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رییس کل سازمان نظام پرستاری اعالم کرد
خانه نشینی ۱۰ هزار پرستار

رییس کل ســازمان نظام پرســتاری 
بــا بیــان اینکــه در روز خدمت مهر 
ماندگار اعالم شــد که از آخر شهریور 
پرداختی هــای ناشــی از تعرفه گذاری 
خدمات پرستاری، انجام می شود، گفت: 
اجرای قانــون تعرفه گــذاری خدمات 
پرستاری از اول دی ماه ۱۴۰۰ خواهد 

بود و باید معوقه آن پرداخت شود.به گزارش ایسنا، محمد میرزابیگی 
در نشستی خبری درباره قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، بیان 
کرد: تعرفه گذاری خدمات پرســتاری تقریبا به مرحله اجرا رسیده و 
در این زمینه بویژه از مقام معظم رهبری تشــکر می کنیم. در رابطه 
با این قانون، جلســاتی با شــورای عالی بیمه و دولت های دوازدهم و 
سیزدهم داشتیم که منجر به تصویب آیین نامه اجرایی تعرفه گذاری 
خدمات پرستاری شد. در این زمینه سه دستورالعمل باید در راستای 
 HIS اجرای آیین نامه انجام می شــد. اول آییــن نامه ثبت خدمات در
بیمارستانی بود. دیگری آیین نامه رسیدگی به اسناد برای ممیزی های 
بیمه ای اســت و بخش سوم آیین نامه بازتوزیع است که نوشته شد و 
به شــکل آزمایشی در چند بیمارســتان اجرایی شد.وی افزود: نهایتا 
در تاریخ ۱۶ شــهریور قرار شــد که آیین نامه ابالغ شود تا حداقل به 
مدت یک ماه اجرای آزمایشــی آیین نامه بازتوزیع انجام شود تا بر این 
 HIS اســاس میزان دریافتی کارانه پرستاران مشخص شود. آیین نامه
و آیین نامه رســیدگی به اسناد، ریل گذاری اجرای آیین نامه بازتوزیع 
است. ما معتقد به اجرای قانون هستیم. االن آیین نامه ها شفاف اعالم 
شده است و برای اولین بار در تاریخ پرستاری کشور ضریب K و ارزش 
نسبی خدمات پرستاری تعریف شد که برابر با سایر گروه های پروانه دار 
یا پزشــکان غیر عضو هیئت علمی اســت.او تاکید کرد: هیچ کدام از 
اینهایی که تاکنون ابالغ شــده اســت وحی ُمنَزل نیست و نظرات و 
انتقادات هم اعمال می شــود و از صاحــب نظران هم می خواهیم اگر 
می تواننــد طرح بهتری مبتنی بر قانون ارائه دهند، حتما به ما کمک 
کنند و طرح خود را ارائه دهند تا بهترین طرح اجرایی شود. هرگاه الزم 
باشد می توانیم قطار درحال حرکت را تعمیر کنیم.رئیس کل سازمان 
نظام پرستاری، گفت: قانون به موضوع بسته های خدمتی تاکید کرده 
است و باید این اتفاق می افتاد. تدوین بسته خدمتی تنها برای بخش 
بستری اســت و رفتار در بخش درمانگاهی و سرپایی متفاوت است. 
درآمد حاصل از مراقبت پرســتاری در خدمات درمانگاهی به ازای هر 
خدمت است یا برای بحث دیالیز و شیمی درمانی اعالم می شود درآمد 
حاصل از هر جلسه خدمت محاسبه شــود. بسته خدمتی تنها برای 
بخش بالینی نوشته شده است.او تاکید کرد: اجرای قانون تعرفه گذاری 
خدمات پرســتاری از اول دی ماه ۱۴۰۰ خواهد بود و باید معوقه آن 
پرداخت شود.او در پاسخ به سوال ایسنا درباره زمان اولین واریزی وجه 
حاصل از اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری برای پرستاران، 
گفت: این سوال را باید معاونت توسعه وزارت بهداشت پاسخ دهد. در 
روز خدمت مهر ماندگار اعالم شد که از آخر شهریور پرداختی ها انجام 
می شود اما اگر تاخیری صورت گیرد، بدقولی وزارت بهداشت است. ۵ 
هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه اجرای طرح در ســال جاری است 
به عالوه  ۱۶۲۰ میلیارد هم منابع کارانه های قبلی اســت و برای سال 
قبل ۳ تا ۳۷۵ میلیارد تومان به ازای سه ماه درنظر گرفته شده است. 
مراقبت های پرســتاری تا قبل از یکپارچه شدن به اسم مراقبت های 
پرســتاری مشروعیتی نداشت و با اقدامات صورت گرفته، به این فعل 
مراقبت پرستاری مشروعیت بخشیده شد. در بعد خدمت استانداردها، 
نوع و هزینه خدمت و... و. تعریف شد و تکه های جدا افتاده از هم شامل 
شــش درصد بخش هتلینگ، سهمی از ۲۷.۵ درصد جزء حرفه ای و... 
را تحت عنوان مراقبت پرستاری در سرانه از سال ۱۴۰۲ قرار می گیرد 
اما فعال معادل این ســرانه را بودجه گرفتیــم. ما ادعا نداریم تبعیض 
کال رفع می شــود اما راهی برای رسیدن به رفع تبعیض تعریف شده 
است که در آینده نتایج آن مشخص می شود.میرزابیگی ادامه داد: در 
بخش خدمات روتین و غیر روتین داریم. بسته خدمتی به تعداد بیمار 
بســتگی دارد که چند بیمار و چند بســته خدمتی داشته باشید اما 
اگر پرســتاری خدمات غیرروتین انجام دهد هم محاسبه خواهد شد 
و بســته خدمتی تنها برای بخشی است که بیمار در آن بستری شده 
است. تعریف بسته خدمتی عین ُمر قانون است که باید نوشته و اجرا 
می شد. تا مرحله ابالغ قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری همکاری 
الزم را داشــته ایم تا قانون ابالغ شود. از لحظه ابالغ قانون مادامی که 
پرســتاران به حقوق خود برسند مطالبه گر هستیم و با کسی تعارف 
نداریم.وی افزود: دوره پنجم سازمان نظام پرستاری را در حالتی شروع 
کردیم که با قول های عملیاتی اقداماتی انجام دهیم و ارزیابی این امر 
با خود پرســتاران اســت که چه اقداماتی صورت گرفت. اواخر دولت 
قبل مجوزهای اســتخدامی خوبی گرفته شد و در این دولت هم این 
روند ادامه یافت. برای فوق العاده ویژه و...  فعالیت کردیم اما مهم ترین 
موضوع ورود به موضوع تعرفه گذاری خدمات پرستاری بود.وی با تاکید 
بر اینکه دوره پنجم سازمان نظام پرستاری به حواشی کار ندارد، اظهار 
کرد: البته اگر مشورتی کمک کننده باشد حتما از آن استفاده خواهیم 
کرد، اما اگر قرار برحاشــیه سازی باشــد ما ورود نخواهیم کرد؛ چون 
کارهای زیادی برای انجام دادن داریم. کرونا هم طی حدود دو سال و 
نیم فضایی ایجاد کرد و به قول برخی ها، کرونا یک ِشبه قیامت بود. اما 
بازهم در این شرایط سخت جامعه پرستاری رسالت خود را انجام داد 
و حتی آغوش بازی برای بیمارن کرونایی در بدترین شــرایط شدند و 
 n۹۹ و n۹۵ کار خود را تعطیل نکردند.او ادامه داد: کار با ماســک های
آنهم در هنگام فعالیت باال واقعا سخت است و این نشان از اوج وجدان 
کاری پرستاری دارد. در شرایط کرونایی کار پرستاران بیشتر شد و نه 
دورکاری داشــتند و نه کاهش ساعت کاری. در کرونا موضوعی وجود 
داشت که برخی بزرگان کشور هم به آن اشاره کردند و آن امر احتمال 
وقوع بیوتروریسم بود. اگر چنین امری درست باشد و قرار باشد بازهم 
تکرار شــود آنهم در شرایط زیرساخت های ما باید با دغدغه بیشتری 

به این امر ورود کرد.

گزارش ۸ پرونده فساد به سامانه سوت زنی وزارت اقتصاد
افشاگر تا ۱ میلیارد پاداش می گیرد

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعالم کرد، در روز های اخیر و پس از ابالغ دســتورالعمل جدید گزارشگری 
فســاد ۸ پرونده در ۵ استان گشوده شده است.به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی با 
تشــریح جزئیات ســامانه گزارش تخلفات زیر مجموعه های اقتصادی دولت اظهار کرد: دولت مردمی 
همانطور که درب اطالعات ناگشــوده را برای همه مردم ایران باز کرده تا همه محرم و مطلع باشند که 
در شــرکت های دولتی، بانک ها، ابربدهکاران بانکی و حوزه مالیاتی چه می گذرد، در حوزه نظارتی هم 
دست مدد خود را به سمت مردم دراز کرده است.وی ادامه داد: بر اساس دستورالعمل جدید گزارشگری 
فساد )سوت زنی( هر کدام از کارکنان دولت و همه مردم گزارشات تخلفات و فساد ها در زیر مجموعه 
وزارت امور اقتصادی داشته باشند می توانند، بصورت برخط در سامانه سیستم مدیریت سوت زنی وزارت 
اقتصاد ثبت کنید.وی با اشــاره به اینکه اطالعات از سوی کمیته ای صحت سنجی می شود، ادامه داد: 
دریافت و بررسی اطالعات گزارشگر یا سوت زن تخلفات با حفظ کامل محرمانگی و امنیت شغلی خواهد 
بود مگر اینکه گزارشگر فساد مایل به افشای آن باشد و در آن مورد کمک می کنیم که تقدیر رسانه ای 
صورت گیرد.وزیر اقتصاد تأکید کرد: از محل عایدات سوت زنی، حداکثر ۳ درصد و تا سقف ۱ میلیارد 
تومان به عنوان پاداش در نظر گرفته می شود.خاندوزی اعالم کرد: در همین روز های اول، ۸ مورد پرونده 
از اســتان های فارس، آذربایجان، همدان، سیستان و بلوچســتان و تهران گشوده شده است.وی افزود: 
بررسی های الزم صورت گرفته و از بین پرونده های اعالمی، یکی _دو مورد تأیید شده است و پاداش ۳۰ 
یا ۴۰ میلیون تومانی برای اطالع دهنده این تخلفات در نظر گرفته شده که به زودی به حسابشان واریز 
خواهد شد.وی در پایان گفت: اگر یک مأمور دولتی تخلف کند و یا چشم روی فساد ببندد ۸۵ میلیون 

ایرانی با چشم باز، اتاق شیشه ای برای ساختن جامعه عاری از فساد بسنده خواهد بود.

بارگذاری مدارک رتبه بندی توسط ۹۰ درصد معلمان مشمول
 ۲۵ شهریور؛ آخرین  مهلت ارسال مدارک

رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی گفت: ۷۰۰ هزار نفر از معلمان کشور مدارک و مستندات 
خود را در سامانه رتبه بندی معلمین بارگذاری کرده اند.به گزارش ایسنا، محسن زارعی در حاشیه آیین 
افتتاحیه دوره آموزشی ارزیابان نظام رتبه بندی معلمان غرب کشور درکرمانشاه، با بیان اینکه تاکنون بالغ  
بر۷۰۰ هزار نفر از معلمان واجد شرکت در طرح رتبه بندی معلمان مدارک خود را برای ارزیابی در سامانه 
مربوطه بارگذاری کرده اند، گفت: این تعداد معادل بیش از۹۰ درصد فرهنگیان مشمول شرکت در طرح 
رتبه بندی معلم ها اســت.وی اضافه کرد: درمجموع ۸۳۰ هزار معلم در کشــور شرایط شرکت در نظام 
رتبه بندی را دارند.رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آخرین مهلت ارسال مدارک از سوی فرهنگیان 
واجد شرایط را ۲۵ شهریور عنوان کرد و گفت: آموزش شش هزار ارزیاب برای ارزیابی معلمان در فرآیند 
رتبه بندی معلم ها در حال انجام است و تالش خواهیم کرد تا با آموزش ارزیابان فرآیند ارزیابی معلم ها 
در طرح رتبه بندی به بهترین شــکل انجام شــود.به گزارش مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت 
آموزش وپرورش، گفتنی اســت؛ استان کرمانشاه از ۱۹ شهریور به مدت پنج روز میزبان برگزاری دوره 
تخصصی تربیت ارزیابان ویژه نظام رتبه بندی معلمان قطب چهار کشــوری شامل استان های مرکزی، 

ایالم، خوزستان، لرستان و کرمانشاه است که در این دوره آموزشی۴۵۰ نفر حضور دارند.

