
۲۴ فوتی جدید کرونا در کشور
  ۵۴۷ بیمار در شرایط شدید بیماری

بنابر اعالم وزارت بهداشــت، طی شــبانه روز گذشته ۶۹۶ بیمار 
کووید ۱۹ در کشور شناسایی شدند و متاسفانه ۲۴ بیمار نیز جان 
خود را از دســت دادند.به گزارش ایسنا، تا دیروز ۲۰ شهریورماه 
۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۶۹۶ بیمار جدید 
مبتال به کووید۱۹ در کشــور شناسایی و ۱۹۹ نفر از آنها بستری 
شــدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۵۳۸ 
هزار و ۸۲۱ نفر رسید.متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۲۴ 
بیمار مبتال به کووید۱۹ در کشــور جان خود را از دست دادند و 
مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۴ هزار و ۱۷۸ نفر رسید.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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مشاور فرماندهی کل نیروهای مسلح در امور ارتش، حفظ و ارتقاء قدرت دفاعی را بهترین عامل حفظ امنیت ملی و محافظت از حدود و ثغور ایران اسالمی دانست.
به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور امیر حاتمی مشــاور فرماندهی کل نیروهای مسلح در امور ارتش گردهمایی هیئت معارف جنگ در دانشگاه پدافند هوایی خاتم 
االنبیا )ص( ارتش برگزار شد.مشاور فرماندهی کل نیروهای مسلح در امور ارتش گفت: ضرورت حفظ و ارتقا قدرت دفاعی برای کشورها متفاوت است و از آنجایی که 
جمهوری اسالمی ایران دارای موقعیت راهبردی، ژئو پلیتیکی و ژئواستراتژیکی است، ضرورت دارد به طور مداوم و مستمر قدرت دفاعی خود را حفظ و ارتقا دهد.وی 

قدرت دفاعی را در بهترین عامل حفظ امنیت ملی و محافظت از حدود و ثغور ایران اسالمی دانست و افزود: ....

www.sobh-eqtesad.ir

امیر حاتمی:

افزایش قدرت دفاعی بهترین عامل امنیت ملی است
info@sobh-eqtesad.ir

نگاهی از نزدیک به لیست کی روش 
برای تیم ملی فوتبال

کارلوس کی روش اسامی ۲۴ بازیکن را برای نخستین اردوی تیم ملی 
فوتبال اعالم کرد.به گزارش ایسنا، اولین فهرست بازیکنان دعوت شده 
به اردوی تیم ملی فوتبال ایران با حضور بازیکنان شاغل در لیگ برتر 
ایران اعالم شــد و ۲۴ بازیکن در اولین جلسه تمرین این تیم زیر نظر 
کارلوس کی روش تمرین خواهند کرد تا شاید جایی در فهرست نهایی 
برای اردوی اتریش داشــته باشد.این فهرست در حالی اعالم شده که 
کی روش کم تر از سه، چهار روز قبل به عنوان سرمربی تیم ملی ایران 
منصوب شــد و قبل از حضور او اقدامات الزم برای دریافت ویزای این 
بازیکنان برای حضور احتمالی در اتریش را دریافت کرده  بودند و خبرها 
حاکی از درخواست کی روش برای اضافه شدن چند بازیکن مانند رامین 
رضاییان به اردوی این تیم بود که در دوران مربیگری اسکوچیچ رنگ 
پیراهن تیم ملی را ندیده بود.این اردو از روز سه شــنبه آغاز می شود و 
قرار است تیم ملی نخســتین تمرین خود را روز چهارشنبه با حضور 
کارلوس کی روش برگزار کند. ملی پوشان در نهایت ۲۷ شهریور راهی 
کشــور اتریش خواهند شــد تا در تاریخ یک مهر با اروگوئه و پنج مهر 
با ســنگال دیدار کنند.در آستانه آغاز اردوی تیم ملی نگاهی به اسامی 

بازیکنان این تیم خواهیم  داشت:

 بازگشت رضاییان با کی روش
رامین رضاییان بزرگ ترین سورپرایز کی روش در بازگشت به تیم ملی 
است. او آخرین بار در دوران مربیگری مارک ویلموتس لباس تیم ملی 
را بــه تن کرده بود و با انتخاب اســکوچیچ هیــچ گاه رنگ حضور در 
اردو را هم ندید.یکی از نخستین اقدامات کی روش در بازگشت به تیم 
ملــی دعوت از رامین رضاییان برای حضور در اردوی تیم ملی اســت. 
در طول سه ســال گذشته بارها از اســکوچیچ برای دعوت نکردن از 
رامین رضاییان و وریا غفوری انتقاد شد اما او همواره اعتقاد داشت که 
رضاییان شرایط فنی مناسب برای تیم ملی را ندارد اما در همین برهه 
از بازیکنانی مانند مجتبی نجاریان، مهدی تیکدری، دانیال اسماعیلی فر، 
جعفر سلمانی، صالح حردانی، مهدی شیری، سیامک نعمتی و صادق 

محرمی استفاده کرد.

 خط خوردن عارف غالمی و سروش رفیعی
عارف غالمی مدافع اســتقالل و سروش رفیعی هافبک پرسپولیس در 
اردوی تیم ملی در قطر حضور داشتند و پا به پای سایر بازیکنان تمرین 
کردند اما در اردوی پیش رو غایب خواهند بود. مشخص نیست این دو 
با نظر اسکوچیچ از تیم ملی کنار گذاشته شدند یا کی روش اما به نظر 
می رسد بخت این دو بازیکن با غیبت در اردوی منتهی به جام جهانی 

برای حضور در قطر کم تر و کم تر شده است.

 دعوت از پدیده های لیگ برتر
ســامان فالح و محمد خدابنده لو، دو بازیکن جوان شاغل در پیکان و 
گل گهر در فهرست اولیه تیم ملی حضور دارند. این دو بازیکن تا چند 
ماه قبل در ترکیب تیم ملی امیــد به میدان رفته بودند و از بازیکنان 
آینده دار فوتبال ایران به شمار می روند و برای نخستین بار می توانند در 

اردوی تیم ملی حضور داشته باشند.

 پایان غیبت یک سال و نیمه پورعلی گنجی
مرتضی پورعلی گنجی در دوران مربیگری اسکوچیچ حضور پررنگی در 
تیم ملی نداشت. این مساله ناشی از مصدومیت های وقت و بی وقت این 
بازیکن و در نهایت مصدومیت از ناحیه رباط صلیبی بود که مرتضی را 
بــرای مدت های زیادی از تیم ملی دور کرد.او از ابتدای فصل جاری به 
پرسپولیس پیوست و در همین بازی های ابتدایی نشان داد که می تواند 
به کیفیت باالی خود برسد و در فهرست تیم ملی ایران نیز جای گرفت.

 بازگشت اسدی، محبی، قایدی و مغانلو
رضا اســدی، محمد محبی و مهدی قایدی ســه چهره ویژه در اردوی 
تیم ملی ایران هستند. اسدی با جدایی از پرسپولیس به مهره کلیدی 
تراکتور تبدیل شده و محمد محبی و مهدی قایدی نیز با بازگشت به 
ایران و حضور در استقالل توانســتند تا حدودی در شرایط بازی قرار 
گیرند و فرصت بازگشــت دوباره به تیم ملی و چه بسا حضور در جام 
جهانی را به دست آورند.به این نفرات باید نام شهریار مغانلو را هم اضافه 
کرد که فصل گذشته چندان پرفروغ نبود و امسال هم نتوانسته آن طور 
که باید و شــاید بدرخشد اما نظر کادرفنی تیم ملی را برای حضور در 

این اردو جلب کرده است.

 شش استقاللی و پنج پرسپولیسی
یازده بازیکن از ۲۴ بازیکن دعوت شده به تیم ملی را بازیکنان استقالل 
و پرسپولیس تشکیل می دهند. شش بازیکن از استقالل و پنج بازیکن 
از پرســپولیس در این اردو حضور دارند. سپاهان هم درست به اندازه 
اســتقالل در تیم ملی بازیکن دارد. ۶ بازیکن از ســپاهان به این اردو 

راه یافته اند.

 آغاز واریز حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
 با احکام جدید

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از آغاز واریز حقوق بازنشستگان 
تامیــن اجتماعی از امروز به روال هرماه خبــر داد و گفت: از امروز 
حقوق غیرحداقلی بگیرها نیز مطابق با احکام اصالح شده و افزایش 
۳۸ درصدی به عالوه مبلغ ثابت ۵۱۵ هزار تومان پرداخت می شود. 
به گزارش ایســنا، میرهاشــم موسوی در حاشــیه مراسم امضای 
تفاهم نامــه با جمعیت هالل احمر ایران که با موضوع »بیمه تامین 
اجتماعی داوطلبان جمعیت هالل احمر« برگزار شد، درباره واریز حقوق بازنشستگان غیرحداقلی بگیر 
با احکام جدید گفت:  بر اساس قولی که قبال داده بودیم و برنامه ریزی که برای نرم افزار و پیاده سازی 
احکام انجام شده بود و احکام را هم بارگذاری کرده بودیم، از امروز طبق روال هرماه که پرداخت حقوق 
ها از بیستم آغاز می شود و تا پایان ماه ادامه دارد، حقوق ها بر اساس احکام جدید و اصالح شده، واریز 
می شود. وی افزود: از امروز حقوق ها با اصالح احکام و افزایش ۳۸ درصدی به عالوه مبلغ ثابت ۵۱۵ 
هزار تومان پرداخت می شــود. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به اینکه حداقل و حداکثر 
دریافتی به چقدر می رســد؟ گفت: متفاوت اســت و از یک تا برابر حداقل دستمزد است که تناسب با 
همان افزایش اتقاق افتاده اســت. موســوی درباره زمان واریز معوقات نیز گفت: در حال برنامه ریزی 

هستیم، نشست هایی نیز با کانون بازنشستگان داشته ایم تا سازوکار پرداخت معوقات مشخص شود.

از ابتدای مهر ماه؛
ساعت طرح ترافیک تهران افزایش می یابد

با تصویب شــورای حمل ونقل و ترافیک شهر تهران از ابتدای مهر 
ماه ســاعت طرح از ۶:۳۰ صبح تا ۱۸ عصــر خواهد بود.به گزارش 
خبرگزاری مهر، هفتاد و پنجمین جلسه شورای حمل ونقل و ترافیک 
شهر تهران با حضور شهردار تهران و نمایندگان دستگاه های مسئول 
در حوزه حمل و نقل پایتخت برگزار شد.بررســی شرایط و اقدامات 
صورت گرفته برای بازگشایی مراکز آموزشی نخستین دستور جلسه 
شورای ترافیک شهر تهران بود که مدیرکل حمل و نقل عمومی و امور مناطق معاونت حمل و نقل و 
ترافیک شهرداری به ارائه گزارشی درباره این اقدامات و مواردی از قبیل افزایش و اورهال ناوگان حمل 
و نقل عمومی به منظور آمادگی بیشتر در زمان بازگشایی مراکز آموزشی پرداخت و در کنار آن موضوع 
خطوط پر سرنشین و امکان اجرای آن در برخی از نقاط شهر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.ارائه 
گزارش عملکرد در زمینه اقداماتی که در خصوص ساماندهی تردد موتورسیکلت ها انجام شد و بررسی 
نحوه اجرایی شدن طرح های مربوط به آن، دستور جلسه دوم شورای ترافیک بود که توسط مدیرکل 
مهندســی و ایمنی ترافیک معاونت حمل و نقل شــهرداری تهران تشریح شد.در دیگر دستور جلسه 
شورای ترافیک شهر تهران، وضعیت طرح ترافیک و تغییر ساعات اجرای آن مورد بررسی و تبادل نظر 
قرار گرفت و در نهایت مصوب شــد که ســاعت پایان طرح از ساعت ۱۷ به ۱۸ موکول شود و در واقع 

اجرای آن از ۶:۳۰ صبح تا ۱۸ عصر و از ابتدای مهرماه خواهد بود.

ســخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به بیانیه غیرسازنده و خالف 
حســن نیت ســه کشــور اروپایی در مورد مذاکرات رفع تحریم، گفت: 
باعث تعجب و تأســف است که اقدام به صدور چنین بیانیه ای می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی ســخنگوی وزارت امور خارجه 
در واکنش به بیانیه غیرســازنده و خالف حسن نیت سه کشور اروپایی 
در مورد مذاکرات رفع تحریم، گفت: باعث تعجب و تأســف است که در 
شــرایطی که تعامالت دیپلماتیک و تبادل پیام میان طرف های مذاکره 
و هماهنگ کننده گفتگوها برای نهایی کردن مذاکرات جریان دارد، سه 
کشــور اروپایی در اقدامی انحرافی و بــه دور از رویکرد نتیجه بخش در 
مذاکرات، اقدام به صدور چنین بیانیه ای می کنند.سخنگوی وزارت امور 
خارجه کشورمان با اشاره به حسن نیت و اراده جدی جمهوری اسالمی 
ایران برای نهایی کــردن توافق رفع تحریم و با یادآوری این موضوع که 
پیشــرفت مذاکرات در بســیاری از مقاطع از جمله مقطع اخیر، نتیجه 
ابتکارات و ایده های جمهوری اســالمی ایران بوده اســت، به طرف های 
اروپایــی درباره تأثیرپذیری از فضاســازی طرف های ثالثــی که از ابتدا 
مخالف روند مذاکرات بوده و اکنون نیز با همه توان به دنبال به شکست 
کشاندن مذاکرات هســتند، هشدار داد.ســخنگوی دستگاه دیپلماسی 
افزود: باعث تأســف است که سه کشــور اروپایی با این بیانیه نسنجیده، 
گام در مسیر رژیم صهیونیســتی مبنی بر شکست مذاکرات گذاشته اند 
و بدیهی اســت در صورت تداوم چنین رویکردی، باید مســؤلیت نتایج 
آن را نیز بپذیرند.ناصر کنعانــی با یادآوری انفعال طرف های اروپایی در 
ماه های اخیر و همچنین اقدام نابجا و سیاسی این کشورها در پایه گذاری 
قطعنامه در شــورای حکام آژانس، گفت: به ســه کشور اروپایی توصیه 
می شــود به جای ورود به فاز تخریب روند دیپلماتیک، برای ارائه راه حل 
جهت پایــان دادن به اختالف نظرهای معدود باقی مانده نقش فعال تری 
ایفا نمایند.ســخنگوی وزارت امور خارجه با اشــاره به ســابقه همکاری 
و تعامل ســازنده جمهوری اســالمی به عنوان یک عضو مسئولیت پذیر 
معاهده منع اشــاعه با آژانس بین المللی انــرژی اتمی، بار دیگر بر لزوم 
اجتناب از سیاســی کاری و طرح اتهامات بی پایه علیه کشــورمان تأکید 
نموده و گفت مایه تأسف است که کشورهای اروپایی از یکسو به حمایت 
تمام قد از رژیمی می پردازند که صدها کالهک اتمی در اختیار داشــته 
و به هیچ یک از ســاز و کارهای منع اشــاعه بین المللی پایبند نیست و 
از ســوی دیگر علیه برنامه هســته ای کاماًل صلح آمیز جمهوری اسالمی 
ایران که در معرض گســترده ترین بازرســی ها قرار داشته، به فضاسازی 
می پردازند.سخنگوی وزارت امور خارجه با توصیه اروپاییها به جبران عدم 
عمل به تعهدات متعدد خود در قبــال ملت ایران، آنها را از به کارگیری 
زبان تهدید برحذر داشــت و تصریح کرد: شکست حداکثری آمریکا در 
کارزار فشــار حداکثری باید درس عبرتی برای همه طرف هایی باشد که 
ناآگاهانه تصور می کنند تهدید و تحریم می تواند ملت ایران را از پیگیری 
حداکثری حقوق و تأمین منافع خــود بازدارند.کنعانی در پایان تصریح 
کرد ایران همچنان برای نهایی کردن توافق، اراده و آمادگی داشــته و بر 
این اعتقاد اســت که در صورت وجود اراده الزم و پرهیز از اثرپذیری از 

فشارهای خارجی، امکان دستیابی سریع به توافق وجود دارد.

تکرار ادعاهای ضدایرانی در بیانیه تروئیکای اروپا
ســه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان در بیانیه ای جدید به تکرار 
ادعاهای خود علیه برنامه هســته ای ایــران پرداختند.به گزارش گروه 
بین الملل خبرگزاری تســنیم؛ ســه کشــور اروپایی انگلیس، فرانسه و 
آلمان در بیانیه ضد ایرانی جدید خود با طرح مســائل بی اســاس علیه 
ایران گفتند: »هماهنگ کننده اروپا در مذاکرات در بســته پیشنهادی 
خود، تغییراتی ایجاد کرد که ما را به حد انعطاف پذیری خود رســاند. 
متأســفانه ایران ترجیح داده اســت از این فرصت حساس دیپلماتیک 

اســتفاده نکند.«آن ها در این بیانیه ضمن تکرار ادعا های بی اساس علیه 
برنامه هسته ای ایران مبنی بر گســترش برنامه هسته ای اظهار کردند: 
»در حالی که ما در حال نزدیک تر شدن به توافق بودیم، ایران موضوعات 
جداگانــه ای را مطرح کرد که به تعهــدات بین المللی الزام آور آن تحت 
معاهده منع گسترش سالح های هســته ای مربوط می شود.«سه کشور 
اروپایی ادامه دادند: »این بر عهده ایران است که از نظر فنی پاسخ های 
معتبری به ســؤاالت آژانس در مورد محل نگهداری مواد هســته ای در 
خاک خود بدهــد. برجام به هیچ وجه نمی تواند بــرای رهایی ایران از 
تعهدات الزام آور استفاده شود. موضع ایران در تضاد با تعهدات الزام آور 
قانونی آن اســت و چشــم انداز احیای برجام را به خطر می اندازد.«در 
خاتمه این بیانیه درباره مذاکرات هســته ای مدعی شــده است: »ناظر 
بــه ناتوانی ایران در رســیدن به جمع بندی دربــاره توافق روی میز، با 
شــرکای بین المللی خود درباره بهترین شیوه رسیدگی به تداوم تشدید 
برنامه هسته ای ایران و عدم همکاری با آژانس در زمینه توافق پادمانی 
مشــورت خواهیم کرد.«این درحالی است که مقامات ایرانی بارها اظهار 
کردند که آمریکا باید از کاربرد ادبیات ابهام در متن پیشــنهادی فاصله 
بگیرند. حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگوی 
تلفنی اخیر خود با همتای چینی درباره مذاکرات گفت: »ما در رسیدن 
به توافق خوب، قوی و پایدار همچنان جدی هســتیم. اما آمریکا باید از 
کاربــرد ادبیات ابهام در متن فاصله بگیرد تا توافق در کوتاه ترین زمان 

ممکن به نتیجه برسد.«

در گفتگو با المیادین؛
مرندی: ایران خواهان توافقی است که حقوقش را تامین نماید

مشاور هیات مذاکره کننده ایران تاکید کرد که ایران خواهان دستیابی 
به توافقی اســت که امکان حفظ حقوقش را فراهم می سازد.به گزارش 
خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مشاور هیأت مذاکره کننده ایران در 
مذاکرات رفع تحریم ها، گفت که ایران توافق هســته ای را نقض نکرده 
و کشــورهای اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان دنباله روی سیاست های 
کاخ سفید هستند.بر اساس این گزارش، محمد مرندی همچنین افزود: 
ایران می داند که بدون یک توافق مستحکم و پایان دادن به اتهامات بی 
اساس غربی ها، هرگونه توافق هسته ای به شکست خواهد انجامید.محمد 
مرندی در گفتگو با المیادین ادامه داد: تروئیکای اروپایی و واشــنگتن 
نسبت به مسالمت آمیز بودن برنامه هسته ای ایران واقف هستند و ایران 
خواهان دســتیابی به توافقی اســت که امکان حفظ حقوقش را فراهم 
می سازد.مشــاور هیأت مذاکره کننده ایران تاکید کرد: ما نمی توانیم به 
آمریکا و اروپا اعتماد کنیم. این ســه کشور اروپایی متحد ایاالت متحده 
هستند و بی طرف نیســتند و نباید فریب پروپاگاندای آنها را بخوریم.
مرنــدی افزود: رئیــس آژانس بین المللی انرژی اتمــی در صف اروپا و 
آمریکا ایســتاده و از آنها فرمانبرداری می کنــد. یک مقام اروپایی طی 
مذاکرات گفت که خواســته های ایران برحق اســت اما این آمریکاست 
که تعلل می کند.مشــاور هیأت مذاکره کننده ایران در عین حال گفت 
که ایران آماده امضای توافق اســت و اروپایی ها بــه دلیل نیاز خود به 
گاز احتیاج بیشــتری به آن دارند.محمد مرندی پیرامون گاز ایران هم 
تصریح کرد: ایران نفت و گاز خود را می فروشــد و قادر اســت که عوائد 
مالی خود را به دســت آورد. هرچقدر که توافق به تأخیر بیفتد به همان 
میزان مشــکالت اروپا که با توجه به نزدیک شدن فصل زمستان نیاز به 
گاز دارد، بیشتر می شود.مشاور هیأت مذاکره کننده ایران درباره ایاالت 
متحده آمریکا نیز گفت: جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ضعیف است و 
از مشکالت داخلی و اقتصادی قبل از انتخابات میاندوره ای رنج می برد.

