، گفت: چالش های جدید، به ویژه »تب 
تحریم های« غرب به عنوان تهدیدهای جهانی ظاهر شــده اند. 
کاتالیزور این فرآیندها کاهش تســلط ایاالت متحده بر جهان 
در سیاست و اقتصاد، همراه با »عدم تمایل و ناتوانی سرسختانه 
نخبگان غربی در دیدن و تشخیص واقعیت عینی« است.رئیس 
جمهور روسیه همچنین هشدار داد که آمریکا برای حفاظت از 
منافع خود و دستیابی به اهدافش از هیچ چیز، از جمله قربانی 
کردن شرکت های اروپایی که به دلیل افزایش هزینه های انرژی 
مجبور به تعطیلی هستند، کوتاهی نمی کند.او گفت: کشورهای 
غربی دروغ می گفتند که برای کاهش افزایش قیمت مواد غذایی 
و خطر قحطی در کشــورهای فقیر باید به اوکراین دسترسی 
دریایی داده شود.  بیشتر محموله هایی که بر اساس توافق ترکیه 

و سازمان ملل با روسیه از اوکراین خارج شده، به اتحادیه اروپا 
رفته است. شرایط احتماال باید تغییر کند.پوتین این اظهارات 
را با اشــاره به ترتیبی که به کشتی های غیرنظامی اجازه ورود 
و خروج از بنادر دریای ســیاه بــرای تحویل محموله غالت را 
می دهد، بیان کرد. این طرح در اواخر ژوئیه اجرا شــد و ترکیه 
میزبان مرکزی بود که تحویل را هماهنگ می کند.رهبر روسیه 
خاطرنشان کرد که این توافق به عنوان راهی برای مهار افزایش 
قیمت های جهانی و کمک به کشــورهایی که در حال مبارزه 
هستند، تبلیغ می شود. اگر ترکیه را به عنوان یک کشور واسطه 
کنار بگذاریم، در عمل، تقریباً تمام غالت ارسال شده از اوکراین 
به کشورهای ثروتمند اتحادیه اروپا  رفت.  تنها دو کشتی از ۸۷ 
کشتی حامل ۶۰۰۰۰ تن محصول به کشورهای فقیر رفتند. بار 
دیگر، کشــورهای در حال توسعه به سادگی فریب خورده اند و 
همچنان فریب می خورند. بدیهی است که با این رویکرد، ابعاد 
مشکالت غذایی در جهان تنها افزایش خواهد یافت که می تواند 

منجر به یک فاجعه انسانی بی سابقه شود.

پوتین: 

واشنگتندستورکارسیاسیخودرابهاروپاتحمیلمیکند

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص مهندسی رهیاب 
صنعت فاطر 

به شناسه ملی 10260580450 و شماره ثبت 40364 
به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 1401/06/07 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: خانم زینب کرباســی عامل به شماره 
ملی 1293056979 به ســمت رئیس هیئت مدیره، خانم فاطمه 
باقری به شــماره ملی 0370124529 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و آقای حمزه باقری به شماره ملی 0381934233 به سمت 
مدیرعامل تا تاریخ 1403/06/07 انتخاب گردیدند. کلیه اســناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت بــا امضای فقط مدیرعامل همراه با 
مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات 

هیئت مدیره خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1377441(

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص مهندسی رهیاب صنعت فاطر 
به شناسه ملی 10260580450 و شماره ثبت 40364 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1401/06/07 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: خانم فاطمه باقری به شماره ملی 0370124529، آقای حمزه باقری به شماره 
ملی 0381934233 و خانم زینب کرباسی عامل به شماره ملی 1293056979 به 

سمت اعضای هیئت مدیره تا تاریخ 1403/06/07 انتخاب گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )1377457(

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص مهندسین طراح فرآیند کیا 
به شناسه ملی 10260674330 و شماره ثبت 49128 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1401/01/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد محمدصادق دهقانی پوده به شماره ملی 1272134970 
به سمت بازرس اصلی و مسعود شکوهیان به شماره ملی 1271869330 به سمت 

بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )1368507(

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص گروه شیمیایی 
نساجی یاسین رزین سجاد