با اعالم مصوبه شــورای پول و اعتبار درباره حساب های تجاری، سواالتی برای 
مخاطبان اقتصاد آنالین ایجاد شــد؛ اقتصاد آنالین سواالت را از سازمان امور 
مالیاتــی پیگیری کرد که در ادامه پاســخ محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم 
مقررات پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور را به 
این سواالت خواهید خواند.به گزارش  اقتصاد آنالین، بر اساس مصوبه شورای 
پول و اعتبار، اگر مجموع حساب های غیرتجاری یک شخص حقیقی در طول 
یک ماه بیش از صد تراکنش واریز به حساب داشته باشد و ۳۵۰ میلیون ریال 
در تراکنش ها به حســاب های او واریز شــود، به عنوان حساب تجاری تلقی 
می شود و براساس آن واریزی ها به عنوان فروش تلقی شده و مشمول مالیات 
خواهد بود.محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه های فروشگاهی 
و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار 
اینتا با تشریح جزییات اجرای این مصوبه، گفت: موضوع تفکیک حساب های 
تجاری از غیرتجاری ذیل بند )م( تبصره )۱۲( بودجه سال ۱۴۰۰ و همچنین 
ماده )۱۰(  قانون پایانه های فروشــگاهی و ســامانه مودیان مطرح و مصوبه 
مربوطه توســط شــورای پول و اعتبار تصویب و ابالغ شــده است.وی با بیان 
اینکه هدف اصلی از ساماندهی حساب های تجاری و غیرتجاری مبارزه با فرار 
مالیاتی و جلوگیری از پولشویی است، افزود: در این راستا سازمان امور مالیاتی 
کشــور در مرحله اول در خردادماه و تیرماه سال جاری اعالم کرد که مودیان 
حســاب های تجاری مربوط به فعالیت کسب و کارشــان را به سازمان امور 
مالیاتی کشور اعالم کنند که تاکنون بیش از هشت میلیون و ۱۳۰ هزار حساب 
تجاری توسط مودیان به سازمان امور مالیاتی کشور اعالم شده است.برزگری 
با اشاره به اینکه در مرحله دوم کلیه حساب های متصل به  ابزارهای پرداخت 
و دســتگاه های کارتخوان به عنوان حساب تجاری تلقی شدند، اظهار داشت: 
ضمن این که کلیه حساب های اشخاص حقوقی، حساب تجاری محسوب می 
شــوند، سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری و هماهنگی بانک مرکزی کلیه 
حساب های غیرتجاری را به صورت مستمر پایش می کند.این مقام مسئول با 
بیان اینکه در مرحله سوم با مصوبه شورای پول و اعتبار حساب های دارای صد 

تراکنش واریزی و بیشتر با ۳۵ میلیون تومان ورودی به حساب در ماه به عنوان 
حساب تجاری تلقی می شوند، گفت: نکته مهم این است که باتوجه به پایش 
مستمر حساب های غیرتجاری، اگر حســابی تعداد تراکنش کمتر با گردش 
مالی باالتری داشته باشد نیز  به عنوان حساب های مشکوک می تواند براساس 
سایر قوانین موجود مورد بررســی قرار گیرند.وی با بیان اینکه در اجرای این 
مصوبه هیچ نگرانی متوجه مردم عادی نخواهد بود، ادامه داد: طبق پیش بینی 
ما در ســازمان امور مالیاتی کشور در مرحله کنونی حداکثر حدود نیم تا یک 
درصد جامعه مشــمول این مصوبه می شوند، لذا نگرانی اصلی متوجه افرادی 
اســت که با هدف فرار مالیاتی یا پولشویی تاکنون حساب های تجاری خود را 
به ســازمان امور مالیاتی کشور اعالم نکرده اند.برزگری باتاکید بر اینکه مردم 
عادی و اشــخاصی که فعالیت تجاری ندارند نگران اجرای این مصوبه نباشند، 
خاطرنشان کرد: اگر شخصی در ماه مجموعا دارای ۱۰۰ بار و بیشتر واریزی به 
حسابهای غیر تجاری انجام شود و مجوع واریزی ها ۳۵۰ میلیون ریال و بیشتر 
باشد )لزوما هر دو شرط( ابتدا پیامکی برای او ارسال می شود که حساب آنان 
به علت تراکنش باال تجاری محسوب شده و مبنای محاسبه مالیات است، البته 
اگر چنانچه فرد مدعی شــود که کار تجاری انجام نمی دهد و می تواند مدارک 
مربوطه را به روشی که در پیامک ذکر می شود به سازمان امور مالیاتی کشور 
ارائه کند و مساله حل می شود.وی اظهارداشت: نکته حائز اهمیت این که ارقام 
اعالم شده در این مصوبه برای شروع اجرای طرح است و در آینده و در صورت 
لزوم این ارقام قابل تغییر هســتند.این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که 
افراد برای اعالم تجاری بودن حساب های خود باید چه اقداماتی انجام دهند، 
گفت: این افراد می توانند با مراجعه به درگاه   my.tax.gov.irشــماره حساب یا 
حساب های تجاری خود را به پرونده مالیاتی اعالم و الصاق نمایند. رئیس مرکز 
تنظیم مقررات پایانه های فروشــگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی 
کشور، افزود: تفکیک حساب های تجاری از غیرتجاری که براساس قانون پایانه 
های فروشگاهی و سامانه مودیان اجرا می شود، الزمه مبارزه با فرار مالیاتی و 

جلوگیری از پولشویی است و در نهایت منجر به شفافیت اقتصادی می شود.

جزییات حساب های تجاری؛

اگر از حساب شخصی استفاده تجاری نمی کنید، نگران نباشید

ســخنگوی هدفمندی یارانه ها گفت: ۷۰ هزار خانواری که درخواســت 
بازبینی دهک بندی داشــته اند، پس از بررسی ها مشمول دریافت یارانه 
نقدی شناخته شدند.به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از خبرآنالین، سیده 
طیبه حسینی در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: سامانه رفاه وزارت رفاه 
کماکان پذیرای درخواســت بازبینی افراد اســت و افرادی که ماه گذشته 
درخواســت بازبینی آنها ثبت شده و دهک یک تا ۹ شناخته شده باشند، 
این ماه همراه سایر افراد، یارانه خود را دریافت خواهند کرد.حسینی گفت: 
۷۰ هزار سرپرست خانواری که قبال درخواست بازبینی داشتند این ماه به 
جمع یارانه بگیران افزوده می شــود اگر دهک یک تا ۳ باشند، رقم یارانه 
دریافتی آنها ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر فرد و اگر دهک ۴ تا ۹ باشــند 
رقم ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر عضو خانوار به حســاب سرپرست خانوار 
واریز می شود.وی خاطرنشان کرد: رقمی که مسدود بوده و مبلغی که باید 
به ازای این چند ماه دریافت می کرده اند، در ماه آتی به حساب آنها واریز 

می شود.سخنگوی هدفمندی یارانه ها گفت: اگر به محض اینکه شناسایی 
شــود که خانواری مشــمول دهک یک تا ۹ است، هم معوقات را دریافت 
می کند هم مســدودی به حساب آنها واریز می شــود.وی ادامه داد: کلیه 
افرادی که تا ابتدای ســال ۱۴۰۱ یارانه دریافت نمــی کرده اند یا به هر 
دلیلی یارانه آنها قطع شده بود باید به سامانه my.gov.ir مراجعه و ثبت نام 
کند؛ پس از ثبت نام آزمون ُوسع و دهک بندی برای آنها انجام می شود و 
چنانچه دهک یک تا ۹ شناسایی شوند به آنها یارانه نقدی تعلق می گیرد.
حسینی تصریح کرد: اما افرادی که از اردیبهشت ۱۴۰۱ به آنها یارانه داده 
نشده باید به سامانه حمایت وزارت رفاه مراجعه و درخواست بازبینی کنند.
ســخنگوی هدفمندی یارانه ها گفت: از ۱۷ شــهریور ۱۴۰۱ متولی انجام 
تغییرات و تغییر بُعد خانوار ســازمان ثبت احوال اســت اگر این سازمان 
تغییرات را به ســازمان هدفمندی ارائه دهد، سازمان هدفمندی نیز این 

تغییرات را در یارانه واریزی اعمال خواهد کرد.

این گروه به جمع یارانه بگیران اضافه شدند؛

معوقات جاماندگان یارانه چه زمانی واریز می شود؟

پیامک های رجیستری موبایل قطع شد؛

 بازار موبایل یک هفته در سرگردانی
مسکن و اجاره بها 80 درصد 
دریافتی کارگران را می بلعد!

 تشدید فروش لوازم خانگی دست دوم
 به اسم نو بازار

درحال حاضر ۸۰ درصد حقوق و دریافتی کارگران صرف هزینه های مســکن و اجاره بها می شود. معاون وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته به منظور حل مشــکل مسکن کارگران، خط اعتباری ۴۰۰ میلیارد تومانی با 
اولویت مسکن کارگری به تعاونی های مسکن اختصاص پیدا کرده است.به گزارش ایسنا، درحال حاضر »مسکن« 
نقش بسزایی در زندگی بسیاری از خانواده ها دارد و به لحاظ تأثیرگذاری در سبد هزینه  خانوارهای کم درآمد به 
خصوص دهک های متوسط و پایین جامعه از اهمیت بسیاری برخوردار است.به گفته مقامات کارگری و فعاالن 
حوزه کار، بیش از ۸۰ درصد دریافتی کارگران را هزینه های مســکن و اجاره بها به خود اختصاص می دهد و 

از این جهت مسکن یکی....

سرانجام برنج های باران زده چه شد؟
 حذف ارز ترجیحی کاالهای ما را گران تر کرد

کاهش ۸ درصدی صادرات ایران به عراق
کنعانی:

ایران مطالبات جدیدی طرح نکرده است
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گزیده خبر
رهبر انقالب سیاست های کلی برنامه هفتم را ابالغ کردند

 پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت 
در اولویت اصلی کشور

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در اجرای بند یــک اصل ۱۱۰ قانون اساســی، 
سیاست های کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت 
نظام و با اولویت پیشــرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده است، به سران 
سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابالغ 
کردند.به گزارش ایســنا، رهبر انقالب اسالمی با تشکر از فعالیت فشرده اعضا و 
دبیرخانه مجمع در ارائه نظرات و مشارکت فعال قوای سه گانه و سایر ارکان نظام، 
تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاســتها را گامی دیگر در تحقق 

اهداف نظام خواندند و بر نظارت فعال بر حسن اجرای سیاستها تأکید کردند.
سیاســتهای کلی برنامه هفتم در ۷ ســرفصل »اقتصــادی«، »امور زیربنایی«، 
»فرهنگی و اجتماعی«، »علمی، فناوری و آموزشــی«، »سیاســی و سیاســت 
خارجــی«، »دفاعی و امنیتی«، »اداری، حقوقی و قضایی« و در ۲۶ بند تصویب 
شده است.متن نامه رهبر انقالب اسالمی و سیاست های ابالغی برنامه پنج ساله 

هفتم به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

سیاســت های کلی برنامه هفتم که با اولویت اصلی »پیشرفت اقتصادی توأم با 
عدالت« تعیین شده اســت، ابالغ می گردد:از اعضای محترم بویژه رئیس مکّرم 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام و نیز دبیرخانه ی آن که با فعالیت فشــرده و 
کوشــش فراوان در جلسات صحن مجمع و کمیســیون ذی ربط، پیش نویس 
سیاســت های کلی برنامه هفتم را مورد بررســی قرار دادند و نظرات خود را در 
این زمینه به اینجانب ارائه کردند، تقدیر و تشکر می کنم.مشارکت فعال و مؤثر 
دولت و مجلس و قوه قضائیه و سایر ارکان نظام نیز شایسته ی تقدیر است.تهیه 
و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاست ها و اجرای دقیق و مسؤوالنه ی 
آن، گامی دیگر در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران خواهد بود 
همچنان که نظارت فعال هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، به ُحسن 
اجرای سیاست های کلی برنامه، کمک خواهد کرد.شایسته  است برخی از راه های 
تحقق سیاست ها و الزامات مالی و شاخص های کّمی که در پیشنهادهای مجمع 
است و در مجموعه ی سیاست های ابالغی مذکور نیست، در حد وسع و امکانات 

دولت در تهیه ی الیحه مورد توجه و عمل قرار گیرد.
سّیدعلی خامنه ای
20 شهریور 1401

امیر حیدری:

پهپاد »آرش ۲« را برای تهاجم به حیفا و تل آویو در نظر گرفتیم
فرمانده نیروی زمینی ارتش اعالم کرد: پهپاد آرش۲ قابلیت های 
منحصر به فردی داشــته و امــکان بازیابی چندباره تا برخورد به 
هدف را دارد، این پهپــاد را مخصوص تهاجم به حیفا و تل آویو 
در نظر گرفتیم.به گزارش خبرگزاری مهر، امیر کیومرث حیدری 
فرمانده نیروی زمینی ارتش دیشــب در برنامه صف اول شــبکه 
خبر ســیما اظهار داشت: بهترین شــاخصه نیروی زمینی ارتش 
والیت مــداری و مردمــی بودن آن اســت. همچنیــن از حیث 
نظامی نیز نیروی زمینی ارتش گسترده ترین، پرتجهیزات ترین و 
متنوع ترین نیروی مسلح کشور از حیث فناوری و تجهیزات است.

امیر حیــدری افزود: نیروی زمینی ارتش از حیث بین المللی نیز 
در پنج مؤلفه در میان کشورهای منطقه سرآمد و بی رقیب است. 
یکی از این حوزه ها، توان بالگردی اســت که چه از لحاظ تعداد و 
چه کیفیت بزرگترین ناوگان بالگردی منطقه متعلق به هوانیروز 
ارتش اســت. از حیث زرهی و توپخانه نیز اینگونه است.فرمانده 
نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه این نیرو از بُعد ســازماندهی و 
ساختار تغییراتی داشته و به یک نیروی واکنش سریع، راهبردی، 
محوری، کاماًل متحرک و مهاجم تبدیل شــده است، تاکید کرد: 
هیچ کدام از ارتش های منطقه چنین ویژگی هایی ندارند.وی درباره 
فعالیت های مردم یاری نیروی زمینی ارتش بیان داشت: تمام توان 
خود را به کار گرفته ایــم تا در جایی که مردم نیازمند حضور ما 
هســتند به آن ها کمک کنیم. در زلزله ســرپل ذهاب نخستین 
بالگردی که در میدان چمن این شهر فرود آمد، بالگرد سرلشکر 
موسوی فرمانده کل ارتش و بنده بود. بالگرد سرلشکر موسوی نیز 

بالفاصله در اختیار مجروحان قرار گرفته و آن ها را منتقل کرد.
امیــر حیدری افزود: در ســیل نیز حضور ما بــه گونه ای بود که 
رهبر انقالب فرمودند ارتش پیش از ستاد بحران وارد میدان شد. 
منظور ســیل گلستان بود که ما در آن منطقه مستقر شدیم که 
نشــان از چابکی ارتش و نیروی زمینی ارتش بود.فرمانده نیروی 
زمینی ارتش با بیان اینکه ما در مقابله با ویروس کرونا تعداد ۲۶ 
بیمارســتان را با ۱۲ هزار کادر درمان در اختیار جامعه پزشکی 
قراردادیم، گفت: این بخش کوچکی از توان ما در مقابله با ویروس 
کروناســت. همچنین توانستیم ۷ بیمارستان دائمی و تنفسی را 
در کوتاه ترین زمان ممکن بســازیم که یک رکورد جهانی است.