مرندی ادامه داد: اروپایی ها مشکلی در دستیابی به توافق ندارند، مشکل 
به بایدن ضعیف بازمی گردد.

 افزایش 45 درصدی اجاره در مرداد

ادامهرشد»سرسامآور«اجارهبها
رییس کل گمرک ایران خبر داد:

مبادالت تجاری ایران و اوراسیا در پنج 
ماهه امسال به 1.3 میلیارد دالر رسید

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی:

خودروها را بی زاپاس و ضبط به ما تحویل دادند!

تهران- ایرنا- رییس کل گمرک ایران گفت: اقدامات گمرک ایران در ۳ بخش درون ســازمانی، ملی و بین 
المللی در این  مدت از جمله عوامل موثر افزایش ۳۰ درصدی میزان تجارت در پنج ماهه امسال بین ایران 
و کشــورهای اوراسیا بوده اســت.به گزارش ایرنا از گمرک، »علیرضا مقدسی« اظهار داشت: حجم تجارت 
خارجی بین ایران و کشــورهای عضو اتحادیه اوراســیا در پنج ماهه سال جاری به رقم یک میلیارد و ۳۲۶ 
میلیون و ۳۹۴ هزار دالر رســید. وی با اشاره به اهم اقدامات گمرک ایران در راستای اجرایی کردن قانون 
موافقتنامه ایران و اوراسیا برای افزایش حجم تجارت خارجی بین اعضاء، خاطرنشان کرد: در بخش درون 
ســازمانی، گمرک ایران با تشکیل کارگروه پایش امور گمرکی در حوزه اوراسیا نسبت به اختصاص مسیر 

سبز برای اظهارنامه مورد مبادله....

ماهیت حساب تجاری اعالم شد؛

۱۰۰تراکنشبهارزش۳۵میلیونتوماندرماه

سایه سنگین رکود بر فصل داغ بازار مسکن

واکنش ایران به بیانیه غیرسازنده تروئیکای اروپا

کنعانی : بیانیه  سه کشور اروپایی باعث تعجب و تأسف است
تروئیکای اروپا: موضع ایران چشم انداز احیای برجام را به 

خطر می اندازد
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نایب رییس دوم کمیسیون امنیت ملی مجلس:
اعمال تحریم های جدید علیه ایران مهر تاییدی بر عدم درک آمریکا از منطق مذاکرات است

تهران – ایرنا – نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه پیشرفت مذاکرات تاکنون ناشی از حسن نیت ایران بود، اظهار داشت: آمریکا هیچگاه باب 
جدیدی را برای بهبود در روند مذاکرات باز نکرد و حتی با تحریم های جدید علیه برخی از مسئوالن کشور، بر عدم فهم عمیق خود از صحنه بین المللی مهر تایید زد.عباس مقتدایی 
روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا درباره دالیل ایجاد وقفه در مذاکرات لغو تحریم ها گفت: غیرقابل اعتماد بودن آمریکایی ها و دولتمردان این کشور اکنون بیش 
از هر زمان دیگری اثبات شده است. اگر آمریکایی ها در مقطعی پیمان شکنی کردند، اکنون با رفتارها و گفتارهای خود نشان می دهند که همچنان غیرقابل اعتماد هستند.نایب 
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه آمریکایی ها حتی مقررات بین المللی را به راحتی زیرپا می گذارند، افزود: نگاه آمریکا به سایر کشورهای جهان 
به مانند دهه ۱۸ و ۱۹ میالدی است که دیگر کشورها را زیردستان خود می دانستند و رویکرد آنها نشات گرفته از اندیشه های نیکولو ماکیاولی و توماس هابز است.نماینده مردم 
اصفهان در مجلس یادآور شد: هابز معتقد است انسان ها گرگ انسان ها هستند و ماکیاول نیز تاکید دارد که انسان باید از هر ابزار و نیرنگی برای رسیدن به اهدف خود استفاده کند. 
آمریکا نیز با بهره گیری از نظریات هابز و ماکیاول سیاست خود را در این سال ها پیش برده است.وی تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران مسیر خود را دنبال می کند و به رغم اینکه 
بهای زیادی برای عهدشکنی آمریکایی ها پرداخت کرده، اما دستاوردهای مهمی را در زمینه هسته ای به دست آورده است.نایب رییس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
تاکید کرد: آمریکا حتی از سازمان های بین المللی نظیر آژانس بین المللی انرژی اتمی، سازمان های زیرمجموعه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، شورای امنیت 
و مجامع حقوقی و بین المللی هم بهره می گیرند تا بیشترین منافع را به دست آورد.مقتدایی ادامه داد: آمریکایی ها دزدی و زورگویی را بخشی از سیاست خارجی خود می دانند 
اما جمهوری اسالمی ایران عالوه بر عمل به تعهدات خود، دستاوردها و ابزارهایی را در اختیار دارد که به واسطه آنها می تواند منافع ملت ایران را به رغم بدعهدی طرف آمریکایی 
تامین کند.وی  تصریح کرد: تا االن هم پیشــرفت مذاکرات ناشــی از حسن نیت، همکاری و همیاری جمهوری اسالمی ایران بود. در غیر این صورت طرف آمریکایی هیچگاه باب 
جدیدی را برای بهبود در روند مذاکرات باز نکرد و حتی با تحریم های جدید علیه برخی از مسئوالن کشور، بر عدم  فهم عمیق خود از صحنه بین المللی و مذاکرات، مهر تایید زد.

گزیده خبر

سردار فدوی: 
سپاه برای توسعه فناوری های راهبردی عزم 

جدی دارد
تهران- ایرنا- جانشــین فرمانده کل ســپاه پاسداران 
انقالب اســالمی گفت: ســپاه برای کمک به توسعه 
فناوری های راهبردی در راســتای حل مسائل اصلی 
کشور عزم جدی دارد.به گزارش حوزه دفاعی امنیتی 
ایرنــا، دریادار پاســدار علی فدوی جانشــین فرمانده 
کل ســپاه، برای اطالع از آخرین وضعیت مطالعــات و تحقیقات پروژه مهم و 
راهبردی آب های پردازشــی، از مزرعه تحقیقاتی مرکــز راهبردی آب، انرژی و 
محیط زیست دانشــگاه جامع امام حســین )ع( بازدید کرد.وی در این بازدید 
اظهار داشت: توجه ویژه به افزایش بهره وری در حوزه کشاورزی که همواره مورد 
تاکید رهبر معظم انقالب بوده، چند سالی است که در دستور کار مرکز راهبردی 
آب، انرژی و محیط زیســت دانشــگاه جامع امام حسین )ع( قرار گرفته که در 
این رابطه دستاوردهای زیادی هم از اثرات شگرف فناوری آب های پردازشی به 
ثبت رسیده است.جانشین فرمانده کل سپاه افزود: این تحقیقات عالوه بر اینکه 
همچنان در ابعاد مختلف در حال انجام بوده، هم زمان مرکز آب و انرژی نیز در 
پی توســعه فناوری های مربوطه است که امید می رود این فناوری ها بتوانند در 
جهت کمک به کشــاورزی و امنیت غذایی کشور در سطح وسیعی به کار گرفته 
شوند.در این بازدید که ســردار محمدرضا حسنی آهنگر رئیس دانشگاه جامع 
امام حســین )ع( و جهانسوز مسئول بسیج مهندسین کشاورزی سازمان بسیج 
مستضعفین، سردار فدوی را همراهی می کردند؛ همت مدیر مرکز راهبردی آب 
و انرژی این دانشگاه، آخرین نتایج مطالعات و پژوهش های صورت گرفته پیرامون 
اثرات اســتفاده از آب های پردازشــی در واحدهای مختلف این مزرعه، از جمله 
واحــد دانه های روغنی، واحد ذرت علوفه ای، واحد ســیفی جات، واحدهای دام 

سبک و طیور را ارائه کرد.

سرلشکر موسوی:
مهمترین دستاورد ماموریت دریایی ناوگروه 

۷۵ خودباوری و خوداتکایی بود
فرمانده کل ارتش گفت: امروز نیروی دریایی ارتش در 
مسیر توســعه و ارتقای توانمندی  و آمادگی های خود 
حرکت  می کند.به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت 
۱۸ شــهریور سالروز بازگشــت مقتدرانه و افتخارآمیز 
ناوگروه ۷۵ نیــروی دریایی ارتش پــس از ۱۳۳ روز 
مأموریت دریایی و حضور در سه اقیانوس بزرگ، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم 
موســوی فرمانده کل ارتش جمهوری اســالمی ایران با تعــدادی از طراحان، 
فرماندهان و دســت اندرکاران اعزام این ناوگروه دیدار و گفت وگو کرد.فرمانده 
کل ارتش در این دیدار که با حضور امیر دریادار خانزادی دستیار فرماندهی کل 
ارتش جمهوری اسالمی ایران در امور راهبردی انجام شد، مأموریت ناوگروه ۷۵ 
نیــروی دریایی ارتش را که به همــت دریادالن نیروی دریایی ارتش و با اتکا به 
خودباوری جوانان و متخصصان کشــور با استفاده از ناوشکن ایرانی سهند انجام 
شد، در تاریخ ماندگار عنوان کرد و گفت: مهمترین دستاورد این مأموریت دریایی 
که موجب اهتزاز پرچم ایران اسالمی در اقیانوس های دوردست شد، خودباوری 
و خوداتکایی بود که با وجود تحریم های ظالمانه و در سخت ترین شرایط حاصل 
شد و این اقدام ارزشمند، عزت و غرور مردم عزیز ایران سرافراز اسالمی را بیش 
از پیش فراهم ساخت.وی افزود: این مأموریت که با طی مسیر طوالنی ۴۵ هزار 
کیلومتری و عبور از ۵ تنگه مهم راهبردی با صالبت انجام شد، نمادی از خواست 
ملی برای حضور در اقیانوس ها و بهره مندی از مواهب دریا و اشراف هر چه بیشتر 
اطالعاتی و کســب تجربه بود.امیر سرلشکر موسوی با اشاره به پیام محبت آمیز 
و تقریــظ فرماندهی معظم کل قوا بر گــزارش عملکرد ناوگروه ۷۵ در اقیانوس 
اطلس که فرمودند: »این اقدام شایســته، به نداجا، به ارتش و به کشــور عزت 
بخشید« تصریح کرد: بی سابقه است که معظم له در یک اقدام نظامی هم پیام 
صادر فرمایند و هم تقریظ داشته باشند که این مهم بیانگر بزرگی و اهمیت اقدام 
نیروی دریایی ارتش برای حضور در آب های بین المللی و اقیانوس های دوردست 
جهان اســت و موجب دلگرمی بیش از پیش آحاد فرماندهان و کارکنان ارتش 
جمهوری اسالمی ایران به ویژه دریادالن خدوم نیروی دریایی ارتش شده و روح 
امیــد را در آن ها زنده کرد.وی گفت: امــروز نیز نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران در راستای تدابیر ارزشمند فرماندهی معظم کل قوا که بر افزایش 
آمادگی های حرفه ای، فنی و علمی تاکید فرموده بودند، در مسیر توسعه و ارتقای 
توانمندی و آمادگی های خود حرکت می کند.امیر سرلشــکر موسوی در پایان 
ازتالش، ایثار و شجاعت طراحان، فرماندهان، دست اندرکاران و کارکنان ناوگروه 
۷۵ و همچنیــن از همراهی و صبوری خانواده های این عزیزان در طوالنی ترین 

مأموریت دریانوردی قدردانی کرد.

ارتش جمهوری اسالمی ایران امنیت را به 
منطقه هدیه کرده است

فرمانده نیــروی دریایی ارتش اظهارداشــت: ارتش 
جمهوری اســالمی ایران با وجــود کارکنان غیور و 
سلحشــور خود، امنیت را نه فقط بــه ایران بلکه به 
تمام کشــورهای منطقه هدیه کرده و این مهم منجر 
شده که دشمنان جرأت تعرض به خاک کشورمان را نداشته باشند.به گزارش 
گروه سیاســی خبرگزاری فارس، امیر دریادار شــهرام ایرانی، فرمانده نیروی 
دریایی ارتش جمهوری اســالمی ایران در جمع دانشــجویان بیستمین دوره 
جامعه پذیری نظامی مشــترک دانشجویان نظامی ارتش در مرکز آموزش 0۱ 
شهدای سرباز اظهار داشت: توانمندی و جایگاه باالی ارتش بدون  شک مرهون 
زحمات و تالش های پیشینیان و خانواده هایی است که جوانان برومندی مثل 
شــما را تربیت کرده و در خدمت ارتش اســالم قرار دادند تا همواره و در هر 
شــرایطی جان خود را فدای مردم این مرز و بوم کنند.وی با اشــاره به اقتدار 
ارتش تصریح کرد: ارتش جمهوری اســالمی ایران بــا وجود کارکنان غیور و 
سلحشور خود، امنیت را نه فقط به ایران بلکه به تمام کشورهای منطقه هدیه 
کرده است و این مهم منجر شده که دشمنان جرأت تعرض به خاک کشورمان 
را نداشته باشند.دریادار ایرانی با اشاره به استفاده دشمن از فضاهای مجازی بر 
علیه جوانان کشور عنوان کرد: امروز سالح دشمن دیگر بمب افکن و هواپیما و... 
نیست، بلکه سالح خطرناک تری در اختیار دارد که ما نسبت به آن باید بسیار 
هوشیارتر باشیم و این سالح خطرناک فضای مجازی است.امیر دریادار ایرانی 
خاطرنشان کرد: طی ســال های اخیر با گسترش فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی متاسفانه بستری فراهم شده که دامنه تهاجم فرهنگی و جنگ نرم 
دشــمنان به  محیط خانواده ها نیز وارد شده است؛ بنابراین ضروری است تا با 
مدیریت صحیح و هوشیاری در برابر توطئه های دشمنان، معاندان را در رسیدن 

به اهداف شوم خود ناکام بگذاریم.

نامه به رئیسی درباره تفکیک وزارت 
راه و شهرسازی

سخنگوی کمیســیون عمران مجلس آخرین وضعیت بررســی 
طرح تفکیک وزارت راه و شهرســازی در مجلس را تشریح کرد.

عبدالجالل ایری ســخنگوی کمیســیون عمران مجلس شورای 
اسالمی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره 
آخرین وضعیت طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در مجلس، 
گفت: طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به هیئت رئیسه ارائه 
شــده و در حال طی کردن مراحل قانونی طبق آیین نامه داخلی 
مجلس اســت و هنوز به کمســیون عمران به عنوان کمسیون 
تخصصی ارجاع نشــده اســت.وی افزود: به محــض اینکه طرح 
تفکیک وزارت راه و شهرســازی به کمسیون عمران ارجاع شود 
که احتماال پس از سرکشی نماینگان به حوزه های انتخابیه باشد، 
در کمیسیون کار بر روی این طرح را آغاز خواهیم کرد.سخنگوی 
کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه بر اساس طرح مذکور این 
وزارتخانه به 2 وزارت راه و مســکن و شهرسازی تقسیم می شود، 
گفت: الزم اســت با توجه به مشــکالت و معضالتی که در حوزه 
مسکن داریم و همچنین اهمیت این حوزه به  عنوان یک صنعت 
پیشران، بخش مسکن و شهرسازی به  عنوان زیرمجموعه ای مهم 
از این وزارتخانه منفک شــود تا بتــوان به کمبود های این حوزه، 
رسیدگی ویژه کرد.ایری بیان کرد: رئیس کمسیون عمران درباره 
تفکیک وزارت راه و شهرســازی نامه ای به آیت اهلل رئیسی رئیس 
جمهور نوشته که طبق گفت وگو ها و نامه نگاری های انجام شده 
می توان گفت که دولت نیز با تفکیک وزارت خانه راه و شهرسازی 

موافق است.

رئیس ستاد اربعین:
 وضعیت مرزها مطلوب است

رییس ستاد مرکزی اربعین گفت: وضعیت مرزها مطلوب و بسیار 
خوب است و ورود و خروج با سهولت انجام می شود و توازنی بین 
خروج و ورود زائران ایجاد شده است.به گزارش ایسنا، سید مجید 
میراحمدی درباره آخرین شرایط مرزهای کشور اظهار کرد: برای 
اولین بار توازنی بین خروج و ورود زائران ایجاد شده است. تاکنون 
2 میلیون و۶00 هزار زایر از کشــور خارج و حدود۶۵0 هزار نفر 
هم وارد شده اند.وی ادامه داد: در حال حاضر افزایش قابل توجه 
بازگشــت زایران را داریم که برای پیک بازگشت فوق العاده مهم 
است. همواره در این سالها یکی از نگرانی ها درباره بازگشت زائران 
بود زیرا با کمبود وســایل حمل و نقل مواجه می شــدیم ولی با 
برنامه ریزی های انجام شده و همکاری زائران، این نگرانی کاهش 
یافته است.میراحمدی با بیان اینکه االن وضعیت مرزها مطلوب و 
بسیار خوب است و ورود و خروج با سهولت انجام می شود، تصریح 
کــرد: پذیرش این تعداد زائر در توان عــراق نبود  اما با مدیریت 
جهادی و شبانه روزی از وقوع کوچکترین حادثه جلوگیری شدکه 
موفقیت بزرگی بود. االن هم در حال مدیریت پیک بعدی هستیم.

وی در پایان گفت: ما مانع خروج هیچ زائری نشدیم. هر زائری که 
در جاده ها یا پایانه های مرزی بود را عبور دادیم.

امیر حاتمی:

افزایش قدرت دفاعی بهترین عامل امنیت ملی است
مشاور فرماندهی کل نیروهای مسلح در امور ارتش، حفظ و ارتقاء 
قــدرت دفاعی را بهترین عامل حفــظ امنیت ملی و محافظت از 
حدود و ثغور ایران اســالمی دانست.به گزارش خبرگزاری مهر، با 
حضور امیر حاتمی مشاور فرماندهی کل نیروهای مسلح در امور 
ارتش گردهمایی هیئت معارف جنگ در دانشــگاه پدافند هوایی 
خاتم االنبیا )ص( ارتش برگزار شد.مشاور فرماندهی کل نیروهای 
مســلح در امور ارتش گفت: ضرورت حفــظ و ارتقا قدرت دفاعی 
برای کشــورها متفاوت اســت و از آنجایی که جمهوری اسالمی 
ایــران دارای موقعیت راهبردی، ژئو پلیتیکی و ژئواســتراتژیکی 
اســت، ضرورت دارد به طور مداوم و مســتمر قدرت دفاعی خود 
را حفظ و ارتقا دهــد.وی قدرت دفاعی را در بهترین عامل حفظ 
امنیت ملی و محافظت از حدود و ثغور ایران اســالمی دانست و 
افزود: متأســفانه در دو جنــگ اول و دوم جهانی به دلیل ضعف 
و ناتوانــی قدرت ملی و دفاعی، کشــور عزیزمــان، آماج تهاجم 
ناجوانمردانه مهاجمین و متجاوزین قرار گرفت و صدمات و تلفات 
بی شماری به کشورمان وارد شد.امیر حاتمی با تشریح و مقایسه 
دوران پر افتخار دفاع مقدس ملت بزرگ ایران، با اشغال خفت بار 
کشــورمان در جنگ های اول و دوم جهانی خاطرنشــان کرد: در 
برهه حساس جنگ تحمیلی، علیرغم تحریم های ظالمانه در ابعاد 
نظامی، اقتصادی، سیاسی و حمایت های همه جانبه نظام سلطه 
از رژیم بعث عراق، ایران اســالمی توانست با ایستادگی، مقاومت 
و جانفشــانی ملت و نیروهای مسلح و از همه مهمتر رهبری های 
پیامبرگونــه و بی نظیر امام راحل عظیم الشــأن در مقابل هجمه 
سنگین دشمن بعثی و حامیان غربی و شرقی اش بایستد و اجازه 
جدا شــدن حتی یک وجب از خاک مقدس کشــورمان را ندهد.