 به شناسه ملی 10260116731 و شماره ثبت 603 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1401/04/08 
تصمیمات ذیــل اتخاذ شــد: آقای محمد حســین زارعی به 
شــماره ملی 2430016818 به ســمت رئیس هیئت مدیره، 
خانم سوسن فرخی به شــماره ملی 1289334676 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره و آقای یاســین زارعی به شماره ملی 
1292987170 به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای 
مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت 

دارای اعتبار می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرضا )1366555( 

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص گروه شیمیایی 
نساجی یاسین رزین سجاد 

به شناسه ملی 10260116731 و شماره ثبت 603
 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 
1401/04/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: خانم سوسن فرخی به 
شــماره ملی 1289334676، آقای یاســین زارعی به شماره ملی 
1292987170 و آقــای محمد حســین زارعی به شــماره ملی 
2430016818 به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی 
10260103000 به سمت بازرس اصلی و آقای سیدحسین سجادی 
به شماره ملی 1199276820 به ســمت بازرس علی البدل برای 

مدت یک سال مالی )منتهی به 1401/12/29( انتخاب گردیدند. 
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نتایج یک مطالعه جدید نشــان می دهد کــه کیفیت خواب، قوی ترین 
شــاخص طول عمر است.به گزارش ایســنا و به نقل از آی ای، اهمیت 
کیفیت خواب بر سالمت انسان بدون شک غیرقابل انکار است. هر شب 
بی خوابــی می تواند روز بعد را خراب کند. عالوه بر بی خوابی، اگر خواب 
شــما در شب مختل و قطع شــود، ممکن است سالمت شما در خطر 
باشد.بر اساس تحقیقات اخیر پژوهشگران دانشگاه استنفورد، اختالل در 
الگوهای خواب و افزایش وقفه های خواب می تواند از عوامل تعیین کننده 
در کوتاه شــدن طول عمر انسان باشــد.در این مطالعه فراتحلیلی در 
مجمــوع ۱۲ هزار مطالعه که هر کدام بر روی یک فرد در هنگام خواب 
متمرکز شده بودند و ویژگی های خواب وی را مانند حرکت چانه و پا و 
تنفس و ضربان قلب گزارش می کردند، توسط »امانوئل میگنو« که یک 
متخصص خواب اســت و همکارانش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
پژوهشــگران در این مطالعه، سیســتمی را ایجاد کردند که از فناوری 
یادگیری ماشینی برای پیش بینی »سن خواب« افراد استفاده می کرد. 
هدف آنها ایجاد سیستمی بود که بتواند سن خواب افراد را تعیین کند 
و الگوهای خواب را که بیشترین ارتباط را با مرگ و میر دارند، مشخص 
کند.در نهایت نیز این مطالعه نشان داد کیفیت خواب، قوی ترین شاخص 
طول عمر است و الگوهای خواب نامناسب می تواند منجر به یک زندگی 
ناسالم شود.اما چرا سن خواب تا این حد مهم است؟ قبل از بیان اهمیت 
ســن خواب، باید بدانیم که سن خواب چیســت. سن خواب تقریباً به 
معنای سن پیش بینی شده ای است که با سالمت افراد بر اساس کیفیت 

خواب آنها مرتبط است.

گروهی از پژوهشــگران، در مطالعه اخیرشــان از شناسایی مولکول 
کوچکی که به از بین بردن پروتئین عامل بیماری پارکینسون کمک 
می کنــد، خبر داده اند.به گزارش ایســنا و به نقــل از آی او، بیماری 
پارکینســون یک اختالل عصبی پیش رونده اســت که بیش از ۱۰ 
میلیون نفر را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار می دهد. هیچ درمانی 
برای این بیماری در دسترس نیست و درمان های فعلی نیز محدود به 
مدیریت عالئم بیماران می شود.پژوهشگران دانشگاه داندی اسکاتلند، 
مولکول کوچکی را کشــف کرده اند که به از بین بردن پروتئین عامل 
بیماری پارکینســون کمک می کند. با طراحی یک مولکول کوچک 
بــه نــام »XL۰۱۱۲۶ » که یک پروتئین شناخته شــده را که نقش 
کلیدی در ایجاد پارکینسون دارد، تجزیه می کند، گام های مهمی در 
 »LRRK۲« جهت توســعه درمان های جدید برداشته اند.این پروتئین
نام دارد و یکی از مهم ترین و امیدوارکننده ترین اهداف برای توســعه 
درمان های بیماری پارکینســون است، اما تا به حال دانشمندان تنها 
قادر به مهار عملکرد آن به جای از بین بردن کامل آن بوده اند.مولکول 
XL۰۱۱۲۶ با استفاده از سیستم دفع زباله طبیعی سلول، LRRK۲ را 
از داخل سلول حذف می کند. نتایج این پژوهش همچنین نشان داد 
کــه XL۰۱۱۲۶ را می توان به صورت خوراکی مصرف کرد و می توان 
آن را در مغــز موش ها تشــخیص داد. محققان این مطالعه معتقدند 
XL۰۱۱۲۶ یک ترکیب ابزار تحقیقاتی بســیار مفیــد خواهد بود و 
پتانسیل آن را دارد که به درمان بیماری پارکینسون منجر شود.این 
مولکول نقطه شــروعی برای استفاده از یک مولکول تجزیه کننده در 

