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ســفیر و نماینده دائم ایران در ســازمان ملل متحد گفت: ایران به عنوان یکی از اهداف حمالت سایبری، ادعاهای آلبانی را ساختگی و بی اساس می داند.به 
گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل متحد در نامه ای به دبیرکل سازمان ملل متحد با 
بیان اینکه ایران به عنوان یکی از اهداف حمالت سایبری، ادعاهای آلبانی را ساختگی و بی اساس می داند، نسبت به هرگونه اقدام تحریک آمیز و غیرموجهی 
که تحت پوشش ادعاهای بی اساس انجام می شود، هشدار داد.سعید ایروانی در نامه اش به آنتونیو گوترش، اتهامات اخیر دولت آلبانی علیه جمهوری اسالمی 

ایران را بی اساس دانست و تاکید کرد: کشورم به دروغ متهم به حمله سایبری شد.ن....

www.sobh-eqtesad.ir

در نامه ای به دبیرکل سازمان ملل:

ایران ادعاهای آلبانی را ساختگی و بی اساس می داند
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وضعیت شکننده کرونا در کشور
یک اپیدمیولوژیســت ضمن تاکید بر لزوم رعایــت برخی الزامات در 
بازگشــایی مدارس، گفت: به نظر می رســد دچار خستگی از پاندمی 
شــدیم و از آنجایی که عملکرد ویروس قابل پیش بینی نیست، ممکن 
اســت هر اتفاقی رخ دهد. در عین حال رعایت پروتکل ها به شــدت 
کاهش یافته، چرخش ویروس هم وجود دارد؛ همه این ها یعنی اینکه 
جامعه آبســتن ابتالی مجدد به یک خیزش است.دکتر حمید سوری 
در گفت وگو با ایســنا، درباره آخرین وضعیت کرونا در کشور، با اشاره 
به کاهش شــهرهای قرمز کرونایی گفت: دلیل این کاهش این اســت 
که معیار سنجش ما در رنگ بندی شهرها اشتباه است و در نتیجه در 
قضاوت دچار خطا می شویم. در حال حاضر وضعیت کرونا در کشور در 
حالت نوســانات جزئی است؛ به طوری که نه روند کاهشی معنی داری 
قابل مشــاهده است و نه روند افزایشــی معنی دار. به نوعی در حالت 
نســبتا با ثباتی قرار داریم. منتها نمی توان به شرایط موجود دل خوش 
کرد و امیدوار بود که روند کاهشــی شــده یا به همین صورت بماند 
زیرا اجتماعات انبوه را داشــتیم و بعد از بازگشت به کشور در صورت 
عدم کنترل می توانند باعث انتقال و انتشــار بیشتر بیماری شوند و از 
طرفی هم ویروس مرتبا دارای جهش هایی خواهد بود و بر همین اساس 
احتمال دارد که دوباره واریانت های جدیدی داشته باشیم که باعث شود 

از حالت ثبات نسبی خارج شویم.

وضعیت موجود کرونا شکننده است 
وی با بیان اینکه تا زمانیکه رسما در دنیا اعالم پایان پاندمی نشود، ما 
هم باید هوشیاری و نگرانی را داشته باشیم که وضعیت نامناسب شود، 
افزود: بنابراین اینکه تا دو روز مرگ میرمان کاهش یافته یا بستری مان 
کاهش می یابد، تصور کنیم که اپیدمی دارد تمام می شود یا تمام شده 
اســت، تصور غلطی است و بارها هم مسئوالن امر این را تجربه کردند 
که با شــتاب زدگی در گرفتن جشــن پایان اپیدمی مجددا جامعه به 
دردسر می افتد. بنابراین وضعیت موجود کرونا شکننده است؛ به طوری 
که به لحاظ علمی احتمال افزایــش و خیزش های بعدی وجود دارد، 
اما پیش بینی از شــرایط آینده بسیار دشــوار است. زیرا بازیگر  اصلی 

ویروس است.

جامعه آبستن خیزی دیگر
سوری با بیان اینکه به نظر می رسد متاسفانه دچار خستگی از پاندمی 
شدیم و بی تفاوتی بر متولیان امر حاکم شده است، گفت: در نتیجه ما 
خیلی نقشــی در وضعیت اپیدمی نداریم و ویروس بیشترین نقش را 
دارد. از آنجایی هم که عملکرد ویروس قابل پیش بینی نیست، ممکن 
است هر اتفاقی رخ دهد. در عین حال اشتباهات انبوهی داریم، رعایت 
پروتکل ها به شــدت کاهش یافته و همه این ها به این معناست که هم 
فرد حســاس داریم، در عین حال چرخش ویــروس هم وجود دارد و 
پروتکل های بهداشــتی هم رعایت نمی شود و همه این ها یعنی اینکه 

جامعه آبستن ابتالی مجدد به یک خیزش است.

دانش آموزان، اولیای مدارس و مســئوالن در زمان بازگشایی 
مدارس چه باید انجام دهند؟

وی در ادامه با اشاره به بازگشایی مدارس و دانشگاه ها، گفت: خوشبختانه 
کودکان آنچنان گروه در معرض خطری نیستند یا حداقل شدت ابتال 
در آنها زیاد نیســت، اما کودکان می توانند حامل عامل بیماری زا شده 
و بیماری را گسترش دهند. توصیه ها خطاب به چند گروه است؛ خود 
دانش آموزان طبیعتا باید رعایت کنند، با فردی که عالئمی از بیماری 
دارد، ارتباط نداشــته و فاصله را رعایت کنند، از ماسک استفاده کنند، 
پروتکل های بهداشــتی که از ســوی آموزش و پرورش اعالم می شود، 
رعایت کنند. متولیان مدرسه و اولیای مدرسه هم باید شرایط بیماریابی 
را به صورت فعال برقرار کنند؛ به طوری که کودکان باید چک شــوند 
و به محض اینکه عالئمی در آنها دیده شد، حتما از دیگران جدا شده 
و حداقل به مدت ۱۰ روز به مدرســه نروند. همچنین مراقبت شود که 
اگر اولیای دانش آموزان دچار بیماری هســتند، مراقبت ها انجام شود، 
به خانواده ها اعالم شــود که در صــورت دیدن عالئم بیماری کووید از 

فرستادن فرزندان شان به مدرسه اجتناب کنند.

لزوم برپایی نظام مراقبت کووید 19 در مدارس
ســوری ادامه داد: در عین حال متولیان امر هــم عمده ترین کاری 
که باید انجام دهند، این اســت که یــک نظام مراقبت کووید ۱۹ در 
مدارس برپا کنند و این موضوع الزم اســت کــه اتفاق افتد. در این 
زمینه ما پیشــنهادات و چارچوبی را به متولیــان آموزش و پرورش 
ارائه دادیم؛ به این صورت که در ســطح استان و شهرستان تیم های 
نظــام مراقبت برقــرار کنند و مرتبا هم شــرایط را رصد کنند و هم 
مرتبــا پایش کنند و به محض اینکه مــواردی از طغیان بیماری در 
محل یا مدرســه ای رخ داد، اقدامــات الزم را انجام دهند؛ به طوری 
که اگر در محله یا مدرســه ای طغیان رخ داد، شــاید الزم باشد که 
بالفاصله آن مدرســه خاص تعطیل شده و از انتشار بیماری به سایر 
مدارس و مناطق جلوگیری شــود. بنابراین چارچوب کار تعریف شده 
است، منتها مشکلی که داریم این است که عمال این موارد را به اجرا 
درنمی آوریم و زمانیکه دچار عوارض و مصیبت بعد از آن می شــویم، 
باید هزینه هنگفتی خرج کنیم تا مجددا به شرایط قبلی بازگردیم. در 
حالی که اگر رویکردمان پیشگیرانه باشد، هم هزینه هایی که به دنبال 
خیزش رخ می دهد، کمتر است، هم جامعه مان سالم تر خواهد بود و 
هم خیال مان راحت تر اســت که می توانیم زندگی در کنار اپیدمی را 
به صورت منطقی و فعال ادامه دهیم.وی تاکید کرد: زندگی عادی در 
کنار اپیدمی به این معنا نیست که دست روی دست گذاشته و کاری 
نکنیم و در نهایت هم انتظار داشته باشیم که ویروس با ما راه بیاید، 
بلکــه زندگی عادی در کنار پاندمی یعنــی اینکه اقدامات الزم برای 
شناســایی بیماری، طغیان ها و مراقبت از جامعــه را انجام داده و در 
کنار آن زندگی عادی را هم داشــته باشیم. متاسفانه به نظر می رسد 
که تفســیر نادرســتی از زندگی عادی در کنار پاندمی یا اپیدمی در 
ذهن برخی مسئوالن ایجاد شــده و الزم است که ترمیم شود. تمام 

پروتکل هایی که تدوین شده باید اجرا شود.

سازمان هواشناسی هشدار می دهد
رگبار باران و وزش باد در ۱۲ استان

ســازمان هواشناسی نســبت به رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت در ۱۲ استان و خیزش 
گردوخاک در ۱۰ اســتان هشدار داد.به گزارش ایسنا، سازمان هواشناسی با صدور هشدار زردرنگ از 
ادامه فعالیت ســامانه بارشی، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت خبر داد.این مخاطرات در 
روز شــنبه )۱۹ شهریورماه( در اردبیل، گیالن، گلســتان، مازندران، خراسان شمالی، شمال خراسان 
رضوی، شمال تهران، نیمه غربی و جنوب فارس، شرق و شمال و غرب هرمزگان، جنوب غرب کرمان 
و نیمه شمالی سمنان، روز یکشنبه )۲۰ شهریورماه( در شمال آذربایجان شرقی، شمال و شرق اردبیل، 
شمال تهران، نیمه شمالی ســمنان، غرب و شمال هرمزگان، شرق فارس، ارتفاعات مازندران، جنوب 
غرب و غرب کرمان و روز دوشنبه )۲۱ شهریورماه( در غرب و دامنه و ارتفاعات مرکز کرمان، ارتفاعات 
شــمال تهران پیش بینی می شود.در این شرایط جوی احتمال باالآمدن ناگهانی سطح آب رودخانه ها 
و مسیل ها، کاهش شعاع دید، اختالل در ترددهای برون شهری، احتمال صاعقه، احتمال آب گرفتگی 
معابر بطور محلی، احتمال آســیب به ســازه های موقت وجود دارد.ســازمان هواشناسی کشور برای 
جلوگیری از آســیب های احتمالی این مخاطرات پرهیز از هرگونه تردد و اســکان موقت مسافرین در 
حاشــیه رودخانه ها و مسیل ها. احتیاط از هرگونه فعالیت های کوهنوردی، احتیاط در سفرهای برون 
شهری، احتیاط درجابجایی عشایر کوچ رو، اقدامات پیشگیرانه از خسارت در فعالیت های کشاورزی را 
توصیه می کند.در ادامه این هشــدار سازمان هواشناسی نسبت به افزایش گرادیان فشاری و وزش باد 
شــدید، در مناطق مستعد توام با خیزش گردوخاک هشــدار داده است.این مخاطرات در روز شنبه) 
۱۹ شــهریورماه( در جنوب و غرب خوزستان، جنوب و شرق خراسان رضوی، خراسان جنوبی، شمال 
سیستان و بلوچستان، جنوب سمنان، جنوب تهران، قم و شمال اصفهان، روز یکشنبه )۲۰ شهریورماه( 
در جنوب و شرق خراسان رضوی، خراسان جنوبی، شمال سیستان و بلوچستان، جنوب سمنان، قم، 
جنوب تهران، شــمال و شــرق اصفهان، جنوب و غرب خوزســتان و جنوب ایالم و روز دوشنبه )۲۱ 
شهریورماه( در شرق خراسان جنوبی، شمال سیستان و بلوچستان، نوار شرقی خراسان رضوی و غرب 
خوزســتان انتظار می رود.بر اثر این مخاطرات احتمال وزش باد شــدید و احتمال خیزش گردوخاک، 
احتمال کاهش کیفیت هوا و دید افقی، احتمال سقوط اشیاء از ارتفاعات، احتمال خسارت به سازه های 
موقت و احتمال شکستن درختان کهن سال، احتمال اختالل در ناوگان حمل و نقل و احتمال آسیب 

به تاسیسات حساس به گردوغبار وجود دارد.

تهران - ایرنا - ســازمان ملل از صعود یک پله ای 
ایران در رده بندی جهانی شــاخص توسعه انسانی 
خبر داد و رتبه ایران را باالتر از ۱۱۵ کشور جهان 
اعالم کرد.به گزارش ایرنا، برنامه توســعه سازمان 
ملــل جدیدترین گزارش از سلســله گزارش های 
توسعه انسانی را منتشر کرده است که در آن آمار 
و اطالعات مربوط به شــاخص های توسعه انسانی 

۱۹۱ کشور جهان از جمله ایران ارائه شده است.

صعود 1 پله ای ایران در رده بندی توســعه 
انسانی در جهان

گزارش توســعه انســانی ۲۰۲۲ که بر پایه آمار و 
اطالعات مربوط به ســال ۲۰۲۱ تهیه شده است 
نشان می دهد رتبه ایران در میان کشورهای جهان 
از نظر توسعه انسانی طی این سال یک پله بهبود 
یافته است. در حالی که ایران در رده بندی توسعه 
انسانی طی ســال ۲۰۲۰ در رتبه ۷۷ جهان قرار 
گرفته بود در ســال ۲۰۲۱ که دولت ســیزدهم 
فعالیت خود را آغاز کرده اســت به رتبه ۷۶ ارتقاء 
یافته اســت.صعود یک پله ای ایران در رده بندی 
جهانی توسعه انســانی در گزارش جدید سازمان 
ملل در حالی اســت که طی دو گزارش قبلی این 
ســازمان، ایران از این نظر سه پله نزول کرده بود.

بر این اســاس، ایران همچنان در میان کشورهای 
دارای توسعه انسانی باال قرار دارد. در گزارش این 
ســازمان، کشــورهای جهان از نظر میزان توسعه 
انســانی به چهار گروه تقســیم بندی شده اند که 
عبارتند از کشــورهای دارای توسعه انسانی بسیار 
باال که ۶۶ کشور را شــامل می شوند، کشورهای 
دارای توسعه انســانی باال که ۴۹ کشور را شامل 
می شوند،  کشورهای دارای توسعه انسانی متوسط 
که ۴۴ کشــور را شــامل می شــوند و کشورهای 
دارای توسعه انسانی پایین که ۳۲ کشور را شامل 

می شــوند. ایران با آخرین کشور در گروه نخست 
یعنی گروه کشورهای دارای توسعه انسانی بسیار 

باال تنها ۱۰ پله فاصله دارد.

ایران توسعه یافته تر از چین، هند، اندونزی در 
شاخص های انسانی

بر اساس این گزارش، توسعه انسانی ایران از ۱۱۵ 
کشور جهان بیشتر اســت. برخی از این کشورها 
عبارتند از: چین، اوکراین، کوبــا، برزیل، الجزایر، 
مصر، اردن، آفریقای جنوبی، اندونزی، لبنان، عراق، 
و هند.برخی کشــورها که رتبه بیشتری نسبت به 
ایران دارند نیز عبارتند از: تایلند، بالروس، عمان، 
کویت، ترکیه، ایتالیا، فرانســه، آمریکا، انگلیس و 

ژاپن.

رتبه 1 توسعه انسانی جهان به سوئیس رسید
گزارش توسعه انسانی سازمان ملل، کشور سوئیس 
را به عنوان توسعه یافته ترین کشور جهان در حوزه 
انســانی معرفی کرده اســت. نمره این کشور در 
شاخص توسعه انســانی ۰.۹۶۲ اعالم شده است. 
نروژ و ایسلند به ترتیب در رتبه های دوم و سوم از 

این نظر قرار گرفته اند. رتبه های چهارم تا دهم نیز 
به کشورهای هنگ کنگ، استرالیا، دانمارک، سوئد، 
ایرلند، آلمان و هلند رســیده است.سودان جنوبی 
با کســب نمره ۰.۳۸۵ در شاخص توسعه انسانی 
رتبه آخر رده بندی جهانــی را از این نظر به خود 

اختصاص داده است.

پس رفت توسعه انسانی در جهان با شیوع 
کرونا

بر اســاس این گزارش متوســط نمــره جهان در 
شاخص توســعه انسانی در ســال ۲۰۲۱ بالغ بر 
۰.۷۳۲ اعالم شده است. برای سال قبل، این رقم 
۰.۷۳۵ اعالم شــده بود که بر این اســاس توسعه 
انسانی جهان طی یک ســال گذشته کمتر شده 
اســت. تا پیش از شیوع کرونا شاخص های توسعه 
انســانی در جهان همواره روندی صعودی را طی 
می کرد اما در ســال ۲۰۲۰ و با شیوع این بیماری 
متوســط نمره جهان در شاخص توسعه انسانی به 
۰.۷۳۵ و در سال ۲۰۲۱ به ۰.۷۳۲ کاهش یافت. 
این رقم برای ســال ۲۰۱۹ بالــغ بر ۰.۷۳۹ اعالم 
شــده بود.شاخص توسعه انسانی ارقامی از صفر تا 
یــک را دربر می گیرد که هرچه این رقم برای یک 
کشور بیشتر باشد داللت بر توسعه یافتگی بیشتر 
آن کشور در حوزه انســانی دارد.در ایران نیز این 
افت را شاهد بوده ایم که البته یک سال زودتر آغاز 
شده است. در حالی که تا سال ۲۰۱۸ نمره ایران 
در شــاخص توسعه انسانی روندی صعودی را طی 
می کرد در سال ۲۰۱۹ شاهد افت نمره ایران از این 
نظر بودیم و این افت در سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ 
نیز تداوم داشته است. بر این اساس نمره ایران در 
شاخص توسعه انسانی از ۰.۷۸۷ در سال ۲۰۱۸ به 
۰.۷۸۳ در ســال ۲۰۱۹، ۰.۷۷۷ در سال ۲۰۲۰ و 

۰.۷۷۴ در سال ۲۰۲۱ کاهش یافته است.

بر اساس گزارش ساالنه سازمان ملل متحد؛

صعود یک پله ای ایران در رده بندی جهانی توسعه انسانی

جزئیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه

معاملهطال،ملک،ارزوخودرومشمولمالیاتمیشود
وزیر نیرو خبر داد:

صدور قبض رایگان برای 5 میلیون 
مشترک خانگی در تابستان

رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی

 احتماال واردکننده بنزین می شویم

تهران- ایرنا- وزیر نیرو اجرای طرح های مدیریت مصرف در تابســتان امسال را موفق ارزیابی کرد و گفت: قبض 
رایگان برای پنج میلیون مشــترک صادر شــد.به گزارش ایرنا از وزارت نیرو، »علی اکبر محرابیان« افزود: یکی از 
پایه های مدیریت مصرف امســال، مشارکت مردم است که برای مشارکت آنان الزم بود با موارد مدیریت مصرف 
آشــنا کرده و اقشــار جامعه را به مشــارکت در این باره دعوت کنیم.وی ادامه داد: واسطه اصلی فرهنگ سازی و 
رساندن پیام به مخاطب، رسانه ها بودند که به عنوان یکی از مهم ترین رکن مجموعه مدیریت مصرف، نقش خود 

را به نحو احسن اجرا کردند.وزیر نیرو....

خودروهایخارجیازآذرماهبهبازار
ایرانمیآیند

رمز ارز ملی در چه مرحله ای قرار دارد؟
سخنگوی گمرک اعالم کرد؛

رشد ۳۱ درصدی تجارت ایران با اعضای شانگهای
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اطالعیه شماره ۹ ستاد مرکزی اربعین:
مرزهای منتهی به عراق مسدود است

ستاد مرکزی اربعین حسینی)ع( در اطالعیه شماره ۹ اعالم کرد مرزهای منتهی به عراق مسدود است و زایران به مرزها مراجعه نکنند.
به گزارش ایسنا، متن این اطالعیه به این شرح است:

» انا من حسین «
بسمه تعالی

به اطالع ملت عزیز و محبان اهل بیت)علیهم السالم( و تمامی متقاضیان سفر اربعین حسینی)ع( می رساند به منظور تامین امنیت جان و حفظ سالمت زائران 
گرامی:

۱-مرزهای منتهی به عراق مسدود است، زائران عزیز به هیچ وجه تا اطالع ثانوی به مرزها مراجعه نکنند.
۲-توصیه اکید می شود زائران محترمی که در عراق هستند در برگشت خود تسریع کنند و ماندگاری را در کربال کوتاه و بیشتر از یک روز اقامت نداشته باشند.