مشاور فرماندهی کل نیروهای مسلح افزود: با گذشت بیش از چهار 
دهه از شــروع جنگ تحمیلی، به خوبی آموختیم که برای حفظ 
کیان ایران اســالمی باید قدرتمند و توانمند شــویم و این قدرت 
آفرینی را با تکیه بر مؤلفه هــا و ظرفیت های داخلی و بومی آغاز 
کردیم.امیر حاتمی گفت: عزم و اراده قاطع برای ســاخت و تولید 

پیشــرفته ترین تسلیحات و تجهیزات نظامی در تمامی حوزه های 
دفاعی نظیر موشکی، پهبادی، هوایی، دریایی، زمینی، پدافندی، 
راداری، الکترونیکی و.... بزرگترین دستاورد گرانبهای هشت سال 
دفاع مقدس و رهایی از زیر یوغ اســتعمار و استکبار است.وی با 
اشــاره به نمونه هایی از محصوالت و دستاوردهای شاخص دفاعی 

که توســط دانشــمندان و متخصصین صنعت دفاعی و نیروهای 
مســلح به منصه ظهور رسیده اســت، خاطرنشان کرد: ساخت و 
تولید ســامانه پدافند هوایی باور ۳۷۳، جت جنگنده کوثر، جت 
پیشــرفته آموزشی یاســین، زیردریایی های کالس غدیر و فاتح، 
انواع موشک های برد بلند، متوسط و کوتاه بالستیک و کروز، انواع 
خودروهای زرهی، ضد مین، ضد انفجار، انفرادی و تاکتیکی، انواع 
موشک های هدایت شونده ضد زره، سامانه های راداری، الکترونیکی 
و الکترواپتیکی، انــواع پهپادهای شناســایی، رهگیری، رزمی و 
عملیاتی و انواع سالح های انفرادی در حوزه رزم زمینی، گوشه های 
کوچکی از توانمندی نیروهای مسلح در دفاع از استقالل، تمامیت 
ارضــی و ارزش های الهی کشــور عزیزمان اســت.امیر حاتمی با 
تجلیل از شهیدان واالمقام، سرلشکر سید موسی نامجو، سرلشکر 
خلبــان جواد فکــوری و دکتر مصطفی چمران و همه شــهدای 
سرافراز انقالب اسالمی که حق بزرگی بر گردن ملت ایران دارند، 
خاطرنشان کرد: شایسته است در جهاد تبیین با تشریح و تبیین 
دستاوردهای گرانسنگ انقالب اسالمی در حوزه های مختلف بویژه 
پیشــرفت های خیره کننده در حوزه های نظامی و دفاعی در برابر 
عملیات روانی نظام ســلطه با بصیرت و هوشمندی مقابله کنیم.
مشاور فرماندهی کل نیروهای مســلح در امور ارتش گفت: روند 
پیشــرفت و تعالی ایران اسالمی در تمامی حوزه ها بویژه در حوزه 
دفاعی با هدایت هــای راهبردی و حکیمانه فرماندهی معظم کل 
قوا حضرت امام خامنه ای سال هاست با سرعت، دقت و قاطعیت 
شروع شــده و ان شااهلل به دست جوانان پرشور و شعور کشورمان 
استمرار خواهد یافت.در پایان این نشست، جلسه پرسش و پاسخ 
در خصوص توانمندی های دفاعی با حضور دانشجویان برگزار شد.

معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: خودباوری و دوراندیشــی 
رمز راهبردی شــدن و صالبت نیروی دریایی ارتش اســت که 
به پشــتوانه نیروی انســانی دلیر، متعهد و منسجم در عرصه 
بین المللی مطرح شده اســت.به گزارش خبرگزاری مهر، امیر 
دریادار حبیب اهلل ســیاری در جمع دانشجویان دانشگاه پدافند 
هوایی خاتم االنبیا )ص( ارتش اظهار داشت: نیروی دریایی ارتش 
درگیری های متعددی در دریا از جمله برای نجات کشتی ها از 
دســت دزدان دریایی و دستگیری آنها ایفا کرده و با صالبت به 
همگان ثابت کرده که حقیقتاً یک نیروی راهبردی است.معاون 

هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسالمی ایران افزود: خودباوری 
و دوراندیشی رمز راهبردی شدن و صالبت نیروی دریایی ارتش 
است که به پشــتوانه نیروی انسانی دلیر، متعهد و منسجم در 
عرصه بین المللی مطرح شــده است.وی عنوان کرد: مایه غرور 
و مباهات است که مقام معظم رهبری )مدظله العالی( شخصاً 
برای افتتاح ناوشکن جماران حضور پیدا کردند و فرمودند: »من 
حضور پیدا نکردم چون یک ناوشکن به تجهیزات دریایی اضافه 
شــده، بلکه آمدم چون دیدم جوانان چگونه برای این حماسه 
تالش کردند، می کنند و خواهند کرد.«امیر سیاری با اشاره به 

حضور ارزشــمند نیروی دریایی ارتش در آب های آزاد، تاکید 
کرد: در دیداری که با فرمانــده معظم کل قوا )مدظله العالی( 
داشتیم، خدمت ایشــان عرض کردیم می خواهیم در اقیانوس 
اطلس دریانوردی کنیم، ایشان فرمودند: »اقیانوس اطلس خیلی 
مهم است و این کار را حتماً انجام بدهید.«وی ادامه داد: بازتاب 
این خبر واکنش استکبار جهانی را به همراه داشت و آنها گمان 
کردند طی کردن چند هــزار کیلومتر مأموریت برای ایرانی ها 
در دریا غیرممکن اســت اما جهانیــان دیدند با کمک خداوند 
متعال، دعای مردم همیشــه در صحنه کشورمان و همچنین 

همت جوانان و افسران والیت مدار این مرز و بوم، ما توانستیم در 
اقیانوس اطلس نیز حضور پیدا کنیم. نقش آفرینی نیروی دریایی 
ارتش در آب های آزاد نماد اقتدار و صالبت ایران اسالمی است 

که باید بیش از پیش تقویت شود.

دریادار سیاری:

خودباوری و دوراندیشی رمز راهبردی شدن نیروی دریایی ارتش است



3روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران دوشنبه 21 شهریور 1401  15 صفر 1444  12 سپتامبر 2022اقتصاد کالن

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad 4998  8 صفحه    سال هفد              هم    شماره

www.sobh-eqtesad.ir
info@sobh-eqtesad.ir

سایه سنگین رکود بر فصل داغ بازار مسکن
طبق بررسی های میدانی در شهریورماه، حجم مراجعه برای خرید مسکن در شهر تهران به شدت کاهش یافته و رشد نرخ های پیشنهادی تقریبا متوقف شده است.به گزارش ایسنا، مشاوران 
امالک شــهر تهران از ادامه ی رکود بازار مســکن در شــهریورماه خبر می دهند. روند افت معامالت از اوایل تیرماه آغاز شــده،   در مرداد ادامه پیدا کرد و هم چنان وجود دارد. بنا به گفته ی 
واسطه های ملکی، رکود شهریور از مردادماه هم سنگین تر است.   این در حالی است که طی سال های گذشته معموال در شهریور به عنوان آخرین فرصت جابه جایی معامالت رونق داشت.روند 
رشد قیمت خانه نیز متاثر از رکود معامالت کاهش چشمگیری داشته است. برخی منابع از صفر شدن رشد ماهیانه قیمت ملک در پایتخت خبر می دهند. واسطه های ملکی عنوان می کنند 
که فروشنده های پول الزم، نرخ های پیشنهادی را کاهش داده اند و ممکن است با ادامه کسادی معامالت، بازار بیشتر افت کند.با وجود آن که بخش خرید و فروش با رکود مواجه شده، بازار 
اجاره مقداری رشــد دارد. البته تقاضا برای اجاره کاهش پیدا کرده اما نرخ های پیشــنهادی رهن و اجاره مســکن در شهر تهران هم چنان رو به باال است.کارشناسان ملکی مهم ترین عوامل 
رکود بازار مسکن را تاثیرپذیری از عوامل غیراقتصادی و قرار داشتن در ماه های محرم و صفر  می دانند. انتظار می رود با پایان ماه صفر، معامالت اندکی افزایش پیدا کند اما اثر ریسک های 
غیراقتصادی تا زمان مشخص شدن وضعیت ادامه خواهد داشت.طبق شاخص بانک مرکزی قیمت مسکن شهر تهران در مردادماه نسبت به تیرماه ۲.۵ درصد افزایش یافت. رشد ماهیانه در 

تیرماه ۵.۸ درصد و در خردادماه ۸.۴ درصد بود. بر این اساس تورم ماهیانه مسکن درمقایسه با خردادماه به کمتر از یک سوم رسیده است. 

صنعت و تجارت

با راهبری ایمیدرو و ایدرو صورت می گیرد؛
برنامه احداث کارخانه تولید تایر خودرو 

سنگین در سیستان و بلوچستان
عملیات اجرایی احداث کارخانه تولید ۲7 هزار تن تایر خودرو سنگین با راهبری 
ایمیدرو و ایدرو طی سال جاری آغاز می شود.به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، 
شرکت های چادرملو، سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات و ایدرو از مجموعه 
های سرمایه گذار در این طرح هستند.این کارخانه با ظرفیت تولید ۲7 هزار تن 
تایر سنگین شــامل 9 هزار تن تایر OTR)تایرهای لودر، دامپتراک( و 1۸ هزار 
تن تایر TBR) تایر کامیون و اتوبوس( در سیستان و بلوچستان با برآورد سرمایه 
گذاری 3 هزار میلیارد تومانی، احداث می شــود.رئیس هیات عامل ایمیدرو در 
جلســه بررسی ســاخت این پروژه که با حضور فرشاد مقیمی معاون نوسازی و 
بهره برداری ایدرو، اردشــیر سعدمحمدی مدیرعامل شــرکت سرمایه گذاری 
توسعه معادن و فلزات و امیرعلی طاهرزاده مدیرعامل چادرملو برگزار شد، گفت: 
عملیات اجرایی کارخانه ساخت تایر سنگین در سیستان و بلوچستان آغاز خواهد 
شد.وجیه اهلل جعفری افزود: اشتغالزایی فراگیر، از دستاوردهای بزرگ ساخت این 

کارخانه خواهد بود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی:
ظرفیت تولیدی پیستون سازی ایران، 

افزایش ۲ برابری می یابد
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی 
بر اهمیت تکمیل فاز توســعه شــرکت پیستون سازی 
ایران تا ۲ سال آینده، اشاره کرد و از افزایش ۲ برابری 
ظرفیت تولیدی پیستون سازی ایران در ۲ سال آینده 
خبر داد.وی در همین راســتا با اعالم این خبر، گفت: 

تا ۲ ســال آینده ظرفیت تولیدی این شــرکت صنعتی وارد چرخه تولیدی 1۰ 
میلیون قطعه در ســال می شــود و با این ارتقا، ظرفیت تولیدی این شــرکت 
افزایش ۲ برابری می یابد.صابر پرنیان؛ رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
آذربایجان شــرقی در حاشیه بازدید از شــرکت پیستون سازی ایران، با اظهار بر 
این که با بهره برداری از فاز توســعه شرکت پیستون سازی ایران برای ۲۵۰ نفر 
فرصت شغلی جدید ایجاد می شود و  آمار قبلی از 7۵۰ به 1۰۰۰ نفر ارتقا می یابد، 

بر ظرفیت های سرمایه گذاری استان در حوزه های مختلف اقتصادی اشاره کرد.

با حضور نماینده مردم مبارکه در مجلس :
بهره برداری از 4 پروژه توسعه ای فوالد 

مبارکه 
آییــن افتتاح پروژه احداث خط خردایش و دانه بندی و همچنین سنگ شــکن 
اولیه شــرکت فوالدسنگ مبارکه توسط مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه و با 

حضور نماینــده مردم شهرســتان مبارکه در مجلس 
شــورای اسالمی، به صورت آنالین افتتاح گردید.پروژه  
احــداث خط خردایش و دانه بندی با ظرفیت 3۵۰ تن 
در ساعت، سرمایه گذاری اولیه ۲3۰ میلیارد ریالی و با 
هدف افزایش ظرفیت تولید سنگ آهک دانه بندی شده 

به بهره برداری رسید که سنگ شــکن هیدروکن و سرندهای ارتعاشی به عنوان 
تکنولــوژی استفاده شــده در احداث ایــن پروژه منجر به تولید ســنگ آهک 
دانه بندی شــده در ابعاد متنوع به عنوان محصول نهایی گردیده است. 9۰ درصد 
تجهیزات این پروژه توســط متخصصان داخلی بومی سازی شده و اشتغال ۸۵ 
نفر به صورت مســتقیم و غیر مســتقیم فراهم گردیده است.پروژه احداث خط 
سنگ شکن اولیه، با ســرمایه گذاری 9۰۰ میلیارد ریال و ظرفیتی بالغ بر 7۰۰ 
تن بر ساعت از دیگر پروژه هایی بود که در شرکت معدنی و صنعتی فوالدسنگ 
مبارکه به بهره برداری رسید؛ افتتاح این پروژه که با هدف افزایش ظرفیت تولید 
و تأمین پایدار سنگ آهک دانه بندی شده و ظرفیت تولید سالیانه ۵ میلیون تن 
سنگ آهک صورت گرفته، با استفاده از تکنولوژی سنگ شکن ژیراتوری، تولید 
ســنگ آهک با دانه بندی صفر تا ۲۰۰ میلی متر را محقق می کند. 7۰ درصد از 
تجهیزات به کار گرفته شــده در پروژه خط سنگ شکن اولیه، توسط متخصصان 

داخلی بومی سازی شده و این پروژه اشتغال 9۵ نفر را فراهم کرده است.

کمک ویژه معاونت اقتصادی وزارت امور 
خارجه به سایپا در نمایشگاه مسکو

اواسط شهریورماه سال جاری نمایشگاه اتوموبیلیتی مسکو با حضور خودروسازان 
و قطعه ســازان ایران در پایتخت روسیه برگزار شــد و وزیر صمت نیز در صدر 
هیاتی متشکل از معاونین خود و مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور در این 
نمایشگاه حضور یافت.به گزارش سایپانیوز به نقل از پایگاه خبری جوان خودرو، 
بنابر این گزارش؛ در برگزاری موفق این نمایشــگاه و دستاوردهای جالب توجه 
خودروسازان کشور از آن، ایفای نقش موثر معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه 
کشــورمان کامال واضح بود.در همین خصــوص؛ برنامه ریزی معاونت اقتصادی 
وزارت امور خارجه کمک کرد که سایپا در حوزه قطعات الکترونیکی و همچنین 
ورق مورد نیاز خود بتواند از منابع خیلی خوب، با کیفیت و قیمت مناسب عقد 
قرارداد کرده و شرایط بسیار مناسبی را برای همکاری با طرف روسی مهیا سازد.

 تکلیف مالکان اراضی کالک باال پس
 از ۲۰ سال مشخص می شود

سرپرست شهرداری کرج از تصمیم گیری برای تعیین تکلیف ۴7 مالک اراضی 
یک هکتاری کالک باال خبر داد.منوچهر غفاری در در جلســه بررسی و تعیین 

تکلیــف اراضی یک هکتاری کالک بــاال که با حضور 
اســتاندار البرز برگزار شد، اظهار کرد: این اراضی سال 
۸1 به عنوان زمین معوض و از ســوی بنیاد مسکن به 
بخشی از ساکنان منطقه خاک سفید تهران واگذار شده 
بود.وی  با اشاره به اینکه این زمین از وضعیت مناسبی 

برای ساخت و ساز برخوردار نیست، ادامه داد: کوهستانی و سنگالخی بودن این 
زمین مشــکل بزرگی برای مالکان ایجاد کرده و عالوه بر این، با توجه به خارج 
از محدوده قانونی شــهر بودن آن، امکان صدور مجوز ســاخت و ســاز از سوی 
شــهرداری برای متقاضیان وجود ندارد.سرپرست شهرداری کرج اضافه کرد: در 
کنار موارد فوق، این زمین در حریم و نزدیک به بستر رودخانه قرار گرفته و حتی 
صدور مجوز هم مشــکالت خاصی به دنبال دارد چون در صورت وقوع حوادث 
طبیعی قطعا خســارات جبران ناپذیری به ساکنان تحمیل خواهد شد.غفاری با 

بیان اینکه شهرداری به دنبال حل مشکالت مالکان این زمین است.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی:
خودروها را بی زاپاس و ضبط به ما 

تحویل دادند!
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی توضیحاتی را 
درمورد سرقت از خودروهای وارداتی ارائه کرد.عبدالمجید اجتهادی 
در گفت وگو با ایســنا، با اشاره به سرقت قطعات خودروهای وارداتی 
که در گمرک و بنادر قرار دارد، اظهار کرد: این خودروها در انبارهایی 
قرار دارد که در زیرمجموعه ســازمان اموال تملیکی نیســتند. این 
خودروها در منطقه آزاد انزلی هســتند و وضعیت آن ها قابل رویت 
اســت.وی به این سوال که کدام تجهیزات خودروها به سرقت رفته 
اســت، پاســخ داد: در مدت زمانی که خودرو در محوطه پارکینگ 
منطقه بوده است برخی قطعات را خارج کرده اند. این قطعات شامل 
زاپاس، ضبط صوت و کامپوتر خودرو می شود و خودروها با این وضع 
به ما داده شد.مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی 
بر این نکته تاکید کرد که اگر خودروها زودتر تعیین تکلیف می شدند 
و شرایط عرضه یا استرداد فراهم میشد، شاهد این زیان ها نبودیم.بر 
اساس این گزارش، برخی واردکنندگان چندی پیش از این موضوع 
خبر دادند که قطعات خودروهای وارداتی که در گمرک و بنادر قرار 
دارند به سرقت رفته استو این موضوع توسط مسئوالن هم تایید شد.

اعزام ۱۵ دستگاه اتوبوس سازمان 
مدیریت حمل و نقل عمومی شهرداری 

اندیشه به مرز مهران
 شهریار – نرگس اصالنی - به گزارش واحد خبر اداره روابط عمومی 
و امور بین الملل شورای اسالمی و شهرداری اندیشه ، بهروز کاویانی 
شــهردار شهر اندیشه ضمن تسلیت پیشــاپیش اربعین حسینی و 
آرزوی صحت و ســالمتی برای زائرین پر روزی و با ســعادت حرم 
امام حســین علیه السالم گفت : در راستای ابالغیه های استانداری 
تهران و در جهت پشتیبانی تردد هموطنان عزیز در مرز مهران 1۵ 
دستگاه اتوبوس سازمان اتوبوسرانی و حمل و نقل عمومی شهرداری 
اندیشــه با رانندگان مجرب اعزام گردید.وی افزود : حضور با شکوه 
و با عظمت مردم در اربعین امســال در این روزها نیاز به پشتیبانی 
بیشتری در جهت جابجایی دارد و با این اقدام شهرداری اندیشه نیز 
به عنوان نماینده مردم شهر خود را در  این حماسه بزرگ راهپیمایی 
ســهیم نمود .وی یادآور شد : پیش از این نیز تعدادی از کامیونها و 
ماشین آالت خدماتی شهرداری اندیشه برای  خدمت رسانی به مردم 
، موکب ها و زائرین اعزام شــده بودند و شهرداری  اندیشه تا پایان 
خدمات رسانی به مردم آمادگی الزم را برای پشتیبانی ماموریت های 

واگذار شده را دارد.

 افزایش 45 درصدی اجاره در مرداد

ادامهرشد»سرسامآور«اجارهبها
بر اســاس اعالم بانک مرکزی اجاره بهای مســکن در مرداد امسال نسبت به مرداد سال 
گذشته رشــد ۴۵ درصدی داشته اســت.به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعالم بانک 
مرکزی در مرداد امســال نسبت به مرداد ماه ســال گذشته اجاره بهای مسکن در شهر 
تهران طی معامالت مرداد ماه امسال نسبت به مرداد ماه سال گذشته رشد ۴۵.۲ درصدی 
داشته است.همچنین این شــاخص )رشد اجاره بها( در کل کشور در مرداد سال جاری 
در مقایسه با ماه مشابه ســال گذشته با افزایش ۵۰.۶ درصدی مواجه شده است.آمارها 
همچنین حاکی از رشد ماهانه عجیب ۴.۶ درصدی اجاره مسکن در مرداد امسال نسبت 
به ماه قبل از آن )تیر 1۴۰1( در تهران و ۴.7 درصدی در همه مناطق شــهری کشــور 
اســت.این در حالی است که در تیر ماه امسال اجاره بها نسبت به خرداد ماه نیز افزایش 
۴.۵ درصدی داشت که نشان می دهد نه تنها رشد اجاره مسکن متوقف نشده، بلکه ادامه 
دار هم بوده است.رشد ۴.۶ درصدی اجاره مسکن در مرداد ماه نسبت به تیر ماه امسال، 

باالترین میزان رشد ماهانه اجاره بهای مسکن در ۵ ماهه امسال بود.