وی ادامه داد: چینی ها توانســته بودند در ۷ روز یک بیمارستان 
بسازند که نیروی زمینی ارتش توانست در کمتر از هفت روز یک 
بیمارستان را بسازد. این بیمارستان ها به وزارت بهداشت و درمان 
اهدا شــده و ظرفیت آن ها را ارتقا داد.امیر حیدری با اشــاره به 
خدمات نیروی زمینی ارتش در ایام اربعین گفت: ما در ایام اربعین 
حسینی از مرز میرجاوه تا مرزهای خسروی، مهران و چذابه برای 
ارائه خدمات به زوار امام حسین )ع( موکب هایی ایجاد کردیم. چرا 
که رهبر انقالب از ما خواستند در کنار مردم و برای مردم باشیم.

فرمانده نیروی زمینی ارتش در پاسخ به سوالی درباره تعامل این 
نیرو با نیروی زمینی ســپاه پاسداران تصریح کرد: اعتقاد ما این 
است که ارتش و سپاه یک لشکر الهی هستند، ما مکمل یکدیگر 
هســتیم و بایستی نسبت به یکدیگر هم افزایی داشته باشیم.وی 
افــزود: به لطف خداوند میان بنده فرمانده نیروی زمینی ارتش و 
برادر بزرگوارم سردار پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه تا پیش از 
اینکه همکار و همرزم باشیم یک علقه برادری و اخوت حاکم است 
و در همه زمینه ها پشــتیبان و مکمل یکدیگر بوده و کار ناتمام 
همدیگر را تمام می کنیم.امیر حیدری با اشــاره به ابعاد همکاری 
نیروی زمینی ارتش و نیروی زمینی ســپاه بیان داشت: به عنوان 
مثال، ما اخیراً در ســه منطقه مرزی ایران، افغانستان و پاکستان 
مستقر شده بودیم، به کمک و مساعدت ویژه نیروی زمینی سپاه 
نیاز داشتیم که با دستور برادر بزرگوارم سردار پاکپور در کسری از 
زمان این مشکل حل شد. البته در همه زمینه ها این گونه است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش ادامه داد: فکر می کنم ما فقط از نظر 
رنگ لباس با یکدیگر تفاوت داریم وگرنه یک لشکر الهی هستیم. 
ما هم افزا و مکمل یکدیگر هستیم و دستورات صادر شده از سوی 
مقام معظم رهبری و ســتاد کل نیروهای مسلح را در یک فضای 

برادرانه و صمیمی اجرا می کنیم.
وی درباره رزمایش اقتدار ۱۴۰۱ این نیرو که اخیراً برگزار شــد، 
تصریح کرد: مهم ترین ویژگی این رزمایش حضور کارکنان والیی، 
زبده و مجرب و پای کار نیروی زمینی ارتش جمهوری اســالمی 
ایران است. تغییر عمیق رویکرد به رزمایش ها دومین ویژگی این 
رزمایش بود، چرا که تا پیش از این رزمایش، همه رزمایش های ما 
تهدیدمحور و تدافعی بود.امیرحیدری افزود: ما در این رزمایش به 
درجه ای از توانمندی و قابلیت تهاجمی رسیدیم که یک رزمایش 
هدف محور و تهاجمی را تمرین کردیم. این رویکرد برای کسانی 

که فعالیت های نظامی را رصد می کنند، یک تغییر معنادار است.
فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه تاکتیک های اســتفاده 
شــده در رزمایــش اقتدار ۱۴۰۱ بــه طور کامل بومی اســت، 
خاطرنشــان کرد: همه ارتش های دنیا در شرایطی از یک سری 
تاکتیک های یکسان استفاده می کنند. اما یک سری از تاکتیک ها 
به طور انحصاری متعلق به نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی 

ایران است.
وی ادامــه داد: یعنی ابداع، اختــراع و ورود تاکتیک های مذکور 
به عرصه دفاعی در اختیار نیــروی زمینی بوده و خودمان آن را 
خلــق کرده و به وجود آورده ایم. در واقع، این تاکتیک ها عاریه ای 
نبوده و از هیچ ارتش دیگری تقلید نشــده است.امیر حیدری با 
اشــاره به تجهیزات و تسلیحات مورد استفاده در رزمایش اقتدار 
۱۴۰۱ نزاجا گفت: در ارتش های کشورهای منطقه تا امروز سراغ 
ندارید که یک نیــروی زمینی بتواند عملیات متحرک هوایی در 
شب انجام بدهد. یعنی عملیاتی به وســیله بالگردها انجام داده 
و بالگردهای کبرا با اهداف خود در شــب درگیر باشــند.فرمانده 
نیروی زمینی ارتــش افزود: این عملیات در نوع خود منحصر به 
فرد بوده و تا شــب ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ تجربه نشده است. یعنی 
در ارتش جمهوری اســالمی ایران اولین بار است و هیچکدام از 
ارتش کشورهای منطقه قابلیت اینکه بالگردشان را در شب بتوانند 
به وســیله بالگرد هلی برن انجام بدهنــد و با اهداف بالگردهای 

تهاجمی درگیر شوند ندارند.
وی با بیان اینکه فناوری و ســامانه پرواز در شب نیز کاماًل بومی 
اســت، تصریح کرد: فناوری همه بخش های این ســامانه به هم 
پیوســته در اختیار نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران 
قرار داشته و تولید خود نیروی زمینی ارتش به کمک وزارت دفاع 
است.امیر حیدری گفت: ما توانسته ایم برای این سامانه تاکتیک 
تعریف کرده و تمرینات مختلفی مانند هلی برن شبانه و درگیری 
شبانه با اهداف را با آن تمرین کنیم.فرمانده نیروی زمینی ارتش 
افــزود: این عملیات در نوع خود منحصر به فرد بوده و تا شــب 
۱۴ شــهریور ۱۴۰۱ تجربه نشده است. یعنی در ارتش جمهوری 
اســالمی ایران اولین بار اســت و هیچکدام از ارتش کشورهای 
منطقه بتوانند به وسیله بالگرد هلی برن انجام داده و قابلیت اینکه 
با اهداف درگیر بشوند را ندارند.وی تصریح کرد: یکی از تنگناهای 
هوانیروز ارتش حوزه موشــکی بود. ما پیش از این موشک تاو را 
داشتیم که برد آن ۲.۵ کیلومتر بود و بالگرد می توانست در حالت 
ایستایی با هدف درگیر شــود یعنی باید بالگرد هاور می کرده و 
پس از طی یک مســافت با هدف درگیر می شــد.امیرحیدری با 
اشاره به دستیابی هوانیروز ارتش به موشک شفق گفت: امروز با 
دســت توانای کارکنان شریف هوانیروز و همراهی عزیزان وزارت 
دفاع و همچنین هدایت بســیار خوب معاونت آماد ســتاد کل و 
فرمانده کل ارتش به قابلیت تولید موشک شفق با برد ۱۲ تا ۲۰ 
کیلومتر رسیده ایم.فرمانده نیروی زمینی ارتش ادامه داد: با تولید 
این موشــک، برد موشکی ما نسبت به نمونه آمریکایی ۹.۵ برابر 
افزایش داشته است. این موشک یک دوربین بسیار خوب داشته 
و به قابلیت FIRE & FORGET یا آتش و رها مجهز اســت. یعنی 
خلبان دیگر نیاز نیســت که حالت ایستایی داشته باشد و پس از 
شــلیک می تواند صحنه نبرد را ترک کند.وی در پاسخ به سوالی 

دیگری درباره تأثیر موشــک های فجر ۵ و فتح ۳۶۰ خاطرنشان 
کرد: ما ساختار نیروی زمینی را تغییر داده ایم. اراده فرمانده معظم 
کل قوا بر این قرار گرفت که ســاختار نیروی زمینی تغییر کند. 
در این راســتا، ما طرحی به نام »لبیک ۱« را برای تغییر ساختار 
نیروی زمینی ارتش خدمت معظم له ارائه کردیم، در کل نیروی 
زمینی جدیدی را بازطراحی کردیم و به اســتحضار مقام معظم 
رهبری رســاندیم. ستاد کل نیروهای مســلح نیز امور مربوط به 

آن را انجام دادند.
امیرحیدری افزود: امروز نیروی زمینی ارتش ســه ویژگی اصلی 
دارد که عبارت اســت از؛ کاماًل متحرک، مهاجم و واکنش سریع. 
این نیروی متحرک، مهاجم و واکنش ســریع بایستی تسلیحات 
متناسب با ساختار خود داشته باشد و به همین دلیل، از تسلیحات 
گذشــته عبور کرده ایم.فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشــاره به 
اســتفاده از تسلیحات جدید مورد اســتفاده در این نیرو تصریح 
کرد: ما برای این تسلیحات ۴ ویژگی تعریف کردیم که عبارتند از؛ 
دورزن، دقیق زن، مجهز به هوش مصنوعی و شبکه شوند. منظور 
از شــبکه شدن این اســت که در یک شبکه و زمان واحد از یک 
نوع ســالح برای هدف قراردادن یک یا چند هدف بتوان استفاده 
کرد. موشــک ۳۶۰ این ویژگی ها را دارد و در این رزمایش برای 
نخستین بار از این موشک رونمایی کردیم.وی ادامه داد: موشک 
فجر ۵ نیز از خانواده موشــک های نقطه زن و هوشمند است که 
اخیراً به ســازمان رزم نیروی زمینی ارتش الحاق شده است.امیر 
حیدری درباره تفاوت موشک های در اختیار نیروی زمینی ارتش و 
نیروی زمینی سپاه اظهارداشت: ستاد کل نیروهای مسلح مقرراتی 
در میزان برد موشک ها قرار داده و به نیروها اعالم کرده است. به 
عنوان مثال، موشک های بسیار دورزن راهبردی در اختیار نیروی 
هوافضای ســپاه بوده و موشک های دارای برد عملیاتی در اختیار 
نیروهای سطحی مانند نیروی زمینی ارتش و نیروی زمینی سپاه 
اســت. می توان گفت که تنها تفاوت در برد آن هاســت وگرنه از 
نظر مکانیزم یکســان اســت.فرمانده نیروی زمینی ارتش افزود: 
ســتاد کل نیروهای مســلح برد راهبردی را به یک نیرو داده تا 
تداخلی در عملیات ها ایجاد نشــود. نیروی زمینی ارتش وظیفه 
حفظ استقالل و تمامیت ارضی کشور را دارد و موشکی دریافت 
می کند تا این مأموریت را انجام بدهد. نیروی زمینی ســپاه نیز 
بدین گونه است. اما، نیروی هوافضای سپاه موشکی دریافت کرده 
تا بتواند مأموریت های راهبردی در دوردست ها را انجام بدهد.وی 
در پاســخ به ســوالی درباره نوع پهپادهای به کار گرفته شده در 
رزمایش اقتدار ۱۴۰۱ نزاجا خاطرنشان کرد: مقوله ورود پهپادها 
به نیروهای مسلح بسیار مهم و گسترده است. در جنگ های اخیر 
واقع شــده در جغرافیای اطراف مــا، قابلیت های منحصر به فرد 
پهپادها به منصه ظهور رســید. ارتش جمهوری اســالمی ایران 
با خواســت فرمانــده کل ارتش هم در تولیــد پهپادها و هم در 
سازماندهی پهپادها پیشگام و پیش قدم بوده است.امیر حیدری 
افزود: امــروز نیروی زمینی ارتش محوریت پهپاد در ارتش را در 
اختیــار دارد. ما امروز پهپادهایی با برد راهبردی در اختیار داریم 
و پهپــادی با برد ۲ هزار کیلومتری نیز داریم. البته پهپادهایی با 
بردهای پایین تر نیز در ســازمان رزم خود داریم.فرمانده نیروی 
زمینی ارتش درباره ویژگی های پهپاد آرش ۲ بیان داشــت: این 

پهپاد را به طور مخصوص برای حیفا و تل آویو در نظر گرفته ایم. 
یعنی پرنده بی نظیری است که برای این کار ساخته شده است. 
امیر فرماندهی کل ارتش ســاختاری را برای نابودی رژیم کودک 
کش صهیونیســتی تعریف کرده اند.وی افزود: پهپاد آرش ۲ نیز 
در این ساختار سازماندهی شده و ما هم در بحث تولید و هم به 
کارگیری آن دستی بر آتش داریم. این پهپاد وارد نیروی زمینی 
شــده و در رزمایش های آتی از قابلیت های آن رونمایی خواهیم 
کرد. دیگر ویژگی این پهپاد نقطه زن بودن آن است، یعنی دقیقاً 
همان نقطه ای که موشــک فتح مورد اصابت قرار داد توانســت 
مــورد اصابت قرار بدهد.امیر حیدری با بیان اینکه پهپاد آرش ۲ 
قابلیت های منحصر به فردی داشــته و امکان بازیابی چندباره تا 
برخورد به هدف را دارد، تاکید کرد: منتظر اوامر مطاع هستیم تا 

روزی دستور به کارگیری آن صادر شود.
فرمانده نیروی زمینی ارتش درباره ارتقای تجهیزات رزم انفرادی و 
حفاظت از جان سربازان نیروی زمینی و مجموعه نیروهای مسلح، 
اظهارداشت: پیش بینی های الزم در همه زمینه ها برای حفاظت 
انفرادی از کارکنان در مقابل همه تیرها، ترکش ها و امواج انجام 
شــده اســت. نیروی زمینی ارتش دارای ۲۷ رسته، ۴۹ تخصص 
بوده و در ۱۵ گروه تسلیحاتی و تجهیزاتی دسته بندی شده است.