درمان بیماری پارکینسون ناشی از LRRK۲ است.

 مهم ترین عامل طول عمر
 کشف شد

نقش یک مولکول کوچک در 
نابودی عامل بیماری پارکینسون

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

انتقال فیل در یک پارک ملی در کشور ماالوی/ آسوشیتدپرس

RS6 تیونینگ 1200 اسب بخاری آئودی
نســل سوم آئودی RS۶ آوانت خودرویی هیجان انگیز به شمار می رود. موتور TFSi تویین توربوی V8 و غرش حاصل از آن باعث 
می شود تا حس سواری یک سوپرخودرو به راننده منتقل شود؛ حتی با وجود اینکه نزدیک به یک دهه از معرفی آن گذشته است. 
با این وجود، انگار توانایی های این موتور برای برخی از هواداران این استیشن جذاب کافی به نظر نمی رسیده است.آن ها تصمیم 
گرفتند تا بخش های داخلی موتور و ظاهر خودرو را دگرگون کرده و قدرت آن را به بیش از ۱۰۰۰ اســب بخار برسانند. براساس 
داده های کانال »آئودیتوگرافی« این RS۶ آوانت که به بازار هلند تعلق دارد، در بیش از سه مرحله مختلف بهبود پیدا کرده است. 
این بهبودها شامل خروجی های اگزوز، دریچه خروجی گاز و بدنه بخش پیشرانه از شرکت »توربوسیستم« می شود.این آئودی به 
سنســورهای تنظیم موتور »SRM«، سیستم تزریق سه مرحله ای آب-متانول »Snow Performance«، خنک کننده »فورج«، پمپ 
خنک کننده داخلی ارتقایافته »CWA ۱۰۰-3«، پمپ ســوخت دوگانه با فشار پایین با خطوط بزرگ تر و پمپ سوخت فشارباال 
»Autotech« مجهز شــده است. مالک این خودرو که در حساب اینســتاگرامی اش )black_rs_۶( با نام »Dave« شناخته می شود، 

مدعی شده که تنظیم و ارتقای نرم افزار را خودش با استفاده از ابزار »داینو اِسپکتروم« انجام داده است.

کی روش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران شد
کارلوس کی روش سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران بار دیگر هدایت این تیم را برعهده گرفت.به گزارش ایسنا، کارلوش کی روش پس 
از حدود سه سال و 8 ماه دوری از فوتبال ایران بار دیگر به عنوان سرمربی جدید تیم ملی ایران انتخاب شد تا هدایت ملی پوشان ایران 
در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر را بر عهده داشته باشد.محمد جماعت مدیر رسانه ای تیم ملی فوتبال ایران با اعالم این خبر در توئیتر نوشت: 
»فدراســیون جهت تالش های بی وقفه و صعود به جام جهانی قدردان دراگان اسکوچیچ خواهد بود اما با تصویب هیات رییسه کارلوس 
کی روش به عنوان سرمربی جدید انتخاب شده است. امیدواریم بازی های تیم ملی مانند دو جام جهانی قبل با سرمربی گری  کی روش 
موجب رضایت و خشنودی مردم شده و نمایش قابل افتخاری را ببینیم«.کی روش در اولین دوره حضورش روی نیمکت تیم ملی ایران، 
8 سال هدایت یوزهای ایرانی را بر عهده داشت و توانست بهترین نتیجه تاریخ تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی را کسب کند. او از 
۱۵ فروردین ۱3۹۰ تا 8 بهمن ۱3۹۷ هدایت تیم ملی ایران را برعهده داشــت.تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۱8 روســیه با تیم های 
پرتغال، اسپانیا و مراکش هم گروه بود و توانست با ۴ امتیاز در رده سوم گروه قرار بگیرد و دومین پیروزی تاریخ ایران در تاریخ جام جهانی 