رهبر انقالب: هزینه اجاره خانه »سرسام آور« است
مقام معظم رهبری در آخریــن روز هفته دولت نیز در دیداری که اعضای هیئت دولت 
با ایشان داشتند، نسبت به باال بودن اجاره مسکن گالیه هایی مطرح کردند.رهبر انقالب 
در این باره گفتند: »به مسئله ی مسکن باید رسید. ما در قضیه ی مسکن خیلی عقبیم. 
نتایجش را هم دارید می بینید. قیمت خانه، اجاره ی خانه سرســام آور است. خب مردم 

واقعاً در زحمتند!«

سیاست تعیین سقف اجاره مسکن مؤثر بود؟
برای اولین بار در بهار ســال 1399 ســقف افزایش اجاره بها در تهران ۲۰ درصد تعیین 
شــد که به تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا رسید.در خرداد سال 1۴۰۰ نیز ستاد ملی 
مقابله با کرونا سقف افزایش اجاره مسکن را ۲۵ درصد تعیین کرد.امسال نیز این مصوبه 
به شــورای عالی هماهنگی ســران قوا رفت و همان رقم سال گذشته )۲۵ درصد( برای 
سقف اجاره مسکن در قراردادهای تمدیدی رهن و اجاره مسکن به تصویب رسید و ابالغ 
شد.طی 3 سالی که از اجرای سیاست تعیین سقف اجاره بها می گذرد، روند افزایشی اجاره 

بها هرگز متوقف نشــد.در حالی که محمود محمودزاده معاون سابق مسکن و ساختمان 
وزارت راه و شهرســازی ادعا کرده بود که با اعمال این سیاســت، از روند افزایشی شدید 
اجاره بها کاستیم، برخی کارشناسان اقتصاد مسکن با این ادعای محمودزاده مخالفند و 
مدعی اند که بازار عرضه و تقاضای اجاره مسکن، حتی در صورت مداخله دولت هم کار 

خود را می کند.

معاون سابق مسکن وزارت راه: سیاست تعیین سقف اجاره مسکن، موفق عمل 
کرد

محمودزاده معاون ســابق مســکن وزارت راه در پاسخ به پرســش خبرنگار مهر درباره 
اثرگذاری سیاست تعیین سقف اجاره بها طی 3 سالی که این سیاست در حال اجراست 
اظهار کرد: بر اساس اعالم مرکز آمار ایران، رشد اجاره مسکن در پایان سال 1399 نسبت 
به ســال 1399 را 3۲ درصد اعالم کرده بود.وی ادامه داد: در ســتاد ملی مقابله با کرونا 
ســقف اجاره بهای مسکن ۲۵ درصد تعیین شــده بود که تنها 7 درصد بیشتر از سقف 
تعیین شده، افزایش نشان می دهد و عمدتاً قراردادهای جدید رهن و اجاره مسکن بودند 
که این سقف را رعایت نکردند اما میزان رعایت سقف اجاره بها در قراردادهای تمدیدی، 
بیشتر بود؛ بنابراین اقدام ما در تعیین سقف اجاره بهای مسکن، »مثبت« بود.محمودزاده 
گفت: در همان ســال )1399( میزان اثاث کشی ها بر اساس اعالم اتحادیه حمل اثاثیه 
منزل، کاهش ۶۴ درصدی داشت.معاون سابق مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی 
یادآور شد: در سال 1۴۰۰، ستاد ملی مقابله با کرونا در خرداد ماه سقف اجاره بهایی که 
در ســال 1399 تعیین شده بود را ابقاء کرد؛ اما با توجه به بهبود وضع کرونا، پروتکل ها 
کمتر رعایت شد و احکام تخلیه بیشتری برای مستأجران از سوی شوراهای حل اختالف 
صادر شد. لذا برای سال 1۴۰1، موضوع تعیین سقف اجاره بهای مسکن به شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی ســران قوا ارجاع شد.محمودزاده تأکید کرد: بر اساس اعالم اتحادیه 
مشــاوران امالک، میزان تحقق پذیری سیاست تعیین سقف اجاره بها برای شهر تهران 

۴۸ درصد بوده است.

مرکز آمار: اجاره بهای زمستان 5۶.۶ درصد؛ پاییز 52 درصد؛ تابستان 59 درصد

ادعای رشد تنها 7 درصدی اجاره مسکن نسبت به سقف تعیین شده در حالی است که 
مرکز آمار ایران اعالم کرد: متوســط مبلغ اجاره ماهانه زمستان 1۴۰۰ به عالوه 3 درصد 
ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده در فصل مذکور 
)زمســتان 1۴۰۰( از طریق بنگاه های معامالت ملکی در شهر تهران 1۰۶ هزار تومان با 
میانگین مســاحت ۸1 متر مربع و متوســط عمر بنای 1۶ سال بوده است که نسبت به 
فصل قبل )پاییز 1۴۰۰( ۲۲.۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل )زمستان 1399( 
۵۶.۶ درصد، افزایش داشــته است.مرکز آمار متوسط مبلغ اجاره ماهانه در پاییز 1۴۰۰ 
به عالوه 3 درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده 
از طریق بنگاه های معامالت ملکی در ســطح کشور را 31 هزار و 7۰۰ تومان با میانگین 
مســاحت 1۰۲ مترمربع و متوســط عمر بنای 1۴ سال عنوان و اعالم کرد: این شاخص 
نسبت به فصل قبل )تابستان 1۴۰۰( ۲.۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل )پاییز 
1399( ۵1.9 درصد افزایش داشته است.این مرکز متوسط مبلغ اجاره ماهانه به عالوه 3 
درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مســکونی معامله شده از طریق 
بنگاه های معامالت ملکی در سطح کشور 3۰ هزار و ۸۰۰ تومان با میانگین مساحت 1۰۴ 
مترمربع و متوســط عمر بنای 1۴ سال دانست و اعالم کرد: این میزان افزایش اجاره بها 
نسبت به فصل قبل )بهار 1۴۰۰( 9.۴ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل )تابستان 

1399( ۵۸.۸ درصد بوده است.

افزایش اجاره مسکن باز هم ادامه خواهد داشت؟
همچنین برخی گزارش های منتشــره از رشــد ۶۰ درصدی اجاره بها در سال 1۴۰۰ در 
شهر تهران در سال گذشته ۶۰ درصد نسبت به سال 99 حکایت دارد.این در حالی است 
که میانگین تورم اجاره ســاالنه 3 دهه اخیر ۲۲ درصد بوده است که از عبور رشد تورم 
اجاره مسکن از رقم ۴۰۰ درصدی طی چند سال اخیر خبر می دهد.کارشناسان اقتصاد 
مسکن معتقدند ظرف ۴ سال گذشته، قیمت مسکن رشد ۶۰۰ تا 7۰۰ درصدی داشته 
و از آنجایی که اجاره مسکن، تابعی از رشد قیمت مسکن است، همچنان شاهد افزایش 
اجاره بها خواهیم بود؛ چرا که هنوز بخش اجاره مسکن نتوانسته این فاصله خود با رشد 

قیمت مسکن را جبران کند.

رییس ســابق ســازمان 
توســعه و تجارت اظهار 
داشــت: دولــت تا حد 
می خواهــد  امــکان 
محدودیت هــای دالر را از دوش خــود بر دارد بطوریکه ســهم 
دالر در تجــارت ما کمتر از 3 درصد اســت؛ یــورو و واحد پول 
کشــورهای چین و روسیه بیشترین ســهم را تجارت ما دارند.
محمدرضــا مودودی در گفت وگو با خبرنــگار اقتصادی ایلنا، با 
اشــاره به اهمیت رمزارز در تولید، اشتغال و درآمد ارزی، گفت: 
در حال حاضر سهم رمز ارز در تجارت جهانی قابل توجه نیست 
و ســهم ایران هم ناچیز است. گردش مالی رمز ارز روزانه حدود 
۲۰۰ میلیارد دالر است و سهم ایران از این گردش مالی کمتر از 
نیم درصد است؛ برآوردی که در این زمینه انجام دادیم کمتر از 

سالی ۲۰۰ یا 3۰۰ میلیون دالر از طریق می توان واردات کرد این 
در حالیست که تجارت ما در زمینه واردات در حدود ۵۰ میلیارد 
دالر اســت پس این عدد درشتی نیســت.رئیس سابق سازمان 
توســعه و تجارت تاکید کرد: مثــال 1۰ میلیون دالر به صورت 
آزمایشی از طریق رمز ارز برای واردات قطعات خودرو تخصیص 
داده شد.این کارشناس حوزه تجارت بین الملل با بیان اینکه عدد 
تجارت با رمز ارز عدد درشت نیست، افزود: حساسیت ها روی این 
شیوه تجارت زیاد نیست اما باید به قیمت ها توجه کرد که قیمت 
بیــت کوین چقدر باال می رود؛ بیت کوین از 1۸ هزار دالر به ۶۰ 
هزار دالر تغییر کرد و این تغییر برای بخش خصوصی خطرناک 
است و ممکن اســت این عددها برای دولت سنگین نباشد اما 
آســیب جدی را متوجه سرمایه  بخش خصوصی می کند.وی در 
پاســخ به این پرسش که وضعیت تولید برق از طریق رمز ارز به 

چه صورت اســت، تصریح کرد: اگر می خواهند سرمایه گذاری 
روی رمــز ارز انجام بدهند باید این فضا را برای آن فراهم کنند 
که با قیمت جهانی برق تولید بشود و این مهم باید مد نظر قرار 
بدهند چراکه هزینه تولید بیت کوین امروز قیمت آن باال نیست. 
اســتفاده از برقی که ارزش جهانی آن تعیین شــده است و به 
تولید رمز ارز تخصیص داده شده گزینه مناسبی است که از این 
محل درآمدزایی داشته باشیم برای این بخش ساختار مشخصی 
تعیین شــود و مزارعی که می خواهند در آن تولید بیت کوین 
انجام شود در نظر گرفته شود و یا نیروگاه خورشیدی در اختیار 
آنها قرار بدهند.مودودی ادامــه داد: این احتمال وجود دارد که 
بخش خصوصی نیز واردات از طریق رمز ارز را آغاز کرده باشند 
اما دلیلی برای رســانه ای کردن آن نمی دانند. تجارت با رمز ارز 
نمونه جایگزینی است که دولت فعلی مطرح کرده و از ابتدا نیز 

محدودیتی در این زمینه وجود نداشت و فعاالن بخش خصوصی 
نیز منتظر تایید دولت نبودند. بیت کوین فضای بین المللی است 
و بســیاری از طریق تجارت دارند.این کارشناس حوزه تجارت 
بین الملل تاکید کرد: تجارت از طریق رمز ارز پیچیدگی خاص 
خــود را دارد و بخش خصوصی تولیدی و صنعتی که هنوز نگاه 
سنتی دارد بعید است که تجارت خود را از طریق رمز ارز انجام 
بدهد و چون رمز ارز فراتر از اراده یک کشور یا چند کشور است 
که بخواهند آن را مدیریت کنند در نتیجه شــرایط ریسک کار 
را باال می برد و با توجه  به تفکر سنتی و اینکه هنوز کشوری به 
صورت رسمی رمز ارزها را در نظام پولی و بانکی تایید نکرده به 
نظر می رســد استقبال از این بخش با آنچه مد نظر دولت است 
خیلی فاصله داشــته باشد و بخش مولد کشور ترجیح می دهند 
منابع خود را در بخش امنی ســرمایه گذاری کند.وی در پایان 
بیــان کرد: دولت تا حد امکان می خواهد محدودیت ها دالر را از 
دوش خود بر دارد بطوریکه ســهم دالر در تجارت ما کمتر از 3 
درصد است؛ یورو و واحد پول کشورهای چین و روسیه بیشترین 

سهم را تجارت ما دارند.

اما و اگرهای واردات از طریق رمزارز

سهم دالر در تجارت خارجی ایران به ۳ درصد رسید
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جــوادی افزود: 325 پروژه اصالح و بهینه ســازی، 79 پروژه 
توسعه و احداث، 18 پروژه روشنایی معابر، 135پروژه توسعه 
و اصالح برق روســتایی از محل عوارض بــرق، 591 پروژه 
نیرورسانی و 9 پروژه طرح کاهش پیک اجرا شده و همزمان 
با هفته دولت در ســال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین به 
بهره برداری رسید.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
زنجان عنوان کرد: از مجموع 1157 پروژه آماده ی بهره برداری 
در هفتــه دولت، 447 پروژه با اعتبــار 267 میلیارد ریال در 
شهرستان زنجان، 163 پروژه با اعتبار 156 میلیارد ریال در 
شهرســتان خدابنده، 102 پروژه بــا اعتبار 71 میلیارد ریال 
در شهرســتان خرمدره، 98 پروژه با اعتبار 62 میلیارد ریال 
در شهرســتان ابهر، 117 پروژه با اعتبار 62 میلیارد ریال در 
شهرســتان ماهنشان، 87 پروژه با اعتبار 67 میلیارد ریال در 
شهرستان ســلطانیه، 56 پروژه با اعتبار 24 میلیارد ریال در 
شهرســتان ایجرود و 87 پروژه با اعتبار 46 میلیارد ریال در 
شهرستان طارم افتتاح شد.گفتنی است از دیگربرنامه های این 
هفته برپایی میز خدمت مدیران صنعت آب وبرق استان بود 
که در محل شرکت توزیع برق  زنجان برپا شد دیدار مدیرعامل 
این شرکت با مردم در مصلی بزرگ زنجان و مساجد،همچنین 
درهمین راســتا دیدارهای مردمی مدیران امورهای دهگانه 
استان زنجان و رسیدگی به درخواست ها و مشکالت مردمی 
برگزاری میزخدمت صنعت آب و برق به میزبانی توزیع برق 
استان زنجان میزخدمت دستگاه های خدمت رسان به مناسبت 
هفته دولت با حضور مدیران عامل صنعت آب و برق اســتان 
زنجان و به میزبانی شــرکت توزیع نیروی برق استان زنجان 
برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق 
اســتان زنجان، پیام جوادی، مدیرعامل این شرکت با اعالم 
این که این میزخدمت با هدف رسیدگی به مسایل و مشکالت 
شهروندان در حوزه آب وبرق برپا شده است گفت: رسیدگی 
و رفع دغدغه های مردم یکی از اصلی ترین شــعارهای هفته 
دولت امســال بود و میزهای خدمت گسترده ای در شهرهای 
مختلف استان زنجان باحضور مدیران و کارشناسان امورهای 
ده گانه توزیع برق در ســطح اســتان  با هدف پاسخگویی به 
مردم برپا شده اســت. پیام جوادی با اشاره به اینکه شرکت 
توزیع نیروی برق استان زنجان با حدود نیم میلیون مشترک 
در استان یکی از گسترده ترین دستگاه های خدمت رسان به 

مردم است، افزود: حدود 14هزارکیلومتر شبکه توزیع برق در 
اســتان زنجان و ارائه خدمت و برق پایدار به دورافتاده ترین 
نقاط اســتان زنجان با تالش و همت همکاران حاصل شده 
اســت. جوادی رضایتمندی مشترکان برای دریافت خدمات 
را اولویت اصلی توزیع برق استان عنوان و اضافه کرد: ارتباط 
مســتقیم مردم با مدیران موجب تســریع در ارائه خدمات 
و پاســخ گویی بدون واســطه مدیران به ارباب رجوع در این 
میزهای خدمت موجب دلگرمی شهروندان و اعتماد بیش از 
پیش آنان به خدمت گزاران صنعت توزیع برق اســتان است.
گفتنی است این میزخدمت طی روزهای پنجم، ششم و هفتم 
در ساختمان شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان باحضور 
مدیران عامل شرکت های برق منطقه ای زنجان، آب منطقه ای 
زنجان، آب و فاضالب استان زنجان و توزیع نیروی برق استان 

زنجان برپا شد.

دیدار چهره به چهره مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق با مردم

همچنین با هماهنگی دفتر مدیریت عملکرد و امور حقوقی 
استانداری زنجان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
زنجان و مدیران امورهای برق شهرستان های استان با حضور 
در مســاجد در دیدار چهره به چهره با مردم به مشــکالت و 
درخواســت های مردمی رســیدگی کردند.به گزارش روابط 
عمومی شــرکت توزیع نیروی برق اســتان زنجان، براساس 
برنامه اعالم شده از سوی دفتر مدیریت عملکرد و امور حقوقی 
استانداری زنجان، مهندس پیام جوادی با حضور در مساجد 
حضرت علی بن ابیطالب)ع( گلشهر، امامزاده سید ابراهیم)ع( 
و مســجد امام حسین سعدی شــمالی با مردم ختلف شهر 
زنجان دیدار کرد.همچنین مدیران توزیع برق شهرســتان ها 
نیز با حضور در مســاجد مختلف سطح استان در طول هفته 
دولت با مردم دیدار و به مشــکلت و درخواست های مردمی 

رسیدگی کردند.

احداث نیروگاه های خورشــیدی، فرصتی بزرگ برای 
سرمایه گذاری

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان زنجان از برنامه 
ویژه وزارت نیرو برای احداث گســترده نیروگاه های کوچک 

مقیاس در ســطح کشــور خبر داد.به گزارش روابط عمومی 
شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، پیام جوادی با اعالم 
این که این نیروگاه ها با حمایت ویژه دولت و ســرمایه گذاری 
بخش خصوصی با هدف کاهش ناترازی تولید و مصرف برق 
در ســطح کشور احداث خواهند شــد گفت: درصد افزایش 
مصرف برق در ایران ســاالنه حدود 10 درصد اســت و برای 
جبــران این افزایش مصرف ناگزیر بایــد ظرفیت نیروگاهی 
کشــور را هرســال افزایش داد. احداث نیروگاه های حرارتی 
عالوه بر هزینه باال، آســیب های زیست محیطی بسیار جدی 
داشــته و منابع طبیعی کشور را نیز از بین می برند، از سوی 
دیگر با توجه بــه موقعیت جغرافیایی ایران و قرار گرفتن در 
منطقه ای با شرایط آب و هوایی خشک استفاده از نیروگاه های 
آبی نیز توجیه اقتصادی و ســرمایه گذاری ندارد، از این رو با 
توجــه به زاویه و قدرت تابش آفتاب، ایران اقلیمی مناســب 
برای احداث نیروگاه های خورشــیدی است و می توان از این 
موهبت الهی به بهترین نحو اســتفاده کرد. مهندس جوادی، 
با اعــالم این که ایجاد نیروگاه هــای کوچک مقیاس و تولید 
پراکنده خورشیدی عالوه بر تامین انرژی کشور موجب ایجاد 
اشتغال و کارآفرینی نیز خواهد شد افزود: کاهش هزینه انتقال 
نیــرو و تلفات کمتر انرژی از مزایای اصلی نیروگاه های تولید 
پراکنده است و خوشبختانه استان زنجان یکی از مستعدترین 
استان های کشور از نظر شرایط جغرافیایی و آب وهوایی برای 
احداث نیروگاه خورشیدی می باشد و مشترکان برق با احداث 
این نیروگاه ها با عقد قرارداد تضمینی 20 ساله با وزارت نیرو،  
انرژی برق تولید شده را به شبکه توزیع تزریق نموده و به ازای 
هر کیلووات ســاعت برق تولیدی 14520ریال )نرخ مصرب 

خرید برق در سال 1401( دریافت می کنند.

اقدامات شرکت توزیع برق استان زنجان در هفته دولت:

 افتتاح پروژه های توسعه و اصالح شبکه های توزیع برق 
با اعتبار 75 میلیارد تومان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان از افتتاح 1157 پروژه 
توزیع برق با اعتباری بالغ بر755 میلیارد ریال ، برنامه های دیدار چهره 
به چهره با مردم و انعکاس دســتاوردهای یکسالگی دولت سیزدهم در 
حوزه توزیع برق خبرداد.به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق اســتان زنجان، پیام جوادی با اعالم این کــه این پروژه ها در فاصله 
زمانی هفته دولت 1400 تا هفته دولت 1401 اجرا و آماده بهره برداری 
شده اند، گفت: اجرای 1157 پروژه با اعتبار بالغ بر 755 میلیارد ریال در 
یک سال به همت شبانه روزی همکاران تالشگر شرکت توزیع برق استان 
در بخش های مختلف، نشان گر تعهد و تخصص این عزیزان و تالش برای 

آبادانی، توسعه اجتماعی و اقتصادی استان است.