 واکنش ایران به اقدام آمریکا در تحریم 
چند باره وزارت اطالعات ایران

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن محکوم کردن تحریم های جدید آمریکا علیه ایران گفت: 
»اعالم حمایت فوری آمریکا از اتهام واهی دولت آلبانی به ایران و اقدام ســریع بعدی واشنگتن در تحریم 
مجدد وزارت اطالعات، به خوبی یک ســناریوی طراحی شــده علیه ایران است.«به گزارش گروه بین الملل 
خبرگزاری تسنیم؛ ناصر کنعانی، ســخنگوی وزارت امور خارجه اقدام وزارت خزانه داری آمریکا در تحریم 
چندباره وزارت اطالعات جمهوری اسالمی ایران و وزیر این وزارتخانه را شدیداً محکوم کرد.کنعانی با اشاره 
به اینکه این برچسب جدید تحریمی نیز همچون تحریم های غیرقانونی قبلی آمریکا علیه وزارت اطالعات، 
هرگز نخواهد توانست کوچکترین خللی در عزم خدمتگزاران امنیت مردم ایران در این نهاد سرافراز ایجاد 
کنــد، افزود: اعالم حمایت فوری آمریــکا از اتهام واهی دولت آلبانی به جمهوری اســالمی ایران و اقدام 
سریع بعدی واشنگتن در تحریم مجدد و مکرر وزارت و وزیر اطالعات جمهوری اسالمی ایران با توسل به 
همان اتهام واهی و اثبات نشــده، به خوبی گویای آن است که طراح این سناریو نه دولت آلبانی، بلکه دولت 
آمریکاست و تیرانا قربانی سناریوی طراحی شده واشنگتن علیه جمهوری اسالمی ایران شده است.سخنگوی 
دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: آمریکا سالهاست که میزبانی از یک فرقه نشان دار تروریستی را  بر دولت و 
ملت آلبانی تحمیل کرده و ضمن حمایت همه جانبه، آنها را در حوزه سایبری آموزش داده و مجهز نموده 
اســت و این سازمان جنایت پیشــه کماکان به عنوان یکی از ابزارهای آمریکا در اجرای اقدامات تروریستی، 
حمالت سایبری و جنگ روانی علیه دولت و ملت ایران ایفاء نقش کرده و می کند.کنعانی تأکید کرد: میزبانی 
دولت آلبانی از فرقه ای تروریستی و اقدام دولت آمریکا در حمایت و استفاده ابزاری از فرقه ای که دستش به 
خون بیش از ۱۷ هزار دولتمرد و شهروند ایرانی آلوده است، مصداق بارز حمایت سازمان یافته از تروریست ها 
علیه دولت و ملت ایران است و جمهوری اسالمی ایران در چارچوب حقوق بین الملل از تمامی ظرفیت ها 

برای احقاق حقوق مردم ایران و دفاع از خود در برابر این توطئه های شوم استفاده خواهد کرد.
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ســفیر و نماینده دائم ایران در ســازمان ملل متحد گفت: ایــران به عنوان یکی 
از اهداف حمالت ســایبری، ادعاهای آلبانی را ســاختگی و بی اساس می داند.به 
گــزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوســیما، ســفیر و نماینده دائم جمهوری 
اســالمی ایران در ســازمان ملل متحد در نامه ای به دبیرکل سازمان ملل متحد 
بــا بیان اینکه ایران به عنوان یکی از اهداف حمالت ســایبری، ادعاهای آلبانی را 
ساختگی و بی اساس می داند، نسبت به هرگونه اقدام تحریک آمیز و غیرموجهی 
که تحت پوشش ادعاهای بی اســاس انجام می شود، هشدار داد.سعید ایروانی در 
نامــه اش به آنتونیو گوترش، اتهامات اخیر دولت آلبانی علیه جمهوری اســالمی 
ایران را بی اســاس دانست و تاکید کرد: کشورم به دروغ متهم به حمله سایبری 
شــد.نماینده کشــورمان در ســازمان ملل در این نامه که رونوشت آن به رئیس 
شورای امنیت سازمان ملل متحد ارسال شده است، افزود: جمهوری اسالمی ایران 
هرگونه انتساب حمله ســایبری ادعایی به زیرساخت های آلبانی را قاطعانه رد و 
محکوم می کند. در نتیجه، اتهاماتی که به ایران وارد شــده است، کاماًل بی اساس 
بوده و رد می شــود.وی همچنین اعالم کرد: این گونه ادعاهای ساختگی و کذب 
تنها با جعل و فرضیات طرح شــده با اهداف سیاســی مطرح شده است. عالوه بر 
این، با توجه به ماهیت و ویژگی های فنی فضای ســایبری، ایران نسبت به امکان 
طراحی و اجرای طیف وسیعی از سناریوهای حمله سایبری توسط شواهد جعلی 

و ســاختگی برای انتساب این حمالت به دولت ها هشدار می دهد.در نامه نماینده 
دائم کشــورمان اشاره شده که جمهوری اســالمی ایران بار دیگر بر موضع پایدار 
خود تاکید می کند که فضای سایبری و و فناوری های مرتبط با آن باید صرفاً برای 
اهداف صلح آمیز استفاده شــود و دولت ها باید با همکاری، مسئوالنه و با رعایت 
کامل حقــوق بین الملل قابل اعمال اقدام کنند. ایــران این رویکرد را در فضای 
ســایبری بین الملل حفظ می کند که مبتنی بر رفتار هنجاری و مسئوالنه دولت 
در زمان صلح است.ســفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در این نامه 
اضافه کرد: جمهوری اســالمی ایران از دیرباز هدف اصلی و قربانی اصلی حمالت 
سایبری زیرساختی بوده است که در ارائه خدمات عمومی و دولتی اختالل ایجاد 
کرده است. حمالت استاکس نت و دوکو به تأسیسات صلح آمیز هسته ای ایران و 
همچنین حمالت اخیر به زیرساخت های صنعتی مانند صنایع فوالد و پتروشیمی 
نمونه هایی از این حمالت ســایبری هستند. همچنین رژیم صهیونیستی بارها به 
دخالــت خود در این حمالت جنایتکارانه که از حمایت بی دریغ آمریکا برخوردار 
شده، اعتراف کرده است. ایروانی در این نامه به امکان طراحی عملیات و حمالت 
سایبری و فعالیت های خرابکارانه گروهک تروریستی منافقین با هدف انتساب این 
اقدامات خرابکارانه به ایران اشــاره کرده و گفته است که این سازمان تروریستی 
مورد حمایت رژیم اســرائیل، قادر به برنامه ریزی و اجرای حمالت ســایبری به 

زیرســاخت های دیگر کشــورها از داخل خاک آلبانی می باشد و تاکنون نیز این 
گروهک تروریستی چندین حمله سایبری تروریستی علیه زیرساخت های ایران با 
کمک و حمایت برخی از کشورها انجام داده است.وی ادامه داد: جمهوری اسالمی 
ایران ضمن هشــدار نسبت به هرگونه اقدام تحریک آمیز و غیر موجهی که تحت 
پوشــش ادعاهای بی اساس انجام می شــود، حق ذاتی خود را برای پاسخگویی، 
مطابق حقوق بین الملل و منشــور ملل متحد، به هرگونه تهدید، حمله یا اقدام 
غیرقانونی که منافع، زیرســاخت های حیاتی و غیرنظامی آن هدف قرار دهد، به 
تناسب و هر زمان که الزم بداند، محفوظ می دارد.ایروانی در پایان این نامه، تعرض 
پلیس آلبانی به اماکن دیپلماتیک ایران را نقض آشکار تعهدات بین المللی آلبانی 
دانسته و تاکید کرده است که پلیس آلبانی با توسل به زور و بدون رضایت ایران 
وارد نمایندگی های دیپلماتیک ایران در تیرانا شدند. چنین تجاوزی نقض آشکار 
حقوق بین الملل، به ویژه اصل مصونیت اماکن دیپلماتیک و کنسولی و همچنین 
تعهدات کشورها بر اساس کنوانســیون ۱۹۶۱ وین در مورد روابط دیپلماتیک و 
کنوانســیون ۱۹۶۳ وین در رابطه با روابط کنســولی است که همه کشورها ملزم 
به رعایت آن ها بوده و متعهد هســتند تا اقدامات مقتضی برای حفاظت از اماکن 
دیپلماتیک و کنســولی در برابر هر گونه تعرض یا آسیب و جلوگیری از هرگونه 

خسارات به این اماکن اتخاذ نمایند.

سردار تنگسیری:

ناو شهید سلیمانی امکان حضور نیروی دریایی سپاه را در اقیانوس ها فراهم کرده است
تهران- ایرنا- فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: با الحاق شناور 
شــهید سلیمانی به سازمان رزم نیروی دریایی سپاه امکان حضور قدرتمند این نیرو در 
آب های دور دســت و اقیانوس ها فراهم شــده اســت.به گزارش روز شنبه حوزه دفاعی 
امنیتی ایرنا، سردار دریادار علیرضا تنگسیری در گفت و گویی با تشریح فرآیند ساخته 
شدن شــناور شهید سلیمانی با بدنه شناســاگریز گفت: با ورود این ناو به سازمان رزم 
نیروی دریایی سپاه نام شهید واالمقام حاج قاسم سلیمانی در تمام دریاها و اقیانوس ها 
طنین انداز می شــود.وی افزود: ما در چهار ســال اخیر، ۹ مرحله الحاق تجهیزات رزمی 
عملیاتی در نیروی دریایی سپاه داشتیم که عمومأ از سازه های ساخت داخل و با تالش 
عناصر جوان و دانشمندان مؤمن و انقالبی کشور و نیروی دریایی سپاه پاسداران طراحی 
و تولید شده اســت.دریادار تنگســیری عنوان کرد: تالش کرده ایم با حمایت هم افزا از 
شــرکت های دانش بنیان و اســتفاده از توان علمی دانشمندان مؤمن و انقالبی داخلی و 
ظرفیت باالی دانش بومی کشــور بتوانیم بیش از این برای ارتقای توان رزم و نوسازی، 
بازسازی و ساخت تجهیزات و لوازم مورد نیاز هرگونه مأموریت محوله گام مؤثر برداریم.
وی اظهار کرد: شناور شهید سلیمانی یک نماد افتخارآمیز تولید ملی است که باید بیشتر 
به نحوه ساخت و روند تولید این سازه ملی پرداخته شود زیرا  در شرایط سخت تحریم 
ناجوانمردانه مستکبران و ظالمان جهان، به فکر و دست فرزندان عصر »انقالب اسالمی« 
ساخته شده است.وی با بیان اینکه تمام نقشه ها، طراحی ها، سازه ها، لوازم و وسایل مورد 
اســتفاده در این ناو از ایده تا پدیده توسط دانشــمندان جهادی انقالبی نیروی دریایی 
سپاه و شرکت های دانش بنیان، طراحی و ساخته شده و به نوعی این شناور نماد افتخار 

آمیزی از عملیاتی کردن و تحقــق فرمان حکیمانه و عالمانه رهبر معظم انقالب مبنی 
بر »خنثی نمودن تحریم ها« اســت.فرمانده نیروی دریایی سپاه یادآور شد: سازه شناور 
شــهید سلیمانی طی حدود سه سال با تالش شبانه روزی و خستگی ناپذیری کارگران و 
مهندســان جوان و انقالبی که میانگین ســن آنها کمتر ۳۵ سال است،  ساخته شده و 
مطابق منظومه فکری و راهبردی رهبر معظم انقالب اسالمی در راستای اولویت گذاری 
بر اصل حمایت اســتفاده از دانش بومی، تولید داخلی و بها دادن به فناوری شرکت های 
دانش بنیان بوده اســت.دریادار تنگسیری افزود: حجم گسترده ای از قطعات و سازه های 
به کار رفته در نیروی دریایی سپاه با همکاری و تالش هم افزای شرکت های دانش بنیان 

ساخته می شود.

حضور نیروی دریایی سپاه باعث حفظ امنیت دریانوردی شده است
فرمانده نیروی دریایی ســپاه با بیان اینکه حضور ما در خلیج فارس باعث ثبات پایدار و 
حفظ امنیت دریانوردی شده اســت، خاطرنشان کرد: به صراحت به کشورهای منطقه 
گفته ایم با توجه به امکانات و ظرفیتی که به توفیق الهی دست یافته ایم می توانیم با کمک 
و اراده همدیگــر امنیت منطقه خلیج فــارس را خودمان برقرار کنیم کما اینکه تاکنون 
انجام داده ایم.دریادار تنگسیری تاکید کرد: هیچ کشور بیگانه ای نباید در این منطقه به 
بهانه برقراری امنیت، حضور داشــته باشد چرا که حضور بیگانگان و متجاوزان به حقوق 
دریاها و زیســت دریایی در هرجایی که بوده اند جز فتنه انگیزی، غارت سرمایه ملت ها و 

چپاول گری، کار دیگری نداشته اند.

وی گفت: با الحاق شــناور شهید سلیمانی به ســازمان رزم نیروی دریایی سپاه امکان 
حضور قدرتمند نیروی دریایی ســپاه در آب های دور دســت و اقیانوس ها فراهم شده 
است، تعادل پایدار در امواج بلند، برد بلند دریانوردی، قابلیت حمل، نشست و برخاست 
بالگرد با سرعت باال، وجود سامانه های جنگالی، فاوایی، پدافند هوایی و موشک اندازهای 
مختلف در کالس های گوناگون از ویژگی های آن است.فرمانده نیروی دریایی سپاه درباره 

ویژگی های منحصر به فرد و خاص ناو رزمی و موشک انداز شهید سلیمانی، اظهار داشت: 
این شناور با ۶۷ متر طول و ۱۸ متر عرض که بالگرد روی آن می نشیند و بالگردبر است. 
می تواند حامل موشک اندازها و اژدرهای متعدد در کالس های مختلف عملیاتی باشد.ناو 
رزمی موشــک انداز تمام ایرانی شهید سلیمانی توسط سازمان “تحقیقات و خودکفایی 
نیروی  دریایی سپاه” طراحی و ساخته شده است که چهاردهم شهریور ماه در مراسمی 
با حضور رییس ستاد کل نیروهای مسلح رونمایی شد.در واقع این شناور بدون هیچگونه 
وابستگی خارجی، طراحی، ساخت، تجهیز و به آب اندازی شده است و در سطوح مختلف 
عملیاتی و اطالعاتی عمل می کند و با توجه به مجهز بودن به سکوی بالگرد و پهپادهای 
سطوح مختلف عملیاتی می تواند مأموریت های متعدد همزمان اقدام کند.فرمانده نیروی 
دریایی ســپاه عنوان کرد: وجه تســمیه این ناو به نام شهید واال مقام سردار عزیز سپاه 
اســالم، بعد از شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی عزیز، ما نیت کردیم نام »شهید 
سلیمانی« بر این شناور بگذاریم و هر جا مشکلی در حین ساخت آن پیش می آمد روح 
متعالی حاج قاسم آن مشکل را حل می کرد.دریادار تنگسیری افزود: امروز با الحاق شناور 
شهید حاج قاسم سلیمانی به ســازمان رزم نیروی دریایی سپاه، نام این شهید واالمقام 
در دریاها و اقیانوس ها طنین انداز می شود، آنها مجبورند هر وقت برای موردی که باشد، 
نام »شهید سلیمانی« را صدا بزنند و این ناو می تواند طبق قوانین بین المللی دریانوردی 
تا ۱۲ مایلی سواحل هر کشوری برود، دیگر »شهید سلیمانی« جهانی و اقیانوسی شده 
است و مظلومین عالم هر وقت که این شناور را مشاهده می کنند بعنوان یک مدافع قوی 

احساس امنیت و عزت می کنند.

در نامه ای به دبیرکل سازمان ملل:

ایران ادعاهای آلبانی را 
ساختگی و بی اساس می داند
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گزیده خبر

غضنفری مطرح کرد
دلیل ناکارآمدی درآمدهای نفتی در ۴۰ 

سال گذشته
به اعتقاد رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، نگاه عمومی به درآمدهای 
نفتی به عنوان ثروت در ۴۰ سال گذشته و واریز مستقیم آن به بودجه کشور 
باعث ناکارآمدی آن شده است.به گزارش ایسنا، مهدی غضنفری در چهارمین 
جشــنواره ملی حاتم )حمایــت از تولید ملی( در تشــریح تئوری دوچرخه 
اقتصادی گفت: چنانچه اقتصاد کشور را همانند دوچرخه فرض کنیم که چرخ 
جلوی آن اقتصاد بنگاهی و چرخ عقب آن اقتصاد کالن باشــد؛ باید هر دو با 
یکدیگر هماهنگ و پشــتیبان کننده هم باشند، به طوری که هم در اقتصاد 
کالن، تــورم و نقدینگی کنترل و قیمت ارز مدیریت شــود و هم در اقتصاد 
بنگاهی؛ نوآوری، خالقیت و بهره وری وجود داشته باشد؛ چرا که در غیر این 
صورت حرکت دوچرخه اقتصادی کند و یا متوقف می شود.رئیس هیات عامل 
صندوق توسعه ملی، توضیح داد: به منظور رقابت و مقاومت در مقابل غول های 
اقتصادی باید نوعی سکانداری با اقتدار هوشمندانه داشته باشیم که از سوئی 
مدیریت مؤثری بر بهره وری و بازاریابی و صادرات و ســایر نیارهای بنگاهی 
داشــته و بعالوه درک باالیی از کنترل  نقدینگی و چرخش پول در اقتصاد و 
بازارهای سرمایه داشته باشد.وی ضمن قدردانی از کلیه تولید کنندگان حاضر 
در جشنواره حاتم آنها را افتخارات کشور دانست و گفت: باید ضمن مراقبت از 
تولید و فضای تولید، دغدغه ی نرخ رشد باالی اقتصادی را هم داشته باشیم، 
یعنی هم مراقب تولید باشــیم و هم پاسدار توسعه.غضنفری با تاکید بر نقش 
تولید در تحقق رشــد اقتصادی، اضافه کرد: اگر ارتباط درستی بین دو چرخ 
اقتصاد برقرار نشود؛ ممکن است نرخ رشد ۸ درصدی مدنظر در اقتصاد محقق 
نشود و همانطور که گفته شد، برای اینکه یک بنگاه اقتصادی سودآور بوده و 
نقش مؤثری در تولید ناخالص داخلی داشــته باشد، مؤلفه های بسیاری باید 

در اقتصاد تحت نظر باشد.

در آمدهای نفتی ثروت نیست بلکه سرمایه است
او با اشــاره به تغییر اساســی در سیاست های صندوق توسعه ملی در جهت 
تحقق رشد اقتصادی، گفت: در سیاست گذاری جدید صندوق بر تفاوت میان 
دو مفهوم ثروت و ســرمایه تأکید شده است؛ به این معنا که درآمدهای نفتی 
ثروت نیست و باید نگاه به آن به عنوان سرمایه کشور تغییر یابد.رئیس هیأت 
عامل صندوق توســعه ملی، با بیان اینکه نگاه عمومی به درآمدهای نفتی به 
عنوان ثروت در ۴۰ ســال گذشته و واریز مستقیم آن به بودجه کشور باعث 
ناکارآمدی آن شده اســت، افزود: صندوق پیشنهاد داده است که کل درآمد 

های نفت به صندوق واریز و از سود این سرمایه بودجه کشور تامین شود .
وی ادامه داد: در گذشته نقش صندوق فقط ارایه تسهیالت بوده است ولی هم 
اکنون به دنبال سرمایه گذاری و روان سازی حرکت دوچرخه اقتصادی است.

رسوب 10 تا 1۶ ساله منابع در برخی پروژه ها مانع توسعه کشور است
غضنفری با اشــاره به رســوب سرمایه توســط برخی بنگاهها، اظهار داشت: 
چنانچه هر بنگاه اقتصادی بســرعت اقدام به بازپرداخت تسهیالت خود کند، 
امکان سرمایه گذاری جدید و راه اندازی بنگاههای جدید فراهم می شود در 
حالی که هم اکنون از زمان دریافت تســهیالت برخی بنگاهها بیش از ۱۰ تا 
۱۶ ســال می گذرد و این امر در عمل مانع توسعه ی سریع کشور است.طبق 
اعالم صندوق توسعه ملی، او در ادامه اظهار کرد: برخی توجه خود را معطوف 
به تولید در بنگاه کرده اند و از این همه رسوب منابع در دست تعدادی تولید 
کننده بیمناک نیستند؛ در حالیکه همزمان باید به تولید هم اندیشید، بواقع 
توســعه یعنی تکرار سریع فرایند ســرمایه گذاری در تولید و نه فقط اندکی 

تولید کننده.

صندوق شریک طرح های توسعه ای می شود
وی تأکیــد کرد: برای به حرکــت درآوردن دوچرخه اقتصادی باید فرق بین 
)ســرمایه و ثروت( در  ذهن حکمرانان کشــور و فرق بین )توسعه و تولید( 
در ذهن بنگاهداران کشــور به طور دقیق تببین و روشــن شود.رئیس هیات 
عامل صندوق توســعه ملی، با ذکر اینکه صندوق به عنوان شریک می تواند 
در طرح های توســعه ای و ابر پروژه ها کشــور وارد عمل شود، گفت: صندوق 
می تواند در قالب مشــارکت، منابع خود را وارد طرحهای پتروشیمی، صنایع 
باالدســت نفت،فوالد و .. کرده و پس از رسیدن به سود دهی طرح، بالفاصله 

منابع و سود حاصله خود را صرف پروژه جدید و توسعه کشور کند.
وی در ادامــه تصریح کرد: ترتیب و توالــی )نفت، بودجه، صندوق( می تواند 
به توالی )نفت، صندوق، بودجه( تغییر کند؛ به این معنی که وجوه حاصل از 
فروش نفت و گاز به جای واریز به بودجه، به صندوق منتقل و از محل ســود 
درآمدهای ســرمایه گذاری های صندوق، نهایتا« بودجه ی کشور تأمین شود.