را کسب کند. تیم ملی ایران همچنین همراه کی روش تا نیمه نهایی جام ملت های ۲۰۱۹ امارات پیش رفت.

 ز ما بودی، جدا بودن روا نیست
یکی گفتی، دویی رکدن زسا نیست

وجود خود ز ما خالی مپندار
هک نقش از نقشبند خود جدا نیست

رسایی ساختی اندر دماغت
هک غیر ار خواهج چیزی رد رسا نیست

بنه تن رب هالک، از خویش بینی
هک ردد خویش بینی را دوا نیست

چو خوردایان هب خود جستی تو، مارا
غلط رکدی هک: بی ما رهنما نیست

کسی کو از هوای خویش بگذشت
مبر انمش، هک رمغ این هوا نیست

پیشنهاد

چهره روز

گور به گور
کتــاب گور به گور با عنوان اصلــی As I Lay Dying اثر 
ویلیام فاکنر نویســنده آمریکایی است. فاکنر این رمان 
را در ســال ۱۹3۰ یعنی یک سال پس از کتاب خشم و 
هیاهو نوشته اســت. این رمان روایتی از مرگ مادر یک 
خانواده است و با تکنیک جریان سیال ذهن نوشته شده 
اســت.فاکنر مدعی بود که نوشتن آن را در ظرف شش 
هفته – آن هم با کار شبانه، پای کوره آتش یک نیروگاه 
محلی – به پایان رســانده و پس از آن هم دستی در آن 
نبرده است؛ ولی ساختمان داستان و ظرافت پیوندهای 
آن چنان اســت که خواننده گمان می کند باید بیش از 
اینها وقت و »عرق ریزی روح« صرف پروراندن آن شــده 
باشــد. کتاب گور به گور داستان خانواده روستایی است 
که در جریان انتقال جنازه مادرشــان به شــهری دیگر روایت می شود. مادر خانواده وصیت کرده است 
که شهر خودش و در کنار خویشاوندانش به خاک سپرده شود. راوی کتاب در هر فصل عوض می شود 
و داســتان هر بار از زبان یکی از شخصیت ها بیان می شود. همین موضوع باعث می شود داستان دیرتر 
در ذهن خواننده شــکل گیرد.این خانواده  ساده و روستایی شامل زن و شوهر و چهار فرزندشان است. 
داستان کتاب گور به گور زمانی شروع می شود که زن روستایی در انتظار مرگ است و همه به طریقی 
خودشان را برای مردن او آماده کرده اند. در این میان بزرگترین فرزند مادر خانواده که نجار است برای 
او تابوت درست می کند. مادر که هنوز زنده است با هر نواخت اره زمان مرگش را نزدیکتر می بیند.بعد از 
مرگ مادر سفر آن ها و جریان اصلی رمان شروع می شود. همه، آن ها را از این سفر طوالنی که با گاری 
انجام می شــود بازمی دارند و می گویند که درست نیست مرده را این همه جابه جا کرد ولی به خرج پدر 

خانواده نمی رود. در هر قدم این سفر با مشکالتی رو به رو می شوند...