میز خدمتافتتاح پروژه های دولت
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انرژی

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان:
تمام مشعل های پاالیشگاه اصفهان تا ۳ سال 

آینده خاموش می شود
مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: تمام 
مشعل های پاالیشگاه اصفهان تا ۳ سال آینده خاموش 
و گاز آن به عنوان سوخت در داخل پاالیشگاه مصرف 
می شــود و تمامــی حوضچه های پاالیشــگاه نیز در 
راستای حفظ محیط زیست خشک خواهد شد.محسن 

قدیری با اشاره به تغییر ایجاد شده در سیستم سوخت رسانی مشعل های کوره 
های پاالیشــگاه افزود: با تغییرات ایجاد شــده در مشعل ها، استفاده از سوخت 
مازوت در کوره های پاالیشــگاه امکانپذیر نیست و مشعل ها فقط گاز طبیعی 
مصــرف می کنند و در صورت لزوم گاز ال پی جی تولیدی پاالیشــگاه پس از 
تبدیــل به گاز طبیعی در کوره ها مصرف می شــود.وی ادامه داد: تمامی طرح 
های اجرا شــده در شــرکت پاالیش نفت اصفهان طی ۴۳ ســال گذشته برای 
حفظ محیط زیســت بوده به نحوی که در این مدت این شــرکت یک میلیارد 

یورو هزینه کرده است.

۳۳ روستای بخش هزار جریب بهشهر 
گازرسانی شد

همزمان با هفته دولت مشــعل گاز ۳۳ روستای بخش 
هزارجریب شهرستان بهشهر روشن شد.برای گازرسانی 
به این روســتاها  که با حضور امــام جمعه، فرماندار و 
مســئولین شهرستان بهشهر در روستای افتلت برگزار 
شد ۶۲ میلیارد تومان میلیارد تومان هزینه شده است.

قاســم مایلی رستمی سرپرست شرکت گاز مازندران با اعالم اینکه از دو هزار و 
۹۸۸ روســتای دارای قابلیت گازرسانی در استان، دو هزار و ۵۰۲ روستا قبل از 
دولت کنونی گازرسانی شدند، گفت: ۹۵ درصد خانوارهای روستایی قبل از دولت 
سیزدهم از نعمت گاز برخوردار بودند و با تالش دولت کنونی گازرسانی به ۱۷۷ 
روستا در دست اقدام است.وی همچنین با اشاره به طرح های گازرسانی در هفته 
دولت گفت: برای اجرای کلنگ زنی طرح های گازرسانی ۴۲۰ میلیارد تومان در 
هفته دولت هزینه می شود.مایلی رستمی افزود: هدف شرکت گاز استان رساندن 
امکانات به شهرها و روستاهای استان است.وی با بیان اینکه عملیات اجرای این 

پروژه در کمترین زمان ممکن به اتمام رسید.

استاندار همدان در بازدید از نیروگاه شهید مفتح:
نیروگاه شهید مفتح از کارآمدترین و 
سرآمدترین نیروگاه های کشور است

همــدان- مجید ملکیــان: به گــزارش روابط عمومی 
شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح، علیرضا قاسمی 
فرزاد استاندار همدان در بازدید از نیروگاه شهید مفتح 
گفت: نیــروگاه همدان از کارآمدترین و ســرآمدترین 
نیروگاه های کشــور اســت.وی افزود: کاهش مصرف 

مازوت توسط نیروگاه، اقدامی در جهت حفظ محیط زیست و سالمت مردم است.
وی با اشاره به اینکه نیروگاه شهید مفتح به عنوان یک قلب تپنده در غرب کشور 
محسوب می شــود افزود: اینکه نیروگاه همدان توانسته است در زمینه آمادگی 
تولید برق بین نیروگاه های حرارتی کشــور رتبه اول را کسب کند، قابل تقدیر 
و تشکر است.اســتاندار همدان اظهار داشت: با توجه به وضعیت کم آبی استان، 
ضرورت دارد نیروگاه هرچه ســریع تر با بهره برداری از برج دوم خشــک، میزان 

مصرف آب را کاهش دهد.

 نشست سرپرست شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی منطقه گلستان با نماینده 

 مردم گرگان و اق قال در مجلس 
شورای اسالمی

نشست سرپرست شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان با نماینده 
مردم گرگان و اق قال در مجلس شورای اسالمی و معاون جهاد کشاورزی استان 
در راستای سوخترســانی به مصرف کنندگان بخش کشاورزی انجام شد.سید 
محمد حسینی ضمن تقدیر از حضور نماینده مردم، تامین و توزیع فراورده های 
نفتی و ارائه خدمات به شهروندان را وظیفه اصلی شرکت ملی پخش فراورده های 
نفتی عنوان کرد.وی افزود: نگاه شرکت بر این است که با تعامل و همکاری بیش 
از پیش با مجموعه جهاد کشاورزی استان، سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی را 
بدون نگرانی فراهم نماید.سرپرست شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه 
گلستان اظهار داشت: ما خدمات رسانی به کشاورزان عزیز را همانند عبادت برای 
خود می پنداریم.رمضانعلی سنگدوینی، نماینده مردم گرگان و آق قال در مجلس 
شورای اسالمی، ضمن تقدیر از عملکرد مجموعه تالشگران عرصه سوخترسانی 
در اســتان گلستان گفت: ارائه خدمات مناسب به کشاورزان و رفع دغدغه ها و 
نگرانی آنان باعث ایجاد نشاط و امید در این قشر زحمتکش و در نهایت افزایش 
تولید و امنیت در جامعه خواهد شد.در ادامه سنگدوینی با کارکنان شرکت ملی 
پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان دیدار و در خصوص اقدامات انجام شده 

در جهت رفع چالشهای موجود توضیحات مبسوطی ارائه نمود.

تولید 10 میلیون حلقه الستیک خودرو در 5 ماهه امسال
 ماهانه ٢ میلیون الستیک در ایران 

تولید می شود
آمار ارائه شده توسط تولیدکنندگان بزرگ تایر، از تولید قریب به ۱۱۸ هزار تن 
از انواع تایرها معادل بیش از ۱۸.۵میلیون حلقه در پنج ماهه امســال حکایت 
دارد که رشــد یک درصدی به لحاظ وزنی و رشــد دو درصدی به لحاظ تعداد 
این کاال را نســبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد. تولید انواع تایر 
خودرو کشــور نیز در مدت مذکور به عدد ۱۰۶ هزار و ۶۸۷ تن معادل بالغ بر 
۱۰ میلیون حلقه رسیده است.به گزاش ایسنا، در حالیکه آمار تولید تایر توسط 
تایرسازان بزرگ در مجموع سال گذشته روند نزولی داشت، این جهِت تولید در 
ســال جاری تغییر کرده و مجدد به مدار صعودی خود بازگشته است.بر اساس 
گزارش عملکرد تایرسازان بزرگ کشور طی پنج ماهه امسال، در مجموع ۱۱۷ 
هزار و ۹۱۱ تن تایر)کل تایر تولیدی کشــور( معادل ۱۸ میلیون و ۶۳۰ هزار و 
۱۳۶ حلقه تولید شده است. میزان تولید تایر در پنج ماهه ابتدایی سال گذشته 
برابــر ۱۱۶ هزار و ۸۶۲ تن )معادل ۱۸ میلیون و ۲۱۹ هزار و ۴۰۰ حلقه( ثبت 
شده است؛ بر این اساس مجمموع تولید تایر کشور در مدت مذکور سال جاری 
به لحاظ وزنی یک درصد و از منظر تعداد حلقه ها دو درصد رشد داشته است.از 
این میزان تایر تولیدی، ۱۰۶ هزار و ۶۸۷ تن تایر انواع خودرو معادل ۱۰ میلیون 
و ۱۱۱ هزار و ۶۵۲ تن در مجموع پنج ماهه امسال تولید شده که نسبت به ۱۰۶ 
هزار و ۲۴۲ تن )۹ میلیون و ۸۱۱ هزار و ۹۳۸ حلقه( تولیدی در مجموع پنج 
ماهه ۱۴۰۰ به لحاظ وزنی تغییر چندانی نداشته، اما به لحاظ تعداد سه درصد 
بیشتر شده اســت.طبق آمار، بیشترین و تنها رشد تولید که سبب توازن رشد 
کلی شده است، مربوط به رشــد تولید تایر خودروهای سواری است.از ابتدای 
ســال جاری تا پایان مرداد ماه، ۶۶ هزار و ۳۰۰ تن تایر خودرو سواری معادل 
هشــت میلیون و ۹۲۷ هزار و ۵۴۱ حلقه تولید شده که به لحاظ وزنی هشت 
درصد و به لحاظ تعداد پنج درصد بیش از آمار تولیدی پنج ماهه سال گذشته 
اســت. در پنج ماهه ۱۴۰۰ قریب به ۶۱ هزار و ۲۹۲ تن معادل هشت میلیون 
و ۵۰۹ هزار و ۶۸۵ حلقه تایر خودرو ســواری در کشور به تولید رسیده بود.در 
مقابل تولید تایر وانتی در این مقایســه آماری، هشت درصد کمتر شده است. 
تولیــد این تایرها از ۱۰ هــزار و ۹۵۹ تن )۷۰۹ هزار و ۱۷۹ حلقه( در مجموع 
پنج ماه نخست سال گذشته به ۱۰ هزار و ۸۸ تن )۶۳۸ هزار و ۴۶۷ حلقه( در 
پنج ماهه امسال رسیده است.در پنج ماهه امسال از نظر وزنی هشت درصد  و 
تعدادی ۱۰ درصد نســبت به مجموع تولید تایرهای باری و اتوبوسی در مدت 
مشــابه سال، ۲۰ هزار و ۹۳۲ تن تایر در داخل کشور تولید شده است که برابر 
۳۱۴ هزار و ۶۱ اســت. در مجموع پنج ماهه سال گذشته، ۲۲ هزار و ۷۵۳ تن 
برابر ۳۵۰ هزار و ۸۱۰ حلقه تولید این نوع تایر به ثبت رسیده بود.بیشترین افت 
تولید تایرها در این مقایسه میزان تولید را تایرهای کشاورزی و سپس تایرهای 
راه سازی و صنعتی به خود اختصاص داده اند.از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان مرداد 
ماه به ترتیب ۷۶۴۵ تن )معادل ۲۱۶ هزار و ۷۲۳حلقه( تایر کشاورزی و ۱۷۲۲ 
تن )معادل ۱۴ هزار و ۸۶۰ حلقه( تایر راه سازی و صنعتی در کشور تولید شده 
که به ترتیب ۱۷ درصد تایرهای کشــاورزی و ۱۴ درصد تایرهای راه ســازی و 
صنعتی افت تولید را نسبت به میزان تولید در مدت مشابه سال گذشته تجربه 
کرده اند.طبــق آمار، تولید تایر دوچرخه و موتور در مدت مذکور ســال جاری 
نسبت به آمار تولید در مدت مشابه سال ۱۴۰۰، تغییر چندانی نداشته است. در 
حالیکه در مجموع پنج ماهه سال گذشته ۶۸۳۸ تن )سه میلیون و ۱۷۳ هزار و 

۵۳۱ حلقه( تایر دوچرخه و موتور در کشور تولید شد،

رییس کل گمرک ایران خبر داد:

مبادالت تجاری ایران و اوراسیا در پنج ماهه امسال به ۱.۳ میلیارد دالر رسید
تهران- ایرنا- رییس کل گمرک ایران گفت: اقدامات گمرک 
ایران در ۳ بخش درون ســازمانی، ملی و بین المللی در این  
مدت از جمله عوامل موثر افزایش ۳۰ درصدی میزان تجارت 
در پنج ماهه امسال بین ایران و کشورهای اوراسیا بوده است.به 
گزارش ایرنا از گمرک، »علیرضا مقدسی« اظهار داشت: حجم 
تجارت خارجی بین ایران و کشــورهای عضو اتحادیه اوراسیا 
در پنج ماهه سال جاری به رقم یک میلیارد و ۳۲۶ میلیون و 
۳۹۴ هزار دالر رسید. وی با اشاره به اهم اقدامات گمرک ایران 
در راستای اجرایی کردن قانون موافقتنامه ایران و اوراسیا برای 
افزایش حجم تجارت خارجی بین اعضاء، خاطرنشان کرد: در 
بخش درون سازمانی، گمرک ایران با تشکیل کارگروه پایش 
امور گمرکی در حوزه اوراسیا نسبت به اختصاص مسیر سبز 
برای اظهارنامه مــورد مبادله در موافقتنامه، موافقت با حمل 
یکســره در رویه واردات و صادرات، پذیرش حداقل اســناد و 
مدارک در راســتای ترخیص کاال، تمهیدات الزم در راستای 
پیــش اظهاری اقالم مــورد مبادله در گمــرک، ایجاد مرکز 
پاسخگویی به موضوعات گمرکی در گمرک و هماهنگ سازی 
کــد کاال )HS( از ۸ رقم به ۱۰ رقم اقــدام الزم را انجام داده 
اســت.رئیس کل گمرک ایران بــه اقدامات گمرک در بخش 
ملی اشاره کرد و گفت: در این بخش با برگزاری هفت جلسه 
با ســازمان های همجوار در حوزه تجــارت خارجی و انجام 
اقدامات تســهیل گر از جمله به روزرســانی ارزش گمرکی 
کاالهای صادراتی مطابق موافقتنامه اوراسیا،  هماهنگی جهت 
ارائه مجوزهای ترخیص قانونــی از طریق یک  مرجع واحد و 
اتخاذ تصمیمات الزم به منظور کنترل محموله های صادراتی 

مشموِل محدودیت و ممنوعیت ها در راستای تسهیل تجارت 
بین ایران و اوراســیا گام برداشت.  معاون وزیر اقتصاد تصریح 
کرد: گمرک ایران در حوزه بین المللی نیز با تشکیل کارگروه 
مشترک همکاری های گمرکی به صورت آنالین با کشورهای 
عضو اوراســیا، نســبت به بروزرســانی ارزش گمرکی اقالم 

صادراتی ایران به اوراســیا، پیگیری برای نهایی کردن ســند 
تبادل الکترونیک اطالعات گمرکی و سند همکاری شناخت 
متقابــل فعاالن اقتصادی مجاز برای ارائه تســهیالت تجاری 
مطلوب تر بین کشورهای عضو، موافقت ایران برای عملیاتی 
شــدن گواهی مبداء الکترونیکی و اعمال تخفیفات ترجیحی 

اوراسیا بین کشــورهای عضو بر روی کاالهای صادراتی اقدام 
کرده است. مقدســی تاکید کرد: مجموع این اقدامات سبب 
کاهش انجام تشریفات گمرکی بین کشورهای عضو و سرعت 
در ترخیص کاال شــد، به گونه ای که در ۵ ماهه اول ســال 
جاری صادرات کشورمان به کشورهای عضو این اتحادیه حدود 
۵۲۲ میلیون و ۱۴۱ هزار دالر شــده که در مقایســه با مدت 
مشابه سال گذشته ۱۵ درصد رشد داشته است.وی بیشترین 
میزان کاالهای صادراتی ایران به اوراسیا در ۵ ماهه امسال را 
به ترتیب به مقصد کشــورهای فدراسیون روسیه، ارمنستان، 
قزاقستان، قرقیزستان و بالروس ذکر کرد و افزود: در این  مدت 
میزان صادرات ایران به فدراسیون روسیه ۲۹۱ میلیون و ۲۲۸ 
هزار دالر، ارمنستان ۱۴۴ میلیون و ۱۰۱ هزار دالر، قزاقستان 
۶۱ میلیون و ۲۰۶ هزار دالر، قرقیزســتان ۱۸ میلیون و ۴۲۶ 
هــزار دالر و بالروس ۷ میلیون و ۱۷۸ هزار دالر بوده اســت.
مقدسی گفت: در همین مدت واردات ایران از کشورهای عضو 
اتحادیه اقتصادی اوراســیا به حدود ۸۰۴ میلیون و ۲۵۳ هزار 
دالر رسیده که در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته ۴۳ 
درصد رشــد داشته اســت که به ترتیب فدراسیون روسیه با 
۷۱۵ میلیون و ۳۶۰ هزار دالر، قزاقستان ۷۸ میلیون و ۴۲۳ 
هزار دالر، بالروس ۳ میلیون و ۸۸۷ هزار دالر، ارمنستان سه 
میلیون و ۸۶۲ هزار دالر و قرقیزستان با ۲ میلیون و ۷۱۹ هزار 
دالر اولین تا پنجمین کشور مبدا کاالهای وارداتی ایران بوده 
اند.کشورهای ایران، روســیه، بالروس، قرقیزستان ارمنستان 
و قزاقســتان اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا را تشکیل می 

دهند.

عضــو هیئت مدیــره اتحادیــه تولیدکننــدگان و 
صادرکنندگان فرش دســتباف از تــداوم مهاجرت 
مرمت کاران و طراحان فرش دســتباف به ترکیه و 
پاکســتان خبر داد و گفت: از سال ۱۳۹۷ اتحادیه 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش و اتاق اصناف 
با مرکز ملی فرش توافقی امضا کردند و بر اســاس 
آن مقرر شــد الیحه ای تدوین و مــاده ۱۱۹ و ۶۵ 
قانــون اصالح شــود، اما یک مشــاور در وزارتخانه 
جلوی این کار را گرفته اســت.به گزارش ایسنا، در 
سال های اخیر دســت اندکاران فرش دستباف بارها 
اعالم کرده اند که هزینه باالی ورود فرش مستعمل 
باعث شده تولیدکنندگان برای تعمیر و خدمات پس 
از فروش با مشــکل مواجه و نیروی کار مرمت کار 
مجبور به مهاجرت به ترکیه شــوند.بر اساس ماده 
۱۲۱ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، برگشت 
هر کاالی مســتعمل به کشور مســتلزم پرداخت 
حقوق گمرکی بوده که پرهزینه اســت. این موضوع 
باعث شده فرش های ایرانی که در بازارهای مختلف 
انباشته شــده و حاال می تواند به کشور برگردد و با 

ارزش افزوده بیشــتری صادر شود، امکان ورود پیدا 
نکنند و تولیدکنندگان برای تعمیر و خدمات پس از 
فروش نیز با مشکل مواجه باشند. در چنین شرایطی 
نیروی کار مرمت کار مجبور به مهاجرت به ترکیه و 
برخی کشورهای دیگر مثل پاکستان، ترکمنستان و 
آذربایجان شده اســت. فرحناز رافع هم در ماه های 
اخیــر بارها از پیگیری این موضوع از ســوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( خبر داده، اما هنوز 
مشــکل برطرف نشده اســت.در این رابطه مرتضی 
میری در گفت وگو با ایســنا، با اینکه آمار دقیقی از 
اینکه چند نفر تاکنون به دلیل مشکالت مربوط به 
مرمت فرش دستباف در کشــور، مهاجرت کردند، 
وجود نــدارد، تصریح کرد: این افراد شــامل مرمت 
کاران و طراحان مجبور شده اند به ترکیه و پاکستان 

مهاجرت کنند.

از سال 9۷ قرار است این مشکل برطرف شود!
وی در پاسخ به اینکه چرا با وجود وعده های وزارت 
صمــت و مرکز ملی فــرش، این مشــکل برطرف 

نمی شــود، گفت: وزارت صمت باید به این مســئله 
پاســخ دهد. از سال ۱۳۹۷  اتحادیه تولیدکنندگان 
و صادرکننــدگان فرش، اتاق اصنــاف تهران و اتاق 
اصناف ایران با مرکز ملی فرش توافقی امضا کردند 
و بر اســاس آن مقرر شــد الیحه ای تدوین و ماده 
۱۱۹ و ۶۵ قانون اصالح شــود، اما یک مشــاور در 
وزارتخانــه جلوی این کار را گرفته و اجازه نمی دهد 
الیحه تنظیم و به مجلس ارســال شود.عضو هیئت 
مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش 
دســتباف افزود: صحبت های اتحادیه با نمایندگان 
مجلس هم نشــان می دهد که آنها منتظر رسیدن 
الیحه هســتند اما این الیحه از وزارت صمت خارج 

نمی شود.
وی در پاســخ به اینکه آیا جلوگیری از ارســال این 
الیحه دلیل خاصی دارد؟ تصریح کرد: این فرد حاضر 
به صحبت با تولیدکنندگان نشده و بنابراین استدالل 
او برای این مخالفت مشخص نیست. اما به هر حال 
این موضوع که چرا الیحه تنظیم و ارسال نمی شود 

باید از وزارت صمت مطالبه شود.