وی افزود: یکی از بحث ها خودحفاظتی اســت. هم خودحفاظتی 
تانک، بالگرد و نفر در صحنه نبرد تدبیر انجام شــده اســت. در 
واقــع، در همه زمینه ها برای حفاظت برنامه ریزی شــده و همه 
نوآورانه و تولید جمهوری اســالمی ایران بــوده و هیچ نیازی به 
بیگانه نداریم.امیر حیدری دربــاره ارتقای توان تحرک این نیرو 
گفت: رهبر معظم انقالب در حکم انتصاب بنده فرمودند ارتقای 
تحرک و کارآمدی یگان ها برابر نیازهای عملیاتی روز. این موارد 
تکالیف سنگین و راهبردی است. ارتقای تحرک یعنی یک نیروی 
زمینی ساخته شــود که متکی به خود بتواند در کسری از زمان 
یگان های سنگین، نیمه سنگین، فوق سنگین و تاکتیکی خود را 
جابجا کرده و از اقصی نقاط کشور به مرزها برساند.فرمانده نیروی 
زمینی ارتش ادامه داد: تحرک ما بسیار ناچیز و کم بود. ما مبلغی 
درنظر گرفته بودیم تا خودروهای کشنده فوق سنگین را از سوئد 
خریداری کنیم، حتی این خودروها تا بندر جبل علی هم آمد. اما 
به ماجرای برجام گره خورد و آن ها را بازگرداندند. یعنی ما ماندیم 
و نگاه به مأموریتی که رهبر انقالب بر دوش ما گذاشته است.وی 
با بیان اینکه ما برای دستیایی به ارتقای تحرک طبق فرامین رهبر 
انقالب که بر نگاه به داخل و بهره گیری از نیروهای جوان تاکید 
دارند، رفتیم، بیان داشــت: امروز حجم بســیاری از شرکت های 
دانش بنیان در نیروی زمینی فعال هستند، کارخانجات خودمان 
را فعال کرده و به سراغ بازتولید خودروهای کشنده رفتیم. امروز 
با افتخار می گویــم که به طراز آن نیروی زمینی که باید تحرک 
خود را ارتقا بدهد، رسیده ایم.امیر حیدری با اشاره به توان این نیرو 
در اســتفاده از کشنده های سنگین، نیمه سنگین و فوق سنگین 
خاطرنشان کرد: ما قادر هستیم تا در آینده بسیار نزدیک دو لشکر 
زرهی را به طور همزمان جابجا کنیم. اهل فن می دانند که امروز 
این کار در اســتطاعت هیچ ارتشی نیست. اما، ما امروز می توانیم 
یک لشــکر به عالوه دو تیپ را به راحتی جابجا کنیم.وی افزود: 
همین االن قادریم همه موجودی نیروی زمینی ارتش را در یک 
ســریال به نقاط مرزی انتقال بدهیم. خودروهای کشــنده ما در 
کارخانجات شهید زرهرن ساخته و بازتولید شده و تا پایان امسال 
به تراز پیش بینی شده در تحرک مطلق و صد درصدی می رسیم. 
قدرت تحــرک نیروی زمینی ارتش در رزمایش فاتحان خیبر به 

قدری بود که کشورهای منطقه را انگشت به دهان نگه داشت.
امیر حیدری گفت: ما در رزمایــش اقتدار ۱۴۰۱ نیروی زمینی 
ارتش توانســتیم در یک موج یا یک سریال تانک های خود را تا 
منطقه نصرآبــاد که بیش از هزار کیلومتر فاصله دارد، وارد کرده 
و پــس از پایان رزمایش از منطقه خــارج کردیم.فرمانده نیروی 
زمینی ارتش در پاسخ به سوالی درباره توان دفاعی نیروهای مسلح 
و احتمال ســو استفاده دشــمن گفت: ما معموالً وقتی رونمایی 
می کنیم که عالوه بر محصول رونمایی شده یک دست برتر پنهان 
را کنار گذاشته ایم و نمی توانیم دست خودمان را به صورت کامل 
رو کنیم. یعنی آنچه رونمایی شده در لبه فناوری است و برای ما 
اهمیت زیادی ندارد. اما همه می دانند وقتی می گوئیم که موشک 
با برد اعالمی را ساخته ایم یعنی برد باالتر را هم در اختیار داریم.

وی افزود: هدف ما ایجاد بازدارندگی است و اینکه دشمنان بدانند 
که اگر دست از پا خطا کنند با استفاده از تجهیزات و تسلیحات 
دفاعی بومی خودمان دست و پای آن ها را می شکنیم. یعنی اجازه 

عرض اندام به آن ها نداده و همواره دست برتر را نگه می داریم.

رئیس قــوه قضائیه بر ســازماندهی هرچه 
بیشــتر مقوله ممنوع الخروجی افراد با کمک 
بخش های مختلف دولتی برای جلوگیری از 

تحمیل ضرر به فعاالن اقتصادی تاکید کرد.
بــه گزارش خبرگزاری مهــر به نقل از مرکز 
رسانه قوه قضائیه، حجت االسالم غالمحسین محسنی اژه ای، دیروز دوشنبه )۲۱ 
شــهریور( در جلسه شورای عالی قوه قضائیه ضمن تسلیت و تعزیت ایام اربعین و 
ذکر مناقب و مصائب آل اهلل اظهار کرد: مراسم اربعین امسال نیز همچون سال های 
گذشته و حتی بیشتر، پرشورتر و باشکوه تر، در حال برگزاری است؛ البته طبیعی 
است که ظرفیت های زمانی، مکانی و امکاناتی پاسخگوی عشق نامحدود ایرانیان 
به خاندان عصمت و طهارت و وجود مقدس امام حسین )ع( نیست و قطعاً آنطور 
که شایســته زائران اباعبداهلل )ع( اســت، پذیرایی به عمل نیامد اما به هر ترتیب 
همه دست اندرکاران و مســئوالن امر در دولت، نیروهای مسلح و سایر بخش ها از 
جمله دادگستری های ما در شهرهای مرزی، حداکثر تالش خود را برای رفاه حال 
زوار انجام دادند.رئیس دستگاه قضا به موضوع بازگشت زوار اربعین نیز اشاره کرد 
و تاکید داشــت: باید از سوی مســئوالن امر تالش مضاعفی جهت تأمین شرایط 
مطلوب بازگشــت زوار اربعین صورت گیرد.رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به 

بازدید اخیر خود از دادسراهای ناحیه ۲۷ تهران )امور جنایی - ویژه قتل( و ناحیه 
۳۴ تهران )ویژه ســرقت( اظهار داشت: قضات و کارکنان این دو مرجع قضائی با 
حجم باالیی از کار روبه رو هســتند و به پرونده های ســنگین و ثقیلی رسیدگی 
می کنند؛ جنس این پرونده ها و طرفین آنها نیز شرایط خاص کاری را ایجاب کرده 
اســت؛ یک طرف پرونده های مطروحه در این دو مرجع قضائی، افراد مالباخته یا 
بستگان افراد مقتول هستند که دردمندانه به عدلیه رجوع کرده اند و طرف دیگر 
افراد جانی و شــرور هستند؛ علی ایحال حجم و جنس کار در دو دادسرای جنایی 
و سرقت سخت و سنگین است و ضرورت دارد به شعبات این دو دادسرا، کارمند 
اضافه شــود و برخی تجهیزات آن دو واحد قضائی تقویت شــود.قاضی القضات در 
ادامه از رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران نیز به سبب اهتمام 
در امر رســیدگی به جرایم و سرقت های خشن تقدیر کرد و بیان داشت: قضات و 
کارکنان در مجتمع ویژه سرقت تهران، علی رغم مشکالت موجود، با انگیزه و تالش 
مضاعف در حال کار بر روی پرونده ها هســتند؛ امیدواریــم در دادگاه نیز پرونده 
مرتکبان جرایم و سرقت های خشن با سرعت و دقت رسیدگی شود و آن بخش از 
امور مربوط به این پرونده ها نیز که به دیوان عالی ارجاع می شود، به همین منوال با 
سرعت و دقت تعیین تکلیف شود تا دست متعرضان به امنیت و آرامش شهروندان 
قطع گردد.رئیس عدلیه در ادامه با اشــاره به دیدار اخیر خود با رئیس دیوان عالی 

اندونزی که باالترین مقام قضائی این کشور است، گفت: اندونزی به عنوان کشوری 
که باالترین جمعیت مســلمان را در خود جای داده اســت از ظرفیت های باالیی 
برای تعامل و دیپلماســی قضائی بهره مند است اما ما طی سالیان اخیر به نسبت 
ظرفیت های موجود ارتباط قضائی کمی با این کشــور داشته ایم؛ بر همین اساس 
ضرورت دارد این ارتباط گســترش یابد؛ لذا باید معاون امور بین الملل قوه قضائیه 
با همکاری معاونت راهبردی دســتگاه قضا نسبت به تدوین برنامه های گسترش 
و توسعه دیپلماســی قضائی با کشورهای مسلمان بخصوص کشورهای همسایه، 
اقدامات الزم را ترتیب دهند و برای هر کشور برنامه ای خاص را تنظیم کنند تا با 
کمک دولت، ارتباطات قضائی ما با آن کشورها توسعه یابد.حجت االسالم والمسلمین 
محسنی اژه ای در ادامه با اشاره به تدوین سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه، با 
اشاره به محور اصلی این سیاست ها که »پیشرفت اقتصادی همراه با عدالت« است، 
به زمینه های کمک و مساعدت قوه قضائیه به دولت اشاره کرد.رئیس قوه قضائیه با 
بیان اینکه دستگاه قضائی مصمم است بیش از گذشته به حمایت از تولید داخلی 
و مســاعدت دولت در این عرصه مبادرت ورزد، گفت: قوه قضائیه طی ســال های 
گذشــته به امر حمایت از تولید و کمک به دولت از این طریق، پرداخته است اما 
درصدد است این حمایت و کمک را بیشتر، منسجم تر و هدفمندتر دنبال کند و بر 
همین اساس به همه بخش ها و سازمان های قضائی مأموریت می دهم در راستای 
حمایت از تولید داخل، جهش تولید، رفع موانع کسب وکار، اشتغال زایی، جلوگیری 

از تعطیلی بنگاه های تولیدی و صنعتی اقدامات مقتضی و الزم را ترتیب دهند.
رئیس دستگاه قضائی در همین راستا گفت: اگر بنگاهی تولیدی و صنعتی دارای 
مشکل حقوقی و قضائی است، مسئوالن قضائی ذیربط باید به گونه ای تدبیر کنند 

که رســیدگی به مســائل حقوقی و قضائی واحد و بنگاه مزبور، خللی در فرآیند 
تولید و اشــتغال آن ایجاد نکند؛ از این پس اگر در این زمینه همکار قضائی ای، 
این مقولــه را رعایت نکرد، مواجهه اداری با وی فقط در حد توصیه باقی نخواهد 
ماند همچنین باید در مراکز قضائی مربوطه در جهت کمک به بازگشایی واحدهای 
تولیدی تعطیل شــده اقدامات مقتضی را انجام دهیم و در تأمین تجهیزات و مواد 
اولیه کارگاه ها و کارخانجات نیز مساعدت های الزم را داشته باشیم.رئیس عدلیه در 
ادامه به موضوع کمک هایی که قوه قضائیه در جهت انضباط مالی و افزایش منابع 
مالی دولت می تواند داشته باشد، اشاره کرد و گفت: مالیات یکی از منابع درآمدی 
دولت است؛ قوه قضائیه می تواند در امر جلوگیری از فرارهای مالیاتی و شناسایی 
مؤدیان مالیاتی کمک ها و مساعدت های الزم را به دولت ارائه دهد؛ از سویی دیگر 
دســتگاه قضائی در بخش مسائل گمرکی و بندری و همچنین مقابله با اخالل در 
مســائل ارزی و ریالی هم توانایی کمک رسانی به دولت را دارد؛ کمااینکه تاکنون 

کمک های زیادی در این زمینه ها از ناحیه دستگاه قضائی به دولت شده است.
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای به موضوع کمک قوه قضائیه به دولت در 
امــر جلوگیری از انجام هزینه های بی رویه و غیرضرور نیز گریزی زد و تاکید کرد: 
قــوه قضائیه آمادگی دارد ضمن توجه به اصل انضباط مالی به افزایش درآمدهای 
دولت کمک کند و ســازمان بازرسی و دادگســتری های ما در این زمینه ها نقش 
برجســته و پررنگی دارند.رئیس قوه قضائیه با اشاره به تکلیف قانونی دولت برای 
فروش دارایی های مازاد، از آمادگی دستگاه قضا برای کمک به دولت در این عرصه 
ســخن گفت و همزمان بر ضرورت متقن و مســتحکم بودن قراردادهای منعقده 

دولتی نیز تاکید کرد.

رئیس قوه قضائیه خواستار شد؛

سازماندهی هرچه بیشتر ممنوع الخروجی افراد
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تقدیر همراه اول از نفرات برتر کنکور و 
مدال آوران المپیادهای علمی

آیین تجلیل از مدال آوران المپیادهای علمی ریاضی، زیســت، شــیمی، 
فیزیک، کامپیوتر و نجوم و همچنین نفرات برتر کنکور سالجاری، امروز با 
حضور مهدی اخوان بهابادی مدیرعامل همراه اول و نقشینه ارجمند رئیس 
باشــگاه دانش پژوهان جوان در هتل همای تهران برگزار شد.مدیرعامل 
همراه اول: در صورتی که حل مشکالت کشور اولویت نخبگان کشور باشد، 
کارها و فعالیت های بســیار مفیدی برای انجــام دادن وجود دارد؛ مانند 
ســاخت ربات جراحی از راه دور که توسط جوانان کشور انجام و بر بستر 
شــبکه همراه اول اجرایی شده است. همراه اول با بورسیه کردن نخبگان 
مدال آور کشور و اعطای کمک هزینه تحصیلی شرایطی را فراهم خواهد 
کرد که این دانشجویان در کنار تحصیل، بتوانند محیط کاری را نیز تجربه 
و ایده های خود را اجرایی کنند.رئیس باشگاه دانش پژوهان جوان: حرکت 
همراه اول و آکادمی همراه حرکتی عمیق و ارزشمند است.در این مراسم، 
ضمــن تقدیر از بیش از ۱۰۰ نفر از مدال آوران المپیادهای علمی ســه 
ســال اخیر و نفرات برتر کنکور سالجاری، لوح تقدیر و جوایز نفیسی نیز 

به آن ها اعطا شد .