غضنفری با تأکید نیاز به تزاید منابع صندوق افزود: تولید امر مقدســی است 
ولی باید به ســرعت وارد فاز توسعه و بهره وری شــود تا امکان احداث و راه 

اندازی بنگاههای جدید فراهم و روند توسعه کشور سرعت یابد.

آغاز واریز حقوق بازنشستگان با افزایش 
٣٨ درصدی از امروز

مســتمری بازنشســتگان از فردا با احکام جدید پرداخت می شود.به گزارش 
اقتصاد آنالین به نقل از ایلنا، براساس اعالم مدیران سازمان تامین اجتماعی، 
پرداخت حقوق شهریورماه بازنشســتگان کارگری از امروز )بیستم شهریور( 
براســاس حروف الفبا آغاز می شودمستمری شهریور برای بازنشستگان سایر 
سطوح براساس احکام جدید پرداخت می شود؛ این بازنشستگان مشمول ٣۸ 
درصد به اضافه ی مبلغ ثابت ۵۱۵ هزار تومان می شوند. بازنشستگان می توانند 

احکام و فیش حقوقی خود را از سامانه مربوطه دریافت کنند.

امکانات رایگان سامانه »ایران من« برای زائران 
اربعین حسینی

اپلیکیشــن »ایران من« در خدمت زائران اربعین حسینی قرار دارد تا خدمات رایگانی از 
جمله اعالم موقعیت در کشور عراق، دریافت QR کد ویژه زائران و خودروها، دسترسی به 
سامانه جامع زیارت ائمه معصومین و… را در اختیار عاشقان امام حسین )ع( قرار  دهد.به 
گزارش روابط عمومی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران با هدف یکپارچه 
سازی خدمات هوشمند دولتی، سامانه »ایران من« را برای تقویت زیرساخت های معاونت 
فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت کشــور، از آذرماه ۱۴۰۰ توسعه داده است و هم اکنون 
آماده ارائه خدمات رایگان و بدون نیاز به اینترنت، به زئران حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( 
اســت. از جمله مهترین امکانات »ایران من« بــرای زائران، اعالم موقعیت در قالب پیامی 
کوتاه و به صورت رایگان است که به دسترسی به اینترنت یا استفاده از سیم کارت کشور 
میزبان احتیاجی ندارد. از طریق این امکان، زائران می توانند برای تمام شماره های داخل و 
خارج از ایران از جمله دوستان و همراهان خود، پیامی را به صورت رایگان ارسال کرده  و 
در آن از موقعیت مکانی که در آن قرار دارند، خبر دهند.همچنین زائران می توانند از طریق 
»ایران من«، به سامانه های جامع زیارتی ویژه اربعین از جمله سامانه زائرالحسین )سامانه 
واحد زیارت ائمه معصومین( برای دریافت زائر کارت و بارکد دوبعدی خودروهای عمومی، 
سامانه سماح )ثبت نام متقاضیان اربعین حسینی ۱۴۰۱(، دسترسی پیدا کنند و تمام این 
خدمات را به صورت واحد در اختیار داشــته باشند.اطالع از پایانه های هالل احمر، اطالع 
از پایانه های مسافربری، ثبت نام موکب، آگاهی از آخرین اطالع رسانی های ستاد اربعین و 
آموزش نکات الزم برای پیاده روی امن و ســالمت در  ایام اربعین، از جمله دیگر امکاناتی 

است که از طریق اپلیکیشن »ایران من«، در اختیار کاربران قرار دارد.

بسته اینترنت رایگان، هدیه همراه اول به ساکنان 
شهرهای مرزی

به منظور قدردانی از مهمان نوازی ساکنان شهرهای مرزی از زائران امام حسین )ع(، یک 
گیکابایت اینترنت هدیه 7 روزه از ســوی همراه اول برای آن ها فعال شد.به گزارش اداره 
کل ارتباطات ســیار ایران، امروز شنبه ۱9 شهریور ۱۴۰۱، همراه اول به پاس قدردانی از 
مهمان نوازی ساکنان شهرهای مهران، خسروی و روستاهای اطراف در دو استان کرمانشاه 
و ایالم از زائران حســینی اربعین امسال، یک بسته اینترنت یک گیگابایتی 7 روزه به آن 
ها هدیه کرد.همراه اول به مناسبت فرارسیدن ایام عزیمت ایرانیان به عراق جهت شرکت 
در راهپیمایی اربعین، بسته های تخفیف دار و ظرفیت های ویژه زیرساختی تدارک دیده و 
تیم های عملیاتی خود را در نقاط پنجگانه مرزی مستقر کرده است.شرکت ارتباطات سیار 
ایران همچنین با تعریف و طراحی »دو بسته رومینگ ویژه اربعین«، سطح میزبانی خود از 
مشترکان حاضر در این رویداد بزرگ را باالتر برده است؛ به صورتی که مشترکان به اندازه 
مصرف خود می توانند یکی از دو بسته 7 روزه »نامحدود« یا »اقتصادی زائر« را از طریق 
»ســتاره ۱ ستاره ۴۰ مربع« انتخاب کنند.بســته ویژه »دیتای نامحدود« شامل اینترنت 
نامحدود با سیاست مصرف منصفانه به همراه 2۵۰ پیامک هدیه و 2۵ دقیقه مکالمه هدیه 
با قیمت ٣۵۰ هزار تومان ارائه شده است؛ بسته »اقتصادی زائر« نیز با ۱۵۰مگابایت دیتای 
رومینــگ عراق به همراه ۵۰ پیامک هدیه و ۱۰ دقیقه مکالمه هدیه به قیمت ۱۰۰ هزار 
تومان عرضه شــده که امکان خرید و هدیه  به مشترک حاضر در عراق حتی از ایران نیز 
فراهم شده است.تمامی زائران می توانند  تا ٣۰ شهریور ۱۴۰۱ از قیمت های تخفیفی و 
بسته های مقرون به صرفه در خاک عراق بهره مند شوند.استقرار تیم های فنی و عملیات 
شــبکه اپراتور اول تلفن همراه در شهرهای نزدیک به پایانه های مرزی تا اتمام سفرهای 
اربعینی، از جمله دیگر مواردی است که زمینه پایش و رصد کیفیت شبکه به صورت 7 در 
2۴ را به صورت خاص در این مناطق در قالب داشــبوردهای ویژه پایش مناطق مرزی در 
مرکز عملیات شبکه و کنترل کیفیت سرویس به وجود آورده است.همراه اول جهت ارائه 
خدمات بهتر به زائران در گذرگاه های چذابه، شلمچه، مهران و خسروی با برپایی موکب و 

نیز به صورت  سیار به ارائه انواع خدمات مورد نیاز مشترکان پرداخته است. 

جزئیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه

معاملهطال،ملک،ارزوخودرومشمولمالیاتمیشود
رییــس مرکز آمــوزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی کشــور 
جزییات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را اعالم کرد.مهدی موحد 
در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه 
تایید کمیسیون اقتصادی مجلس را اخذ کرده است، اظهار کرد: 
این طرح در آســتانه ورورد به صحن علنی مجلس اســت و اگر 
مصوب شود قانونی تحت عنوان مالیات برعایدی سرمایه خواهیم 
داشت که اصالحیه ای بر قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

وی با بیان اینکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه چند کارکرد مهم 
دارد، توضیح داد: یکی از کارکردهای مهم این است که می تواند 
داللی و درآمد حاصل از داللی را از صرفه بیندازد. درواقع درآمد 
حاصل از داللی و سوداگری از صرفه می افتد و مهم ترین ویژگی 
طرح مذکور این است که به این واسطه دالالن و سوداگران کمتر 
انگیزه خرید و فروش کاالهای ســرمایه ای و دارایی ســرمایه ای 
مانند مسکن، خودرو، ارز، ســکه و دالر را خواهند داشت.رییس 
مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی کشــور با تاکید بر 
اینکه کاهش تقاضا برای رد و بدل کردن کاالهای مذکور موجب 
کاهــش قیمت آن ها در بلند مدت می شــود، اظهار کرد: کاهش 
قیمت، اثرات خاص خود را بر اوضاع نقدینگی خواهد گذاشــت 
و نقدینگی را نه تنها به ســمت تولیــد هدایت خواهد کرد بلکه 
حجم نقدینگی مورد نیاز در جامعه را برای جذب در فعالیت های 
ســوداگرانه کاهش می دهد و در بلندمدت اثرات ضد تورمی هم 
خواهد داشت. از سوی دیگر برای دولت به واسطه این فعالیت ها 
درآمد حاصل می شــود.موحدی در ادامه با تاکید بر اینکه بیشتر 

امالک و دارایی هایی که مورد نقل و انتقال قرار می گیرند توسط 
قشــر پردرآمد انجام می شــود، گفت: به همین دلیل اجرای این 
طرح عدالت مالیاتی هم در پی خواهد داشــت؛ یعنی به بازتولید 
درآمد بین اقشــار مختلف جامعه کمک خواهد کرد. همچنین از 

آنجایی که این اطالعات در قالب سامانه ای ثبت می شود، از جهت 
اطالعاتی هم می تواند به کشور کمک کند.

در ازای فروش باید صورت حساب الکترونیک دریافت کرد

وی به این ســوال که اگر یک شخص حقیقی اقدام به فروش ۱۰ 
ســکه کند، اطالعات آن از چه طریقی به ســازمان امور مالیاتی 
خواهد رســید؟ پاســخ داد: یک قانونی وجود دارد تحت عنوان 
»قانون پایانه های فروشگاهی و ســامانه مودیان«. این قانون در 
قالب یک بســته قانونی در کنار مالیات بر عایدی ســرمایه قرار 
گرفتــه و این قانون را تکمیل می کند. در این شــرایط هر فرد 
حقیقی موظف می شود حتی اگر یک سکه هم می خواهد بفروشد، 
آن را به فردی بفروشــد که قرار است در ازای آن صورت حساب 
الکترونیک صادر کند.رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی 
مالیاتی کشور ادامه داد: اگر صورت حساب الکترونیک در اختیار 
فرد قرار نگیرد، یعنی به واسطه فروش دارایی پولی به حساب فرد 
واریز خواهد شــد که مابه ازای صورت حساب الکترونیک ندارد و 
چون سازمان امور مالیاتی نمی تواند منبع پول را شناسایی کند، 
مبنا درآمد اتفاقی می شــود و از مجموع وجوه واریزی به حساب 
فرد طلب مالیات می کند و این عدد، مالیات باالتری خواهد داشت. 
این فرایند انگیزه را برای افراد ایجاد می کند که اگر می خواهند 
فروشــی داشته باشــند این فروش را در مجاری قانون خود و در 
قالب قانون اصالح شــده پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان 
انجام دهند. برای مثال سکه را به یک طالفروشی مجاز بفروشند 
و در ازای آن صورت حســاب الکترونیک دریافت کنند؛ در غیر 
این صورت مشمول مالیات باالتری خواهند شد.به گفته موحدی 
این قانون شامل امالک تجاری و مسکونی، کلیه وسایل نقلیه که 
امکان شماره گذاری دارند، ارز و انواع فلزات گران قیمت می شود.

معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت با اشاره به گرانفروشی ٣۰۰ تا ۶۰۰ میلیونی خودروهای خارجی مونتاژ داخل، گفت: اخیراً 
سازمان حمایت به این موضوع ورود پیدا کرده تا آن ها را تعیین تکلیف کند.به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر منطقی در یک 
گفت و گوی تلویزیونی اظهار کرد: قیمت فروش خودروهای خارجی مونتاژ داخل، 2 تا ٣ برابر قیمت های واقعی است؛ به این ترتیب 
خودروهای خارجی مونتاژ داخل بین ٣۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان باالتر از قیمت واقعی به فروش می رسند.معاون صنایع حمل و 
نقل وزیر صمت گفت: برای کنترل این قیمت ها باید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اقدامات الزم را انجام دهد و از طرفی با شروع واردات خودرو، 
این خودروها نیز به قیمت واقعی خودشان برمی گردند.وی افزود: به خاطر ممنوعیت واردات خودرو در سال های اخیر، خودروهای خارجی مونتاژی داخل توانسته اند 
بازار را به دست آورند و با قیمت باال عرضه می شوند.منطقی تاکید کرد: شورای رقابت این خودروها را از قیمت گذاری معاف کرده است، اما اخیراً سازمان حمایت به 

این موضوع ورود پیدا کرده تا آن ها را تعیین تکلیف کند.

وزیر صمت با بیان اینکه امسال صادرات خودرو کمتر از 2۰ هزار دستگاه خواهد بود، گفت: امسال بر بازار داخل تمرکز کرده ایم و برنامه 
صادرات خودرو از سال آینده اجرایی می شود.سید رضا فاطمی امین در گفت وگو با خبرنگار مهر، در مورد صادرات خودرو اظهار کرد: ما 
یک برنامه ۴ ساله برای صنعت خودرو طراحی کردیم که بر اساس این برنامه تدوین شده، از سال ۱۴۰2 اقدامات الزم را برای صادرات 
خودرو آغاز می کنیم.وزیر صمت افزود: طبق برنامه ریزی انجام شده امسال روی بازار داخل تمرکز کرده ایم و سال آینده برنامه های مربوط 

به صادرات را اجرایی خواهیم کرد.وی ادامه داد: بر همین اساس نیز امسال صادرات خاصی در حوزه خودرو نداریم و میزان صادرات کمتر از 2۰ هزار دستگاه خواهد بود.فاطمی 
امین تصریح کرد: بازار داخل و بهبود فرایند تولید از جمله برنامه های امسال ماست؛ چه بسا که در مورد خودروهای ناقص به نتایج قابل قبولی هم رسیدیم.وزیر صمت گفت: 
طبق آمار از ابتدای ســال تاکنون میزان تولید خودروی کامل 279 درصد رشــد کرده است؛ یعنی از ۸۸ هزار و ٣۱2 خودروی کامل تولید شده به ٣٣۴ هزار و ۴۶٣ خودروی 

کامل در سال جاری رسیده ایم و فقط ۴۱ هزار دستگاه خودروی ناقص داریم در حالی که این رقم در مدت مشابه پارسال 29۱ هزار دستگاه خودرو بود.

معاون وزیر صمت اعالم کرد؛

گرانفروشی ۳۰۰ تا ۶۰۰ میلیونی خودروهای مونتاژی
وزیر صمت خبر داد؛

صادرات خودرو از ۱۴۰۲
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گزیده خبر

بهره مندی بیش از 180 خانوار روستایی 
شهرستان مشگین شهر از نعمت گاز طبیعی 

با بهره مندی 8 روستای شهرستان مشــگین شهر از توابع استان اردبیل 186 
خانوار روســتایی از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند.به گزارش روابط عمومی 
شرکت گاز استان اردبیل، میر سعید سید متین مدیر عامل این شرکت در آئین 
افتتاح پروژه های گازرسانی به 8 روستای شهرستان مشگین شهر که با حضور 
فرماندار، رئیس اداره گاز مشــگین شــهر و جمعی از مسئولین محلی و استانی 
که در روســتای قره آغاج پشــته این شهرستان برگزار شــده ؛ گفت: همسو با 
ارایه خدمات گازرسانی به بخش های شهری و روستایی، گازرسانی به واحدهای 
صنعتی، تولیدی و خدماتی نیز با جدیت در برنامه شرکت قرار دارد.سید متین 
توسعه شبکه گذاری و ارایه خدمات به مناطق کم برخوردار و بی بهره از نعمت 
گاز طبیعی را مهمترین رویکرد شــرکت گاز اســتان اردبیل طی سالهای اخیر 
برشمرد و گفت: با توجه به توسعه شبکه های گازرسانی و بهره مندی روستاهای 
باالی 20 خانوار در شهرستان مشگین شهر هم اکنون ضریب نفوذ گاز طبیعی 
در روســتاهای این شهرســتان بیش از 91 درصد می باشد.مدیر عامل شرکت 
گاز اســتان اردبیل در آیین افتتاح طرحهای گازرسانی به روستاهای قره آغاج 
پشــته ، قوزی قشالقی، آغبالغ علیا، آغبالغ سفلی، آت توتان، نرچه، داغکندی 
علیا و داغکندی سفلی اظهارکرد: پروژه گازرسانی به روستاهای مذکور با اعتبار 
72 میلیارد ریال به بهره برداری رســید که با افتتاح این پروژه های گازرسانی 
تعداد 186 خانوار روســتایی شهرستان مشگین شهر از نعمت گاز طبیعی بهره 

مند می شوند.

ثبت بیش از 800 بازدید کنترل کیفی و کمی 
از مجاری عرضه سوخت استان گلستان

سرپرست شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان از ثبت بیش از 
800 بازدید کنترل کیفی و کمی از مجاری عرضه ســوخت استان از نیمه دوم 
مرداد ماهه سال جاری تاکنون)15 شهریور401( خبر داد.سید محمد حسینی 
گفت:با عنایت به افزایش تردد مســافر در استان و افزایش رشد مصرف بنزین، 
به منظــور ارایه خدمات مطلوب و جلوگیری از هرگونه تخلف و عرضه خارج از 
شبکه فراورده های نفتی، معاونین، روسای واحدها، روسای نواحی و کارشناسان 
واحدهای ستادی و عملیاتی در قالب تیمهای بازرسی و کنترل کیفیت و کمیت 
باحضور مســتمر و شــبانه روزی در مجاری عرضه سطح استان بر روند و نحوه 
سوخترسانی نظارت کامل دارند.وی بیان داشت: دراین راستا از نیمه دوم مرداد 
ماه ســال جاری تاکنون با اســتفاده از نیروهای بسیجی پایگاه بسیج منطقه و 
پرسنل تالشگر، بیش از 800 مورد بازدید میدانی و گشت شبانه از جایگاههای 

عرضه فراورده های نفتی سطح استان گلستان بعمل آمده است.

مدیرکل گمرکات استان اصفهان خبر داد:
انجام تشریفات گمرکی موکب های اربعین به 
صورت شبانه روزی و خارج از اماکن گمرکی

دکتر رســول کوهستانی پزوه مدیرکل گمرکات اســتان اصفهان بیان داشت  : 
کارکنان گمرکات اســتان اصفهان در شهرهای اصفهان ، کاشان ،نایین و حتی 
بنا به درخواســت موکب داران در محل بارگیری موکب ها اربعین  تشــریفات 
گمرکی ، ارزیابی و پلمپ محوله های ارســالی را  حتی خارج از ساعات اداری، 
ایام تعطیل و تا پاسی از شب، هم در اماکن گمرکی و هم خارج از اماکن گمرکی 
در کمترین زمان ممکن انجام داده اند .وی اظهار داشــت :تشریفات رویه های 
گمرکی صادرات قطعی اقالم مصرفی و غیرمصرفی مورد نیاز موکب ها و خروج 
موقت حاملها و همچنین ســواری ها انجام پذیرفته است و تصریح کرد : جهت 
رفاه حال  موکــب داران ، رانندگان و مراجعین اعزامی به کربالی معلی جهت 
برگزاری مراســم اربعین ، سالن اجتماعات گمرکات استان اصفهان با تجهیزات 
کامل رایانه ای و سرمایشــی همراه با پذیرایی به فضــای اداری موجود اضافه 
گردید.مدیرکل گمرکات استان اصفهان در پایان خاطر نشان کرد : تعداد 149 

موکب در استان اصفهان وجود دارد.

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با 
دستورالعمل جستجو و نجات بین المللی 

دریایی و هوایی )IAMSAR( در بندر چابهار
  به گزارش پایگاه خبری اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان 
معاون دریایی اداره کل بنادر ودریانوردی از برگزاری دوره آموزشی آشنایی 
با دســتورالعمل اجرایی جســتجو و نجات دریایی بیــن المللی دریایی و 
هوایی)IAMSAR( در بندر چابهار خبر داد.دوره آموزشــی دســتور العمل 
اجرایی جســتجو و نجات بین المللی دریایی و هوایی برای پرســنل مرکز 
)MRCC( و واحدهای جســتجو و نجات دریایی اســتان در مرکز آموزشی 
بندر شهید بهشتی چابهار برگزار شد.وی اظهار داشت: هدف از برگزاری این 
دوره آموزشی، آشنایی هر چه بیشتر افراد مرتبط با عملیات جستجو و نجات 
و ارتقاء کمی و کیفی هماهنگی ها و عملیات جســتجو و نجات مشــترک 
دریایی و هوایی بوده است. وی با بیان اینکه مرکز هماهنگی جستجو و نجات 
دریایی )MRCC( بصورت 24 ســاعته آماده ارائه خدمات جستجو و نجات 
می باشد؛ از دریانوردان خواست از طریق شماره تماس 1550 و همچنین از 
طریق بی ســیم روی باندهای VHF  و HF  اقدام به اعالم اضطرار به مرکز 

MRCC  نمایند.