مشکلی که بعد از 4 سال حل نشد

تداوم مهاجرت مرمت کاران فرش دستباف به ترکیه و پاکستان

نمایشگاه کروز برای استفاده از توانمندی قطعه سازان
 در حالــی که هم اکنون کروز با قرار با ۳۰۰ شــرکت 
و کارگاه تولیدی و رویکرد برون ســپاری توانسته است 
بیــش از ۳۹۰۰ قطعه در ۱۸ گــروه محصول را داخلی 
سازی کند با برگزاری نمایشــگاهی قصد دارد که این 
زنجیره را گسترده تر کند.به بیان دیگر نمایشگاه کروز 
برای استفاده از توانمندی قطعه سازان برگزار شده است.

در همین راستا نمایشــگاه خودکفایی صنایع تولیدی 
کروز به منظور بازدید قطعه ســازان داخلی از تاریخ ۱۵ 
شــهریور آغاز به کار کرده و تا ۲۰ شهریورماه نیز ادامه 
دارد. هدف این شرکت از برگزاری این نمایشگاه بازدید 
قطعه ســازان داخلی از دستاوردهای این شرکت است 
تا با قطعه ســازانی که آماده همکاری هستند، قرارداد 
همکاری منعقد کند.در ایــن رابطه عضو هیات مدیره 
کروز تصریح کرد: شرکت کروز از تمام کسانی که دارای 
ایــده و یا طرحی در حوزه دانــش و تکنولوژی صنعت 
خودرو و قطعه هستند استقبال می کند.بهروز حبیبی 
با بیان اینکه در این نمایشــگاه بخشــی از قطعاتی که 
داخلی ســازی شده است به نمایش درآمده اضافه کرد: 
در حال حاضر بیــش از ۳۰۰ تامین کننده و مجموعه 

های کوچک و بزرگ در حوزه های مختلف از جمله انواع 
و اقســام قطعات فلزی، غیرفلزی شیمیایی و پلیمری با 
ما همکاری دارند. تالش ما این است که بتوانیم با توجه 
به رویکرد ســازمان مبنی بر کارآفرینی و ایجاد اشتغال، 
تا حد امکان بتوانیم نســبت به برون سپاری قطعاتمان 
اقدام کنیم.این عضو انجمن همگن قطعه سازان تصریح 
کرد:ســعی داریم تولید قطعات وارداتــی را با توجه به 
دانش، تکنولوژی و مهارت هایی که در کشور وجود دارد، 
بــه تامین کننده های داخلی واگذار کنیم.وی ادامه داد: 
در ســالهای گذشته نهضتی را با هدف کمک به شرکت 

هایــی که توان تولید قطعات های تک را داشــتند آغاز 
کردیم. فعالیت کروز نیز در حوزه داخلی سازی قطعات 
از سال ۹۰ آغاز شده است .به این وسیله و با بهره گیری 
از مهــارت و توانمندی تامین کننده های قطعات، تولید 
برخی قطعــات را با حفظ کیفیت در دســتور کار قرار 
دادیم. بنابراین می توان گفت که این نمایشــگاه حاصل 
۱۰ سال تالشی است که مجموعه قطعه سازان و ما انجام 
دادیم تا به این نقطه دست پیدا کنیم.عضو هیات مدیره 
کروز افزود : عالوه بر اینکه از سازندگان، تامین کنندگان 
و مجموعه هایی که امکان همکاری با ما را دارند دعوت 
می کنیم که از این نمایشــگاه و دستاوردهای مجموعه 
دیدن کنند، از آنها میخواهیــم که اگر زمینه همکاری 
مشــترک با مجموعه کروز را دارند، با ما وارد همکاری 
شوند.حبیبی در ادامه با اشاره به اینکه نهاده های تولید 
نقش اساسی را در قیمت تمام شده کاال بازی می کنند 
تاکید کرد: این نهاده ها در کشور ما در بسیاری از موارد 
گرانتر از قیمت FOB و قیمت هایی هست که در سایر 
کشورها عرضه می شــود. چرا که تامین قطعات و مواد 
اولیه در کشور ما تابع سه پارامتر نوسانات بازار ارز، بازار 

عرضه و تقاضا و قیمت جهانی آن نهاده تولید است.

به منظور گسترده شدن زنجیره تامین خودروسازان برگزار شد

تهــران- ایرنــا- رایزن 
در  ایــران  بازرگانــی 
اعــالم  ارمنســتان 
کــرد: طی یک ســال 
گذشــته با آغاز دولت ســیزدهم ۹ دوره مذاکره میان ایران و 
اتحادیه اقتصادی اوراســیا انجام شد و این مذاکرات در مرحله 
قانون گذاری از سوی کشورهاست و چند ماه آینده نهایی خواهد 
شد.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، »هرویک یاری جانیان« 
در همایش تجاری ایران و ارمنســتان با اشاره به اینکه روابط 
بین ایران و ارمنستان طی قرن ها با کمترین چالش و به صورت 
همزیستی مسالمت آمیز ادامه داشته است، اظهار کرد: با توجه 

به اینکه ارمنستان تنها مرز زمینی متصل به اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا است، توسعه روابط ظرفیت عظیم و گران بهایی را فراهم 
می کند.وی تصریح کرد: در ۳۰ سال گذشته روابط دیپلماتیک 
دو کشور توسعه یافته اســت که با داشتن تنها مرز خاکی به 
اتحادیه اقتصادی اوراســیا برای کشور ما اهمیت ویژه ای دارد 
و ظرفیت عظیمی را مهیا می کند.این فعال اقتصادی با تاکید 
بر اینکه روابط مردم دو کشور موقعیت گران بهایی برای بخش 
خصوصی با حمایت دولتی به وجود آورده اســت، خاطرنشان 
کرد: ظرفیت بسیار زیادی برای توسعه تجارت و ترانزیت ایران 
و ارمنســتان وجود دارد.به گفته یاری جانیان، ایران دارای ۱۵ 
کشــور همســایه با ۱۳۰۰ میلیارد دالر واردات ساالنه است 

که ایران فقط توانســته ۱.۴ درصــد از این صادرات را به خود 
اختصاص دهد در حالی که دارای پتانسیل بسیاری برای جذب 
سهم بیشتر از این تجارت است.»اکبر گداری« رایزن بازرگانی 
ایران در ارمنستان اظهار داشت: طی یک سال گذشته با آغاز 
دولت سیزدهم ۹ دوره مذاکره میان ایران و اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا صورت گرفته و مسائل اجرایی انجام شده است؛ اما این 
مذاکرات در مرحله قانون گذاری از سوی کشورهاست که نیاز 
به دارد و چند ماه آینده نهایی خواهد شد.وی با بیان اینکه سه 
میلیون جمعیت ارمنستان و وسعت حدود ۳۰ هزار کیلومتری 
نمی تواند جاذبه تجاری داشته باشد، خاطرنشان کرد: ارمنستان 
به عنوان تنها مرز زمینی ایران با کشور عضو اتحادیه اقتصادی 

اســت که مرزهای دیگر آن با دو کشــور جمهوری آذربایجان 
و ترکیه بســته است؛ بنابراین پتانسیل زیادی ایجاد می کند و 
بخشی از کاالهای صادراتی مزیت رقابتی دارد به همین دلیل 
در بازار ارمنســتان جمعیت و وســعت را در نظر گرفتن خطا 
اســت.گداری با بیان اینکه در دو سال اخیر شرکت ها و هیات 
های تجاری به ارمنســتان تردد بسیاری داشتند، تصریح کرد: 
بازار این کشــور با برخی از کشــورهای همسایه ایران تفاوت 
ویژه ای دارد، بســیاری از کاالها نمونه مشــابه در کشورهایی 
مانند عراق و افغانســتان ندارد؛ اما در ارمنستان محصوالت از 
اکثر کشــورهای جهان وارد می شــود و کاالهای ایرانی باید با 
محصوالت دیگر رقابت کنند.وی به بیان اینکه ارمنســتان به 
دلیل ارتباط دیرینه، روابط سیاســی و اعتبار دو طرفه ویژگی 
منحصر فردی بــرای ایران دارد، تاکید کرد: این کشــور بازار 
رقابتی برای ایران فراهم می کند که پنج میلیارد دالر واردات و 

سه میلیارد دالر صادرات دارد.

در همایش تجاری ایران و ارمنستان اعالم شد؛

امضای تفاهم نامه تجارت آزاد ایران با اوراسیا تا چند ماه آینده

آگهی فقدان سند مالكيت
شرکت اشــکان طیور غرب )سهامی خاص( با تسلیم دوبرگ استشهادیه 
مصدق شــده مدعی است ســند مالکیت دفترچه مقدار ۱۶۵سهم مشاع 
)معادل ۳۳۰۰۰ متر مربع( از ۶۰۰ اراضی مزروعی دیمی از ۷۴۳/۲۵ سهم 
مشاع از ۱۲۲۰۰/۲۵ سهم از قطعه چهارم تفکیکی از ششدانگ قریه جامه 
شوران سفلی تحت پالک ۲۱۹ - اصلی بخش سه حومه که سند مالکیت 
آن به شــماره ســریال ۹۴۹۷۰۸ ذیل ثبت ۳۵۸۳۸ دفتر ۳/۱۴۱ صفحه 
۲۵۰ه نام وی صادر و تسلیم گردیده بر اثر جابجایی مفقود گردیده است. 
لذا مراتب طبق ماده ۱۲۰ آئینامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی تا چنانچه 
شخص یا اشخاص مدعی انجام معامله با وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشند از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ۱۰ روز اعتراض خود را کتبا 
به این اداره تســلیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مهلت مقرر در 
آگهی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی بنام نامبرده اقدام خواهد شد.

علی ستار سليمانی تبار  
رئيس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ماهيدشت

۱۴۱۱/م الف /۱۲
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گزیده خبر

پرداخت 4800 میلیارد ریال تسهیالت 
ازدواج، ودیعه مسکن و فرزندآوری

بانک گردشگری به عنوان یک بانک خصوصی از سال گذشته تاکنون در راستای 
تســهیات تکلیفی بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران بالغ بر 6800 فقره 
تسهیات به مبلغ حدود 4800 میلیارد ریال در بخش های ازدواج، ودیعه مسکن 
و فرزندآوری پرداخت کرده است.به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، این 
بانک در ســال 1400 در مجموع یک هزار و 650 فقره تسهیات قرض الحسنه 
ازدواج به مبلغ 1317 میلیارد ریال پرداخت کرده اســت. همچنین در پنج ماه 
منتهی به پایــان مرداد 1401 نیز 367 فقره تســهیات به مبلغ حدودا 4۹8 
میلیارد ریال تسهیات قرض الحسنه ازدواج پرداخت شده است.در بخش ودیعه 
مســکن نیز بانک گردشگری در سال گذشــته 3787 فقره تسهیات به مبلغ 
250۹ میلیارد و 885 میلیون ریال تســهیات در تهران و ۹85 فقره تسهیات 
ودیعه مسکن در سایر استان ها به مبلغ 318 میلیارد و ۹0 میلیون ریال پرداخت 

کرده است.

سرپرست بانک سینا:
طرح تحول کسب وکار بانک سینا برگرفته از 

جدیدترین رویکردهای مسئله یابی است
سرپرســت بانک ســینا ارائه راهکارهای اثربخش و برنامه های بهبود عملکرد را 
از جمله اهداف اصلی طرح تحول کســب وکار بانک ســینا برشمرد.به گزارش 
روابط عمومی بانک ســینا، غامرضا فتحعلی در نخســتین کارگاه مسئله یابی 
طرح راهبردی تحول کسب وکار این بانک با بیان آنکه برنامه های بهبود در این 
طرح در قالب یک بســته یکپارچه ارائه می شود، اظهار داشت: این بسته شامل 
راهبردها، برنامه های عملیاتی، پروژه ها، ســاختارها و فرایندهای پشتیبان است 
که با بهره گیری از یک متدولوژی شناخته شــده، بر پایه مدل علمی و مختص 
ســازمان های رقابتی تهیه می شــود.وی افزود: طرح راهبردی تحول کسب وکار 
بانک سینا از نظر واقعیت سنجی، بر اساس مدلی انتخاب شده که قابلیت اجرایی 
بیشتری دارد که در تهیه آن از مشارکت بدنه سازمان و تیمی مجرب و مسلط 

به مسئله بهره گیری خواهد شد.

بازدید مدیرعامل بانک توسعه صادرات از 
چند واحد صادراتی اردبیل در هفته دولت

  مدیر عامل بانک توســعه صادرات ایران به مناســبت هفته دولت با ســفر به 
اســتان اردبیل از چند واحد صنعتی صادرات محور این استان بازدید و در مورد 
توســعه همکاری های بانک با این واحدها گفتگو کرد.به گزارش روابط عمومی 
بانک توســعه صادرات ایران، دکتر سیدعلی حسینی، ضمن دیدار با سید حامد 
عاملی استاندار اردبیل و جمعی دیگر از فعاالن اقتصادی این استان، درخصوص 
راه کارها و شرایط مطلوبتر همکاری ها و مشارکت بانک در طرح های ایجادی ، 
توسعه ای و سرمایه در گردش مجموعه های صادراتی و موضوعات مصوب سفر 
ریاست جمهوری تبادل نظر کردند.حسینی در این سفر استانی، از گروه صنعتی 
آرتاویل، اشجع باتری، ریسندگی ریسباف ابریشم و مجتمع غذایی لمان و شرکت 

نورد گستر اردبیل بازدید کرد.

اعطای تندیس ویژه جشنواره »حمایت از 
تولید ملی« به بانک صادرات ایران

   به گــزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانــک با تمرکز بر عملیات 
بانکــداری و هدایت بهینه منابع به ســمت تولید ملی، ســهم مهمی در ایجاد 
اشتغال، توسعه زیرســاخت های اقتصادی، حمایت از شرکت های دانش بنیان و 
عمل به مســئولیت های اجتماعی در کشور داشــته و حمایت از تولید ملی به 
عنوان شــعار محوری این بانک همواره مدنظر مدیران بانک صادرات ایران بوده 
اســت.چهارمین جشــنواره ملی حاتم )حمایت از تولید ملی( با حضور مقامات 
وزارت امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان ادوار مجلس، 
صندوق توسعه ملی، اساتید دانشگاه و صاحب نظران و فعاالن و مدیران واحدهای 
اقتصادی و بنگاه های تولیدی کشور با حمایت بانک صادرات ایران برگزار شد و 
لوح سپاس و تندیس ویژه این همایش با ارزیابی انجام شده توسط کمیته علمی 
این جشــنواره و به دلیل طرح ایجاد زیرســاخت و بستر مناسب جهت توسعه 
گردشگری و توریســم از طریق توسعه اپلیکیشن پرداخت بانک صادرات ایران 

)صاپ( به این بانک اهدا شد.

 ادغام »شعبه سورنا در »شعبه خیابان
 شهید بهشتی

با هدف بهینه ســازی شــبکه شــعبه ها و ارائه بیش از پیش خدمات مطلوب و 
شایســته به مشتریان گرامی، »شعبه سورنا« در »شعبه خیابان شهید بهشتی« 
ادغام می شود.به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، با هدف بهینه سازی شبکه 
شــعبه ها و افزایش بهره وری در ارائه خدمات بانکی به مشــتریان ارجمند، این 
بانک درخصوص ادغام »شــعبه سورنا« در »شعبه خیابان شهید بهشتی« اقدام 
خواهد نمود.در این راستا، مشتریان ارجمند »شعبه سورنا« از تاریخ 27شهریور 
ماه ســال جاری، به منظور دریافت کلیه خدمات بانکی )ریالی، ارزی، اعتباری 
و...(، می توانند به »شــعبه خیابان شهید بهشتی«، واقع در ضلع شمالی خیابان  
شهید  بهشــتی، نرسیده به چهار راه تختی، پاک 1۹3، مراجعه فرمایند.شایان 
ذکر اســت، ضمن اعام عدم تغییر در اطاعات مرتبط با »ســپرده«، »کارت«، 
»تسهیات« و ... مشتریان »شعبه سورنا«، هیچ گونه خللی در ارائه خدمات بانکی 

به مشتریان گرامی ایجاد نخواهد شد.

فروش ارز اربعین امام حسین )ع( در شعب 
ارزی بانک مسکن

فروش ارز ویژه اربعین امام حســین )ع( در شعب ارزی بانک مسکن تا روز 26 
شــهریورماه صورت می گیرد.به گزارش پایگاه خبری بانک مســکن – هیبنا ، 
فروش ارز اربعین امام حســین )ع( در شــعب ارزی بانک مســکن تا تاریخ 26 
شهریورماه سال جاری انجام می شود.بر همین اساس شعب ارزی بانک تا ساعت 
18 اقــدام به فروش ارز ویژه اربعین حســینی می کنند و در ایام تعطیل نیز به 
صورت کشــیک خدمات مذکور از سوی شعب ارزی صورت می گیرد.فروش ارز 
ویژه زائران اربعین حسینی صرفا با ارایه کارت ملی متقاضی و کپی رسید ثبت 
نام در سامانه سماح و یا زایرکارت انجام می گیرد.گفتنی است فروش ارز اربعین 
به صورت اسکناس و حداکثر به مبلغ 100 دالر آمریکا به نرخ توافقی می باشد و 
فروش ارز به زائران باالی 5 تا 18 سال که در سامانه سماح ثبت نام کرده اند نیز 

به سرپرست آنان امکان پذیر است.

خبر خوش برای سهام داران وکار:
افزایش سرمایه 6هزار و 

500میلیارد ریالی بانک کار آفرین
فرشاد محمدپور از ثبت پیشنهاد هیئت مدیره بانک کارآفرین 
جهت افزایش ســرمایه 6 هزار و 500 میلیارد ریالی خبر داد.به 
گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین؛ فرشــاد محمدپور عضو 
هیات مدیره بانک کارآفرین با اشاره به ارائه درخواست افزایش 
سرمایه اولیه بانک به سازمان بورس اوراق بهادار و بانک مرکزی 
گفت: بر اساس عمل به تعهدات مجمع عمومی سالیانه بانک و 
طبــق صحبت های مدیرعامل بانک در جریان برگزاری مجمع 
عمومی عادی ســالیانه، مقرر شد تا برای استحکام مالی بیشتر 
بانک در برابر تکانه های مالی سال 1401 افزایش سرمایه اولیه 

بانک از محل سود انباشته انجام شود.

گرگان؛ میزبان هم اندیشی مدیران، 
کارگزاران و نمایندگان بیمه تعاون

هم اندیشی مدیران، نمایندگان و کارگزاران بیمه تعاون با هدف 
بررسی چالش ها و اتخاذ راهکارهای مطلوب خدمت رسانی به 
میزبانی شعبه گلستان برگزار شد.به گزارش روابط عمومی بیمه 
تعاون، هم اندیشــی مدیریت عامل و مدیران ستادی شرکت با 
نمایندگان و کارگزاران بیمه تعاون در هتل شهاب گرگان برگزار 
شد.در این همایش که با هدف بررسی راهکارها و اتخاذ تدابیر 
جدید برای دســتیابی به اهداف و استراتژیهای سازمانی و نیز 
شناســایی نقطه نظرات و ارائه پیشنهادات برگزار شد، مدیریت 
عامل از همکاری و مشارکت دلسوزانه به عنوان راهکاری نتیجه 
بخش و همیارانه یاد کرد.مظلومی در ادامه با بیان این مورد که 
»بررســی و رفع معایب موجود برای رسیدن به بهبود مستمر 
در ســازمان امری انکار ناپذیر است« از نمایندگان و کارگزاران 
برای بیان چالش های کاری دعوت به سخنرانی کرد.در این هم 
اندیشی که به اشتراک گذاری ایده های کاربردی برای خدمت 
رسانی هرچه بیشتر بیمه تعاون با تأکید بر شعبه مازندران منجر 
شد، مدیران فنی و ستادی بیمه تعاون از جمله مصطفی زحمتی 
پاک، مدیر بیمه های اتومبیل؛ ابراهیم نوروزی دستگردی، مدیر 
امور شــعب و استان ها؛ سمیه محمدی، مدیر روابط عمومی و 
امور مشتریان؛ مریم قندور، مدیر امور نمایندگان و کارگزاران و 
مســلم اسدی، مدیر امور مالی نیز حضور داشته و به هم افزایی 

هرچه بیشتر کمک کردند.

راه اندازی باجه بانکی سیار در مرز 
ایران و عراق

بانک ســپه در پایانه مرزی مهران برای زائران حســینی کارت 
بانکی آنی صادر می کند.بانک ســپه با راه اندازی باجه ســیار 
در پایانه مرزی مهران برای زائران اربعین حســینی، کارت عابر 
بانک آنی صادر می کند.به گزارش پایگاه اطاع رســانی بانک 
سپه: زائران حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( برای دریافت خدمات 
بانکی نظیر صدور کارت بانکی، دریافت و پرداخت وجه، انتقال 
ســاتنا و پایا، کارت به کارت و سایر خدمات ریالی می توانند به 
این باجه سیار مراجعه کنند.شایان ذکر است، باجه سیار مستقر  
بانک ســپه در پایانه مرزی مهران از ساعت 7 صبح الی ساعت 

20 به هم وطنان گرامی خدمت رسانی می کند.