توسعه ارتباطی تمرچین برای تسهیل ارتباطات اربعین
پروژه توســعه ارتباطی منطقه مرزی تمرچین، با هدف تسهیل در ارتباطات و دسترسی به اینترنت برای 
زائران اربعین، روز گذشته افتتاح شد.به گزارش روابط عمومی ایرانسل، عصر روز شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱، 
طی مراســمی با حضور مهندس قاسم جلیلی نژاد مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات آذربایجان غربی، 
مهندس کمال حسین پور نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسالمی و مدیران محلی، 
در محل بیمارســتان شهید سردار سلیمانی پیرانشهر، این پروژه افتتاح شد و به بهره برداری رسید.پروژه 
توسعه پوشش ارتباطی منطقه مرزی تمرچین، شامل احداث چهار سایت ارتباطی جدید و افزایش ظرفیت 
یک ســایت ارتباطی موجود در این منطقه اســت که طی فقط ۱۵ روز، توسط کارشناسان و مهندسان 
ایرانسل، انجام شده و به بهره برداری رسیده است.چهار سایت ارتباطی جدید راه اندازی شده در این منطقه، 
با فناوری 3G ،2G و ۴G و با ســرمایه گذاری بالغ بر ۱۷۰ میلیارد ریال احداث شــده اند. همچنین سایت 
ارتباطی به روزرسانی شده در این منطقه نیز دارای فناوری ۴G است و افزایش ظرفیت آن، با سرمایه گذاری 
بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال انجام شده و به این ترتیب، میزان کل سرمایه گذاری در این پروژه، ۱۸۰ میلیارد 
ریال بوده است.ایرانســل همچنین با هدف تسهیل ارتباطات و دسترسی به اینترنت برای زائران اربعین، 
اقدامات متنوع دیگری صورت داده است. از جمله این اقدامات، می توان به ارائه تعرفه های مکالمه، پیامک 
و اینترنت رومینگ ویژه اربعین، ارائه بسته های اینترنت رومینگ بین الملل ویژه اربعین، ارائه بسته رایگان 
یک گیگابایتی و اینترنت وای فای رایگان به زائران اربعین در مناطق مرزی کشور، پشتیبانی حضوری از 
زائران در مســیر پیاده روی اربعین و حل مشکالت سیم کارت و گوشی کاربران و نیز ارائه برخی خدمات 

رفاهی اشاره کرد.

نگـــاه

روش های دریافت وام با ضمانت سهام
ســامانه توثیق الکترونیک هوشــمند برای الکترونیکی کردن وثیقه گذاری 
دریافت وام راه اندازی شده اســت.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
فارس، سامانه ستاره یا همان »سامانه توثیق الکترونیک روشمند و هوشمند« 
برای هوشمند و الکترونیکی کردن وثیقه گذاری راه اندازی شده است؛ هدف 
از اجرایی شــدن آن این است که افراد و متقاضیان دریافت وام بتوانند سهام 
خود را به عنوان وثیقه ارائه دهند و با احراز ســایر شرایط، تسهیالت خود را 
دریافت کنند.اوایل مرداد امســال،  با حضور دادستان کل کشور، وزیر اقتصاد 
و رییس ســازمان بورس، از سامانه ستاره رونمایی شدبه گفته خاندوزی، بر 
اســاس طرح توثیق الکترونیک سهام، مردم برای دریافت وام از شبکه بانکی 
و همچنین ســایر خدمات در قوه قضائیه می توانند از توثیق سهام به صورت 
الکترونیک بدون کمترین مراجعه به شبکه بانکی استفاده کنند.وزیر اقتصاد 
در این مراســم تاکید کرد که سیم کارت، طال، خودرو و دیگر دارایی ها در 
آینده نزدیک می  توانند با اضافه شــدن به این سامانه اعتبار شخص را برای 
وثیقه گذاری و همچنین اعتبار سنجی باال ببرند تا به شکل واقعی از کار مردم 
گره گشایی صورت بگیرد.در ادامه و بر اساس اطالعات شرکت سپرده گذاری 
مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مهم ترین تعاریف و پرسش های متداول در 

زمینه توثیق سهام و سامانه ستاره را مورد بررسی قرار می دهیم.

 تعاریف مهم در سامانه ستاره
ابتدا به برخی از تعاریف مهم می پردازیم:

وثیقه گیر: شــخصی اســت که وثیقه به نفع او انجام پذیرفته است )در این 
فرآیند بانک ها(

وثیقه گذار:منظور مالک اوراق بهادار یا نماینده وی است که اوراق بهادار را به 
نفع وثیقه گیر، توثیق می نماید )در این فرایند سهامداران حقیقی(.

اوراق بهادار: منظور اوراق بهاداری است که در شرکت سپرده گذاری مرکزی، 
سپرده شده است.

توثیق هوشــمند نوع 2: در این نــوع از توثیق که بصورت الکترونیکی انجام 
 می شود، کلیه عایدات شامل سود و افزایش سرمایه)جایزه و یا حق تقدم( به 

وثیقه گذار تعلق می گیرد.
اوراق بهادار وثیقه: اوراق بهاداری است که تحت مالکیت وثیقه گذار قرار دارد 
و به دالیل قانونی یا مقرراتــی ممنوعیتی جهت معامله اوراق بهادار مذکور 

وجود ندارد و به نفع وثیقه گیر توثیق شده است.
اوراق بهادار قابل توثیق: دارایی که نزد بانک دیگری وثیقه نشده باشد، توقیف 

نباشد، ممنوع المعامله نوع B نباشد، فریز نباشد و دارایی غیرسپرده نباشد.

نرخ کارمزدهای توثیق بر حسب تعداد دارایی
۵ ریال به ازای هرسهم تا سقف 2۵ میلیون سهم
۴ ریال به ازای هر سهم تا سقف ۵۰ میلیون سهم
3 ریال به ازای هر سهم تا سقف ۷۵ میلیون سهم

2 ریال به ازای هر سهم تا سقف ۱۰۰ میلیون سهم
۱ ریال به ازای هر سهم مازاد بر ۱۰۰ میلیون سهم

)کارمزد توثیق مربوط به مصوبه مورخ  2۹خرداد۱3۸۹ دستور العمل سازمان 
بورس اوراق بهادار(

پرسش  های متداول درباره سامانه ستاره
1- در صورتی که یک بانک جدید درخواست برای وثیقه کردن سهام 

را از شرکت سمات دارد چه کار باید انجام دهد؟
درخواســت مکتوب تحت نامه به مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی 
ارسال شود؛ می افراد می توانند برای جهت کسب اطالعات بیشتر  می توانند با 

مدیر پروژه توثیق تماس حاصل نمایند.
2-  سهامدار برای وثیقه گذاشتن دارایی و سهام خود چه شروطی 

باید داشته باشد؟
سهامدار باید سجامی  باشد.

شــرایط عمومی بانک ها )اعم از نداشتن چک برگشتی، داشتن حساب نزد 
بانک مربوطه و ...( را داشته باشد.

دارایی قابل توثیق داشته باشد.
در تلفن همراه اپلیکیشن مورد نظر بانک را داشته باشد و با موبایل به نام و 

سجامی شده خود احراز نماید.
3- در حال حاضر چه اپلیکیشــن هایی خدمت توثیق همه اوراق 

بهادار را انجام می دهند؟
اپلیکیشن ایوا بانک ملی )نشان بانک/خدمت توثیق اوراق بهادار(

4- سهامدار در اپلیکیشن بانک چه فرایندی را باید طی کند؟
انجام احراز اراده با ورود به اپلیکیشن

در ابتدا شــخص به بانک وکالت فروش می دهــد )در صورت عدم تعهد به 
اقساط بانک(

سپس دارایی سهامدار نمایش داده می شود و سهامدار می تواند شخصا نسبت 
به میزان و ارزش دارایی که می خواهد وثیقه شود اقدام نماید.

انجام احراز اختیار )توسط پیامک ارسال شده از سجام(
پرداخت کارمزد توثیق )اتصال به درگاه پرداخت(
اتمام فرایند و دریافت استعالم ها توسط سیستم

5- آیا امکان فسخ درخواست و استرداد کارمزد توثیق وجود دارد؟
خیر، کارمزد به هیچ عنوان قابل استرداد نمی باشد. همچنین عملیات توثیق 

یا بطور کامل انجام می شود و یا خیر.
6- مدت بازپرداخت اقســاط به چه صورت است و چه زمانی بانک 

نسبت به فروش سهم اقدام می کند؟
قوانین این امر از سوی بانک عامل مشخص می شود.

7- چه زمانی دارایی از وثیقه خارج می شود؟
پس از بازپرداخت اقساط در موعد مقرر رفع توثیق دارایی انجام خواهد شد.

8- آیا در صورتی که ســهام در زمان وثیقه افزایش سرمایه داد و 
یا شامل جایزه و حق تقدم شد، سهامدار می-تواند از حق خود در 

اینباره استفاده نماید؟
بله، توثیق مکانیزه های انجام شــده از نوع 2 وثیقه اســت که در آن تمامی 

عایدات اعم از افزایش سرمایه و سود مجمع به سهامدار داده می شود.
9- نرخ سود و بازپرداخت اقساط به چه صورتی می باشد؟

شــرایط و مبلغ وام وابسته به بانک عامل است. اما بطور کلی وام ۱۸ درصد 
با بازپرداخت 3تا۵ ســال می باشد که جزئیات آن از سوی بانک قابل تشریح 

است.
10- چه میزان از ارزش دارایی می تواند تبدیل به مبلغ وام شود؟

به طور کلی ۵۰ درصد از  ارزش دارایی می تواند تحت عنوان وام پرداخت شود.
11- کدام بانک ها در سامانه توثیق سهام حضور دارند؟

ملی، رسالت و مهر ایران؛ بانک هایی هستند که در سامانه توثیق سهام حضور 
دارند و متقاضیان حقیقی و حقوقی می توانند برای دریافت تسهیالت از این 

طریق اقدام کنند.

با دعوت شهردار و شورای اسالمی شهر صدرا: 
پیگیری و بررسی مشکالت شهر صدرا 

با حضور دکتر عزیزی نایب رئیس 
کمیسیون امنیت ملی مجلس

به گــزارش اداره روابــط عمومی و 
اطالع رســانی شــهرداری و شورای 
اسالمی شهر صدرا: در ادامه برگزاری 
جلسات بررسی و پیگیری مشکالت 
شــهر صدرا، ســردار ابراهیم عزیزی 
نماینده مردم شهرســتان شیراز در 
مجلس شورای اسالمی با دعوت شهردار و شورای اسالمی در صحن 
شــورا حضور یافت.در این نشست مشترک ، دکتر عزیزی نماینده 
مردم شــریف شهرستان شیراز و زرقان در مجلس شورای اسالمی، 
دکتر پرنیان شهردار صدرا ، مهندس عزیزی رئیس شورای اسالمی 
شهر صدرا، خداکرم فیروزمند، مهدی کشاورزی، مجتبی پارسایی و 
آرش محمدی از اعضای شورای اسالمی شهر صدرا حضور داشتند. 
مهندس هاشم عزیزی رئیس شورای اسالمی شهر صدرا با اشاره به 
اینکه شورای شهر مشکالت شهر صدرا را بررسی نموده و در حوزه 
خدمات مربوط به شــهرداری برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت 
و بلند مدت جهت رفع این مســائل و مشکالت نموده است گفت: 
شورای شهر خود را محدود به امور شهرداری نکرده است و به عنوان 
نمایندگان مردم تالش می کند با رایزنی بین دســتگاه ها و دعوت 
از نمایندگان مجلس، اســتاندار و مدیران ادارات مختلف مشکالت 
شــهر در تمامی حوزه را پیگیری و رفع نماید. وی افزود متاسفانه 
شهر صدرا در اعتبارات دولتی، سه درصد نفت،گاز و سایر اعتبارات 
گویا ســهمی ندارد به طوری که در چند سال گذشته هیچ ردیف 
بودجه برای طرح های عمرانی و رفع مشکالت شهر صدرا اختصاص 
داده نشــده است. رئیس شورای اسالمی شهر صدرا بیان کرد: یکی 
از مهمترین موضوعات و کمبودهای شــهر صدرا در حوزه ورزش و 
جوانان است، موضوع مهم ورزش و جوانان در شهر صدرا که درصد 
باالیــی از جمعیت آن را کودکان، نوجوانان و جوانان تشــکیل می 

دهند به کلی فراموش شده است،  

مجتمع توانبخشی ایثار قم با 93درصد 
پیشرفت فیزیکی  

مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران اســتان قم گفت: مجتمع 
توانبخشــی ایثار با ۹3 درصد پیشــرفت فیزیکی در بخش ورزشی 
و اقامتــی فعال است.حجت االســالم حســن هنرمند افــزود: این 
مجتمع در فاز اول شــامل ســالن ورزشی، اســتخر و موتورخانه با 
 3۵۰۰ متر مربع در ســال ۱3۹2 فعالیت خود را آغاز کرده اســت.

وی  با اشــاره به اینکه فاز دوم مجتمع توانبخشی ایثار ۷۸۰۰ متر 
مربع را شــامل می شود، ادامه داد: در هفته دولت فاز اقامتی با 23 
 سوئیت با حضور رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران راه اندازی شد.

حجت االسالم هنرمند خاطرنشان کرد: تاکنون ۵۴۸ میلیارد ریال 
برای راه اندازی فاز اول و بخش اقامتی هزینه شده و جهت تکمیل 
فضای باقیمانده که شامل بخش های آمفی تئاتر و توانبخشی است، 

3۰۰ میلیارد ریال دیگر نیاز است.