مدیرعامل شرکت پخش فراورده های نفتی:
 مشکل سوخت رسانی برای بازگشت 

زائرین کربال نداریم
مدیرعامل شــرکت پخش فراورده های نفتی ضمن تکذیب صحبت هایی در مورد کمبود 
بنزین در جایگاه های نزدیک مرز عراق و مشکالت زائران برای بازگشت، گفت: هیچ مشکلی 
برای سوخت رسانی وجود ندارد و تمهیدات الزم اندیشیده شده است.علی اکبر نژادعلی در 
گفت وگو با ایسنا گفت: به میزان کافی تامین سوخت در تمام شهرستان های مرزی صورت 
گرفته و مستمرا نیز ادامه دارد.وی با بیان اینکه امروز صبح نیز جلسه ای در همین رابطه 
برگزار شد و رصد تمام جایگاه ها صورت می گیرد، اظهار کرد: میزان سوخت رسانی با توجه 
به شرایط در تمام شهرستان ها و نقاط مرزی انجام می شود و قصور خاصی از نظر تامین و 
توزیع سوخت نداریم.نژادعلی تاکید کرد: به هر میزانی که خودروها با توجه به سهیمه خود 

بخواهند سوخت گیری کنند، هیچ مشکلی نداریم.

رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی

احتماالواردکنندهبنزینمیشویم
رئیــس هیات مدیره اتحادیه صادرکننــدگان فرآورده های نفت، 
گاز و پتروشــیمی با بیان اینکه تولید بنزین از 105 لیتر به 101 
لیتر کاهش و مصرف افزایش یافته، گفت: احتمال این که دوباره 
واردکننده بنزین و گازوئیل شویم، وجود دارد.سیدحمید حسینی 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در ارزیابی کاهش سهمیه 
بنزین با نرخ آزاد از 250 لیتر به 150 لیتر اظهار داشــت: قاعدتا 
با توجه به اینکه مناطق مرزی پتانسیل باالیی برای قاچاق بنزین 
دارند، اقدام بجایی بوده است، ضمن اینکه 60 لیتر بنزین یارانه ای 

و 150 لیتر  آزاد برای یک خانوار معمولی کفایت می کند.

کاهش 11 درصدی تولید ستاره خلیج فارس
وی افزود: با توجه به اینکه تولید پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 11 
درصد کاهش پیدا کرده برای جبران آن و کســری تولید یا باید 
پاالیشگاه بســازیم که 3 تا 4 سال طول می کشد، یا باید واردات 
بنزین داشــته باشیم، یا به سمت تولید بنزین از پتروشیمی و یا 
کنترل مصرف و تقاضا داشته باشیم که قطعا سالم ترین و بهترین 

راه حل کنترل مصرف است.

 فعال نمی توانیم بنزین را با نرخ واقعی بفروشیم
رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز 
و پتروشــیمی با بیان اینکه کاهش سهمیه بنزین 3 هزار تومانی 
در راســتای مدیریت تقاضا و کنترل قاچاق صورت گرفته، گفت: 
در حال حاضر ما نمی توانیم به خاطر تجربیات تلخی که سال های 
گذشــته در رابطه با افزایش قیمت فرآورده های نفتی داشــتیم 
بنزین را با قیمت واقعی بفروشیم، اختالف قیمت بنزین ما با دیگر 
کشورها نیز بعضا چندین برابر است، بنابراین باید مجموعه ای از 

راهکارها را بکار ببریم تا این وضعیت را ســامان بدهیم که یکی 
از راهکارها این است که سهمیه بنزین خودروها مدیریت شود.

آیا در حال مقدمه چینی گران کردن بنزین هستیم؟
وی درباره احتمال افزایش قیمت بنزین تصریح کرد: اگر بنا بر این 
باشد که برای خودروهایی که باالی 2500 سی سی مصرف دارند، 
کارت ســوخت صادر نشــود قاعدتا نرخ جدیدی به بازار تحمیل 
خواهد شــد و صاحبان خودروهای لوکــس مجبورند بنزین را با 
نرخ باالتری خریداری کنند و این مقدمه ای می شود که دولت به 

این سمت برود که حداقل بنزین سوپر را گران و آزادسازی کند.

مازاد عرضه طعمه قاچاقچیان می شود
حسینی با بیان اینکه کاهش سهمیه یکی از راهکارهای کاهش 
قاچاق است، اما الزاما به معنای کاهش مصرف نیست، خاطر نشان 
کرد: بعید اســت خودروها 250 لیتر بنزیــن آزاد مصرف کنند، 
خودروهای با مصرف 2500 سی ســی هم از 250 لیتر بیشــتر 
مصرف ندارند، بنابراین خودروهایی که سهمیه سوخت یارانه ای 
دارند نیازی به 100 لیتر مازاد نداشته اند و این میزان می توانست 

طعمه ای برای قاچاقچیان باشد.

تولید بنزین کم شده است
وی بیان داشت: در حال حاضر تولید بنزین از 105 لیتر به 101 
لیتر کاهش و مصرف افزایش یافتــه و احتماال به خاطر افزایش 
قیمت های جهانی ســوخت و ارز ریسک برای قاچاق معنی دارد 
و می توانــد 10 تا 15 میلیون لیتــر در روز قاچاق صورت گیرد، 
بنابراین حتما این برنامه جلوی قاچاق را گرفته و مصرف را کاهش 
می دهــد، عالوه بر این می تواند دالیلی که مصرف بنزین افزایش 

پیدا کرده را مشخص کند.

احتمال واردات بنزین
رئیــس هیات مدیره اتحادیه صادرکننــدگان فرآورده های نفت، 
گاز و پتروشــیمی تاکید کرد: در هر حال احتمال این که دوباره 
واردکننده بنزین و گازوئیل شــویم، وجود دارد. برای جلوگیری 
از ایــن موضوع چندین راهکار وجود دارد یکی اینکه به ســمت 
بهینه سازی مصرف سوخت خصوصا در خودروها حرکت کنیم و یا 
اینکه با تغییر موتور خودروها بتوانیم مصرف را کاهش دهیم، دوم 
اینکه خودروهای فرســوده را که مصرف باال داشته و آلوده کننده 
هوا هســتند، از دور خارج کنیم. راهکار بعــدی کنترل مبادی 
خروجی، هوشــمند کردن سوخت و اســتفاده از سامانه سوخت 
است که مشخص شود هر خودرویی چه میزان، چگونه و در کدام 
شــهرها سوخت دریافت کرده اســت، اگر از ظرفیت این سامانه 
استفاده می شد اکنون راحت تر تحلیل می کردیم که چه اتفاقی در 
حال رخ دادن اســت، یک راهکار هم ساخت پاالیشگاه و افزایش 

ظرفیت نیروگاهی است.

تهران- ایرنا- وزیر نیــرو اجرای طرح های مدیریت 
مصرف در تابســتان امســال را موفق ارزیابی کرد 
و گفت: قبض رایگان برای پنج میلیون مشــترک 
صادر شــد.به گزارش ایرنا از وزارت نیرو، »علی اکبر 
محرابیان« افزود: یکی از پایه های مدیریت مصرف 
امسال، مشارکت مردم است که برای مشارکت آنان 
الزم بود با موارد مدیریت مصرف آشنا کرده و اقشار 
جامعه را به مشــارکت در این باره دعوت کنیم.وی 
ادامه داد: واســطه اصلی فرهنگ ســازی و رساندن 
پیام به مخاطب، رســانه ها بودند که به عنوان یکی 
از مهم تریــن رکن مجموعه مدیریت مصرف، نقش 
خود را به نحو احســن اجرا کردند.وزیر نیرو درباره 
نتیجه اجرای طرح مدیریت مصرف، گفت: از ابتدای 
فصل گرم نزدیک به 40 میلیون قبض صادر شــده 
که 16 میلیون و 700 هزار مشــترک )بیش از 40 
درصد مشــترکان( مصرف خود را نســبت به سال 
گذشــته کاهش داده اند.وی اضافه کرد: این موضوع 
نشان دهنده مشارکت عمومی مردم و موفقیت آمیز 
بــودن طرح های مدیریت مصرف اســت.محرابیان 
خاطرنشــان کرد: بر اســاس قولی که به مردم داده 
شــده، قرار شــد در کنار این طرح برای مشترکان 
کم مصرف پاداش صرفه جویی در نظر گرفته شــود 
که از این بابت نزدیک به 850 میلیارد تومان پاداش 
مدیریت مصرف به مشــترکان صنعــت برق داده 
شده که پیش بینی می شــود این رقم تا آخر فصل 
تابستان از یک هزار میلیارد هم عبور کند.وزیر نیرو 
بیان داشــت: از 16 میلیون و 700 هزار قبضی که 

شامل دریافت پاداش صرفه جویی شدند، نزدیک به 
پنج میلیون قبض رایگان یا بستانکار شد که نشان 
می دهــد پاداش صرفه جویی این مشــترکان بیش 
از هزینــه قبض آن ها بوده اســت.وی درباره برنامه 
مدیریت مصرف در بخــش اداری، گفت: در بخش 
اداری مصوبــه هیات دولت مبنی بــر کاهش 30 
درصدی مصرف نســبت به سال گذشته را داشتیم 
که با همکاری همه دســتگاه های دولتی توانستیم 
این طرح را با موفقیت اجرا کنیم.عضو کابینه دولت 
ســیزدهم ادامه داد: براین  اســاس مقرر شد ساعت 
اداری یک ساعت زودتر شروع شود تا در ساعت های 
گرم روز اداره های دولتی تعطیل شوند، کاهش دمای 
حرارت دستگاه های سرمایشی و استفاده از مولدهای 
خودگردان از دیگر راهکارهای کاهش مصرف ادارات 
در طرح مدیریت مصرف بود.محرابیان با بیان اینکه 
در بخش  کشاورزی نیز برنامه های مجزایی در پیش 

گرفته شــد، گفت: به طور مثال در بخش کشاورزی 
قرار شــد چاه های کشــاورزی از بازه زمانی ساعت 
11 تا 18، به مدت پنج ســاعت خاموش شــوند و 
در ازای این تعامل، قبض برق چاه های کشــاورزی 
رایگان شود.وی، برنامه مدیریت بار مصرف صنایع را 
برنامه ای منعطف و متنوع دانست و خاطرنشان کرد: 
بــرای 630 هــزار صنعت فعال در کشــور متعهد 
شدیم که برق 580 هزار صنعت را که به طور عمده 
صنایع خرد یا حیاتی مثل داروســازی بودند، بدون 
محدودیت تأمین کنیــم. همچنین برق 49 هزار و 
558 مشترک صنعتی دیگر نیز که در سال گذشته 
به صــورت روزانه و از ســاعت 11 صبح تا 20 قطع 
می شد، امســال فقط به مدت 12 ساعت در هفته 
طی یــک روز، آن هــم تنها از ســاعت 11 تا 23 
به صورت گردشــی محدود می شد.وزیر نیرو گفت: 
همچنین با 442 صنعت بزرگ که مشــمول طرح 
محدودیت شدند، این گونه به تفاهم رسیدیم که در 
وهله نخست در طول سال میزان برق مورد نیازشان 
را برای تولید اســتاندارد تأمین کنیمو در گام دوم، 
ایامی را که مشمول محدودیت مصرف می شوند به 
دوران تعمیر و نوسازی و تعطیالت ساالنه اختصاص 
دهند و سوم، تا آنجا که برایشان مقدور است کسری 
بــرق روزانه را در ایام محدودیــت با برق نامحدود 
شــبانه جبران کنند.برپایه این گزارش، مشــارکت  
همگانــی مردم در طرح مدیریت مصرف برق، برای 
عبور موفق از پیک بار و تحقق شعار تابستان بدون 

خاموشی نقش بسزایی ایفا کرد.

وزیر نیرو خبر داد:
صدور قبض رایگان برای ۵ میلیون مشترک خانگی در تابستان

وزیران انرژی اتحادیه اروپا، در دیدار فوق العاده  
روز جمعه با عقب نشــینی از پیشنهاد تعیین 
ســقف قیمت برای گاز روســیه، توافق کردند 
ظرف چند روز پیشنهادهایی برای تعیین سقف 
درآمد برای تولیدکننــدگان انرژی غیرگازی و 
کمک به سر پا ماندن شــرکت های نیرو، طرح شود.به گزارش ایسنا، کمیسیون اروپا 
هفته گذشــته اعالم کرد هدف اجباری برای اتحادیه اروپا برای کاهش مصرف برق در 
ساعات اوج مصرف، سقف درآمد برای تولیدکنندگان برق و شرکت های سوخت فسیلی 
و سقف قیمت برای گاز روسیه را به عنوان تدابیر فوری برای نجات بازارهای گاز و برق 
اروپایی و کمک به مصرف کنندگان آسیب پذیر، پیشنهاد خواهد کرد.اورزوال فون در 
الین، رئیس کمیســیون اروپا روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت: ما سقف قیمت برای 
گاز روسیه را پیشــنهاد خواهیم کرد. ما باید درآمدهای روسیه که پوتین از آنها برای 

تامین مالی جنگ در اوکراین اســتفاده می کند را کاهش دهیم.کشــورهای اتحادیه 
اروپا در دیدار روز جمعه، از پیشــنهاد کمیســیون اروپا برای فراهم کردن منابع مالی 
اضطراری برای شرکت های نیرو، حمایت کرده و کمیسیون را مامور طراحی این تدابیر 
کردند.خشــایار فرمانبر، وزیر انرژی سوئد اظهار کرد: با نگرانی وزیران نسبت به تاثیر 
قیمت های سرســام آور انرژی بر خانوارها و کسب و کارها، همه در شتاب برای یافتن 
راه کاری هستند.در طرح مربوط به درآمدهای تولیدکنندگان انرژی که هنوز جزئیات 
آن کامل نشده است، دولت ها برای درآمدهای نیروگاه های زغال سوز، هسته ای و بادی 
که در حال حاضر برقشان را بر اساس قیمت گاز، به قیمت باالیی می فروشند، سقفی 
تعیین خواهند کرد. شرکت های سوخت فسیلی هم باید سهم خود را برای مشارکت در 
همبستگی پرداخت کنند.ایمون رایان، وزیر محیط زیست ایرلند درباره پیشنهادهای 
کمیسیون اروپا گفت: گرفتن بخشی از این سود بادآورده و استفاده از آن برای حمایت 
از مصرف کنندگان در برابر افزایش هزینه های نیرو، منطقی است.جوزف سیکال، وزیر 

صنعت جمهور چک اظهار کرد: قرار اســت پیشنهادهای مربوط، روز سه شنبه اعالم 
شــوند. وزیران انرژی اتحادیه اروپا قرار است اواخر ماه میالدی جاری دیدار فوق العاده 

دیگری برای مذاکره و تصویب طرح های نهایی، برگزار کنند.

طرح سقف قیمت برای گاز روسیه فعال در دستورکار نیست
پیتر سیارتو، وزیر خارجه مجارستان گفت: اگر سقف قیمت تنها برای گاز روسیه اعمال 

شود، روشن است که به قطع فوری عرضه گاز از سوی روسیه منتهی خواهد شد.
دســتکم 10 کشور عضو اتحادیه اروپا شــامل ایتالیا، یونان و لهستان با تعیین سقف 
قیمت برای گاز روسیه به دلیل واهمه از تالفی مسکو و متوقف شدن کامل عرضه گاز 
به کل این منطقه، مخالف هستند.نیُکس تسافوس، مشاور انرژی نخست وزیر یونان در 
اظهارنظری درباره طرح سقف قیمت برای گاز روسیه، به روزنامه فایننشیال تایمز گفت: 
روس ها احتماال در برابر چنین اقدامی تالفی خواهند کرد.روبرتو سینگوالنی، وزیر گذار 

انرژی ایتالیا به فایننشیال تایمز گفت: ایتالیا به نوبه خود سقف قیمت کلی برای بازار 
گاز را ترجیح می دهد.اما کشورهایی شامل هلند در این خصوص ابراز تردید کردند. وزیر 
صنایع سنگین هلند به خبرنگاران گفت: نمیتوانم بگویم حمایت گسترده ای از سقف 
قیمت برای کل بازار گاز وجود داشت.کمیســیون اروپا هشدار داد تعیین سقف قیمت 
برای گاز طبیعی مایع )ال ان جی( در اروپا ممکن است باعث شود محموله های ال ان 
جی به مناطق دیگری تغییر مسیر پیدا کنند.طبق گزارش نشریه ایتالیایی ال استمپا، 
هلند و کشورهای شرقی اتحادیه اروپا با پیشنهاد فون در الین برای اعمال سقف قیمت 
برای گاز روسیه، مخالف هستند. آلمان که بزرگترین اقتصاد اروپاست و از تعطیلی فعلی 
خط لوله گازی نورد اســتریم بیشترین آسیب را دیده است، از چنین طرحی حمایت 
نمی کند.والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، روز چهارشنبه در اظهاراتی که در یک 
مجمع اقتصادی در شــهر والدی وستوک داشت، تهدید کرد اگر سقف قیمتی تعیین 
شــود، روسیه عرضه نفت و گاز را متوقف خواهد کرد. وی درخواست اروپا برای تعیین 
سقف قیمت برای گاز روسیه را احمقانه خواند و اعالم کرد اگر غرب سقف قیمت برای 
صادرات روسیه تعیین کند، روسیه قراردادهای عرضه را کنار می گذارد. پوتین به غرب 
هشدار داد در معرض خطر یخ زدن مثل دم گرگ در افسانه معروف روسی، قرار دارد.

عقب نشینی اتحادیه اروپا از تعیین سقف قیمت برای گاز روسیه

روزنامه ژاپنی مدعی شد؛
نفت روسیه از طریق مسیرهای پنهان به اتحادیه اروپا می رود

روزنامه نیکی روز چهارشــنبه گزارش داد که طی شــش ماه گذشته، ده ها کشتی روسیه را ترک کرده و نفت را از کشتی به کشتی دیگر در سواحل یونان انتقال داده اند.به 
گزارش ایلنا از راشا تودی، روزنامه نیکی ژاپن روز چهارشنبه گزارش داد که طی شش ماه گذشته، ده ها کشتی با تانکر، روسیه را ترک کرده و نفت را از کشتی به کشتی در 
سواحل یونان انتقال داده اند. تجزیه و تحلیل آن نشان داد که سال گذشته تنها یک کشتی از این دست وجود داشت.این روزنامه می گوید: »انتقال نفت بین کشتی ها در دریا 
برای پنهان کردن منشا آن ممکن است حتی پس از اجرایی شدن تحریم نفت ادامه یابد« .همچنین این روزنامه اعالم کرد که در 24 اوت، از انتقال نفت از یک نفتکش به 
نفتکش دیگر در خلیج الکونی در نزدیکی جنوب یونان عکس گرفته است. بنا بر گزارش ها، یکی از نفتکش ها Sea Falcon ثبت شده در یونان بود که بندر Ust-Luga در شمال 
غربی روسیه را در 4 اوت ترک کرد. دیگری Jag Lok با پرچم هند بود که از بندر آلیاگا ترکیه نیز در 4 اوت حرکت کرد. بر اساس این گزارش، قایق های کوچکی تانکرها را 
محاصره و به انتقال کمک کردند.طی شش ماه منتهی به 22 آگوست، روزنامه نیکی 175 انتقال نفتکش از روسیه را در سواحل یونان تایید کرده است و تنها 9 انتقال از این 
قبیل در مدت مشابه سال گذشته وجود داشته است. داده های Refinitiv نشان می دهد که روسیه 23.86 میلیون بشکه نفت برای انتقال کشتی به کشتی در خارج از یونان 
صادر کرده است. در حالیکه در مدت مشابه سال گذشته، 4.34 میلیون بشکه برای نقل و انتقاالت مشابه حمل شده است.این تحلیل نقش مهمی را که آب های نزدیک یونان 

به عنوان مرکز حمل ونقل نفت بین روسیه و اروپا بازی می کنند را برجسته کرد.
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سیاستهایتجاریاماراتاقتصادایرانراتهدیدمیکند؟
اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت تجارت ایران با امارات متحده عربی به عنوان یکی از جدی ترین شرکای تجاری کشور 
پرداخته اســت.به گزارش ایسنا، بر اســاس این گزارش اگر چه حجم تجارت دو جانبه ایران با امارات متحده عربی به عنوان یکی از مهمترین شرکای 
تجاری منطقه ای به دنبال تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران و برخی مشکالت سیاسی میان ایران و امارات، کاهش پیدا کرده است، با این حال امارات 
کماکان یکی از جذاب ترین کشورهای منطقه برای بخش خصوصی ایران به شمار می آید.در گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران تاکید شده است: در 
حوزه سیاست تجاری امارات بر شکل دهی به موافقت نامه های تجارت آزاد با طیفی از کشورها متمرکز شده است و این کشورها را به عنوان بازارهای هدف 
برگزیده است. دولت این کشور در سال 2021 اعالم کرد که امضای فوری موافقت نامه جامع همکاری اقتصادی با ۸ کشور شامل هند، بریتانیا، ترکیه، 
کره جنوبی، اتیوپی، اندونزی، رژیم صهیونیستی و کنیا را در دستور کار خود قرار داده است. همچنین این کشور عضو مجموعه بزرگی از سازمان های 
بین المللی در حوزۀ تجارت است که از جمله مهمترین آنها سازمان تجارت جهانی، شورای همکاری خلیج فارس، موافقت نامه تجارت آزاد GCC-EFTA و 
منطقه تجارت آزاد پان عربی هستند.این گزارش با اشاره به امضای قرارداد تجارت آزاد هند با امارات هشدار داده است: این قرارداد از ارزش بندر چابهار به 
عنوان کانون تجارت منطقه ای هند کم خواهد کرد. اما فعال شدن بندر چابهار با مشارکت هند کمک خواهد کرد تا حداقل کانون تجارت منطقه ای هند با 
مقصد روسیه و آسیای مرکزی در سواحل ایران شکل بگیرد.بر اساس این گزارش، توافق نامه تجاری میان ترکیه و امارات متحده عربی این پتانسیل را دارد 
که خود به یک مزیت اقتصادی، سیاسی و ترانزیتی مهم برای ایران تبدیل شود. با توجه به تنش های موجود میان عربستان سعودی و ترکیه از یک سو و 
قطر از سوی دیگر، با شکل گیری توافق نامه تجارت میان امارات و ترکیه، ایران می تواند نقش مهمی در اتصال همۀ این کشورها به یکدیگر ایفا کند.مرکز 
پژوهش های اتاق ایران در گزارش خود بر این نکته تاکید کرده که ضرورت دارد دانش تخصصی- فنی الزم برای ورود بخش خصوصی به حوزه  های نوین 
همکاری اقتصادی با امارات ایجاد و توسعه یابد. این دانش هر چند در ایران وجود دارد، به واسطه تحریم های طوالنی علیه اقتصاد ایران، با فعالیت های 
تجاری کشــور پیوند نخورده اســت.در این گزارش آمده : یکی دیگر از مسائل فنی موجود در روابط تجاری دوجانبه، ضرورت ایجاد و توسعه بخش های 
حقوقی در شرکت های تجاری که قصد همکاری اقتصادی با امارات را دارند؛ با توجه به پیچیدگی روزافزون فرایندها و سازوکارهای تجارت بین الملل، 
این مسئله بیش از همیشه حیاتی به نظر می رسد.این گزارش با اشاره به اینکه تالش برای جذب سرمایه اماراتی در پروژه های زیرساختی که دست کم 
بر اساس اسناد باالدستی ملی، مورد حمایت سیاست گذار است، یکی از حوزه های همکاری مشترک است ادامه داده است: از جمله این گونه همکاری ها 
می توان به مشارکت  امارات با بخش خصوصی و دولتی ایران در پروژه های حمل ونقل و ترانزیت، انرژی های تجدیدپذیر، توریسم و استارتاپ های فعال 
در زمینه خدمات الکترونیک و هوش مصنوعی اشــاره کرد.در این گزارش با توجه به تالش امارات برای افزایش تولید و صادرات محصوالت غذایی، بر 

سرمایه گذاری مستقیم شرکت های ایرانی در امارات تاکید شده است.