ماهیت حساب تجاری اعالم شد؛

 ۱۰۰ تراکنش به ارزش ۳۵ میلیون تومان در ماه
بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، چنانچه یک حساب بانکی بیش از 100 تراکنش 
در ماه داشــته باشد و 35 میلیون تومان در تراکنش ها جابه جا شود، تراکنش تجاری 
تلقی می شود و باید مالیات پرداخت کند.به گزارش خبرگزاری تسنیم، پس از اجرای 
قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از سوی دولت که منجر به ساماندهی 1۹ 
میلیون درگاه پرداخت و کارتخوان با هدف جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی شد، 
موضوع تفکیک حســاب های تجاری از غیرتجاری به عنوان تکمیل کننده این زنجیره 
مطرح شد که هفته گذشته بانک مرکزی در بخشنامه ای دستورالعمل ناظر بر حساب 
ســپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را برای اجرا به شــبکه بانکی اباغ کرد.

بر اســاس اعام بانک مرکزی، 220 هزار حســاب تجاری شناسایی شده است و این 
موضوع از این لحاظ اهمیت دارد که فرآیند اخذ مالیات از دارنده حساب انجام می شود 
و دیگر شاهد فرار های مالیاتی نخواهیم بود.به گفته اصغر ابوالحسنی؛ قائم مقام بانک 
مرکزی بر اســاس مصوبه شورای پول و اعتبار چنانچه حسابی بیش از 100 تراکنش 
در ماه داشــته باشد و 35 میلیون تومان در تراکنش ها جابه جا شود، تراکنش تجاری 
تلقی می شود. ابتدا پیامکی برای افراد ارسال می شود که تراکنش هایی باالیی که دارد 
حساب تجاری است و حساب تجاری نیازمند اخذ مالیات است و چنانچه فرد مدعی 
شود که کار تجاری انجام نمی دهد و به اشتباه جزو حساب های تجاری شناسایی شده 
می تواند مدارک مربوطه را به ســازمان مالیاتی ارائه کند و مســاله حل می شود.قائم 
مقام بانک مرکزی از ارسال پیامک حساب های تجاری و غیرتجاری به افراد از ابتدای 

مهرماه خبر داد و گفت: نه تنها شناســایی حساب های تجاری خللی در فعالیت افراد 
ایجاد نمی کند و برای حساب های تجاری موارد مشوقی هم در نظر گرفته شده است.

ابوذر ســروش؛ معاون نظارت بانک مرکزی در این باره، هدف بانک مرکزی از تفکیک 
حســاب های تجاری از غیرتجاری را ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی کشور دانست و 
گفت: صاحبان حساب های تجاری دیگر الزم نیست تا برای نقل و انتقاالت بیش از دو 
میلیارد ریال خود به بانک مســتند ارائه کنند، بلکه بانک ها فقط برای نقل و انتقاالت 
باالتر از مبلغ 10 میلیارد ریال باید از این اشخاص مستندات مطالبه کنند.وی با اشاره 
به اقدام افراد برای تجاری شدن حساب های خود تاکید کرد: در روش نخست، اشخاص 
می توانند با مراجعه به درگاه های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور، شماره 
حســاب یا حساب های تجاری خود را اعام کنند. معموالً سازمان امور مالیاتی کشور 
زمان تکمیل اظهارنامه های مالیاتی شــماره حساب های تجاری صاحبان کسب و کار 
را از آن ها استعام می کند، بنابراین افراد می توانند از همان درگاه، شماره حساب های 
تجاری خود را اظهار کنند. پس از اظهار مودیان، ســازمان امور مالیاتی کشور صحت 
اطاعات حساب و تعلق آن به مودی را از سامانه سیاح بانک مرکزی استعام می کند 
و در صورت تایید، مراتب را به صورت سیستمی به بانک مرکزی اعام می کند. بانک 
مرکزی نیز شــماره حساب دریافتی را به صورت سیستمی به بانک عامل برای تغییر 
وضعیت به حســاب تجاری، اعام می کند؛ بنابراین همه حساب های اعامی از سوی 
سازمان امور مالیاتی کشــور تجاری می شوند. البته به استثنای حساب های اشخاص 

خارجی دارای کســب و کار که مجوز کار یا ســرمایه گذاری در کشــور را از مراجع 
ذی صاح دریافت کرده باشند.سروش افزود: در روش دوم، افراد می توانند به بانک های 
عامل مراجعه و اطاعات حساب های خود نزد آن ها را که می خواهند به حساب تجاری 
تبدیل شود اعام کنند. در این حالت صاحبان کسب و کار باید شماره پرونده مالیاتی 
خود را نیز به متصدیان بانکی اعام کنند. بانک عامل پس از ارسال سیستمی اطاعات 
به ســازمان امور مالیاتی از مســیری که بانک مرکزی تدارک دیده اســت و دریافت 
تاییدیه از آن سازمان، می تواند حساب معرفی شده را تجاری کند.معاون نظارت بانک 
مرکزی اظهار کرد: بانک مرکزی برای صاحبان حساب های تجاری، آستانه روزانه نقل و 
انتقاالت غیر حضوری را به 5 میلیارد ریال و ماهانه 30 میلیارد ریال افزایش داده است. 
عاوه بر آن، از آنجایی که ابزار چک در کسب و کار های اشخاص کاربرد زیادی دارد، 
حد نصاب بازگشت چک های قبلی یا ثبت صدور و تأیید چک ها در سامانه صیاد برای 
صدور و اعطای دسته چک جدید که برای عموم مردم 80 درصد در نظر گرفته شده 
بود برای صاحبان حساب های تجاری به 60 درصد کاهش یافته است. مضافاً صاحبان 
حســاب های تجاری دیگر الزم نیست تا برای نقل و انتقاالت بیش از دو میلیارد ریال 
خود به بانک مستند ارائه کنند، بلکه بانک ها فقط برای نقل و انتقاالت باالتر از مبلغ 
10 میلیارد ریال باید از این اشخاص مستندات مطالبه کنند. مشوق های دیگری نیز 
برای صاحبان حساب های تجاری در نظر گرفته شده که امید است با اعمال آن ها، گام 

مثبتی در تسهیل مبادالت تجاری برداشته شود.

تــورم ضعیف کلیدی برای صعود پایدار طا به باالی 1750 
دالر خواهــد بود.به گزارش ایســنا، برخی خوش بینی ها در 
حال بازگشــت به بازار طا هســتند، زیرا قیمت ها هفته را 
در قلمروی بی طرف به پایان می رسانند و از حمایت 1700 
دالر در هر اونس جهش می کنند. با این حال، تحلیلگران به 
سرمایه گذاران هشــدار می دهند که اگر این خوش بینی در 
یک شکست جدید در مسیر صعودی شکوفا شود، داده های 
اقتصادی هفته آینده باید به طور قابل توجهی ضعیف تر از حد 
انتظار باشد.تمرکز اصلی سرمایه گذاران طا در هفته آینده 
دو نقطه داده تورمی خواهد بود؛ شاخص قیمت مصرف کننده 

ایاالت متحده در روز ســه شــنبه و انتظارات تورمی اولیه از 
دانشگاه میشیگان. همچنین در هفته آینده، خرده فروشی در 
ایاالت متحده در ماه اگوســت، معیاری ضروری برای تعیین 
اینکه چگونه مصرف کنندگان با افزایش شدید نرخ های بهره 
توســط فدرال رزرو افزایش می یابند، خواهد بــود.اد مویا، 
تحلیلگر ارشــد بازار ایاالت متحــده در OANDA گفت که 
تورم ضعیف می تواند طا را در هفته آینده تقویت کند زیرا 
می تواند به سرمایه گذاران و بازارها کمک کند تا تعیین کنند 
که فدرال رزرو چقدر نرخ بهره را باال خواهد برد.او گفت: اگر 
تورم کاهش یابد، این احتمال وجود دارد که شــاهد افزایش 

نرخ بهره از 4 درصد نباشیم. اگر این اتفاق بیفتد، احتماالً دالر 
آمریکا به اوج خود رسیده است و مقداری آرامش را برای طا 
فراهم می کند.با این حــال، مویا همچنین گفت که نادیده 
گرفتن جزئی در داده ها ممکن اســت برای تغییر انتظارات 
نسبتاً محکم برای تصمیم گیری سیاست پولی بعدی فدرال 
رزرو در اواخر این ماه کافی نباشد. بازارها ۹0 درصد احتمال 
می دهند که فــدرال رزرو نرخ بهره را 75 واحد پایه افزایش 
دهد. تحلیلگران گفته اند که اگر این انتظارات کاهش نیابد، 
خوش بینــی جدید طــا می تواند به ســرعت از بین برود.

کریستوفر وکیو، تحلیلگر ارشــد بازار در DailyFX می گوید: 
اگر فدرال رزرو تنها 50 واحد پایه نرخ بهره را افزایش دهد، 
این می تواند به طا شتاب بیشــتری بدهد. همچنین، طا 
این پتانســیل را دارد که هفته آینــده به 1760 دالر در هر 
اونس برسد.بر اساس برآوردها، اقتصاددانان با کاهش قیمت 

بنزیــن و انرژی در ماه 
گذشــته پیش بینــی 
می کنند که شــاخص 
قیمت مصرف کننده در 
ماه اگوست 0.1 درصد 
کاهش یابــد. در عین 
حال، انتظار می رود که 
تورم اصلی، که قیمت 

انرژی و مواد غذایــی را در بر نمی گیرد، 0.2 درصد افزایش 
یابد.به نقل از کیتکونیوز، برخی از تحلیلگران اظهار کردند که 
اگرچه قیمت طا در هفته آینده ممکن است افزایش یابد، اما 
انتظار دارند روند نزولی فعلی آن همچنان ادامه داشته باشد. 
داده های ضعیف شاخص قیمت مصرف کننده می تواند فشار 

کوتاهی ایجاد کند، اما ما آن را پایدار نمی بینیم.

پیش بینی بازار طای جهانی

کلید صعود طال مشخص شد

بانک قرض الحسنه مهر ایران در همکاری با کمیته 
امداد پیشتاز بوده است

قائم مقام مدیرکل کمیته امداد امام خمینی »ره« خراسان رضوی گفت: امید داریم به کمک 
خدمات و سبد محصوالت متنوع بانک قرض الحسنه مهر ایران، به اهداف ترسیمی نظام و بیانات 
مقام معظم رهبری )مد ظله العالی( در حوزه اشتغالزایی، جامه عمل بپوشانیم.به گزارش روابط 
عمومی بانک قرض الحســنه مهر ایران، »سید مصطفی موسوی ازغدی« قائم مقام مدیرکل 
کمیته امداد خمینی )ره( خراسان رضوی با حضور در دفتر »نوراله نظریان« سرپرست مدیریت 
شــعب بانک در این استان، با اشاره به اینکه هر دو مجموعه مولود انقاب اسامی هستند و 
مأموریت اصلی آن ها حمایت از اقشار کم برخوردار جامعه است، بیان داشت: بانک قرض الحسنه 

مهر ایران در همکاری خود با کمیته امداد نسبت به سایر بانک ها پیشتاز بوده است.

تا 5 مهر و در نقاط مرزی؛ سقف برداشت 
 کارت های شتابی از خودپردازها

 500 هزار تومان شد
تا 5 مهر و در نقاط مرزی؛ ســقف برداشت کارت های شتابی از خودپردازها 500 هزار 
تومان شــددرحالی پیش از این با مجوز بانک مرکزی، سقف برداشت وجه نقد درون 
بانکــی در نقاط مرزی به 500 هزار تومان افزایش یافته بود، طبق اعام ســخنگوی 
بانک مرکزی از امروز ســقف برداشــت نقدی کارت های عضو شتاب در نقاط مرزی 
نیز 500 هزار تومان خواهد شــد.مصطفی قمری وفا در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری تسنیم، اعام کرد: سقف برداشت وجه نقد برای تمام کارت های عضو شتاب 

در خودپردازهای شبکه بانکی در چند نقطه مرزی 500 هزار تومان شد.
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گزیده خبر

زلنسکی: 
مذاکره با روسیه فعال غیرممکن است

ولودیمیــر زلنســکی تاکید کــرد کــه مذاکره با 
فدراسیون روسیه درخصوص پایان جنگ همچنان 
»غیرممکن« است زیرا این کشور در ایجاد هرگونه 
مواضع مناســب »شکست« خورده است.به گزارش 
ایسنا، به نقل از پایگاه خبری »یوکراینسکا پراودا«، 

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین طی نشست ساالنه »استراتژی 
اروپایی یالتا« )YES( عنوان داشــت: »ما می خواهیم به جنگ خاتمه دهیم، 
اما توانایی و شرایط ما تغییر کرده است. مردم ما نمی خواهند با تروریست ها 
مذاکره کنند. گرچه برخی می توانند با تروریست ها ارتباط برقرار کنند زیرا 
دست کم آن ها می دانند که این تروریست ها چه می خواهند.«وی مدعی شد 
که »هیچ اطمینانی وجود ندارد که طرف روسی به وعده هایی که می دهد، 
عمل خواهد کرد.« زلنسکی افزود: »من فکر می کنم آن ها به وعده هایشان 
عمل نخواهند کــرد. هیچکس باور ندارد که آن ها به وعده هایشــان عمل 
خواهند کرد.«رئیس جمهوری اوکراین در ادامه توضیح داد: »جهت راه اندازی 
ارتباط دیپلماتیک با روسیه، رهبران این کشور باید عزم سیاسی خودشان را 
نشان دهند. آن ها باید رفتار کردن مانند تروریست ها را متوقف کنند. آن ها 
باید نشــان دهند که آماده برگرداندن سرزمینی هستند که متعلق به آن ها 
نیست. ســپس ما می توانیم درخصوص مسائلی گفت وگو کنیم که ممکن 
است منجر به اقدامات دیپلماتیک مشخصی شود.«در همین حال اوکراین 
ضمن اعالم پیشروی ده ها کیلومتری نیروهای نظامی خود در جبهه جنوب 
مدعی شد که کنترل یک شهر کلیدی واقع در شرق این کشور را بار دیگر 
در دســت گرفته است. ارتش روســیه اما گفته است به منظور دستیابی به 
اهداف عملیات نظامی اش، تصمیم به ســازماندهی مجدد نیروها در مناطق 

شرقی گرفته است.

حمله جنگنده های ترکیه به سنجار
منابع خبــری عراق دیــروز )یکشــنبه( از حمله 
جنگنده های ترکیه به منطقه ای در استان نینوا در 
شــمال عراق خبر دادند.به گزارش ایسنا، به نقل از 
شفق نیوز، منابع محلی اعالم کردند که جنگنده های 
ترکیــه منطقه »باری« از توابع »ســنجار« واقع در 

غرب اســتان نینوا را هدف حمالت خود قــرار دادند.این منابع در این باره 
گزارش دادند که جنگنده های ترکیــه در این حمله دو خودروی نیروهای 
موســوم به »یبشــه« که از نیروهای وفادار به حزب کارگران کردســتان 
)پ ک ک( هستند را هدف قرار دادند.طبق گفته این منابع، این حمله چند 
کشته و مجروح به همراه داشته است.در همین حال شبکه اسکای نیوز اعالم 
کــرد که در این حمله خودروی غیرنظامیــان در منطقه مذکور هدف قرار 
گرفته شده است.شهرستان سنجار در استان نینوا همواره در معرض حمالت 
هوایی ترکیه قرار می گیرد.آنکارا معتقد است که نیروهای پ.ک.ک در این 

شهرستان فعالیت دارند.

دستورات ده گانه مقتدی صدر به حامیانش 
برای مراسم اربعین حسینی

رهبــر جریــان صدر عــراق ضمن درخواســت از 
حامیانش برای ســفر به کربال برای احیای مراسم 
اربعین حسینی دستورات ده گانه ای برای بهتر برگزار 
شدن این مراسم صادر کرد.به گزارش ایسنا، به نقل 
از پایگاه شفق نیوز، مقتدی صدر، رهبر جریان صدر 

عراق در توییتی از حامیانش خواست در طول برگزاری مراسم اربعین موارد 
زیر را رعایت کنند:

- از دادن هرگونه شــعار طایفه ای، نظامــی و حزبی خودداری کنید، فریاد 
شــما فقط و فقط باید ذکر نام خداوند، طاعت او، امام حســین و اهل بیت 

سالم اهلل علیهم باشد؛
- ســرایا السالم و حشد شــعبی از هرگونه اقدام امنیتی در مراسم اربعین 

خودداری کنند؛
- بــدون پرچم های خاص متعلق به یک گروه یــا طرف یا اردوگاه یا حزب 
و حتی طائفه  حرکت کنید...که امام حســین، اماِم اسالم، انسانیت و اصالح 

است؛
- بدون دست گرفتن تصاویر شهدا، همه آن ها -که رضوان خداوند شاملشان 

باشد- فانی در امام حسین هستند که سرور شهدای بهشت است؛
- بدون پوشــیدن کفن یا هرگونه پوششی که شــما را از دیگر زوار متمایز 
کند به ویژه پوشش نظامی حرکت کنید؛ همه تنها لباس اخالص و طهارت 

بر تن کنند؛
- به صبر و حکمت و اخالق پایبند باشید؛

- تروریست یا شبه نظامی یا بعثی خواندن دیگران و تهمت زدن به آن ها در 
مراسم اربعین حسینی حرام است؛

- تعدی به زوار خارجی به خصوص برادران ایرانی با هر روشــی زشــت و 
ممنوع و حرام است؛

- حمل هر گونه سالح گرم یا سرد ممنوع و حتی حرام است؛
- باالتریــن همکاری با نیروهای امنیتی در همــه مناطق عراق به ویژه در 

کربالی مقدس را داشته باشید.
پیشــاپیش از این امر تشکر می کنیم، کسی که این دستورات را نقض کند 
نیروهای امنیتی با او برخورد خواهند کرد. کســی که به چنین دستوراتی 

عمل نکند از ما نیست.
وی همچنین از امکان اجرای این دســتورات تا ۲۸ صفر و رحلت رســول 

اکرم)ص( و مراسم عزاداری در مرقد امام علی)ع( در نجف اشرف خبر داد.

بمب خبری نیروی دریایی آمریکا؛ 

»ویدئوهای بیشتری از یوفو موجود است«
به دنبال انتشــار ویدئوهایی از رویت »پدیده های ناشــناس 
هوایِی« غیرقابل توضیح، نیروی دریایی آمریکا اعالم کرد که 
سایر ویدئوهای موجود را از حالت طبقه بندی خارج نمی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دفتر فرماندهی 
عملیات نیروی دریایی آمریکا درخواست سازمان شفاف سازی 
»بلــک ُولت« برای انتشــار ویدئوهای بیشــتر درباره رویت 
»اشــیاء ناشناس پرنده« موسوم به »یوفو« را رد کرد.درحالی 
کــه دفتر فرماندهی نیروی دریایی آمریکا با زیرپا گذاشــتن 
رویکرد همیشــگی پنتاگون مبنی بر »عدم تایید یا تکذیب 
موضوعات«، در اختیار داشتن ویدئوهای بیشتر را تایید کرده، 
اما ضمن اشــاره به »ماهیت حساس« این ویدئوها، از انتشار 
آنها برای عموم امتناع ورزیده اســت.دفتر فرماندهی عملیات 
نیروی دریایی آمریکا به درخواســت مذکور، اینگونه پاســخ 
داده اســت: انتشــار این اطالعات، به امنیت ملی صدمه وارد 
می کند زیرا ممکن است برای دشمنان، اطالعات ارزشمندی 
درباره عملیات ها، نقاط ضعف و یا توانمندی های وزارت دفاع 
یا نیروی دریایی فراهم آورد.درخواست انتشار این ویدئوها که 

تحت قانون آزادی اطالعات اســت، پس از آن مطرح شد که 
پنتاگون با شکستن سنت همیشگی خود مبنی بر خودداری از 
تایید و انتشار مدارک مرتبط با وجود اشیاء ناشناس پرنده، سه 
ویدئو از مشــاهدات عینی این پدیده را منتشر کرد؛ پدیده ای 
 »UAP/که ارتــش آمریکا آن را »پدیده های ناشــناس هوایی
نامیده است.پس از این موضوع، حتی کاشف به عمل آمد که 
وزارت دفاع آمریکا کارگروهی ویژه برای جمع آوری اطالعات 
و مدارک مرتبط با این اشیاء ناشناس ایجاد کرده است.با این 
حال، نیروی دریایی آمریکا از انتشار ویدئوهای دیگر خودداری 
و در توضیح دلیل انتشــار این ســه ویدئو نیز اعالم کرد که 
ویدئوهای مذکــور پیش از این به مطبوعات درز پیدا کرده و 
وزارت دفاع آمریکا مجبور شده تا آنها را از حالت طبقه بندی 
خارج کند.در یکی از این ویدئوها که به صورت سیاه و سفید 
ضبط و در سال ۲۰۱۷ منتشر شد، یک جنگنده آمریکایی در 
حال هدف گرفتن یک شــی ناشناس پرنده دیده می شود اما 
این شــی پس از چند ثانیه معلق بودن روی هوا، به ســرعت 

شتاب گرفته و در کسری از ثانیه در افق محو می شود.