مسکنواجارهبها۸۰درصددریافتیکارگرانرامیبلعد!
درحــال حاضر ۸۰ درصد حقــوق و دریافتــی کارگران صرف 
هزینه های مســکن و اجاره بها می شود. معاون وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی گفته به منظور حل مشــکل مسکن کارگران، 
خط اعتباری ۴۰۰ میلیارد تومانی با اولویت مسکن کارگری به 
تعاونی های مســکن اختصاص پیدا کرده است.به گزارش ایسنا، 
درحال حاضر »مســکن« نقش بســزایی در زندگی بسیاری از 
خانواده ها دارد و به لحاظ تأثیرگذاری در سبد هزینه  خانوارهای 
کم درآمد به خصوص دهک های متوسط و پایین جامعه از اهمیت 
بسیاری برخوردار است.به گفته مقامات کارگری و فعاالن حوزه 
کار، بیش از ۸۰ درصد دریافتی کارگران را هزینه های مسکن و 
اجاره بها به خود اختصاص می دهد و از این جهت مسکن یکی از 
دغدغه های اساسی خانوارهای کارگری به شمار می رود.در این 
بین تعاونی های مسکن با ساخت مسکن به قیمت تمام شده می 
توانند واحدهای مسکونی را ارزان تر از سایر بخش ها حتی انبوه 
ســازان در اختیار متقاضیان قرار دهند و به تامین مسکن اقشار 
محروم و کم درآمد کمک کنند.دولت در برنامه ساخت مسکن، 
بخش تعاون را مکلف کرده که از مجموع ۴ میلیون واحد مسکونی 
۴۰۰ هزار واحد در بخش تعاون ســاخته شود.مهدی مسکنیـ  
معاون امور تعــاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ اخیرا از 
اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیالت به تعاونی های مسکن در 
قالب خط اعتباری با اولویت ســاخت مسکن کارگری خبر داده 
اســت.وی پیش از این از ساخت شهرک های مسکونی با اولویت 
کارگران در جوار شــهرک های صنعتی خبر داده و تنها راه خانه 

دار شدن طبقات ضعیف و متوســط را اجرای مدل تعاونی های 
مسکن عنوان کرده بود.در سال ۱3۹۹ با تفاهم نامه ای که میان 
معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک توســعه 
تعاون به امضا رســید، خط اعتباری ۷۵۰۰ میلیارد تومانی برای 
۷۵ هزار تعاونی مسکن با اولویت کارگران  و بازپرداخت ۱۰ ساله 
اختصاص یافت تا تعاونی های مسکن از طریق بانک توسعه تعاون 
به ازای هر واحد به طور میانگین ۱۰۰ میلیون تومان تسهیالت 
دریافت کنند.آن زمان اعالم شد تعاونی های مسکنی که بیش از 

۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته ولی به دلیل افزایش قیمت ها 
امکان تکمیل پروژه های خود را نداشــته باشــند، می توانند از 
خط اعتباری بانک توســعه تعاون بهره مند شوند.هادی ابوی ـ 
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ـ در گفت وگو 
با ایسنا، بهترین ساز و کار تامین مسکن کارگران را تعاونی های 
مســکن کارگری می داند.وی با بیان اینکه ۸۰ درصد دریافتی 
کارگران را مســکن و اجاره بها می بلعد، معتقد است: برای خانه 
دار شــدن کارگران از طریق تعاونی ها الزم است در ابتدا تعاونی 

های مسکن کارگری تشکیل و سپس توسط آنها وام های بدون 
بهره با اقســاط بلند به کارگران پرداخت شود.ابوی تامین زمین 
رایگان، پرداخت وام های ارزان و نظارت بر ســاخت و ساز را از 
جمله اقدامات موثر در تامین مسکن کارگران عنوان کرده و می 
گوید: کارگران برای خانه دار شدن آورده کمی دارند لذا اگر قرار 
است مسکن کارگری با قیمت مناسب ساخته و تحویل آنها شود، 
بهترین راه این اســت که کارگران در قالب تعاونی های مسکن 
ســاماندهی شوند و دولت و وزارت تعاون بر عملکرد آنها نظارت 
کند.به گفته دبیرکل کانــون عالی انجمن های صنفی کارگران، 
دریافتی کارگران آنقدری نیســت که بتوانند اقساط سنگین وام 
و تســهیالت بانکی را پرداخت کنند به همین دلیل الزم است 
وام های بدون بهره با اقســاط بلندمدت در اختیار کارگران قرار 
گیرد.کارشناسان بر این باورند که در ساخت مسکن ارزان باید از 
ظرفیت تعاونی های مسکن استفاده و بر آنها نظارت شود چرا که 
در تعاونی های مســکن نگاه سودآوری حاکم نیست و واحدهای 
مسکونی با قیمت تمام شده کمتر و کیفیت قابل قبول ساخته و 
در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.به گزارش ایسنا،  در تعاونی ها 
نگاه سود آوری حاکم نیست و مسکن با قیمت مناسب و کیفیت 
قابل قبول به شکل مقرون به صرفه ساخته و در اختیار متقاضیان 
قرار داده می شود لذا توجه به تعاونی های مسکن می تواند ضمن 
رونق بخشیدن به اقتصاد و اشتغال کشور، بستر ساخت مسکن 
ارزان بــرای خانوارهای کم درآمد را فراهم کرده و بســیاری از 

اقدامات سوداگرایانه را کاهش دهد.

رئیس کل ســازمان امور مالیاتی، مبارزه با فرار 
مالیاتی را یکی از برنامه های مهم نظام مالیاتی 
برشــمرد و گفت: امســال شــاهد افزایش سه 
برابــری مالیات ابرازی صاحبان مشــاغل بابت 
عملکرد سال ۱۴۰۰ بودیم.به گزارش خبرگزاری 
تسنیم، حجت االسالم و المسلمین محمد جعفر منتظری و هیات همراه، ضمن بازدید 
از دستاورد های نظام مالیاتی در حوزه هوشمندسازی مالیاتی، با رئیس کل و جمعی از 
معاونین، مدیران دفاتر و واحد های ستادی و همچنین مدیران کل شهر و استان تهران 
دیدار کرد.داوود منظور رئیس کل ســازمان امور مالیاتی کشــور در این بازدید، ضمن 
تبیین رویکرد های جدید و تحولی نظام مالیاتی، خاطرنشان کرد: درحال حاضر، شرایط 
برای ایفای نقش حداکثری نظام مالیاتی در اقتصاد کشور با اتکا بر تمامی ظرفیت های 
قانونی و زیرساخت های جدید که عمدتا بر پایگاه های اطالعاتی داده محور مبتنی است، 

فراهم شــده است.رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مبارزه جدی با فرار مالیاتی را 
یکی از برنامه های مهم نظام مالیاتی برشمرد و گفت: با هوشمندسازی نظام مالیاتی و 
اجرای برنامه های مربوط به مبارزه با فرار مالیاتی، در ســال گذشته حدود دو میلیون 
و 2۰۰ هزار مودی جدید شناســایی شد و امســال نیز بالغ بر یک ملیون و ۵۰۰ هزار 
اظهارنامه جدید از این مودیان شناســایی شده، دریافت کردیم.وی اضافه کرد: در حال 
حاضــر بالغ بر ۱۱ میلیون مودی در پایه های مختلف در کشــور وجود دارد که از این 
تعداد، حدود چهار میلیون و ۴۵۰ هزار نفر صاحبان مشاغل )شخص حقیقی( هستند 
که با توجه به اینکه امسال اطالعات قابل اتکایی از فعالیت اقتصادی مودیان در اختیار 
نظام مالیاتی قرار داشــت، در نهایت امسال شاهد افزایش ســه برابری مالیات ابرازی 
صاحبان مشاغل بابت عملکرد ســال ۱۴۰۰ بودیم.معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی 
در این مراسم عنوان داشت: اطالعات و داده های سامانه های مالیاتی نشان می دهد، در 
کشــور حدود دو میلیون و ۹۰ هزار شرکت ثبت شده وجود دارد؛ اما از این تعداد، بالغ 

بر یک میلیون و ۱۰۰ هزار شرکت هیچ فعالیتی نداشته و اظهارنامه هم تسلیم نکرده 
اند که لیست این شرکت ها به اداره ثبت شرکت ها ارسال شده تا به طور کلی غیرفعال 
شوند.دکتر منظور ادامه داد: امسال همچنین در بخش اشخاص حقوقی تعداد 33۰ هزار 
فقره اظهارنامه دریافت کردیم، اما اطالعات و داده های سامانه های مالیاتی در این بخش 
نیز نشــان می دهد که حدود ۶۰۰ هزار شرکت در سال گذشته علیرغم اینکه فعالیت 
اقتصادی داشــته اند و سازمان امور مالیاتی نیز پیامک اطالع رسانی برای آن ها ارسال 
کرده، اظهارنامه نداده اند که رســیدگی به وضعیت این شرکت ها در اولویت برنامه های 
این سازمان قرار دارد.وی با بیان اینکه حرکت به سمت نظام مالیاتی داده محور، باعث 
شفافیت اقتصاد و در نتیجه تحقق بیشتر عدالت مالیاتی و افزایش میزان مالیات مودیان 
بر اساس اطالعات واقعی آنان شده، گفت: در حال حاضر اشراف اطالعاتی نظام مالیاتی 
افزایش یافته و مودیانی که اظهارنامه واقعی ارسال نکنند، بعدا شناسایی و پرونده آن ها 
مورد رسیدگی قرار می گیرد.رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بیان داشت: با اجرای 
طرح های جدید از جمله مبارزه با فرار مالیاتی و شناســایی مودیان جدید، تسریع در 
رســیدگی ها، وصول معوقات و وصول مالیات های جدید، در پنج ماهه نخست امسال، 

رشد ۶۹ درصدی در وصول مالیات ها را شاهد بودیم.

۶۰۰ هزار شرکت فرار مالیاتی کردند
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جانــت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا، ترس خود را از افزایش 
قیمــت گاز آمریکا در زمســتان پیش رو، با اجرایی شــدن 

ممنوعیت نفت و گاز روسیه توسط اتحادیه اروپا، ابراز کرد.
بــه گزارش ایلنــا از رویترز، یلن گفت کــه قیمت گاز برای 
آمریکایی ها در زمستان به میزان قابل توجهی افزایش می یابد، 
چون اتحادیه اروپا خرید نفت روسیه را به میزان قابل توجهی 
کاهش می دهد .وزیر آمریکایی افزود: سقف  قیمت گاز و نفت 
روســیه که اخیراً از سوی کشورهای غربی برای تامین انرژی 

روسیه پیشنهاد شده بود، برای مهار قیمت ها و تحت کنترل 
نگه داشــتن آن ها طراحی شده است.جانت یلن، وزیر خزانه 
داری ایــاالت متحده، انتظارات خــود را برای افزایش قیمت 
گاز در زمســتان آینده توجیه کرد و گفــت که این افزایش 
احتمالی ناشــی از توقف خرید نفت روسیه از سوی اتحادیه 
اروپا - عمدتاً - و اعمال ممنوعیت خدماتی است که به روسیه 
اجازه حمل و نقل نفت با تانکر را می دهد.طرح تعیین سقف 
قیمت نفت روســیه که به تصویب گروه هفت رسید، شامل 

امتناع از بیمه، تامین مالی، داللی، ناوبری و ســایر خدمات 
برای محموله های نفتی بود که قیمت آنها از سقف قیمت نفت 
خام و فرآورده های نفتی فراتر رفت.وزیر آمریکا توضیح داد که 
سقف قیمت با هدف کاهش درآمدهایی که روسیه می تواند 
برای جنگ در اوکراین از آن استفاده کند، در عین حال حفظ 
عرضه نفت روسیه برای پایین نگه داشتن قیمت های جهانی 
اســت، اما از سوی دیگر خطر افزایش قیمت گاز در آمریکا را 

به همراه دارد. .

گزیده خبر

عدم صدور مجوز حفاری تا ۱۵ مهرماه
سرپرســت معاونت فنی و عمرانی شهرداری کرج از ممنوعیت حفاری در معابر 
مناطق دهگانه تا ۱۵ مهر ماه خبر داد.فرزین فرشاد در گفت وگو با پایگاه خبری 
کرج امروز، با اشــاره به اینکه شهرداری به عنوان دستگاهی خدمات رسان نقش 
مهمی در آماده سازی سطح شهر در ایام و مناسبت های مختلف دارد، اظهار کرد: 
با نزدیک شــدن به به فصل آغاز مدارس، از )۲۱ شهریور( تا ۱۵ مهرماه هرگونه 
انجام هرگونه حفاری در معابر مناطق دهگانه ممنوع شــده است.وی ادامه داد: 
عالوه براین، با برنامه ریزی صورت گرفته بنا اســت در روزهای باقی مانده تا اول 
مهر، روند رفع چاله و گودال ها در سطح شهر به خصوص در مسیر مدارس و تردد 
دانش آموزان، ترمیم نوارهای حفاری و همچنین ترمیم و مرمت خرابی های شبکه 
معابر با ســرعت بیشتری انجام شود.وی افزود: عملیات روسازی آسفالت معابر و 
روســازی پیاده روها نیز باید هر چه سریع تر انجام شود تا تردد دانش آموزان با 

مشکل مواجه نشود.

با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان؛
 مشعل گاز ۴ روستای شهرستان ساری 

روشن شد
همزمان با هفته دولت مشــعل گاز چهار روستای بخش کلیجانرستاق ساری با 
حضور معاون سیاسی و امنیتی استاندار مازندران روشن شد.برای گازرسانی به این 
روســتاها  که با حضور فرماندار و نماینده مردم ساری در مجلس شورای سالمی 
در محل مسجد روستای علمدارده برگزار شد ۱۰میلیارد تومان هزینه شده است.
شــرکت گاز مازندران در هفته دولت امسال با شعار گازرسانی زیر ساختی مهم 
برای حفاظت محیط زیســت، طرح گازرســانی را در ۵۲ روستا عملیاتی کرد و 
جشــن روشن شدن مشعل گاز ۴ روستای ساری شامگاه شنبه برگزار شد.طبق 
آمار شــرکت گاز مازندران از دو هزار و ۹۸۸ روستای دارای قابلیت گازرسانی در 
اســتان، اکنون دو هزار و ۵۰۲ روستا از نعمت گاز بهره مند هستند، طبق برنامه 
اعالم شده و با تالش دولت سیزدهم گازرسانی به ۱۷۷ روستا در دست اقدام است 

تا جشن پایان کار گازرسانی به استان سال آینده برگزار شود.

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل گفت:
بیش از 90 خانوار روستایی شهرستان خلخال 

از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند
طی هفته دولت پروژه گازرسانی به ۲ روستای شهرستان خلخال از توابع استان 
اردبیــل مورد بهره برداری قــرار گرفت. به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز 
استان اردبیل ؛ به مناسبت هفته دولت ، با افتتاح پروژه گازرسانی به ۲ روستای 
شهرستان خلخال اهالی روستای های ماجوالن و علی آباد از نعمت گاز طبیعی 
بهره مند شدند.  در این مراسم که با حضور فرماندار و جمعی از مسئولین محلی 
و مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل در جمع مردم روستای ماجوالن برگزار شد 
، میر سعید سید متین مدیر عامل این شرکت، گازرسانی به دورترین نقاط استان 
را نماد خدمات نظام مقدس جمهوری اسالمی دانست و اظهار داشت : گازرسانی 
به روستاهای شهرستان خلخال با توجه به موقعیت جغرافیایی از سنگین ترین 
طرحهای گازرســانی از نظر اجرایی می باشــد که با تالش بی وقفه کارکنان و 
عوامل اجرائی شــرکت گاز استان اردبیل گازرسانی به روستاهای این شهرستان 
با ســرعت ادامه دارد.وی در ادامه گفت : پروژه گازرسانی ۲ روستای شهرستان 
خلخال در قالب یک پروژه گازرســانی  و با اعتباری بالغ بر 3۵ میلیارد ریال  به 

بهره برداری رسید.