اینگرید برگمن
اینگرید برگمن )با تلفظ سوئدی اینگرید برگمان( )به 
ســوئدی: Ingrid Bergman( )زاده ۲۹ اوت ۱۹۱۵ – 
درگذشــته ۲۹ اوت ۱۹8۲( بازیگر سرشناس سینما 
و اهل کشــور ســوئد بود که موفق به دریافت ســه 
جایزه اســکار شد.از فیلم های مشــهور او ، می توان 
به کازابالنکا و بدنام اشــاره کرد. بازیگر سوئدی تبار و 
فوق ســتاره دهه چهل هالیوود در ۲۹ اوت ۱۹۱۵ از 
پدری سوئدی و مادری آلمانی به دنیا آمد. در کودکی 
مادرش را از دســت داد.پــس از تحصیل در آکادمی 
هنرهای دراماتیک استکهلم بازی در فیلم های سوئدی 
را آغاز کرد و در عرض یکسال به ستاره اول سینمای 
سوئد تبدیل شد.آخرین فیلم او اینترمتسو )میان پرده( 
مورد توجه دیوید او سلزنیک فیلم ساز معروف هالیوود )تهیه کننده فیلم بربادرفته( قرار گرفت و از 
او برای بازسازی دوباره این فیلم در آمریکا دعوت کرد. موفقیت دوباره این فیلم در آمریکا زمینه 
آغاز حضور برگمان در آمریکا بود. پس از ورود به هالیوود تیپ منحصربه فرد او که با تمام بازیگران 
زن آن زمــان متفاوت بود به خصوص ویژگی طبیعی بودن )به دلیل عدم نیاز به چهره پردازی( و 
بازی های هنرمندانه او مورد توجه و اســتقبال بسیار قرار گرفت به طوری که روزنامه ها در وصف او 
نوشتند »خانم برگمان نه تنها بازیگری واقعاً هنرمند است بلکه این قدر زیباست که خود نیز یک 
شاهکار هنری به شمار می آید«. اینگرید در سال ۱۹8۲ در ۶۷ سالگی بر اثر بیماری سرطان پستان 
که هشــت سال با آن در ستیز بود در همان ســالروز تولدش )۲۹ اوت( در لندن درگذشت و در 

گورستان کهنسال گرین به خاک سپرده شد.

سینما

»پیتر استراب« نویسنده مشهور رمان های ژانر وحشت 
درگذشت.به گزارش ایسنا و به نقل از گاردین، »پیتر 
استراب« نویسنده آمریکایی و تحسین شده رمان های 
فانتزی، ترســناک و مهیج راونشناختی در سن ۷۹ 
ســالگی و پس از تحمل یــک دوره طوالنی بیماری 
درگذشت.»استراب« چندین رمان، مجموعه داستان 
کوتاه و رمان کوتاه به نگارش درآورد. از جمله آثار او 
به نخستین رمان ترسناک او می توان اشاره کرد که با 
عنوان »جولیا« در سال ۱۹۷۵ چاپ شد و با اقتباس 
از آن، فیلمی ساخته شد.او همچنین رمان »طلسم« 
را با همکاری »استیون کینگ« دیگر نویسنده نامدار 
ژانر وحشــت روانه بازار کرد.»کینگ« در واکنش به 
درگذشــت »استراب« با انتشــار توئیتی به او ادای احترام کرد و از او به عنوان »دوستی خوب و 
همکاری بی نهایت بااستعداد« یاد کرد.این دو نویسنده با همکاری همدیگر رمان »خانه سیاه« که 
دنباله ای برای »طلســم« بود را نیز در سال ۲۰۰۱ منتشر کردند.»نیل گیمن« نویسنده مشهور 
انگلیسی نیز به »اســتراب« ادای احترام کرد و او را یکی از بهترین نویسندگان و یکی از بهترین 
دوستانش معرفی  کرد.»پیتر استراب« در سال ۱۹۴3 در شهر »میلواکی« واقع در ایاالت متحده 
آمریکا متولد شــد و در رشته ادبیات انگلیسی »دانشگاه ویسکانسین« تحصیل کرد و مدتی را به 
آموزش در همین رشته پرداخت. او تحصیل در مقطع دکتری »دانشگاه دوبلین« مشغول شد، اما 
آن را به پایان نرساند و در عوض دو مجموعه شعر در سال ۱۹۷۲ منتشر کرد و نخستین رمانش با 
عنوان »ازدواج« را در سال ۱۹۷3 به چاپ رساند.او به پیشنهاد مدیر برنامه هایش با رمان »جولیا« 

وارد عرصه ژانر وحشت شد و سپس رمان موفق »داستان شبح« را در سال ۱۹۷۹ منتشر کرد.

درگذشت نویسنده مشهور ژانر وحشت
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