تهران-ایرنا- روزنامه نیویورک پست نوشت: درحالی که اروپا با توقف فعالیت خط لوله نورد استریم 
از ســوی روسیه، خود را آماده کمبود انرژی و زمستانی سخت می کند، تحلیل جدید نشان می 
دهد که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نیز با توقف اجاره اراضی فدرال برای حفاری نفت و گاز، کشورش را به سمت سرنوشت 
مشابهی سوق می دهد.به گزارش روز یکشنبه ایرنا، این رسانه آمریکایی افزود: بر اساس اخبار و گزارش های رسانه ای، بایدن  تا 
۲۰ آگوست، تنها ۱۲۶ هزار و ۲۲۸ هکتار زمین را برای استخراج نفت و گاز اجاره داده بود که در مقایسه با ۱۹ ماه اول دوران 
ریاست جمهوری تمام رئیسان جمهوری آمریکا در ادوار اخیر )از زمان هری ترومن( بسیار ناچیز است.در واقع، هیچ رئیس جمهور 
دیگری از زمان ریچارد نیکســون کمتر از ۴.۴ میلیون هکتار، ۳۵ برابر بایدن، در اجاره این اراضی نقش نداشــته است.بایدن در 
کمپین های انتخاباتی اش درباره توقف استفاده از سوخت فسلیی وعده داد و گفت دیگر در اراضی فدرال حفاری انجام نمی شود، 
صنایع نفتی نمی توانند به حفاری های خود ادامه دهند.وی در یکی از اولین اقداماتش ممنوعیت نامحدود را برای اجاره زمین 
های فدرال جهت حفاری نفت و گاز وضع کرد.نیویورک پست نوشت: فقدان اجاره نامه به طور مستقیم کمکی به افزایش قیمت 
انرژی و بنزین نمی کند زیرا بعد از اعطای مجوزها تولید نفت سالها طول می کشد. رهبران این صنعت نفت و گاز درباره افزایش 
قیمت ها و کمبود آن هشدار داده اند.در اروپا، رهبران این قاره مبارزه با تغییرات آب و هوایی را در اولویت قرار دادند و نیروگاه 
هایی را که ازسوخت فسیلی استفاده می کردند تعطیل کردند و حتی این تصمیم را درباره نیروگاه های هسته ای هم اتخاذ کردند 
بدون این که برنامه ای برای محدودیت مصرف داشته باشند و همین عاملی برای وابستگی خطرناک آنها به نفت و گاز روسیه شد.

تهران – ایرنا - نشــریه نیوزویک در گزارشــی با اشاره به بهبود نسبی محبوبیت رئیس جمهوری 
کنونی آمریکا در نظرســنجی ها یادآور شــد که در ۷۰ سال اخیر سابقه نداشته که محبوبیت رئیس دولت در آستانه انتخابات 
میاندوره ای بیش از اوایل آن ســال باشــد.به گزارش ایرنا، نشــریه دیجیتالی نیوزویک در گزارشی به نقل از داده های موسسه 
افکارسنجی گالوپ نوشت که میزان محبوبیت بایدن اکنون که کمتر از دو ماه به انتخابات میاندوره ای کنگره مانده بیش از اوایل 
سال ۲۰۲۲ بوده و نشان می دهد که محبوبیت وی روندی متفاوت از اسالفش در پیش گرفته است.با تحلیل داده های آماری 
موسســه گالوپ مشخص می شود که هیچ رئیس جمهوری در ۷۰ سال گذشته نتوانسته اقبال عمومی بیشتری در پائیز سال 
برگزاری انتخابات میاندوره ای نسبت به ابتدای آن کسب کند.طبق این تحلیل، میزان محبوبیت سران آمریکا در آستانه انتخابات 
میاندوره ای نسبت به ابتدای سال به طور میانگین ۸ درصد کاهش داشته است.با این حال جدیدترین یافته های گالوپ نشان 
می دهد که محبوبیت بایدن بر خالف دیگران و دو ماه مانده به انتخابات رو به ســمت بهبود بوده و از ۴۱ درصد اوایل فوریه با 
افزایشی ۳ درصدی به ۴۴ درصد در اواسط تابستان رسیده است.محبوبیت دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا از ۲۹ 
ژانویه تا ۴ فوریه سال  ۲۰۱۸، ۴۰ درصد بود و با وجود تثبیت در اوایل سپتنامبر، در آستانه انتخابات میاندوره ای به ۳۸ درصد 
کاهش یافت.محبوبیت باراک اوباما نیز از ۱ تا ۷ فوریه سال ۲۰۱۰ به ۵۰ درصد رسیده بود که در اوایل سپتامبر به ۴۶ درصد و 

در آستانه انتخابات به ۴۵ درصد نزول کرد.

کابوس بحران انرژی در آمریکا با 
تصمیم بایدن در حوزه نفت و گاز

انتخابات میاندوره ای آمریکا

 امید دموکرات ها به بهبود محبوبیت 
بایدن
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پژوهشــگران آمریکایی در پژوهش جدید خود، گروهی از ســلول های 
ایمنی را طوری مهندســی کرده اند که قابلیت روشن و خاموش شدن 
دارند و می توانند به درمان سرطان کمک کنند.به گزارش ایسنا و به نقل 
از وب سایت رسمی »دانشگاه بوستون«)Boston University(، میلیاردها 
ســلول ایمنی که به محافظت از ما در برابر بیماری ها کمک می کنند، 
کارهای شگفت انگیزی را انجام می دهند اما گاهی اوقات به کمی تقویت 
نیاز دارند. دانشمندان دهه ها سعی داشته اند تا راه هایی را برای مهندسی 
کردن ســلول های ایمنــی زنده به منظور مبارزه بهتــر با بیماری های 
تهاجمی مانند ســرطان پیدا کنند.یکی از پیشرفت های بزرگ و نسبتا 
جدید در مبارزه با ســرطان، درمان با »سلول های T کایمریک گیرنده 
 T اســت. این درمان، اصالح سلول های ایمنی )CAR T cells(»آنتی ژن
را شــامل می شود که نیروگاه های میکروسکوپی برای گرفتن عفونت ها 
هســتند. دانشمندان، راهی را برای حذف ســلول های T از خون افراد، 
وارد کردن نوع خاصی از ژن به نام گیرنده که به ســلول های سرطانی 
متصل می شود و انتقال دادن سلول های T مهندسی شده به بیمار پیدا 
کرده انــد. این نوع گیرنده برای مطابقت با ســرطان مورد نظر طراحی 
شده و ثابت کرده است که می تواند برای درمان انواع خاصی از سرطان 
به ویژه ســرطان خون، موثر باشد. هنگامی که سلول های T کایمریک 
گیرنده آنتی ژن دوباره وارد جریان خون می شوند، تکثیر شدن و مبارزه 
خود را آغاز می کنند.»ویلسون وانگ«)Wilson Wong(، دانشیار مهندسی 
پزشکی »کالج مهندسی دانشگاه بوســتون«)ENG( گفت: این فناوری 

هیجان انگیزی است اما مشکالتی نیز وجود دارند.

دســتگاهی که به زنان کمک می کند عالئم ســرطان پستان را در 
خانه بررســی کنند، برنده جایزه جیمز دایســون در بریتانیا شد.به 
گزارش ایسنا و به نقل از استاندارد، دستگاه تشخیص سرطان پستان 
دات پالت)Dotplot(، که توسط دبرا بابالوال)Debra Babalola( و شفالی 
بوهرا)Shefali Bohra(، دو فارغ التحصیل رشــته طراحی و مهندسی 
از امپریال کالج لندن و کالج ســلطنتی هنر طراحی شده، موفق به 
دریافت جایزه دایســون)James Dyson( در بریتانیا شــد. این جایزه 
یک جایزه  بین المللی مهم در حوزه طراحی و مهندســی است. این 
ابزار تشــخیصی اکنون وارد مرحله بین المللی جایزه جیمز دایسون 

می شود که برنده آن در روز ۱۶ نوامبر)۲۵ آبان( اعالم خواهد شد.
کاربران با ارائه اطالعات و حرکت دادن دســتگاه به صورت دستی 
در اطــراف ناحیه مورد نظر می توانند به بررســی عالئم ســرطان 
پستان بپردازند. فناوری این دستگاه شباهت زیادی به سونوگرافی 
یا ماموگرافــی دارد.داده ها به صورت ماهانه برای بررســی هرگونه 
تغییرات غیر طبیعی در بافت پســتان مورد بررسی قرار می گیرند. 
ســپس کاربران می توانند این گزارش ها را مستقیماً به پزشک خود 
ارسال کنند.این دستگاه باید پیش از تجاری شدن آزمایشات بالینی 
را پشت سر بگذارد با این وجود تشخیص زودهنگام سرطان پستان 
می تواند تفاوت بزرگی میان مرگ و زندگی ایجاد کند.طبق تحقیقات 
موسسه سرطان انگلستان، ۱۰۰ درصد از بیمارانی که بیماری آنها در 
مرحله اول تشخیص داده شده است، دستکم یک سال عمر کرده اند 
در حالی کــه این آمار برای بیمارانی که بیمــاری آن ها در مرحله 

چهارم شناسایی شد، ۶۶ درصد بوده است. 

درمان سرطان با سلول هایی که 
روشن و خاموش می شوند!

دستگاه تشخیص خانگی سرطان 
پستان برنده جایزه طراحی 

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

بارش باران در شهر داکا بنگالدش/ رویترز

فولکس واگن ID-Xtreme کانسپت با الهام از مدل های رالی
فولکس واگن از آخرین مدل مفهومی الکتریکی خود با نام »ID.EXTREME« پرده برداری کرده است. این شاسی بلند چهاچرخ محرک از 
فنربندی با امکناتی چون ارتفاع بیشتر نسبت به ID.4 و میل ضدبرخورد سود می برد.ID.EXTREME در رویداد ساالنه گروه خودروسازی 
فولکس واگن در »لوکارنو«، سوییس، رونمایی شد. سازنده برای تولید این مدل، شاسی بلند GTX 4.ID، قدرتمندترین مدل در خط تولید 
خود، را منبع کارش قرار داده است. این کانسپت از نرم افزار جدید و ویژگی موسوم به »high-drive performance« سود می برد که قدرت 
خروجی آن را ۸۶ اسب بخار بیشتر از GTX 4.ID و به ۳۷۷ اسب بخار رسانده است.فولکس واگن برای تهیه این مدل دست به تغییرات 
ظاهری متعددی زده است. سپر جلوی خودرو به لطف فناوری سه بعدی بازسازی شده تا چهره ای سرسخت تر و مصمم تر به این کانسپت 
بدهد. تایرهای آفرود این مدل دور رینگ های ۱۸ اینچی با طراحی رالی آن را گرفته اند. کف بدنه نیز از زیر با سپر آلومینیومی پوشانده 
شده اســت تا در مسیرهای ناهموار، آسیبی متوجه اجزای اصلی بدنه نشود.فولکس واگن به جز سپر، گرافیک چراغ های مه شکن را هم 
تغییر داده، یک باربند و چراغ های LED اضافه را به سقف افزوده و طاق های جدیدی را برای چرخ های این خودرو تدارک دیده است. از 

ویژگی های جدید این مدل می توان به سیستم تولید صدای مصنوعی آن اشاره کرد.

ثبت یک رکورد توسط لواندوفسکی در اللیگا
مهاجم لهســتانی بایرن مونیخ با گلزنی در دیدار برابر کادیز یک رکورد جدید را در رقابتهای اللیگا به نام خود به ثبت رســاند.به 
گزارش ایسنا و به نقل از الموندو، بارسلونا در هفته پنجم رقابت های اللیگا با چهار گل کادیز را درهم کوبید.روبرت لواندوفسکی 
توانســت گل دوم آبی اناری ها را در این بازی به ثمر رســاند و بار دیگر شایســتگی های خود را ثابت کند.لواندوفسکی در پنج 

بازی نخست خود با پیراهن بارسلونا در رقابتهای اللیگا موفق به زدن ۶ گل شده است که این یک رکورد در تاریخ اللیگا است.
قبل از لواندوفسکی هیچ بازیکنی در تاریخ رقابت های اللیگا موفق نشده است که در پنج بازی آغازین خود در این رقابت ها ۶ گل 
به ثمر رساند.پیش از این سیلوا ستاره سویا توانسته بود که در ۶ بازی در سال ۲۰۱۸ موفق به زدن ۶ گل شود.لواندوفسکی خرید 

بسیار خوبی برای آبی اناری ها بوده است. اودر بازی نخست خود در لیگ قهرمانان اروپا هم هت تریک کرد.

زج نقش تو رد خیال ما نیست
زج با غمت اتصال ما نیست

شد روز من از غمت چو سالی
لیکن هچ کنم؟ چو سال ما نیست

از زلف تو حلقه ای ندیدیم
کو رد پی گوشمال ما نیست

از روی تو کام دل هچ جوییم؟
گوش تو چو رب سؤال ما نیست

بار چو تو دلبری کشیدن
رد قوت احتمال ما نیست

از خیل هک ای؟ هک رب رخ تو
زلفت همه هست و خال ما نیست

حال دل ما ز خویشتن رپس
زریا هک کسی هب حال ما نیست

پیشنهاد

چهره روز

قاضی و جالدش
کتــاب قاضی و جــالدش اثر فریدریــش دورنمات، 
نمایشنامه و رمان نویس مشهور سوئیسی است که به 
همراه کتاب دیگر او – سوءظن – طی سال های ۱۹۵۰ 
تا ۱۹۵۲ نوشته شده اند. نیاز مالی – به دلیل بیماری 
دورنمات و همســرش – سبب خلق این دو اثر شد، و 
شروع آثار بعدی او در زمینه ادبیات پلیسی شد. این 
رمان، داستانی پلیسی و جذاب است که با قتل افسر 
پلیسی به نام اشــمید که از منظم ترین و ماهرترین 
افسرهای جوان اداره پلیس است شروع می شود. بعد 
از این اتفاق، تحقیقات آغاز می شود و قهرمان داستان، 
که به هیچ  وجه شــبیه قهرمان داستان های پلیسی 
نیســت وارد می شــود. بازرس پیر و بیماری به اسم 
برالخ که در روزهای آخر عمر خود اســت.با وجود اینکه برالخ ظاهری قهرمانانه ندارد اما ماموری 
کارکشته است که در ضمن، رییس مامور کشته شده، یعنی اشمید نیز می باشد. در بخش دیگری 
از داستان کتاب متوجه می شویم که بازرس در گذشته، روزی در می خانه ای با یک مرد شرط بندی 
عجیبی می کند که سرگذشــت هر دو آن ها را تغییر می دهد.کســی که بازرس با او شرط بندی 
کرده بود، فردی به اسم گاستمان است. شخصی که در پوشش سیاست و دیپلماسی جنایت های 
ســیاه و پلیدی انجام می دهد و در زمان شــرط بندی بازرس برالخ با گفتن این جمله که »انسان 
مهره ی شــطرنج نیست که جنایتکارها به دلخواه حرکتش بدهند، هر جنایتکاری زمانی دستش 
رو می شــود.« با او شــرط می بندد که روزی او رابه سزای اعمالش برساند. در ادامه کتاب قاضی و 

جالدش بازرس متوجه اتفاق عجیبی می شود و…

فریدریش دورنمات
 )Friedrich Dürrenmatt :فریدریش دورنمات )به آلمانی
نمایشــنامه نویس و رمان نویس برجسته سوئیسی در 
پنجم ژانویه )۱۵ دی( ۱۹۲۱ در یکی از روســتاهای 
اطراف شهر برن در کشور ســوئیس متولد شد. پدر 
دورنمات کشیشــی معتقد و متدیــن و پدربزرگش 
شاعری بذله گو و سرشناس بود که به خاطر شعرهای 
انتقادآمیز سیاســی که می ســرود به او لقب شــاعر 
سیاسی پرخاشــجو داده بودند. تأثیر ویژگی های این 
دو نفر بر دورنمات بسیار زیاد بود، چنان که این تأثیر 
را به آسانی در بیشتر نوشته های این نمایشنامه نویس 
شــهیر می توان مشاهده کرد.دورنمات در ۱۳ سالگی 
همراه با خانواده راهی پایتخت شد. در این شهر پس 
از اتمام دوران متوسطه وارد دانشگاه شد و بر اساس تأثیری که از پدر و پدربزرگش گرفته بود در 
رشته علوم دینی، فلسفه و ادبیات آلمانی به تحصیل پرداخت. پس از تحصیل در رشته ادبیات و 
فلســفه، چندی در کش و قوس بود که نقاشــی را حرفه خود قرار دهد یا نویسندگی را. به زودی 
حرفه نویسندگی را برگزید، اما نقاشی را هم هرگز کنار نگذاشت. تابلوها و طرح های او آشکارا نشان 
می دهد که تئاتر برای او پلی میان نقاشی و ادبیات است.]۱[ در جوانی، نقد تئاتر و نیز رمان های 
جنایی هم می نوشــت. پس از چند سال وارد دانشــگاه زوریخ شد و در رشته هنر و فلسفه ادامه 
تحصیل داد. اما پس از مدتی فشار مالی و فضای کلی دانشگاه و پرداختن به ادبیات نمایشی او را 
از ادامه تحصیل بازداشت. این نویسنده که ثروت پدری نداشت به کار نگارش مشغول شد و کتاب 
مشکالت تئاتر را به رشته تحریر درآورد. او برای امرار معاش به نوشتن نمایشنامه های رادیویی روی 
آورد و از این راه پول خوبی به دست آورد، چنان که موفق شد مشکالت مالی خانواده را که شامل 

همسر و سه فرزندش می شد از این راه تا حدود زیادی حل کند.

فرهنگ

با کسب ۳ جایزه از دوره هفتاد و نهمین 
جشــنواره فیلم ونیز، شمار جوایز کسب 
شــده ســینمای ایــران از قدیمی ترین 
جشــنواره ســینمایی جهان به عدد ۶۱ 
رســید.به گزارش ایسنا، هفتاد و نهمین 
جشنواره فیلم ونیز در حالی به کار خود 
پایان داد که در شب اختتامیه سه جایزه 
مهم به سینمای ایران تعلق گرفت و فیلم 
»جنگ جهانی سوم« به کارگردانی هومن 
ســیدی جایزه بهترین فیلــم و بهترین 
بازیگر مرد )محســن تنابنــده( بخش افق ها را به خود اختصاص داد و فیلم »خرس نیســت« از 
جعفر پناهی جایزه ویژه هیات داوران بخش مسابقه اصلی را به خود اختصاص داد. حضور پرفروغ 
سینمای ایران در دوره اخیر جشنواره ونیز در حالی رقم خورد که سال گذشته سینمای ایران تنها 
در بخش جنبی هفته منتقدین با فیلم »زاالوا« حضور داشت و جایزه بزرگ این بخش را دریافت 
کرد. در ســال ۲۰۲۰ نیز سینمای ایران حضور چشمگیری در ونیز به ثبت رساند و شش جایزه 
کسب کرد. فیلم »دشت خاموش« ساخته احمد بهرامی توانست جایزه بهترین فیلم بخش افق ها 
را به خود اختصاص داد )جایزه ای که امسال با فیلم جنگ جهانی سوم بار دیگر به سینمای ایران 
رســید( و روح اهلل زمانی نیز برای بازی در فیلم »خورشــید« به کارگردانی مجید مجیدی جایزه 
»مارچلو ماسترویانی« ویژه بازیگر نوظهور جشنواره را کسب کرد. »جنایت بی دقت« ساخته شهرام 
مکری جایزه فیلمنامه چهاردهمین دوره جوایز بیساتوی طالیی را  دریافت کرد و جایزه بهترین 
فیلم بنیاد ملی محیط زیست ایتالیا و جایزه فیپرشی بهترین فیلم بخش افق ها و بخش های جنبی 

به »دشت خاموش« رسید.

سینمای ایران و جایزه هایش از ونیز
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