معاون وزیر جهادکشاورزی:
ترکیهصاحببازار۱.۷میلیارددالریروسیهواوکراینشد

معاون وزیر جهادکشاورزی با اشاره به ظرفیت 1.۷ میلیارد دالر بازار آزاد شده روسیه و اوکراین 
گفت: متأسفانه ترکیه صاحب این بازار شد و ما نتوانستیم کار خاصی انجام دهیم. این در حالی 
اســت که حتی در برخی زمینه ها پیشــرو نیز بودیم.به گزارش ایسنا، سید حسین حسینی در 
رویداد کارآفرینی نوآورانه دانش بنیان و اشــتغال آفرین حوزه شــیالت کشور با بیان اینکه اگر 
در شــیالت به افرایش تولید رسیده ایم با رسوخ علم و دانش و بحث های دانش بنیانی به حوزه 
شیالت بوده اســت، گفت: وقتی ۴۹ درصد بحث های تجاری سازی پروتئین ها در دنیا به آبزیان 
مربوط می شــود این یعنی در سایر پروتئین ها نمی توانیم به دنبال پایداری باشیم.وی ادامه داد: 
اگر در تولیدات غذا به دنبال ظرفیت های پایدار نباشــیم و در راستای پایدارسازی امنیت غذایی 
اقدامی انجام ندهیم عمال کار خاصی صورت نگرفته است.رئیس سازمان شیالت کشور با اشاره به 
اینکه دستورات مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری سرلوحه کار سازمان شیالت است، گفت: 
این  دســتورات شامل دانش بنیان کردن بخش کشاورزی، اشتغال آفرینی، تامین امنیت غذایی 
پایدار اســت.به گفته وی پروتئین آبزیان در مقایسه با سایر پروتئین ها قیمت های باالتری دارد 
که بایستی ارزان سازی شود.وی همچنین به افزایش بهره وری در آبهای شیرین، توسعه سواحل 
و تولید گونه های مختلف بچه ماهی نیز اشــاره کرد.حسینی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان ما 
نباید نگران بازار محصول تولیدی خود باشند، گفت: این اتفاق ناگواری است که محصول تولیدی 
تولیدکنندگان ما روی دست آنها بماند و تولیدکننده دچار زیان شود.معاون وزیر جهادکشاورزی 
با اشــاره به ظرفیت 1.۷ میلیارد دالر بازار آزاد شــده روســیه و اوکراین گفت: متأسفانه ترکیه 
صاحب این بازار شــد و ما عقب ماندیم با وجود اینکه با توجه به سابقه حتی در برخی زمینه ها 
پیشــرو نیز بودیم.وی افزود: حتی در بازارهای همســایه نیز نتوانسته ایم سهم خود را به دست 
بیاوریم.حسینی در پایان گفت: زمان آزمون و خطا عبور کرده و ما نیازمند تولید هستیم. باید به 

خود اتکایی برسیم. بعد از امنیت نظامی، امنیت غذا تعیین کننده و استراتژیک است.

گزیده خبر

مدیرعامل شرکت بن رو خبر داد:
ازابتدایامسالتمامیخودروهایتولید
شدهبانرخعبورمستقیم۱00درصدی

مدیرعامل شرکت بن رو از گروه خودروسازی سایپا گفت: تولید شرکت بن رو از 
ابتدای سال تاکنون به صورت کامل و با نرخ عبور مستقیم 100 درصدی همراه 
بوده و تمامی خودروهای تولید شده مستقیما به بازار عرضه شده است.به گزارش 
ســایپانیوز، شهرام احمدیان با بیان این مطلب افزود: با حمایت های مدیرعامل 
گروه خودروسازی سایپا خوشبختانه تولید این شرکت از ابتدای سال جاری به 
صورت کامل و عبور مستقیم بوده و این موضوع باعث تحویل به موقع خودروها 
به مشتریان و همچنین افزایش شاخص رضایتمندی و شاخص کیفی محصوالت 
شــده است.مدیرعامل بن رو گفت: در گذشته به دلیل تولید ناقص و ماندگاری 
خودروهــا در پارکینگ، پس از تکمیل کاری محصوالت، نیاز به بازنگری کیفی 
وجود داشــت ولیکن اکنون خودروها پس از تولید به صورت عبور مســتقیم و 
بدون ماندگاری در پارکینگ ها در کوتاهترین زمان ممکن و مطابق با زمان های 
مندرج در قرارداد به مشــتریان تحویل می شود.او افزود: بر اساس برنامه اعالم 
شده گروه سایپا، از ابتدای سال، تولید ۴0 هزار خودرو در دستور کار این شرکت 
قرار داشت که به صورت روزانه 150 دستگاه خودرو تولید می شد و تاکنون 1۷ 
هزار و 500 دستگاه خودرو  تولید شده که این میزان نسبت به تعداد تولید انجام 
شده در مدت مشابه در سال گذشته ۷5 درصد رشد داشته است .مدیرعامل بن 
رو تصریح کرد: با توجه به ظرفیت تولید 60 هزار دستگاهی در این شرکت و بر 
اســاس برنامه ریزی انجام شده و به منظور بهره گیری از تمام ظرفیت در شش 
ماه دوم سال، تولید روزانه این شرکت از اوایل  مهرماه به  220 دستگاه در روز 

خواهد رسید و از 100 درصد توان تولید استفاده خواهد شد.

در آزمایشگاه فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه انجام می شود؛
آنالیزشیمیاییحدود۱000نمونهذوبدر

روزبرایاطمینانازرضایتمشتری
روزانه به طور متوســط حدود 1000 نمونه به آزمایشــگاه فوالدســازی ارسال 
می شود و آنالیز شیمیایی این نمونه ها به منظور تعیین ترکیب شیمیایی ذوب ها 
انجام می شود. به جرئت می توان گفت عمال در ناحیه فوالدسازی تولیدی انجام 
نمی شود، مگر اینکه در مراحل مختلف مورد آنالیز شیمیایی قرار گیرد.به گفته  
احمد مهمدی  رئیس آزمایشگاه فوالدسازی و ریخته گری مداوم، این آزمایشگاه 
به منظور پشتیبانی و تشخیص ترکیب شیمیایی محصوالت تولیدی در ناحیه و 
درنهایت امکان تعیین آنالیز شیمیایی گریدهای مختلف تولیدی در میان سایت 
فوالدسازی و بین دو ُمدول از ابتدای راه اندازی احداث و مستقر گردیده و تاکنون 
مشغول سرویس دهی به نیازهای آنالیزی ناحیه فوالدسازی است.وی ادامه داد: 
تمامی واحدهای فوالدسازی مرتبط با تولید به وسیله سیستم های پست ارسال 
پنوماتیک به آزمایشــگاه وصل هستند که به دلیل حساسیت زمانی، نمونه ها از 
این واحدها به این طریق به آزمایشگاه ارسال می شوند تا پس  از آن مورد آنالیز 
شــیمیایی قرار گیرند. به طورکلی این واحدها شامل ۸ کوره قوس الکتریکی و 
۷ واحد کوره پاتیلی، واحد گاززدایی RH، واحد ســولفور زدایی و 5 ماشــین 
ریخته گری اســت.مهمدی ادامه داد: از تمامی مراحل فرایند تولید ذوب، شامل 
کوره های قوس دست کم یک نمونه، کوره های پاتیلی بین ۳ تا 5 نمونه به صورت 
میانگین و ریخته گری 1 تا ۳ نمونه به ازای هر ذوب به آزمایشگاه ارسال می گردد 
که الزم اســت زمان انجام فرایند آنالیز در آزمایشگاه به ازای هر نمونه کمتر از 
۴ دقیقه باشد.رئیس آزمایشگاه فوالدســازی و ریخته گری مداوم اظهار داشت: 
به منظور انجام آنالیز شیمیایی نمونه های ارسالی از مذاب فوالدسازی مجموعا 5۳ 
نفر از همکاران آزمایشگاه مستقرند که در قالب زیرمجموعه مدیریت آزمایشگاه ها 
در معاونت تکنولوژی مشغول فعالیت هستند و با دارا بودن بهترین تجهیزات روز 
دنیا ازنظر آماده سازی و آنالیز، دانش فنی مطلوب و کارکنان آموزش دیده، امکان 

حصول نتیجه مطلوب طبق دستورالعمل های کاری فراهم است.

تسریعدرتوسعهزیرساختهایمنطقه
اقتصادیالِمرد

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی الِمرد گفت: توسعه 
زیرساخت های این منطقه ویژه صنایع انرژی بَر در 
یکسال اخیر شدت گرفته است.به گزارش خبرگزاری 
صدا و ســیما، احداث منطقه ویژه اقتصادی المرد، 
بــا هدف جلوگیــری از خام فروشــی گاز طبیعی، 

تولید محصوالت با ارزش افزوده بیشــتر، تکمیل زنجیره تولید پتروشیمی، 
آلومینیــوم و فوالد از مــواد اولیه تا محصوالت نهایــی و افزایش صادرات 
غیرنفتی از ســال 1۳۹0 با مجوز هیئت دولت وقت آغاز شــد.منطقه ویژه 
اقتصادی صنایع انرژی بَر المرد با گرایش صنعتی تجاری در شهرستان المرد 
اســتان فارس، و در فاصله 1 کیلومتری شمال شرق شهر المرد قرار دارد و 
در زمینی به وســعت ۸500 هکتار در حال توســعه است. از 12 سال قبل 
تاکنون فعالیت گسترده ای در راستای اهداف تعریف شده در این منطقه به 
انجام رسیده است، اما در دو سال اخیر به ویژه در یکسال اخیر و با تشکیل 
دولت جدید، توســعه زیرساخت های دو منطقه پارسیان و المرد که مکمل 
هم هستند بی سابقه بوده است.بر پایه طرح جامع پیشنهادی در افق نهایی 
منطقه ویژه اقتصادی المرد استقرار صنایع تولید آلومینیوم )۹00 هزار تن(، 
صنایع باالدست آلومینیوم شامل آلومینا، کک، ذوب )۳00 هزار تن(، صنایع 
سیمان )2 میلیون تن(، تولید نیرو )۴ هزار مگاوات(، منیزیم )60 هزار تن(، 
پایین دســت و میان دست پتروشــیمی )5 میلیون تن(، پایین دست فوالد 
)5/2 میلیون تن )دو و نیم میلیون تن((، پایین دست آلومینیوم )600 هزار 
تن(، پایین دست سیمان )یک میلیون تن( با احداث زیرساخت های مربوطه 
در محدوده این کانون صنعتی پیش بینی شــده است.آقای احسان انصاری 
افزود: مهم ترین هدف از ســاخت این نیــروگاه تأمین و حفظ پایداری برق 
صنعت آلومینیوم جنوب به عنوان یکی از بزرگ ترین کارخانه های آلومینیوم 
کشور و ســایر صنایع مســتقر در منطقه ویژه اقتصادی المرد است که با 
پیگیری های مضاعف ایمیدرو این مگا پروژه نیز از اواخر پارسال کلید خورده 
و با سرمایه گذاری بخش خصوصی در حال ساخت است. وی به فعالیت های 
زیرساختی در منطقه ویژه اقتصادی المرد اشاره کرد و گفت: بیش از 100 
هزار میلیارد ریال کار زیرســاختی در منطقــه ویژه اقتصادی المرد برای 2 
ســال تعریف کردیم که 50 هزار میلیارد ریال آن عملیاتی شده است.مدیر 
عامل منطقه ویژه اقتصادی المرد به یکی از نمونه های این طرح ها اشــاره 
کرد و افــزود: یکی از طرح های ما در زمینه دفع ســیالب در منطقه ویژه 
اقتصــادی المرد بیش از هزار و 500 میلیارد تومان اســت. آقای انصاری با 
اشاره به اهمیت تامین آب پایدار در مناطق صنایع انرژی بَر گفت: احداث زیر 
ساخت های الزم تامین آب پایدار در منطقه ویژه اقتصادی المرد در یکسال 

اخیر برنامه ریزی شده است.

خودروهایخارجیازآذرماهبهبازار
ایرانمیآیند

ســخنگوی وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت گفت: اگر تمام شرایط واردات 
خودرو به خوبی انجام شود این خودروها 
در آذرماه وارد بازار کشــور می شــود.

به گزارش خبرگزاری تســنیم، امید 
قالیباف در یک برنامه تلویزیونی، گفت: 
بر اســاس آئین نامه واردات، شرکت های مشمول واردات خودرو باید 
تقاضای خود را تا 1۹ شــهریور ماه به وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ارائه دهند.ســخنگوی وزارت صنعت، معــدن و تجارت افزود: بر این 
اساس تقاضاهای ارائه شده از سوی شرکت های متقاضی، توسط وزارت 
صمت تا آخر شهریور ماه بررســی و در ابتدای مهرماه نیز مشخص 
می شود که کدام شرکت ها واجد شرایط واردات خودرو هستند.وی با 
بیان اینکه بنابراین از ابتدای مهرماه شرکت های واردکننده مشمول 
می دانند که می توانند خودرو وارد کنند، گفت: ضمن اینکه قبل از این 
نیز این شرکت ها مذاکراتشــان را با شرکت های خودروساز دنیا آغاز 
کرده اند.قالیباف ادامه داد: از ابتدای مهرماه امکان واردات خودرو وجود 
دارد، اما شرکت واردکننده باید ثبت سفارش کند و مراحل تخصیص 
و تأمیــن ارز را طی کند.وی اضافه کرد: بنابراین پس از مرحله تأیید 
شرکت های واردکننده و اعالم اســامی شرکت های مشمول واردات 
خودرو دیگر وزارت صمت مســئولیتی ندارد و مراحل دیگر در بانک 
مرکزی، گمرک و… باید پیگیری شود.سخنگوی وزارت صمت اظهار 
کرد: بانک مرکزی باید ارز مورد نیاز واردکننده را تأمین کند و پس از 
آن نیز مراحل واردات خودرو انجام و در نهایت نیز خودروی وارداتی 
باید از گمرکات ترخیص و سپس به روش های مذکور در آئین نامه باید 
عرضه شود که بر این اساس فکر می کنم که اگر تمام شرایط به خوبی 

انجام شود در آذرماه خودروهای وارداتی وارد بازار می شود.

سخنگوی گمرک اعالم کرد؛

رشد ۳۱ درصدی تجارت ایران با اعضای شانگهای
سخنگوی گمرک از رشد ۳1 درصدی تجارت غیر نفتی کشورمان 
با 11 کشور عضو ســازمان همکاری شانگهای در 5 ماه نخست 
امسال نسبت به مدت مشابه خبر داد.به گزارش خبرگزاری مهر، 
ســید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک اظهار داشت: از ابتدای 
امســال تا پایان مرداد ماه 21 میلیــون و ۴15 هزار تن کاال به 
ارزش 1۷ میلیارد و 56 میلیون دالر بین ایران و اعضای سازمان 
همکاری شانگهای تبادل شد که این میزان ۳1 درصد بیشتر از 
5 ماهه نخســت سال قبل بوده اســت.وی افزود: سهم صادرات 
کاالی ایرانی به کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در 5 
ماه نخســت امسال 1۷ میلیون و ۳۸1 هزار تن کاال به ارزش ۹ 
میلیارد و ۷۸ میلیون دالر بود که با رشد 10 درصدی همراه بوده 
و واردات از این کشورها نیز در این مدت، با رشد 6۸ درصدی به 
۴ میلیون و ۳۴ هزار تن کاال به ارزش ۷ میلیارد و ۹۷۸ میلیون 
دالر رسیده است.لطیفی در خصوص میزان صادرات به هر یک از 
اعضای سازمان همکاری شانگهای گفت: چین با خرید 6 میلیارد 
و ۷22 میلیون دالر )رشــد 1۴ درصدی(، هند با ۷2۹ میلیون 
دالر )رشد 20 درصدی(، افغانستان با 6۴1 میلیون دالر )کاهش 
25 درصدی(، پاکستان با ۴۷5 میلیون دالر )رشد 1۳ درصدی( 
و روســیه با 2۹1 میلیون دالر )رشد ۳2 درصدی( در رتبه های 

اول تا پنجم مقاصد صادراتی ایران به اعضای ســازمان همکاری 
شــانگهای قرار دارند.وی افزود: بعد از روسیه، ازبکستان با خرید 
۸۸ میلیون دالر، قزاقستان با 61.2 میلیون دالر، تاجیکستان با 
۴5.6 میلیون دالر، قرقیزستان با 1۸.۴ میلیون دالر، بالروس با 
۷.2 میلیون دالر و مغولســتان با 156 هــزار دالر، در رتبه های 
ششم تا یازدهم قرار دارند.سخنگوی گمرک در خصوص میزان 
واردات از کشــورهای عضو شانگهای توضیح داد: چین با فروش 
5 میلیــارد و 51۸ میلیون دالر )رشــد 5۳ درصــدی(، هند با 
یک میلیارد و 15۹ میلیون دالر )رشــد 1۴2 درصدی(، روسیه 
با ۷15 میلیون دالر )رشــد 50 درصدی(، پاکســتان با ۴2۹.۳ 
میلیون دالر )رشــد ۳۷5 درصدی( و قزاقستان با ۷۸.۴ میلیون 
دالر )رشد 1۷۴ درصدی(، پنج کشور اول فروشنده کاال به ایران 
در بین اعضای ســازمان همکاری شانگهای در این 5 ماه بودند.
وی افزود: ازبکستان با فروش ۳2.5 میلیون دالر، تاجیکستان با 
26.2 میلیون دالر، افغانســتان با 10.۴ میلیون دالر، بالروس با 
۳.۹ میلیون دالر، قرقیزســتان با 2.۷ میلیون دالر و مغولستان 
با 1.۳ میلیون دالر در رتبه های ششم تا یازدهم فروش کاالهای 
مورد نیاز به کشورمان در بین اعضای سازمان همکاری شانگهای 

قرار دارند.

بر اســاس جدیدترین توافقی که در جریان 
سفر معاون وزیر صمت به روسیه نهایی شده، 
صندوق هــای ضمانت صــادرات، در تجارت 
میان دو کشور جایگزین ال سی می شوند.به 
گزارش ایسنا، »علیرضا پیمان پاک« معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت که 
برای راه اندازی مرکز تجاری ایران در روسیه و همچنین افتتاح نمایشگاه تخصصی 
صنعت ساختمان ایران در محل مرکز نمایشگاهی )CROCUS EXPO( شهر مسکو، 
به روسیه سفر کرده است، با بیان این خبر اظهار کرد: این قرارداد با هدف کمک به 

تجار دو کشور، برای استفاده از بیمه های صادراتی به عنوان جایگزینی برای LC، اخذ 
ضمانت های الزم و کاهش ریسک تجارت میان دو کشور به امضای طرفین رسید.