 توسط جانشین مدیرعامل سازمان اتکا
پذیرایی وخدمت به زائران اباعبداهلل 

الحسین
امیر حبیبی جانشین مدیرعامل سازمان اتکا 
به همراه مهندس جعفری معاون اقتصادی 
باحضور در موکب عاشورایان وزارت دفاع به 
پذیرایی و خدمت رسانی به زائران اباعبداهلل 
الحسین پرداختند.به گزارش روابط عمومی 

سازمان اتکا، امیر حبیبی صبح یکشنبه بیستم شهریور ماه به همراه 
پایکار مدیر فروشــگاهای اتکا استان کرمانشاه در موکب عاشورائیان 
وزارت دفاع حضور یافت و از نزدیک در جریان نحوه خدمات رســانی 
به زائرین ابا عبداهلل الحســین) ع( و همچنین کمبود ها و نیازمندی 
ها قرار گرفت..امیرحبیبی به همراه مدیران فروشــگاه های اتکا ایالم 
وکرمانشاه و معاون اقتصادی سازمان اتکا، شخصا به پذیرایی از زائرین 
ابا عبد اهلل الحسین )ع( پرداختند.پایکار مدیر فروشگاههای اتکا استان 
کرمانشاه با اشاره به انواع خدمات و کمک رسانی¬هایی که به زائران 
داده می شود اظهارکرد: فروشگاه های اتکا استان کرمانشاه ۱۵۴ هزار 
لیتر آبمیوه، ۲ هزار و۸۰۰  قوطی انواع کنســرو، بیش از ۴هزار بطری 
آب معدنی، ۴ هزار و ۸۷۰ جعبه بیسکویت، ۱۵۰۰ بسته کلوچه، هزار 
کلیوگرم خرما و 3۰هزار بسته پنیر یک نفره به زائران اهدا کردند.در 
ادامه علیزاده مدیر فروشگاه های اتکا استان ایالم گفت: فروشگاه های 
استان ایالم نیز 6۰۰ بسته پنیر، پنج هزار و ۲۰۰ بسته خاکشیر، بیش 
از ۹۰۰ قوطی انواع کنسرو و ۷۰۰ بسته آبمیوه تهیه و به مناطق مرزی 
ارسال کردند.فروشگاه های ده گانه اتکا استان تهران به منظور یاری 
رساندن به زائرن کربالی معال، بیش از یک میلیون بطری آب معدنی، 
ده هزار قرص نان بسته بندی، هزار و هشتصد جعبه خرما، سه هزار و 
۷۰۰ بطری آبلیمو، 3هزار و ۵۷۷ بسته پنیر، پنجاه کیلوگرم خاکشیر 
و اقالم فرهنگی را از طریق هوایی به مرزهای ایران وعراق ارسال کرد.

آیاکمک۳۷۵میلیارددالری،اروپاراگرمنگهمیدارد؟
خانوارهای اروپایی زمستان امسال از حداقل 3۷6 میلیارد یورو 
)3۷۵ میلیارد دالر( کمک دولتی در برابر قبض های ســنگین 
نیرو بهره مند می شوند، اما همچنان این احتمال وجود دارد که 
هزینه مذکور، کافی نباشد.به گزارش ایسنا، راه کارهای مختلف 
در برابر کاهش عرضه گاز طبیعی از سوی روسیه، ممکن است 
عالج های موقتی باشند زیرا قیمت عمده فروشی همچنان بسیار 
باالتر از میانگین تاریخی می ماند. طبق برآورد شــرکت مشاوره 
VaasaETT، در اوت، میانگین قیمت عرضه شــده به مشتریان 

داخلی در بزرگترین کشــورهای اروپایی، برای برق 6۷ درصد 
و برای گاز ۱۱۴ درصد باالتر از مدت مشــابه سال گذشته بود.
فیلیپ لوئیس، مدیرعامل این شــرکت فنالندی می گوید: اگر 
نمی توانید قیمت عمده فروشی را کنترل کنید، تنها کاری که از 
دستان برمی آید، دادن پول است. تنها کاری که مصرف کنندگان 
می توانند واقعا انجام دهند، صرفه جویی در انرژی است.زمستان 
امســال در کل اروپا ســخت خواهد بود. انگلیس که باالترین 
هزینه های برق را در اروپا دارد، زمســتان امســال شاهد صعود 
۱۷۸ درصدی قبوض خواهد بود. هلند که باالترین تعرفه گاز را 
دارد، هم شاهد افزایش سه رقمی هزینه های بوده است.بر اساس 
تصمیمات اعالم شــده و آمار اندیشکده بروژل، مجموع هزینه 
دولت های اروپایی به حدود ۴۰۰ میلیارد دالر نزدیک شده است. 
اگر مداخله در بازار اتحادیه اروپــا برای دولت ها، درآمد زیادی 
به همراه داشــته باشد، این هزینه احتماال افزایش پیدا می کند. 
پایگاه خبری بلومبرگ در گزارشی به بررسی تدابیر پیش بینی 

شده در کشورهای اروپایی پرداخته است:

انگلیس
اکثر خانوارها با توجه به افزایش ســقف تعرفه برق، از اول اکتبر 
شــاهد سه برابر شــدن قیمت برق در مقایسه با زمستان سال 
گذشته خواهند بود. شرکت های برق خصوصی هستند و حدود 
3۰ شــرکت پس از این که قیمت عمده فروشی باالتر از سقف 
تعرفه قبلی رگوالتور انگلیس شد، ورشکسته شدند. دولت ۴۰۰ 
پوند )۴6۱ دالر( برای قبوض خانوار پرداخت می کنند و حمایت 
بیشتر برای اقشار ضعیف را وعده داده است اما لیز تراس، نخست 
وزیر جدید انگلیس، تحت فشــار قرار دارد تا اقدامات بیشتری 
انجام دهد. نخســت وزیر جدید انگلیس با تدابیری که حداکثر 
۱۰۰ میلیارد پوند )۱۱۵ میلیارد دالر( هزینه برمی دارند، افزایش 
قبوض انرژی مصرف کنندگان را برای مدت دو ســال محدود 

کرد.

آلمان
در آلمان که در مرکز بحران انــرژی اروپا قرار گرفته، خانوارها 
افزایش ۱۸۵ درصدی قبوض اوت در مقایســه با مدت مشــابه 
ســال گذشــته را تجربه کردند. دولت پس از ســه برابر کردن 
بســته کمکی در چهارم ســپتامبر، ۹۵ میلیــارد یورو کمک 
فراهم می کند. تدابیر، شامل محدود کردن و توزیع مجدد سود 
شرکت های انرژی، پرداخت پول بیشتر به خانواده ها، سالمندان و 
بیکارها و اقداماتی برای محدود کردن روند افزایش قیمت هاست.

فرانسه
دولت فرانســه افزایــش قیمت برق برای خانوارهــا را که برای 
گرمایش بیشتر برق مصرف می کنند نه گاز، فریز و محدود کرده 
است. قیمت گاز تنظیم شــده که از سوی شرکت اِنژی عرضه 

می شود، در اکتبر سال ۲۰۲۱، فریز و با یارانه های دولتی تامین 
شــد در غیر این صورت قیمت ها دو برابر می شدند. سقف چهار 
درصدی در فوریه برای افزایش قیمت برق برای خانوارها و کسب 
و کارهای کوچک از ســوی شرکت برق فرانسه تعیین شد. برق 
حدود سه چهارم شهروندان فرانسه توسط شرکت برق فرانسه 

و اِنژی تامین می شود.

ایتالیا
یک خانوار معمولی با افزایش ۹۱ درصدی قیمت برق و افزایش 
۷۱ درصدی قیمت گاز در سال مالی منتهی به اکتبر در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذشــته، روبروست. هیچ محدودیتی روی 
قبوض تامین کنندگان که بسیاری از آنها در ماه های اخیر دچار 
فروپاشی شده اند، وجود ندارد. هزینه های انرژی، مسئله اصلی در 
انتخابات ۲۵ سپتامبر خواهد بود. دولت ماریو دراگی تا آوریل، 

تغییر شرایط قرارداد بعضی از مشتریان را ممنوع کرده است.

هلند
گفته می شود دولت هلند سرگرم کار روی طرحی برای کسب 
حداکثر ۱6 میلیارد یورو و کاســتن از فشار بر شهروندان است. 
هیچ سقفی روی قبوض خانوار وجود ندارد و حدود ۹۰ درصد از 
مشتریان، قراردادهای مختلفی دارند و شرکت های تامین نیرو، 
خصوصی هستند. طبق گزارش روزنامه هلندی ان آر سی، یک 
 ،Vattenfall AB و Essent NV قرارداد یک ساله استاندارد شرکت
از ۲۰۰۰ یورو در ســال گذشــته، به ۵۰۰۰ یورو در اوت صعود 
کرد. برنامه دولت، حداقل دستمزد را به میزان ۱۰ درصد افزایش 
داده، مالیات نیرو را کاهش داده، یارانه هایی را برای خانوارهای 
کم درآمد اختصاص داده و مالیات بر درآمد اضافی اســتخراج 

کنندگان سوختهای فسیلی، وضع می کند.

سوئد
ســوئد که بزرگترین صادرکننده نیروی اروپاســت، با کمبود 
شــدید در جنوب کشــور مواجه شــده که عمــده مصرف در 
آنجاســت. محدودیت های کابلی به معنای آن اســت که برق 
ارزان تولید پارک های آبی و بادی در شــمال، برای همه مردم 
کفایت نمی کند. بــا در پیش بودن انتخابــات در ماه میالدی 
جاری، ماگدالنا اندرسن، نخســت وزیر سوئد، وعده داده است 

شش میلیارد دالر کمک به کســانی که از افزایش هزینه های، 
شدیدترین آسیب را متحمل شده اند، فراهم کند که تقریبا سه 
برابر کمک توزیع شده در زمســتان گذشته است. هیچ سقف 
قیمتی در سوئد وجود ندارد و دولت این کشور تاکید کرده است 
که ساده ترین راه برای صرفه جویی در هزینه، مصرف کمتر انرژی 
است. سوئد همچنین ضمانت اعتباری برای نیروگاه ها را حداکثر 

۲۵۰ میلیارد کرون )۲3 میلیارد دالر( افزایش داده است.

دانمارک
در دانمارک سقفی برای قیمت برق تعیین نشده اما دولت های 
محلی معموال عمده سهام شرکت های نیرو را در اختیار داشته 
یا صاحب آنها هستند. دانسکه بانک اعالم کرده است خانوارهای 
دانمارک برای مصرف گاز طبیعی برای گرمایش در زمســتان 
امســال، حدود 3۸ هزار کرون )۵۰۷۵ دالر( پرداخت خواهند 
کرد که ۷۰ درصد بیشــتر از ســال گذشته اســت. دانمارک 
پرداخت شــش هزار کرون به شــهروندان کم درآمد که از گاز 
طبیعی اســتفاده می کنند را آغاز کرده اما این برنامه با اتهامات 
بی کفایتی، مخدوش شده و ممکن است به موضوعی در انتخابات 

آتی تبدیل شود.

اسپانیا و پرتغال
مداخله در بازار عمده فروشی در اسپانیا و پرتغال کمک کرد با 
تعیین سقف قیمت برای گاز که در محاسبه قیمت برق استفاده 
می شود، قیمت برق پایین تر بیاید. در نتیجه، تعرفه ای که تامین 
کنندگان برق )که شرکت های خصوصی هستند( مطالبه کردند، 
در مقایســه با سال گذشته نسبتا ثابت ماندند و در پرتغال تنها 
یک تا دو درصد افزایش داشتند. اسپانیا مالیات بر قبوض نیرو را 
کمتر کرد. پرتغال مالیات سوخت را کاهش داد و به شرکت های 
کوچک اجازه داد به تعرفه های گاز ارزان تر و تنظیم شده سوئیچ 
کنند. همچنین این کشــور قصد دارد مالیات بر ارزش افزوده 
را برای میزان مشــخصی از مصرف برق، از ۱3 درصد به شش 

درصد کاهش دهد.

لهستان
قیمت نیرو برای مصرف کنندگان خانگی تنظیم شــده اســت 
و تقریبا همــه تامین کنندگان، تحت کنترل دولت هســتند. 

شــرکت ها، پیشــنهادهایی برای افزایش تعرفه برای دیده بان 
صنعت ارسال می کنند که درباره سقف قیمت برای سال آینده 
تصمیم می گیرد. تعرفه سال ۲۰۲3 تا اواسط دسامبر مشخص 
خواهد شد. رگوالتور لهستان هشدار داده است اگر دولت اقدامی 
انجام ندهد، قبوض ممکن است ۱۸۰ درصد گران شود اما دولت 
لهســتان چنین برآوردی را کم اهمیت شــمرده است. دولت 
3۰۰۰ زلوتــی )6۲۹ دالر( به ازای هر خانوار را تصویب کرده تا 
به آنها در برابر افزایش قیمت زغال سنگ که سوخت گرمایشی 
مورد اســتفاده اکثر خانه هاســت، کمک کند. مالیات بر درآمد 

اضافی شرکت های نیرو هم تحت بررسی قرار دارد.

یونان
دولت یونــان پرداخت یارانه برای قبوض نیرو را در ســپتامبر 
ســال ۲۰۲۱ آغاز کرد. یونان ماه میــالدی جاری ۹۴ درصد از 
این افزایش برای اکثر خانوارها را تحت پوشــش قرار می دهد و 
فقیرترین خانوارها حمایت ۱۰۰ درصدی دریافت می کنند. این 
یارانه ها به ۱.۹ میلیارد یورو در مقایسه با ۱.۱ میلیارد یورو در ماه 
گذشــته، بالغ شدند. یونان معادل 3.۷ درصد از تولید اقتصادی 
خــود را هزینه می کند تا از خانوارها و کســب و کارها در برابر 
افزایش هزینه های نیرو حمایت کند که طبق گزارش اندیشکده 

بروژل، باالترین میزان در میان کشورهای اتحادیه اروپاست.