وی همچنین افزود: بر این اساس، تمامی تجار ایرانی در زمان فعالیت و همکاری با 
تجار و شرکت های روسی، می توانند طرفین مورد معامله خود را به صندوق ضمانت 
صادرات ایران معرفی کنند تا این صندوق طبق توافق با بیمه های روسی، از یکسو 
نســبت به اعتبارسنجی و ایجاد حد اعتباری بیمه ای برای شرکت های روسی و از 
سوی دیگر نسبت به صدور بیمه نامه برای طرف های ایرانی اقدام الزم را انجام دهد.

رئیس سازمان توســعه تجارت در ادامه خاطرنشان کرد: تجار ایرانی با استفاده از 

این بیمه نامه می توانند با خیال آسوده و راحت کاالی خود را به روسیه صادر کرده 
و در این مســیر از بیمه ها و تضامین صندوق ضمانت صادرات بهره مند شوند.وی 
اضافه کرد: همچنین تجار و شرکت های روسی صادرکننده محصوالت به ایران نیز 
می توانند تجار و شــرکت های ایرانی طرف معامله خود را معرفی کرده و صندوق 
ضمانت صادرات در قبال اعتبارسنجی شرکت های ایرانی، برای طرف های روس از 
طریق صندوق های ضمانت نامه روسی، ضمانت نامه و بیمه نامه صادر کرده تا فرایند 
واردات از روسیه هم تسهیل شود.بر اساس اعالم سازمان توسعه تجارت، پیمان پاک 
با تاکید بر اینکه قرارداد منعقد شــده میان صنــدوق ضمانت صادرات و صندوق 
بیمه های بزرگ صادرات روسیه، حد اعتباری ندارد و می توانند تا سقف یک میلیارد 
دالر هم بیمه نامه صادر کند، گفت: این اقدام در راستای تالش های سازمان توسعه 
تجارت و صندوق ضمانت صادرات برای تســهیل تجارت میان دو کشــور ایران و 

روسیه منعقد شده است.

در تجارت بین ایران و روسیه

صندوق ضمانت صادرات جایگزین ال سی شد
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گزیده خبر

معاون برنامه ریزی :
طرح تحول کسب و کار بانک سینا، اثر بخشی 

عملکردها را به همراه دارد
معاون برنامه ریزی بانک سینا با تشریح جزئیات طرح تحول کسب و کار بانک 
گفت: با اجرای این طرح، اثر بخشــی در عملکرد، چابکی ســازمانی و اصالح 
کارآمد فرایندهای کسب  و کار را شــاهد خواهیم بود.به گزارش روابط عمومی 
بانک سینا، مهدی باســتان در هم اندیشی دو روزه مدیران صف و ستاد بانک 
سینا با اشاره به برنامه ها و اقدامات ضروری جهت طراحی و جاری سازی طرح 
راهبردی کســب وکار این بانک افزود: ایجــاد تحول اثر بخش در حوزه چابکی 
ســازمانی، تغییر نظام برنامه ریزی، کنترل هوشــمند عملکرد، اصالح کارآمد 
فرایندهای کسب و کار و ایجاد همسویی راهبردی در بدنه بانک از رویکردهای 

حاکم در این بخش به شمار می رود.

افزایش سطح فعالیت بانک توسعه صادرات 
در استان اردبیل

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران گفت: فعالیت این بانک در استان اردبیل 
با هدف حمایت از صادرات غیر نفتــی افزایش خواهد یافت.به گزارش روابط 
عمومی بانک توســعه صادرات ایران، دکتر سید علی حسینی مدیرعامل این 
بانک در ســفر به اســتان اردبیل و بازدید از واحدهای صادراتی این اســتان 
بیان کرد: با توجه به نامگذاری ســال جاری با عنــوان» تولید، دانش بنیان و 
اشتغال آفرین« توســط مقام معظم رهبری و بر اســاس سیاست های بانک 
توســعه صادرات ایران، برنامه ریزی مناســبی برای حمایت مالی از طرح ها و 
درخواســت های سرمایه در گردش حوزه نفتی و گاز و پتروشیمی شده است.

وی با اشــاره به انعقاد تفاهم نامه این بانک با وزارت نفت در خصوص حمایت 
از شرکت های دانش بنیان گازی پتروشــیمی گفت: بر اساس این تفاهم نامه 
محصوالت صادراتی شرکت های دانش بنیان و فناور داخلی صنعت نفت بدون 

هیچ محدودیت منابع مالی حمایت می شوند.

به منظور تسهیل سفر زائران کربالی معلی صورت گرفت
 فروش دینار عراق در ۱۷ شعبه 

بانک تجارت تهران
عالوه بر ۱۰۶ واحد ارزی و شــعب ارزی ریال، بانک تجارت در سراسر کشور، 
۱۷ واحد ارزی و شعبه جدید این بانک در تهران آماده فروش دینار عراقی به 
زائران کربالی معلی هستند.به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، این بانک به 
منظور رفاه حال زائرین عتبات عالیات و تسهیل و تسریع در فروش ارز اربعین، 
ارائه خدمات به زائرین عتبات عالیات را به عنوان نخســتین بانک کشور از روز 
یکشنبه ششم شهریور ماه در واحدهای ارزی منتخب سراسر کشور آغاز کرد، 
ساعت کاری و تعداد واحدهای فروش ارز را از ۵۶ به ۱۰۶ واحد افزایش داد و 
به تازگی ۱۷ واحد ارزی دیگر در شــهر تهران را برای فرروش دینار عراقی به 

این واحدها اضافه کرده است. 

 فروش ارز اربعین در شعب منتخب
 بانک پارسیان

شعب منتخب بانک پارسیان در سراسر کشور به زائران اربعین حسینی ارز ارایه 
می کنند.به گزارش روابط عمومی بانک پارسیان، شعب منتخب بانک پارسیان 
در سراســر کشور به منظور تسهیل شرایط عزیمت زائران حسینی به کربالی 
معلی طبق بخشنامه بانک مرکزی اقدام به فروش ارز می کنند.طبق بخشنامه 
بانک مرکزی، زائران اربعین با ارائه مدارک الزم می توانند ۱۰۰ دالر به قیمت 
توافقی دریافت کنند.متقاضیان واجد شــرایط برای خرید ارز می توانند از روز 
شــنبه ۱9 لغایت پنج شنبه 24 شهریورماه با همراه داشتن اصل کارت ملی و 
ارایه پرینت ثبت نام در ســامانه سماح و اخذ کد رهگیری ۱۰ رقمی به شعب 
منتخب بانک پارسیان در سراسر کشور مراجعه کنند.این گزارش حاکی است، 
عالوه بر شــعب ، صرافی بانک پارســیان واقع درخیابان فردوسی نیز اقدام به 

عرضه ارز به متقاضیان می کند.

بیمه تعاون، برگزیده جایزه تعالی تعاونی ها
در یازدهمین جشــنواره ملی تعالی مدیریت تعاونی ها، بیمه تعاون موفق به 
اخذ گواهی تعهد به تعالی 4 ســتاره شد.به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون، 
اختتامیه یازدهمین جشــنواره ملی تعالی مدیریــت تعاونی، با حضور مهدی 
مســکنی، معاون امور تعاون وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، در مجموعه 
فرهنگی و ورزشی تالش در تهران برگزار شد.جایزه ملی تعالی مدیریت تعاونی 
با حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ســایر سازمانهای دولتی و غیر 
دولتی بخش تعاونی، در راستای تعالی سازمانی تعاونی ها، اتحادیه ها و اتاق های 
تعاون، خانه تعاونگران از سال ۱39۱ اقدام به ارزیابی تعاونی ها و اعطای جایزه 
ملی تعالی مدیریــت تعاونی بر مبنای مدل تعالی EFQM کرده و این جایزه 
اهدافی نظیر »ایجاد فضایی رقابتی برای تعالی تعاونی ها؛ تشویق تعاونی ها برای 
انجام فرآیند خود ارزیابی تعالی و شناخت نقاط قوت و فرصت های قابل بهبود 
و ایجاد فضای الزم برای تبادل تجربیات موفق تعاونی ها« را دنبال می میکند.

بیمه تعاون نیز که همواره خود را مورد سنجش آزمون های گوناگون قرار می 
دهد، در یازدهمین دوره این جشــنواره شــرکت کرده و موفق به اخذ گواهی 

تعهد به تعالی 4 ستاره شده است.

برای افزایش نرخ بهره
بانک مرکزی انگلیس درنگ کرد

انگلیس  مرکــزی  بانــک 
مــورد  در  تصمیم گیــری 
افزایش نرخ بهــره را پس 
از مــرگ ملکه بــه تعویق 
و  ایسنا  گزارش  انداخت.به 
به نقل از اکونومیک، بانک 

مرکزی انگلیس جلسه بعدی کمیته سیاست پولی خود 
را بابت »دوران عزای ملی در بریتانیا« پس از مرگ ملکه 
الیزابت دوم به مدت یک هفتــه به تعویق انداخت.بانک 
مرکزی انگلیــس در بیانیه ای اعالم کرد: »با توجه به ایام 
عزای ملی که اکنون در بریتانیا اعالم شده است، نشست 
سپتامبر 2۰22 کمیته سیاست پولی به مدت یک هفته 
به تعویق افتاد.«تصمیم جدید نرخ ها در ظهر 22 سپتامبر 
اعالم می شود.کارشناسان انتظار دارند، نرخ بهره تا 2.2۵ 
درصد افزایش یابد که باالترین سطح نرخ بهره از دسامبر 
2۰۰۸ است.بانک در نشست سیاست گذاری خود در ماه 
آگوســت، نرخ ها را به ۱.۷۵ درصد افزایش داد تا با تورم 
فزاینده مقابله کند که در حال حاضر ۱۰.۱ درصد اســت 
و انتظــار می رود این نرخ افزایــش یابد و در اکتبر به ۱3 
درصد برســد.بانک مرکزی اروپا در تصمیم خود در اوایل 
هفتــه جاری، نرخ بهره خود را ۰.۷۵ درصد افزایش داد و 
افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی مرتبط با جنگ اوکراین 
را دلیل افزایش شدید نرخ بهره عنوان کرد.ملکه انگلیس 
روز پنجشنبه در قلعه بالمورال در آبردین اسکاتلند در سن 

۶9 سالگی  درگذشت.

رمز ارز ملی در چه مرحله ای قرار دارد؟
در ســال های اخیر توجه سرمایه گذاران و عامه مردم به رمزارزها 
برای ســرمایه گذاری در ایــن بازار به منظور حفــظ ارزش پول 
و ســرمایه جلب شــد و افراد زیادی وارد این حوزه شــدند که 
سوءاســتفاده های زیادی نیــز در پی این موضوع از اســتخراج 
غیرمجاز تا مالباختگی با مبادله رمزارز غیرقانونی صورت گرفت.

به گزارش ایســنا، حدود ۱2- ۱3 سال است که گرایش جدیدی 
در حوزه پولــی دنیا با نام رمزارزها به وجــود آمده و این روزها 
با توجه به اینکه جنبه های جدیدی از رمزارزها نمود بیشــتری 
یافته، بنابراین آنها تحت عنوان رمزدارایی ها شــناخته می شوند. 
فلسفه اصلی رمزارزها مبتنی بر تمرکززدایی است؛ به این معنا که 
فضایی نوین را در حوزه پولی و ســایر حوزه ها تصویر می کند که 
به جای آنکه یک مرکز مبدأ اعتماد مردم مانند نهادهایی همچون 
بانک های مرکزی داشته باشــیم، جایگزین آن و برمبنای آنچه 
مردم به آن اقبال دارند، ارزشــی ارائه شود.در این فضا بیشترین 
حوزه هایی که مورد هدف قرار می گیرند، نهادهایی هســتند که 
مردم برای حل مشکالتشان به آن مراجعه می کنند و یکی از آنها 
بانک مرکزی اســت. هر پولی که در هر کشوری تبادل می شود، 
به اعتبار بانک مرکزی آن کشــور ارزش می یابد؛ به بیان بهتر در 
صورتی که بانک های مرکزی نباشــند، تمام اسکناس های رایج، 
ســکه ها و ســایر موارد مرتبط از ارزش ساقط می شوند.به گفته 
مهــران محرمیان - معاون فناوری هــای نوین بانک مرکزی- در 
حال حاضر در حــوزه رمزارزها، فضایی شــکل گرفته که از آن 
تمرکززدایی شــده بود؛ یعنی بانک مرکزی هیچ کشــوری از آن 
ارزها پشــتیبانی نمی کند و ارزش فیزیکی و پشــتوانه ای ندارد. 
طبیعتــاً در چنین فضایی بانک های مرکزی طی چند ســال در 
مقابــل رمزارزها، مواجهه منفی داشــتند و البته در همان حال 
این موضوع را بررســی می کردند. چراکه موضوع حاکمیت پولی 
در هر کشــوری جزو خطر قرمزهای آن کشور به حساب می آید. 
اما پس از چندی رویکردی در بانک های مرکزی شــکل گرفته و 
بانک های مرکزی از این فنــاوری و برخی ویژگی های آن که به 
حاکمیت پولی لطمه ای وارد نمی کند، استفاده و مفهوم جدیدی 
ارائه شــود. براین اســاس در صورتی که پول های سنتی را یک 
سر طیف و ســمت دیگر آن را رمزارزها در نظر بگیریم، رمزپول 
بانــک مرکزی )Central Bank Digital Currency( در میانه این دو 
طیف قرار دارد. در ســال های اخیر توجه سرمایه گذاران و عامه 
مردم به رمزارزها برای سرمایه گذاری در این بازار به منظور حفظ 
ارزش پول و سرمایه جلب شد و افراد زیادی وارد این حوزه شدند 
که سوءاســتفاده های زیادی نیز در پی این موضوع از اســتخراج 
غیرمجاز تا مالباختگی با مبادله رمزارز غیرقانونی صورت گرفت.

در این بین، به دلیل ناشناخته بودن دنیای رمزارزها، سیاستمداران 
در کشورهای مختلف آگاهی کافی برای چارچوب گذاری و تدوین 
قانون  در این حوزه نداشتند و تاکنون نیز تکلیف مجاز یا ممنوع 
بودن مبادله رمزارزها مشخص نشده است. از سوی دیگر، از آنجا 
که در بســیاری از کشــورهای دنیا هنوز رمزارزها را به رسمیت 

نشــناخته اند و عمده واکنش نســبت به این فناوری مبتنی بر 
قاعده گذاری و کنترل فعالیت کاربران است، ایران نیز تالش خود 
را می کنــد تا بتواند به تدوین قوانینی در این حوزه دســت پیدا 
کند. در کنار تدوین قوانین برای رمزارزها، مســئوالن در ایران به 
فکر راه اندازی رمز ارز ملی هســتند که براساس اعالم رئیس کل 
بانک مرکزی، رمز ریال ملی از اوایل امســال راه اندازی و این رمز 
ریال توسط بانک مرکزی منتشر می شود.بر این اساس، در اوایل 
پاییز سال گذشته بود که صحبت هایی از سوی مسئوالن مبنی بر 
راه اندازی رمز ارز ملی بر پایه ریال مطرح می شد و رئیس کل بانک 
مرکزی نیز اعالم کرد رمزپول ملی از جمله موارد مهم در دستور 
کار بانک مرکزی است که زیرساخت و دستورالعمل های مربوط 
به آن تدوین شــده و در آینده نزدیک به صورت آزمایشــی راه 
اندازی خواهد شد.در کنار تدوین قوانین برای رمزارزها، مسئوالن 
در ایران به فکر راه اندازی رمز ارز ملی هســتند که براساس اعالم 
رئیس کل بانک مرکزی، رمز ریال ملی از اوایل امسال راه اندازی 
و این رمز ریال توســط بانک مرکزی منتشر می شود.طبق گفته 
صالح آبادی، با انتشــار رمزریال، افراد اســکناس ریــال خود را 
تحویل بانک مرکــزی می دهند و رمز ریال تحویل می گیرند که 
این رمز ریال قابل اســتفاده برای ســرمایه گذاری نیست و صرفا 
جایگزین اسکناس خواهد شد.بانک مرکزی هدف خود از طراحی 
رمزریال را تبدیل اسکناس به یک موجودیت قابل برنامه ریزی و 
برنامه نویســی اعالم کرده تا با این فرآیند پول دارای موجودیت 
هوشمند شــود.یکی از ویژگی های حائز اهمیت رمز ارز ریال در 
مقایسه با اسکناس سطح امنیت باالی آن است؛ در واقع طراحی 

رمز ریال به صورتی است که ردیابی وجوه دقیق قابل انجام است 
و حتی درصورت ســرقت اطالعات رمز ریال و هک گوشی تلفن 
هوشمند توســط ســارقان و هکرها انکان ردیابی وجود دارد.به 
گفته رئیس کل بانک مرکــزی »رمز ریال« یا »ریال دیجیتال« 
جایگزین اسکناس ریال اســت و کارهای آن انجام شده است و  
ریال دیجیتال طبق وعده به صورت آزمایشــی در شــهریور ماه 
اجرایی می شــود. در چین نیز چنین اقدامی مشابه انجام شده و 
۷۵ میلیون نفر از »یوآن دیجیتال« استفاده می کنند. ناشر ریال 
دیجیتال، بانک مرکزی است و مردم می توانند بجای اسکناس از 
آن استفاده کنند.همچنین به تازگی هم علی صالح آبادی - رئیس 
کل بانک مرکزی- به ایســنا اعالم کرده بود ریال دیجیتال پایان 

شهریورماه به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد.

وجه تمایز میان رمز ریال و رمز ارزهای رایج چیست؟
در بسیاری از موارد زمانی که مردم عنوان رمزریال بانک مرکزی 
)رمزپول( به گوششــان می خورد، تصوری به مانند رمزارز برای 
آنها ایجاد می شــود. الزم به توضیح است که رمزریال یک رمزارز 
جهان روا مانند بیت کوین و بی پشتوانه و نیازمند استخراج نیست؛ 
کمااینکه تمام رمزارزهای جهان روا نیز قابل استخراج نیستند، اما 
بیت کوین به عنوان مشهورترین رمزارز قابلیت استخراج دارد. البته 
انتشار رمزریال مانند ریال در انحصار بانک مرکزی است. بسیاری 
این تصور را دارند که رمزریال، مانند سایر رمزارزها )coin( ها است 
که قابلیت ســرمایه گذاری دارد، اما باید تأکید شــود که اینگونه 
نیســت زیرا هیچ فردی بر روی پول سرمایه گذاری نمی کند به 

بیان بهتر رمزریال همچون اسکناس ابزار مبادله، دارای قوه ابراء 
و یک ابزار پرداخت است.در تشــریح ویژگی های رمز ریال ملی 
این گونه توضیح می دهند که در رمزریالی که در داخل گوشــی 
قرار می گیرد، بانک به عنوان شخص سوم و واسط که امکان انتقال 
وجه را فراهم می کند، حذف و عین پول و اسکناسی که در جیب 
داریم به صورت الکترونیک منتقل می شود.البته، کارشناسان یکی 
از ویژگی های حائز اهمیت رمز ریال را در مقایســه با اسکناس، 
سطح امنیت باالی آن می دانند و  می گویند: در واقع طراحی رمز 
ریال به صورتی اســت که ردیابی وجوه به طور دقیق قابل انجام 
اســت و حتی در صورت سرقت اطالعات رمز ریال و هک گوشی 
تلفن هوشمند توسط سارقین و هکرها امکان ردیابی وجود دارد.

کارکرد رمزریال چگونه است؟
زمانی که اسکناســی میان مردم مبادله می شود، شخص سومی 
وجود ندارد. برای مثال فردی در شــهر دیگری هست و در قبال 
خریــد یک کاال نیاز به انتقال پول به واســطه یک روش از یک 
حســاب به حســاب دیگر دارد و برای این کار واسطه هایی نیاز 
اســت؛  زمانی که از رمزریال صحبت می شود واسطه ای در کار 
نیست، به عبارت دیگر همان اسکناس که بین مردم بدون حضور 
شخص سوم مبادله می شــود، اینجا نیز همان اتفاق رخ می دهد 
با این تفاوت که بر روی بستر دیجیتال و در لحظه رخ می دهد. 

چگونه می توان از رمزریال استفاده کرد؟
شــهروندان مختارند پول و درآمد خود را در شکل های مختلف 
نگهــداری کنند و عموما افراد ترجیح مــی دهند که ترکیبی از 
اشکال مختلف دارایی )اسکناس، طال، حساب بانکی و ...( را برای 
ایــن منظور به کار برند. رمزریــال در واقع یک انتخاب جدید به 
امکان های شــهروندان برای نگهداری دارایــی اضافه می کند و 
مردم می تواند بخشی از پول خود را به صورت رمزریال نگهداری 
کننــد و هر فرد می تواند با مراجعه بــه بانک، رمزریال در کیف 
پول الکترونیکی خــود را دریافت کند. همچنین میزان رمزریال 
نگهداری شــده در کیف پول بسته به نوع کیف پول )کیف پول 
تجاری یا شخصی( متفاوت خواهد بود.در مجموع می توان گفت 
که هدف از طراحی رمزریال در بانک مرکزی تبدیل اســکناس 
به یک موجودیت قابل برنامه ریزی و برنامه نویســی است؛ با این 
فرآیند پول دارای موجودیت هوشمند خواهد شد. به عنوان مثال 
هنگامی که فرد تســهیالتی را به صورت رمزریال دریافت کند، 
این امکان برای بانک و تســهیالت دهنده فراهم می کند که مبلغ 
موردنظر دقیقاً در جایی سرمایه گذاری شود که هدف گذاری شده 
است. این در حالی است که در مورد اسکناس و سایر روش های 
انتقال وجوه امکان این ردیابی هوشمند برای تسهیالت دهنده و 
سیاستگذار وجود ندارد. به بیان بهتر رمز پولها فضای نوآورانه ای 
در عرصــه پولی ایجاد خواهد کرد و بانــک های مرکزی دنیا به 

سمت استفاده از ظرفیت های آن در حال حرکت هستند.

عضو شــورای پول و اعتبار اظهار داشت: تا به 
امروز در شــورای پول و اعتبــار چیزی درباره 
بازنگری در نرخ ســود تســهیالت و سپرده تا 
پایان سال نشنیده ام و احتمال تغییر نرخ سود 
قابل تایید نیست.غالمرضا مرحبا در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصــادی ایلنا درباره تدوین طرح 
بانکداری در مجلس و انتقاد کارشناسان بانکی 
مبنی بر اینکه قانون مادر باید در قالب الیحه 
و از بدنه کارشناســی دولت استخراج و برای 
تصویب به مجلس برود، اظهار داشــت: اینکه 
گفته می شد که این قانون بهتر است با الیحه 
پیگیری و تصویب شود قابل تامل و دفاع است 
اما هیچ بایدی در این زمینه وجود ندارد. اتفاقا 
ترجیح مجلس هم همین است که در این گونه 
موارد یک الیحه را مورد بررســی قرار دهد که 
دولت هم همراهی بیشتری داشته باشد.وی با 
بیــان اینکه به هر حال قانون این اجازه را داده 
و نماینــدگان می توانند با طرح این موضوع را 
دنبال کنند، ادامــه داد: این طرح متوجه این 
دوره از مجلس نمی شود و ادوار گذشته مجلس 
مطرح بوده  است. بررسی این طرح باید یک روز 
به اتمام می رسید در فرایند رسیدگی هر طرح 
و الیحه مرسوم است که در جلسات کارشناسی 

چــه در کمیتــه مربوطــه و چــه در صحن 
کمیســیون، از افراد مختلف از جمله دولتی ها 
دعوت شــود و جلســات بررســی موضوعات 
مرتبط بــا مدیران و کارشناســان بدنه دولت 
برگزار می شود.سخنگوی کمیسیون اقتصادی 
مجلس افرود: جلسه ای درباره این قانون نبوده 
که نماینــده ای از دولت و بانک مرکزی در آن 
حضور نداشته باشد. حتی در جلسات از مدیران 
پیشین بانک مرکزی هم و هیات عامالن دعوت 
شــده  و از نظرات آنها استفاده کرده ایم. مرحبا 
گفت: مجلس این فرصت و امکان را ایجاد کرده 
که متخصصان و مدیران فعلی و گذشته بانک 
مرکزی و هیات عامل ها درباره تدوین این قانون 
و بخش های مختلف آن نظرات کارشناســی 

خود را ارایه دهند. وی ادامه داد: آن چیزی که 
امروز از قانون بانکداری موجود است به تصویب 
مجلس رســیده و این مصوبه را به شــورای 
نگهبان ارســال کرده ایــم و این طرح مصوب 
در شورای نگهبان مورد بررسی قرار می گیرد، 
اگر شورای نگهبان این طرح را تایید کند غیر 
قابل تغییر اســت و همه ملزم به اجرا و رعایت 
این قانون کشور هستند. سخنگوی کمیسیون 
اقتصادی مجلس با بیان اینکه در حال حاضر 
کلیات این طرح به تصویب رســیده و پس از 
این تغییراتی نخواهد داشت، افزود: اما اگر نظر 
شورای نگهبان بر بازنگری بر بخش هایی از این 
طرح باشد، مجلس باید این موارد را در راستای 
تامین نظرات اعضای شورا تغییر دهد. منتظر 

هستیم در زمان قانونی شورای نگهبان درباره 
طرح بانکداری مصوب شــده در مجلس اظهار 
نظر کند.عضو شــورای پول و اعتبار همچنین 
دربــاره افزایش نرخ بهره بین بانکی و احتمال 
تغییرات نرخ سود سپرده و تسهیالت در شبکه 
بانکی اظهار داشت: نرخ ســود بین بانکی در 
قیمت تمام شــده پول موثر است و بانک ها با 
توجه به مشکالتی در بحث تامین منابع دارند، 
بخشی از نیاز خود را از بخش بین بانکی تامین 
نمی کنند. نرخ بهره باال قیمت تمام شده پول 
را افزایش می دهد و باعث می شود که بانک ها 
پول را گران به دست بیاورند. بنابراین هر چه 
به پول ارزان تری دسترســی داشــته باشیم، 
بانک ها می توانند با حاشــیه سود بیشتری به 
مردم خدمت رســانی کنند. وی ادامه داد: نرخ 
سپرده و تسهیالت شناور نیستند و به صورت 
دستوری از سوی شورای پول و اعتبار تصویب 
و ابالغ می شــوند بنابراین شاید این تغییرات 
لزوم بازنگری در نرخ سود تسهیالت و سپرده 
را ایجاد کند اما به این معنا نیست که با تغییر 
نرخ سود بین بانکی شــاهد تغییراتی در نرخ 
سود تسهیالت و سپرده باشیم . عضو شورای 
پول و اعتبار دربــاره احتمال بازنگری در نرخ 
سود تسهیالت و سپرده تا پایان امسال تاکید 
کرد: تا به امروز در شورای پول و اعتبار چیزی 
درباره بازنگری در نرخ سود تسهیالت و سپرده 
تا پایان سال نشــنیده ام و احتمال تغییر نرخ 

سود قابل تایید نیست.

مرحبا:

 احتمال تغییر نرخ سود قابل تایید نیست

بیت کوین پس از صعود هفت درصدی در روز جمعه، بار دیگر به باالی سطح 2۰ هزار دالر رسید.به گزارش ایسنا به نقل از کوین، بازار 
ارزهای دیجیتال در بهترین بخش هفته عملکرد ضعیفی از خود نشان داد اما به نظر می رسد که هفته را با روند مثبتی به پایان خواهد 
رساند زیرا اکثر ارزهای دیجیتال در منطقه سبز معامله می شوند.ارزش کل بازار برای اولین بار در بیش از یک هفته گذشته به باالی یک 
تریلیون دالر رسید که نشان دهنده روند صعودی در بازار است و پس از آن رخ می دهد که بازار گسترده تر در 24 ساعت گذشته بیش از 
پنج درصد به ارزش خود افزود.سطح تسلط بیت کوین در بازار برای اولین بار در بیش از دو سال گذشته به زیر 39 درصد رسید با این حال، این امر مانع از عملکرد خوب ارز 
دیجیتال در چند روز گذشته نشده است. بیت کوین در 24 ساعت گذشته بیش از هفت درصد به ارزش خود افزوده و از سطح روانی 2۰ هزار دالر عبور کرده است این رخداد 
پس از آن اتفاق می افتد که بیت کوین بهترین بخش هفته را در معامالت حدود ۱9 هزار دالر برای هر سکه سپری کرد.نمودار چهار ساعته بیت کوین، با عملکرد خوب آن در 24 
ساعت گذشته صعودی شده است. شاخص های فنی نشان می دهد که بیت کوین عملکرد بهتری نسبت به بازار گسترده تر کریپتو داشته است.خط مک  دی )MACD( از محدوده 
مثبت عبور کرد و نشان داد که گاوها در حال بازپس گیری کنترل بازار هستند.شاخص قدرت نسبی ۱4 روزه رقم ۷3 را نشان می دهد که در صورت تداوم این رالی، بیت کوین 
می تواند وارد منطقه ای شود که بیش از حد خرید شده است.در زمان نگارش این مطلب، بیت کوین با قیمت 2۰هزار و ۷۵۷ دالر در هر سکه معامله می شود. اگر حرکت مثبت 

ادامه یابد، بیت کوین می تواند از سطح مقاومت  2۱هزار و 4۷۶ دالر عبور کند و در صورت افزایش طوالنی مدت در آخر هفته، بیت کوین می تواند.

احساسات در بازار طال بهبود یافته، زیرا این فلز گرانبها توانسته حمایت بحرانی را باالی ۱۷۰۰ دالر نگه دارد، حتی دالر آمریکا به 
باالترین حد خود در 2۰ سال اخیر رسیده است.به گزارش ایسنا، اگر چه طال در هفته آینده جای افزایش قیمت دارد، اما تحلیلگران 
گفته اند که سرمایه گذاران نباید انتظار داشته باشند که شاهد شکست قابل توجهی باشند زیرا فدرال رزرو همچنان به افزایش شدید 
نرخ هــای بهــره ادامه می دهد. بازارها در حال حاضر ۸۸ درصد احتمال دارند که بانک مرکزی ایاالت متحده نرخ بهره صندوق های 
فدرال رزرو را تا ۷۵ واحد پایه دیگر در 2۱ ســپتامبر افزایش دهد.قیمت طالی جهانی پیش از تعطیلی بازار به ۱۷۱۷ دالر و ۱۰ 

سنت رسید و قیمت طالی آمریکا نیز به ۱۷۱۸ دالر و ۱۰ سنت رسید.شان لوسک، یکی از مدیران بازرگانی شرکت والش می گوید: داده های ضعیف تر اقتصادی در هفته 
آینده می تواند دالر آمریکا را تحت فشار قرار دهد و قیمت طال را باال ببرد، اما این داده ها فدرال رزرو را از افزایش نرخ ها باز نمی دارد و این در نهایت از بازده اوراق قرضه و 
دالر آمریکا حمایت می کند. طال هفته آینده می تواند به ۱۷۶۰ دالر برسد اما این واقعیت را تغییر نخواهد داد که همچنان با مشکل مواجه است.مارک چندلر، مدیر عامل 
بانوک برن گلوبال فارکس گفت که هر افزایش قیمت طال را اصالحی کوتاه مدت در روند نزولی فعلی می داند. این هفته، در مجموع ۱۶ متخصص بازار در نظرسنجی وال 
استریت کیتکو نیوز شرکت کردند.  9 تحلیلگر یا ۵۶ درصد گفتند که در هفته آینده نسبت به طال خوش بین هستند. دو تحلیلگر یا ۱3 درصد گفتند که نزولی هستند 
و پنج تحلیلگر یا 3۱ درصد گفتند که در مورد فلز گرانبها بی طرف هستند. در بخش خرده فروشی، 49۵ پاسخ دهنده در نظرسنجی آنالین شرکت کردند. در مجموع 

2۵۵ رای دهنده یا ۵2 درصد خواستار افزایش قیمت طال شدند. ۱۵3 نفر دیگر یا 3۱ درصد پیش بینی کردند طال سقوط خواهد کرد.

آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان

هفته صعودی برای طالی جهانی در پیش است؟بیت کوین گل کاشت
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گزیده خبر

انتخاب »ویلیام« به عنوان ولیعهد جدید 
انگلیس

چارلز ســوم، پادشاه بریتانیا در نخستین سخنرانی اش 
در این مقام گفت که فرزند ارشدش »ویلیام« را با لقب 
»شــاهزاده ولز« به عنوان ولیعهــد انتخاب می کند.به 
گزارش ایسنا، به نقل از بی.بی.سی »شاهزاده ولز« لقبی 
است که همواره به ولیعهد بریتانیا تعلق می گیرد.چارلز 

سوم گفت که ویلیام، با پشــتیبانی همسرش کاترین، از این پس »گفت وگوی 
ملی را رهبری خواهد کرد و کمک خواهد کرد تا به حاشیه رانده شدگان به مرکز 
آورده شوند.«پادشاه جدید انگلستان همچنین به فرزند دومش، شاهزاده هری و 
همسرش مگان نیز ابراز عشق کرد و گفت که آنها »زندگی شان را خارج از کشور 

می سازند.«شاهزاده هری و همسرش به آمریکا مهاجرت کرده اند.

سفر اعالم نشده وزیر خارجه آلمان به کی یف
وزیر خارجه آلمان در ســفری اعالم نشده وارد کی یف 
شــد.به گزارش ایسنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت امور 
خارجه آلمان اعالم کرد، آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه 
آلمان روز شنبه در یک سفر غیرمنتظره  به کی یف به 
عنوان نشــانه ای از حمایت مداوم کشورش از اوکراین 

بود.به نوشــته روزنامه آلمانی »بیلد«،  بربوک گفت: »امروز وارد کی یف شدم تا 
نشــان دهم که آنها ]اوکراینی ها[ می توانند بیشتر روی ما حساب کنند. ما به 
حمایت از اوکراین تا زمانی که الزم باشــد با کمک های تسلیحاتی، بشردوستانه 
و مالی ادامه می دهیم.این دومین سفر او به پایتخت اوکراین از ۲۴ فوریه است.

بلینکن: 
اروپا را در سرما رها نمی کنیم

وزیــر خارجــه آمریکا گفــت، در این بحــران انرژی، 
واشنگتن متحدان اروپایی خود را در سرما رها نخواهد 
کرد.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، 
آنتونــی بلینکن، وزیــر خارجه آمریــکا گفت: هزینه 
ایستادن در مقابل »تجاوزات« کرملین سنگین است، 

اما بهای کوتاه آمدن در برابر روسیه از آن هم سنگین تر است. ما دوستان اروپایی 
خود را در ســرما رها نخواهیم کرد.او این ســخنان را در یک کنفرانس خبری 
مشترک با ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو اظهار کرد.با حمله روسیه به اوکراین 
و وضع تحریم های شدید غرب علیه مسکو، گاز صادراتی روسیه به اروپا کاهش 

یافت و اخیرا به کلی قطع شد. اروپا با زمستانی سرد و تاریک مواجه است.

بلومبرگ: 
اف بی آی بعد از حمله به خانه ترامپ، در 

حالت آماده باش قرار گرفت
به دنبال عملیات جستجوی اف بی آی در عمارت ترامپ 
در فلوریدا، مقامات اجرای قانون شبکه های مجازی را 
شخم زدند تا درباره برنامه های طرفداران دونالد ترامپ 
برای حمله به ساختمان های اف بی آی اطالعات کسب 
کنند. پلیس آمریکا هم نسبت به تظاهرات مسلحانه به 

نیروهایش هشدار داد.به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری بلومبرگ، مقامات 
اطالعاتی سرویس حفاظت فدرال آمریکا )اف پی اس( که یکی از بازوهای وزارت 
امنیت داخلی این کشور بوده و از ساختمان های فدرال حفاظت می کند، خواستار 
افزایش امنیت و گشــت زنی اطراف دارایی های دولتی شد و به ماموران اجرای 
قانون دستور داد تا فوق العاده هشیار باشند.اف پی اس یک ماه قبل در اطالعیه ای 
به نیروهایش در منطقه »گریت لیکس« نوشت: حمله به ساختمان های فدرال 
از راه هــای مختلفی امکان پذیر بوده و تنهــا به تصورات حمله کنندگان محدود 
خواهد شد.دو روز پیش از صدور این اطالعیه داخلی، ماموران اف بی آی عمارت 
»ماراالگو« ی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا را تفتیش کرده و ده ها 
جعبه سند از آن خارج کردند که ترامپ پس از پایان ریاست جمهوری خود به 
آرشــیو ملی آمریکا برنگردانده بود و در برابر باز گرداندن آن ها مقاومت می کرد.    
۲۲ صفحه سندی که به دست بلومبرگ رسیده نشان می دهد که تفتفیش خانه 
ترامپ موجب نگرانی مقامات اجرای قانون فدرال از خشم طرفداران ترامپ شده 
است.یکی از شرکت کنندگان در حمله به ساختمان کنگره آمریکا در ششم ژانویه 
سال گذشته، سه روز پس از جست وجوی ماراالگو در تالش برای ورود غیرقانونی 
به دفتر اف بی آی در شــهر »سینسیناتی« مورد اصابت گلوله قرار گرفت و جان 
باخت.تفتیش ماراالگو خشم هواداران ترامپ را برانگیخت، از جمله اعضای کنگره 
آمریکا، کاندیداهای سیاسی و دیگر حامیان. برخی خواستار قطع بودجه اف بی آی 

شدند و برخی دیگر رسما دعوت به خشونت کردند.

واکنش ها به دکترین جدید هسته ای کره شمالی
آمریکا هم چنان به دنبال دیپلماسی با 

پیونگ یانگ است
پس از آنکه کره شمالی دکترین جدید هسته ای خود را 
اعالم کرد که بر اساس آن احتمال تقابل اتمی افزایش 
می یابد، کاخ سفید اعالم کرد، آمریکا هم چنان به دنبال 
از سرگیری مذاکرات دیپلماتیک با کره شمالی است.به 
گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، کارین ژان 

پیر، سخنگوی کاخ سفید با اشاره به این مساله که کره شمالی همچنان به تمایل 
آمریکا برای از ســرگیری گفت وگوها پاسخی نمی دهد، گفت: ما به دیپلماسی 
در قبال کره شــمالی ادامه می دهیم و خود را برای یک دیدار بدون هیچ پیش 
شرطی آماده می کنیم.وی ادامه داد: آمریکا همچنان بر تداوم هماهنگی نزدیک 
با متحدان و شــرکایش برای رسیدگی به تهدیدها از سوی کره شمالی متمرکز 
است. تغییری در این مساله ایجاد نشده است.این اظهارات در حالی مطرح شده 
که پیونگ یانگ قانون جدیدی را تصویب کرده مبنی بر اینکه اگر کشوری تالش 
کند تا کیم جونگ اون، رهبری کره شــمالی را سرنگون سازد، ارتش این کشور 
ملزم می شود تا حمله پیشگیرانه اتمی انجام دهد.این قانون، کره شمالی را یک 
کشــور با سالح اتمی می داند و در ادامه آورده که پیونگ یانگ هرگز تسلیحات 
اتمی خود را رها نمی کند چون کیم جونگ اون گفته که این کشور برای مقابله 
با آمریکا به این تســلیحات نیاز دارد.کیم جونگ اون در جریان دیدار با پارلمان 
کره شمالی گفته بود: مهمترین اهمیت قانونگذاری سیاست تسلیحات هسته ای 
ترســیم یک خط سیرغیرقابل بازگشت است تا هیچ چانه زنی درباره تسلیحات 
هســته ای ما وجود نداشته باشد.در این میان فرانسه نیز تصویب این قانون را از 
ســوی کره شمالی محکوم کرده و آن را تهدیدی علیه صلح و امنیت منطقه ای 

و بین المللی دانست.

مسکو: ایران در نشست سمرقند تعهدات الحاق به سازمان همکاری شانگهای را امضا می کند

خبر تازه روسیه از روند عضویت رسمی ایران در شانگهای
تهران - ایرنا - ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه 
گفت که »چندین تصمیم امیدوارکننده در نشســت آتی سران 
سازمان همکاری شــانگهای در سمرقند ازبکستان اتخاذ خواهد 
شد« و انتظار می رود ایران نیز یادداشتی از تعهدات برای به دست 
آوردن عضویت رســمی سازمان همکاری شانگهای را امضا کند.
به گزارش روز شــنبه ایرنا ماریا زاخارووا تصریح کرد: در نشست 
سمرقند در ازبکستان قرار است ایران، یادداشتی از تعهدات برای 
به دست آوردن عضویت سازمان همکاری شانگهای را امضا کند 
که به این کشــور اجازه می دهد به اســناد موسس و معاهدات 
بین المللی این ســازمان بپیوندد.وی افزود: روند الحاق بالروس 
به سازمان همکاری شانگهای در اجالس سران سازمان همکاری 
شانگهای در سمرقند نیز آغاز خواهد شد.سخنگوی وزرت خارجه 
روسیه گفت: یادداشت تفاهم هایی نیز در مورد وضعیت شریک 
گفت و گو برای مصر، قطر و عربســتان سعودی برای امضا آماده 
شده است. روند اعطای وضعیت مشارکت گفت و گو برای بحرین، 

مالدیو و سایر کشورها هم آغاز خواهد شد.اجالس سران سازمان 
همکاری شــانگهای ۱۵ تا ۱۶ ســپتامبر ) ۲۴ و ۲۵ شهریور( در 
سمرقند برگزار می شود.سازمان همکاری شانگهای شامل روسیه، 
هند، قزاقســتان، قرقیزستان، چین، پاکســتان، تاجیکستان و 
ازبکستان است.کشورهای ناظر شامل افغانستان، بالروس، ایران 
و مغولستان هستند. کشورهای شریک نیز عبارتند از جمهوری 
آذربایجان، ارمنستان، کامبوج، نپال، ترکیه و سریالنکا.سخنگوی 
رئیس جمهوری ازبکســتان نیز پیشــتر اعالم کرد که سران ۱۵ 
کشور از سازمان همکاری شانگهای از جمله سید ابراهیم رئیسی، 
رئیس جمهوری اسالمی ایران در نشست سمرقند در آخر هفته 
جاری شــرکت خواهند کرد.سمرقند  پنجشــنبه و جمعه این 
هفته  میزبان نشست شورای سران کشورهای سازمان همکاری 
شانگهای خواهد بود. این رویداد اولین نشست رو در روی رهبران 
سازمان همکاری شانگهای از سال ۲۰۱۹میالدی و پایان ریاست 

دوره ای  ازبکستان  بر این سازمان خواهد بود.

سیاســتمداران و کنشگران مســتعمره های 
پیشــین انگلیس در منطقــه کارائیب در پی 
درگذشــت ملکــه الیزابــت دوم و آغــاز دوره 
پادشــاهی چارلز در انگلیس، دوباره درخواست 
هایشان را برای بیرون آمدن از زیر سلطه خاندان سلطنتی و دریافت غرامت بردگی از 
لندن تاکید کرده اند.به گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایرنا، با پایان یافتن ریاست ۷۰ 
ساله الیزابت دوم بر خاندان سلطنتی انگلیس با مرگ او، چارلز فرزندش، پادشاه انگلیس 
شده است.   جامائیکا، آنتیگوآ و باربودا در منطقه کارائیب که پس از بیرون آمدن اززیر 
سلطه استعماری مستقیم انگلیس، همچنان در چارچوب کشورهای مشترک المنافع 
قرار گرفته اند، خواستار بیرون آمدن از این ساختار در قرن ۲۱ هستند.سران برخی از 
۵۴ کشــور مشترک المنافع در نشست ۲۰۲۲ در کیگالی، رواندا، درباره انتقال ریاست 
کشورهایشان از الیزابت دوم به چارلز، ابراز ناخرسندی کرده اند.   دیدار هشت روزه ماه 
مارس شاهزاده ویلیام فرزند چارلز و ولی عهد کنونی انگلیس و کیت همسرش از بلیز، 
جامائیکا و باهاماس با درخواســت های دریافت غرامــت و پوزش برای برده داری روبه 
رو شــد.نیامبی هال - کمپبل استاد دانشگاه و رئیس کمیته ملی غرامت باهاماس در 
پیام تسلیت به مناسبت درگذشت الیزابت دوم، به اذعان چارلز به وحشی گری و ستم 

وحشتناک برده داری در مراسم سال گذشته )۲۰۲۱( به مناسبت پایان سلطه بریتانیا 
بر باربادوس و تشکیل جمهوری در این جزیره اشاره کرده است.

کشــورهای اروپایی در قرن های ۱۵ تا ۱۹ میالدی بیش از ۱۰ میلیون آفریقایی را به 
عنوان برده به منطقه آتالنتیک انتقال دادند و کسانی را که از این سفر ستمگرانه جان 
به دربردند، وادار به بردگی و کار اجباری در کشتزارهای منطقه کارائیب و آمریکا کردند.

دولت جامائیکا سال گذشته برنامه های خود را برای درخواست غرامت در برابر انتقال 
اجباری نزدیک به ۶۰۰ هزار آفریقایی و  وادار کردن آنان به کار در کشتزارهای نیشکر 
و موز اعالم کرد که ثروت بزرگی برای برده داران انگلیســی به همراه داشت. جامائیکا 
گفته است که ممکن است به زودی با پیروی از باربادوس، از زیر سلطه خاندان سلطنتی 
انگلیس بیرون بیاید.   نظرسنجی ماه گذشته »اوت« نشان داد که ۵۶ درصد شهروندان 
جامائیکا خواســتار پایان ریاست خاندان سلطنتی انگلیس بر کشورشان هستند. موج 
جدید جدایی خواهی استرالیایی ها از انگلیس در ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ زمانی شکل گرفت 
که مردم کشور »باربادوس« در حوزه کارائیب یکی دیگر از کشورهای مشترک المنافع 
انگلیس برای حذف ملکه انگلیس از راس قدرت و تبدیل شدن به یک کشور جمهوری 
رای مثبــت داده بودند.صرف نظر از باربادوس، اگرچه تعدادی از کشــورهای ثروتمند 
مشترک المنافع سابق بریتانیا از جمله استرالیا، نیوزیلند و کانادا هنوز الیزابت دوم را به  

عنوان شــخص اول کشور خود در نظر می گیرند، اما برخی کشورهای کوچک تر حوزه 
کارائیب به  شدت مشتاق هستند تا خود را از سلسله مراتب سلطنتی دور کنند.در پی 
تبدیل  شدن باربادوس به جمهوری در سال۲۰۲۱ مقام های دست کم ۶ کشور کارائیب 
در تالش هســتند تا خاندان سلطنتی بریتانیا را از حاکمیت کشور خود کنار بگذارند.

در خود استرالیا نیز پیش تر در ششم بهمن ماه ۱۳۹۶ بود که ده ها هزار نفر از مردم و 
بومیان با شرکت در تظاهراتی گسترده در شهرهای مختلف این کشور با اعالم انزجار از 
دوران سیاه استعمار، بار دیگر خواستار تغییر روز ملی استرالیا شدند که مقارن با واقعه 
تجاوز استعمار انگلیس به این کشور است. آنها معتقدند که استرالیا همیشه سرزمین 
بومیان خواهد بود به رغم آنکه سردار انگلیسی در سال ۱۷۸۸ هنگام اشغال این کشور 
اعالم کرده بود که انگلســتان این منطقه ‘خالی از سکنه’ را به مستعمرات خود اضافه 
کرده است.ســاکنان اصلی استرالیا می گویند مستندات تاریخی حاکی از آن است که 
نســل های متوالی آنها در ۵۰ هزار سال گذشته در سراسر این قاره زندگی کرده اند و 
لذا نســبت به نفی تاریخ خود توسط دولت )تحت کنترل انگلیس( خود اعتراض دارند 
و می گویند تا زمانی که این روند وجود داشــته باشد، شکاف میان دو نسل گذشته و 
جدید در این کشور وجود خواهد داشت.کشور پهناوری چون استرالیا به تدریج می رود 

با جمهوریخواهی بر پایان سلطنت ملکه انگلیس بر این کشور مهر تایید بزند.

پس لرزه های فوت ملکه؛

کشورهای کارائیب خواستار پایان سلطه انگلیس و غرامت هستند
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محققان دانشگاه گالسگو اسکاتلند در مطالعه اخیرشان از توسعه نسل 
جدید سمعک هایی خبر داده اند که از هوش مصنوعی برای لب  خوانی 
استفاده می کنند.به گزارش ایسنا و به نقل از اس اف، نتایج یک مطالعه 
جدید حاکی از آن است که نسل جدید سمعک ها می توانند صحبت های 
افراد را حتی در زمانی که فرد مقابل از ماسک استفاده می کند، لب خوانی 
کنند.یک گروه بین المللی از مهندسان و دانشمندان محاسباتی دانشگاه 
گالسگو این فناوری جدید را که برای اولین بار حسگر فرکانس رادیویی 
را با هوش مصنوعی همراه با فناوری ســنتی ســمعک برای شناسایی 
حرکات لب به یکدیگر مرتبط می کند، توسعه دادند. این فناوری می تواند 
به مقابله با » اثر مهمانی شــبانه« کمک کند زیرا اثر مهمانی شــبانه 
یک نقص رایج ســمعک های سنتی اســت که در آن برای کاربر دشوار 
اســت در میان صداهای بســیار بر روی یک صدای خاص تمرکز کند.

اثر مهمانی شــبانه)Cocktail party effect( پدیده ای در روان شناســی و 
شنوایی شناسی است و به این معنا است که فرد می تواند توجه شنوایی 
خود را به یک محرک خاص معطــوف و دیگر محرک ها را فیلتر کند، 
همانطور که فرد در یک مهمانی شــلوغ می تواند با شخص دیگر گفتگو 
کند و به بقیه صداهای مزاحم توجهی نکند.سمعک های هوشمند جدید 
تقویت کننده های صوتی معمولی را با دســتگاه دوم ترکیب می کنند تا 
داده های اضافی را برای عملکرد بهتر جمع آوری کنند، برخالف مطالعات 
قبلی که در آن محققان از دوربین ها برای لب خوانی استفاده می کردند 
و این امر نه تنها مشکالتی در زمینه حریم خصوصی ایجاد می کرد بلکه 

در صورت استفاده افراد از ماسک عمل نمی کرد.

محققان دانشــگاه مینه سوتا آمریکا در مطالعه اخیرشان با کمک 
فناوری چاپ ۳ بعدی یک دســتگاه پزشکی حساس به نور ایجاد 
کرده اند که می تواند برای کمک به بیماران لوپوس مفید باشد.به 
گزارش ایســنا و به نقل از آی ای، این دستگاه پزشکی حساس به 
نور که با فناوری چاپ سه بعدی ایجاد شده می تواند به میلیون ها 
فرد مبتال به لوپوس و سایر بیماری های حساس به نور در سراسر 
جهان کمک کند.محققان دانشــکده مهندسی و پزشکی دانشگاه 
مینه ســوتا با کمک فناوری چاپ سه بعدی یک دستگاه پزشکی 
جدید ایجاد کرده اند که هنگام قرار گرفتن روی پوســت می تواند 
بازخورد لحظــه ای را از قرار گرفتن فرد مبتــال در معرض نور و 
عود کردن بیمــاری وی ارائه دهد.بر اســاس نتایج این مطالعه، 
این دســتگاه می تواند برای میلیون ها بیمــار مبتال به لوپوس و 
سایر اختالالت حســاس به نور از طریق دسترسی به درمان های 
فــردی و دانش در مــورد عواملی که باعث عالئم آنها می شــود، 
مفید باشد.»دیوید پیرســون«)David Pearson( متخصص پوست 
دانشــکده پزشکی دانشگاه مینه ســوتا و یکی از نویسندگان این 
مطالعه در بیانیه ای گفت: من بسیاری از بیماران مبتال به لوپوس 
یا بیماری های مرتبط را درمان می کنم و از نظر بالینی، پیش بینی 
اینکه چه زمانی عالئم بیماران تشــدید می شوند، چالش برانگیز 
اســت.  ما می دانیم که نور فرا بنفش و در برخی موارد نور مرئی 
هم می توانند باعث ظاهر شــدن عائم هم روی پوست و هم درون 
بدن آنها شــوند اما نمی دانیم که چه ترکیبی از طول موج های نور 

در ایجاد عالئم نقش دارند.

 توسعه سمعکی
 که لب خوانی می کند

حسگری برای نجات جان بیماران 
مبتال به لوپوس

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

گسترش آتش سوزی های جنگلی در ایالت کالیفرنیا آمریکا/ رویترز

فورد ای-ترانزیت کاستوم 2024 
فورد مشخصات تازه ای را از ون ای-ترانزیت برقی را منتشر کرده است. این خودروی برقی از یک باتری ۷۴ کیلووات ساعتی بود 
می برد که به آن اجازه پیمایش مســافت ۳۸۰ کیلومتر را براساس چرخه رانندگی WLTP می دهد. این ون تازه ۲۱۴ اسب بخار 
قدرت و ۴۱۵ نیوتن متر گشــتاور خواهد داشت.ای-ترانزیت کاســتوم تا پاییز سال آینده وارد خط تولید فورد در ترکیه خواهد 
شــد که به تازگی ۲ میلیارد دالر سرمایه را دریافت کرده اســت. این ون، دومین خودروی خط تولید خودروهای تجاری »فورد 
پرو« محسوب می شود. ای-ترانزیت کاستوم درکنار ای-ترانزیت اصلی به فروش می رسد و تالش دارد تا جایگزینی مناسب برای 
پرفروش ترین ون اروپا باشــد. فورد مدعی است که این محصول را برای کاربردهای تجاری کوچک تری چون تجار یا مغازه داران 
کوچک ســاخته است و امیدوار است آن ها نیز به این خودرو عالقه نشان دهند.از ویژگی های خاص و منحصربه فرد ای-ترانزیت 
کاستوم می توان به آپشن »دفتر سیار« اشاره کرد. با تهیه این بسته، مالک یک فرمان چندمنظوره دریافت می کند که می تواند 
 LED به عنوان پایه لپ تاپ یا تبلت مورداستفاده قرار گیرد. این پکیج شامل مزایایی چون تبدل فرمان به یک میز تخت مجهزبه

برای نوشتار و غذاخوری نیز می شود تا احتماال حس وحال اداره کردن یک تجارت را به مالک بدهند.

گزینه جدی رئال مادرید برای جایگزینی بنزما
رئال مادرید قصد دارد که مهاجم الیپزیگ را در فصل نقل و انتقاالت زمستانی با ۶۰ میلیون یورو جذب کند.به گزارش ایسنا و 
به نقل از اســپورت، کریم بنزما بازیکنی کلیدی و تأثیر گذار در خط حمله رئال مادرید اســت اما این بازیکن جایگزینی در خط 
حمله رئال مادرید ندارد و این نگرانی های را در تیم به وجود آورده است. از یک طرف سن و سال بنزما و از طرف دیگر ترس از 
آسیب دیده گی این بازیکن باعث شده تا سران باشگاه به دنبال جایگزینی شایسته برای این بازیکن باشند.ارلینگ هالند و کیلیان 
ام باپه دو بازیکنی بودند که رئال مادرید امیدوار به جذب آنها بود اما هر دو بازیکن به رئال پاسخ منفی دادند.برنامه دیونسا سنترال 
اسپانیا اعالم کرد که انکونکو مهاجم الیپزیگ گزینه جدید رئال مادرید برای جایگزینی بنزما است به طوری که فلورنتینو پرس 
برای جذب این بازیکن اعالم آمادگی کرده است.انکونکو فصل قبل توانست در رقابت های مختلف برای الیپزیگ ۳۵ گل به ثمر 

برساند و رقم فسخ قرارداد او ۶۰  میلیون یورو است.

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

ارگ زان بی نشان جویی نشانی
هب جایی بایدت رفتن هک جا نیست

پیشنهاد

چهره روز

سور بز
رمان سور بز اثر ماریو بارگاس یوسا، یکی از مهم ترین 
رمان نویسان و مقاله نویسان معاصر آمریکای جنوبی و 
از معتبرترین نویســندگان نسل خود است. یوسا که 
نویســنده کتاب های بزرگی مانند: ســور بز – جنگ 
آخرالزمان – ســال های ســگی – گفتگو در کاتدرال 
و… است، در ســال ۲۰۱۰ برنده جایزه نوبل ادبیات 
شــد. موسســه نوبل در وصف آثار او چنین نوشــته 
است:برای نمایش ساختار قدرت و تصویرهای بُّرنده 
از مقاومت ها، شورش ها و شکست های فردی.سور بز 
یکی از بهترین های رمان های یوســا است که خود او 
درباره آن می گوید: »فکر نوشــتن این رمان از سال 
۱۹۷۵ در ســرم بود و شش ســال قبل نوشتنش را 
شــروع کردم. اما زمانــی دراز در این فکر بودم و هرچه را که درباره تروخیو، درباره ســی و یک 
سال حکومت او بر جمهوری دومینیکن پیدا می کردم می خواندم. به دومینیکن رفتم و بایگانی ها 
را بررســی کردم. بخصوص روزنامه ها و مجله های آن دوران را – اینها منابع بسیار خوبی بودند. به 
راستی باورنکردنی بود که مردم دومینیکن در آن ایام چه نوع روزنامه هایی می خواندند. همچنین 
با خیلی از افراد گفتگو کردم.«ماریو بارگاس یوســا، در همین مصاحبه می گوید که برای نوشتن 
کتاب سور بز با یکی از خطرناک ترین جانیان و شکنجه گران آن زمان هم صحبت کرده است و از 
هر اطالعاتی برای نوشتن بهتر کتاب استفاده کرده است. و خواننده وقتی کتاب را مطالعه می کند، 
به معنای واقعی کلمه خود را در برابر یک کتاب مهم و عالی می بیند. در ادامه با معرفی کتاب سور 
بز با ما همراه باشــید. سور بز داستان زندگی تروخیو یکی از بدنام ترین و فاسدترین دیکتاتورهای 
آمریکای التین است. کسی که برای ۳۱ سال بر کشور دومینیکن حکومت کرد و هر نوع مخالفتی 
را ســرکوب و از بین می برد. یکی از شــخصیت های کتاب او را »از دســتیاران باکفایت شیطان« 
می داند و شخصیتی دیگر او را شیطان می خواند و می گوید:تمام بالیایی که کشورش در طول تاریخ 

به واسطه اشغال شدنش توسط  هائیتی، تهاجم اسپانیا و آمریکا، جنگ های داخلی....

پیتر سلرز
پیتر ســلرز )به انگلیسی: Peter Sellers( )زاده ۸ سپتامبر 
۱۹۲۵ - درگذشته ۲۴ ژوئیهٔ ۱۹۸۰( هنرپیشه، کمدین، 
کارگردان فیلم و تئاتر و خواننــده بریتانیایی بود.وی با 
نقش آفرینی در سریال کمدی نمایش احمق ها محصول 
تلویزیون بی بی ســی و با بازی در قالب شــخصیت های 
مختلــف در ســینما، از جمله بازرس کلوزو در ســری 
فیلم های پلنگ صورتی در سراســر جهان مشهور شد. 
پیتر ســلرز زاده ۸ ســپتامبر ۱۹۲۵ در شهر ساوت سی 
منطقه پورتسموث انگلستان بود. این کمدین بریتانیایی 
با اجرای نمایش های دوره ای به تئاتر لندن آمد و سپس 
به تلویزیون راه پیدا کرد. اولین فیلم بلندش را در ســال 
۱۹۵۱ بــازی کرد. او یکــی از بزرگترین و محبوبترین 
طنزپردازان تاریخ سینماســت.دو بار نامزد جایزه اســکار بهترین بازیگر نقش اول مرد برای فیلم های 
دکتر استرنجالو )۱۹۶۴( و حضور )۱۹۷۹( شد.سلرز به دلیل بازی ها و گریم های متفاوت در فیلم های 
گوناگون به مرد پنجاه چهره سینما مشهور بود. سلرز در ۲۱ ژوئیه ۱۹۸۰ برای دیدن محل دفن خاکستر 
والدینش در Golders Green Crematorium وارد لندن شد و در هتل دورچستر اقامت کرد.وی همچنین 
در شب ۲۲ ژوئیه قصد داشت تا شام را ضمن دیداری با دوستان قدیمی خود در برنامه رادیویی نمایش 
احمق ها؛ هری اســکومب و اسپیک میلیگان صرف کند.اما در عصر آن روز پس از صرف ناهار در هتل 
دچار سکته قلبی شد. وی به بیمارستان میدلسکس لندن انتقال یافت. سلرز در شب ۲۴ ژوئیه در سن 

۵۴ سالگی فوت کرد.

سینما

کمیته اسکار ســینمای اوکراین یک درام جنگی به 
کارگردانی »ماریانا ار گوربــاخ« را به عنوان نماینده 
رســمی این کشور در اسکار ۲۰۲۳ انتخاب و معرفی 
کرد.به گزارش ایســنا به نقل از اسکرین، درام جنگی 
»کلوندایک« نماینده ســینمای اوکراین در شــاخه 
بهترین فیلم بین المللی جوایز اسکار پیش رو خواهد 
بــود، پیش از این جایزه بهترین کارگردانی در بخش 
سینمای جهان را در جشنواره ساندنس، جایزه پانوراما 
جشنواره برلین و همچنین جایزه بهترین کارگردانی 
جشــنواره ســارایوو را از آن خود کرده بود. این فیلم 
که محصول مشــترک اوکراین و ترکیه است داستان 
خانــواده ای را دنبال می کند که در مــرز اوکراین و 
روســیه در بحبوحه جنگ، درگیری و فاجعه هوایی بین المللی کــه در ۱۷ ژوئیه ۲۰۱۴ رخ داد 
زندگی می کنند.ســینمای اوکراین از سال ۱۹۹۷ تاکنون ۱۴ فیلم به آکادمی معرفی کرده است. 
در ســال ۲۰۰۴ فیلم »راننده ای برای ورا« ســاخته »پاول چوخرای« به دلیل مشــارکت ناکافی 
اوکراینی ها رد صالحیت شــد و این کشور هنوز نامزدی در شاخه بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان 
)فیلم بین المللی ( دریافت نکرده است.تاکنون کشورهای مجارستان، اروگوئه، تایوان، یوئیس، کره 
جنوبی، لهستان، پاناما، لتونی، ژاپن، ایرلند، آلمان، اکواردو، کانادا، بلغارستان، الجزایر و برزیل فیلم 
منتخب خود را برای اسکار ۲۰۲۳ معرفی کرده اند.مهلت معرفی نمایندگان منتخب کشورها برای 
رقابت در شاخه بهترین فیلم بین المللی اسکار ۲۰۲۳، تا سوم اکتبر ۲۰۲۲ )۱۱ مهر ماه ۱۴۰۱( 
است و کمیته اسکار کشورها تا این تاریخ فرصت دارند نماینده رسمی سینمای خود را به آکادمی 

اعالم کنند.

اوکراین یک فیلم جنگی به اسکار فرستاد


	Page 01
	Page 02
	Page 03
	Page 04
	Page 05
	Page 06
	Page 07
	Page 08