ایرلند
شرکت دولتی برق ایرلند، در این کشور که سقفی روی قبوض 
مصرف کننده وجود ندارد، قیمت ها را در یک سال حداقل چهار 
بار افزایش داده اســت. ایرلند از اهداف اتحادیه اروپا در زمینه 
میزان مصرف، معاف شده است زیرا سه چهارم از گاز خود را از 
انگلیس می گیرد اما این کشور همچنین مردم را تشویق می کند 
میزان مصــرف را کاهش دهند. حمایت دولت، شــامل اعتبار 
هزینــه انرژی و کاهش مالیات بــر ارزش افزوده روی قبوض از 
۱3.۵ درصد به ۹ درصد است. ایرلند در نظر دارد از شرکت های 
انرژی برای درآمد اضافی مالیات بگیرد و از پول، برای کمک به 

مصرف کنندگان عادی استفاده کند.

اتریش
دولــت اتریــش بیشــتر از مداخلــه در بازارها، بــه کمک به 
مصرف کنندگان متمرکز شده است. خانوارها و شرکت ها امسال 
و ســال آینده حداقل شش میلیارد یورو دریافت می کنند و ۲۲ 
میلیــارد یورو کمک تا پایان ســال ۲۰۲6 در قالب مالیات های 
کمتــر، دریافت خواهند کرد. دولت قیمت برق برای خانوارها را 
به ۸۰ درصد میانگین مصرف سال گذشته محدود خواهد کرد. 
شرکت دولتی »وربود« در حال البی برای جداسازی قیمت برق 

اروپایی از بازار گاز است.

جمهوری چک
هیچ سقفی برای قبوض نیرو وجود ندارد و بعضی از قراردادهای 
ثابت حداکثر 6۵۰ درصد نســبت به سال گذشته برای مصرف 
کنندگانی که در اوت قرارداد امضا کردند، افزایش یافتند. دولت 
در حال بررسی دریافت مالیات از درآمد اضافی تولیدکنندگان 
است و کنترل کامل نیروگاه های شرکت CEZ AS که بزرگترین 
نیروگاه این کشــور است و در سه چهارم آن سهم دارد را هدف 

گرفته است.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد ســند رسمی مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالک شهرستان دیواندره 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان 
و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خودرا به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواســت خودرا به مراجع قضایی تقدیم و رسید آنرا به این اداره تحویل 
نمایند :1-برابر رای شــماره 1401/828 آقای محمود بهمنی فرزند عبدالکریم به 
شماره ملی 3859643691 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی آبی همراه 
با درختان گردو مثمر به مشــهوریت محلی عه لی یه کوله به مساحت 11623/13 
مترمربع به شــماره پالک 10۷ فرعی از 6۷ اصلی واقع در بخش 13 دیواندره قریه 
تازه آباد آصف خریداری از مالک رســمی خانم قمرناز بهمنی 2-برابر رای شــماره 
1401/830 آقای ساسان محمد پنا فرزند اسمعیل به شماره ملی 3850064832 
نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی کانی کویره 
به مســاحت 43999/346 متر مربع به شماره پالک 698 فرعی از 5 اصلی واقع در 
بخش 14 دیواندره قریه دربند خریداری از مالک رسمی آقایان محمد صالح و محمد 
رئوف عنایتی 3-برابر رای شماره 1401/825 آقای مظفر منصوری فرزند حسین به 
شــماره ملی 3859496166 نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان 
به مســاحت 83۷/80 متر مربع به شماره پالک 13289 فرعی از 58 اصلی واقع در 
بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رســمی آقای عباس ولد 4-برابر رای شماره 
1401/655 آقای جمشید مرادی فرزند عباس به شماره ملی 3859633260 نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوربت محلی انبار 
آب یا بغل جاده بیجار به مساحت 41844/82 متر مربع به شماره پالک ۷6 فرعی 
از 28 اصلــی واقع در بخش 3 الحاقی بیجار قریه دربند خریداری از مالک  رســمی 
آقای ابراهیم اولیایی 5-برابر رای شــماره 1401/84۷ آقای مســعود رضائی فرزند 
محمد امین به شــماره ملی 3859585401 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
زراعتی دیم به مشــهوریت محلی کانی دووسه به مساحت 4۷820/69 متر مربع به 
شــماره پالک 293 فرعی از 48 اصلی واقع در بخش 13 دیواندره قریه زاغه سفلی 
خریداری از مالک رسمی آقای محمد امین رضایی 6- برابر رای شماره 1401/838 
آقای محمد دهقانپور فرزند امین به شماره ملی 3859184636 نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین زراعتی آبی به مشــهوریت محلی کنار جاده دراســب دیواندره به 
مســاحت 20368/86 متر مربع به شــماره پالک 252 فرعی از 1۷ اصلی واقع در 
بخــش 14 دیواندره قریه گل تپه ســفلی خریداری از مالک رســمی آقای کدخدا 
فیــض اله دهقان پور ۷-برابــر رای شــماره 1401/8۷5 اداره کل ورزش و جوانان 
به شناســه ملی 14000261061نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین ورزشی به 
مساحت 3631/43 متر مربع به شماره پالک 181 فرعی از 24 اصلی واقع در بخش 

19 دیواندره قریه قزلبالغ خریداری از مالک رسمی آقای محمد سعید محمدی.  
 تاریخ انتشار نوبت اول سه شنبه 1401/06/08

 و تاریخ انتشار نوبت دوم  سه شنبه 1401/06/22 
برزگر رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دیواندره. )م الف132(

وزیر خزانه داری آمریکا:

احتمال افزایش قیمت 
 گاز در زمستان
 وجود دارد
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گزیده خبر

سرانجام برنج های باران زده چه شد؟
رئیــس کل گمرک آخرین وضعیــت برنج های بازان زده در گمــرک زاهدان را 
تشریح کرد.علیرضا مقدسی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به خیس شدن برنج ها 
در گمرک زاهدان در پی بارندگی ابتــدای مردادماه اظهار کرد: درمورد برنج ها 
تشریفات گمرکی انجام شده است. وزارت بهداشت و سازمان استاندارد باید این 
موضوع را بررســی کنند زیرا مجوز ترخیص باید از سوی آن ها صادر شود.وی با 
تاکید بر اینکه مقدار برنج های باران زده قابل توجه نبوده است، گفت: اگر وزارت 
بهداشت و سازمان استاندارد مجوز بدهند گمرک برنج ها را ترخیص می کند و اگر 
مجوز ندهند قاعدتا برنج ها قابل ترخیص نیستند. به طور کلی میزان برنج ها زیاد 
و مقدار برنج های خیس شده ناچیز بود.بر اساس این گزارش، به دنبال بارندگی 
چهارم مردادماه، گمرک زاهدان دچار آبگرفتگی شد و حجم زیادی از برنج های 
وارداتــی در آب ماند. در اولین واکنش به این موضوع، گمرک زاهدان اعالم کرد 
که از اواخر ســال گذشته، ورود کاال به این گمرک افزایش یافته است؛ به طوری 
که در حال حاضر حدود ۱۴ هزار تن کاال در محوطه و در فضای باز تخلیه شده 
اســت. گمرک تاکید داشــت که به دفعات به وزارت صمت و استانداری برای 
محدود شدن ثبت سفارش به مقصد این گمرک تذکر داده یا از انبارهای عمومی 
که مسئولیت حفاظت کاالهای موجود در این گمرک را داشته خواسته تا فضای 
مناسب برای نگهداری کاال ایجاد کند، ولی هیچ یک توجهی نکرده اند و با گرفتن 
تعهد از واردکننده، کاال را در محوطه نگه داشته اند.انجمن واردکنندگان برنج به 
این موضوع واکنش نشان داد و اعالم کرد که واردکننده در زمان ورود کاال، تابع 
شرایط است و مجبور است هر چه حکم شد، بپذیرد ولی این پذیرفتن به معنی 

تائید اهمال مرجع نگهدارنده نیست.

افزایش تقاضا تخم مرغ را گران کرد
رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار با اشاره به دالیل افزایش قیمت تخم 
مرغ در بازار گفت: هنوز قیمت این کاال به نرخ منطقی و واقعی خود نرســیده 
است.ناصر نبی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش قیمت تخم مرغ 
به شانه ای ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان گفت: این قیمت ها طبیعی است و گران نیست 
چرا که خود دولت قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ را در خرده فروشــی ۳۹ هزار و 
۸۰۰ تومان اعالم کرده که با این حســاب قیمت هر شانه دو کیلویی تخم مرغ 
۸۰ هزار تومان می شود.وی توضیح داد که عالوه بر هزینه بار، شکستگی و موارد 
دیگر نیز وجود دارد ضمن اینکه باید خرده فروش مقداری هم سود کند.این فعال 
بخش خصوصی با بیان اینکه هوا به تدریج رو به خنکی است و به همین دلیل 
با افزایش تقاضا برای تخم مرغ مواجه هستیم، گفت: از طرفی قیمت مرغ نیز به 
۶۰ تا ۷۰ هزار تومان افزایش یافته و هر زمان که قیمت مرغ و گوشــت افزایش 
می یابد، فشــار روی تخم مرغ باال می رود.نبی پور میانگین قیمت هر کیلوگرم 
تخم مرغ را درب مرغداری ۳۵ هزار تومان اعالم و اضافه کرد: هنوز قیمت تخم 
مرغ با نرخی که دولت برای آن اعالم کرده )۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان( ۵۰۰ تومان 
فاصله دارد.به گفته وی، قرار است دولت در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ برای تخم 

مرغ قیمت جدید تعیین کند.

خواب زمستانِی بازار خودرو
 گرانی خودرو ناشی از عرضه کم است

رئیس اتحادیه فروشــندگان خودرو تهران با بیان اینکه رکود کامل بر بازار 
حاکم شــده است، گفت: هنوز وضعیت عرضه خودرو تعریف چندانی ندارد 
و به دلیل همین مســاله شــاهد افزایش غیرواقعی قیمت ها هستیم.سعید 
موتمنــی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد وضعیت بازار خودور اظهار 
کرد: بازار خودرو در رکود کامل قرار دارد و زودتر از موعد به خواب زمستانی 
رفته اســت. البته از ماه ها قبل این رکود بر بازار حاکم بود ولی در یکی دو 

هفته اخیر، مشتری به هیچ وجه به بازار مراجعه نمی کند.

در نشست با مدیران سازمان صمت زنجان تاکید کرد:
جعفری: لزوم ایجاد جذابیت در بسته های 

 سرمایه گذاری طرح احیا و فعالسازی
 معادن کوچک 

رئیــس هیات عامل ایمیدرو بر لزوم ایجاد جذابیت و انگیزه در بســته های 
سرمایه گذاری طرح احیا و فعال سازی معادن کوچک مقیاس تاکید کرد.به 
گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 
)ایمیدرو(، وجیه اله جعفری، رئیس هیات عامل ایمیدرو در نشست با مدیران 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان بر لزوم ایجاد جذابیت و انگیزه 
در بسته های سرمایه گذاری طرح احیا و فعال سازی معادن کوچک مقیاس 
تاکید کرد و گفت: باید نگاه به سرمایه گذاری متفاوت از واگذاری معدن باشد 
چرا که یک ســرمایه گذار به خوبی می تواند بهترین پیمانکاران فنی را نیز 
به کار گیرد.جعفری ضمن اشاره به اهمیت انعطاف پذیری و اجرای صحیح 
فعال سازی در بسته های سرمایه گذاری افزود: توجه سازمان صمت استان 
ها به احیا و فعال ســازی معادن کوچک مقیاس می تواند اشتغال پایدار و 
رشد اقتصادی را برای مردم منطقه به ارمغان آورده و آن مناطق را از مزایای 
حاصل از اجرای این طرح ها بهره مند گرداند.خدایار کریم نژاد، سرپرســت 
شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران نیز اظهار کرد: طی سال جاری ۳۰ 
بسته سرمایه گذاری در ۱۹ استان در نظر گرفته شده است. وی تصریح کرد: 
به سبب اینکه سازمان صمت اســتان زنجان از پیشگامان این حوزه است، 
اولین پایلوت در استان زنجان اجرا خواهد شد.کریم نژاد ادامه داد: دو بسته 
ســرمایه گذاری در محدوده های معدنی آهن بلوک زرین آباد و ماه نشان 
تعریف شــده است که اسناد مزایده آنها این هفته نهایی شده و به زودی به 
فراخوان گذاشته می شــوند.همچنین طی این نشست محمد رضا کریمی 
مدیر اقتصادی شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی به همراه مدیران سازمان 
صمت این استان به بیان مسائل بسته های سرمایه گذاری طرح احیا و فعال 
سازی معادن کوچک مقیاس پرداختند تا راهکارهای مناسب مورد بررسی 
قــرار گیرد.عالوه بر این، نحوه امتیاز دهی، قیمت گذاری، نوع مجوز، حریم 
بین محدوده ها و ایجاد جذابیت برای ســرمایه گذاران جهت تحقق اهداف 

فعال سازی معادن نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

پیامک های رجیستری موبایل قطع شد؛

 بازار موبایل یک هفته در سرگردانی
ســخنگوی انجمن واردکننــدگان تلفن همراه بــا بیان اینکه 
پیامک های رجیستری در همه اپراتورهای تلفن همراه با اختالل 
مواجه شــده اســت، گفت: نزدیک به یک هفته است که بازار 
موبایل دچار سرگردانی شده است.به گزارش خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری تســنیم، نزدیک به یــک هفته از قطع پیامک های 
ســامانه همتا به منظور رجیســتری موبایل می گذرد اما هنوز 
هیچ یک از مسئولین ذی ربط وزارت صمت و وزارت ارتباطات، 
واکنش رسمی در این باره نشان نداده اند.ادامه این روند می تواند 
به طور کلی دو پیامــد غیرقابل جبران در بازار تلفن همراه به 
وجود بیاورد. اول آنکه اختالفات بین خریداران و فروشــندگان 
موبایل بابت رجیستر نشدن گوشی ها تشدید  شود و به تبع آن 
شکایات صنفی در این حوزه را افزایش دهد و دیگر آنکه قطع 
رجیستری در کشور  خبر خوبی برای قاچاقچیان موبایل خواهد 
بــود تا در این بین از آب گل آلود ماهی گرفته و گوشــی های 
قاچاق، تقلبی و ســرقتی را به جای گوشی های با اصالت روانه 
بــازار کنند و جمع کثیری از مردم ناآگاه را دچار خســارت و 

زیان نمایند.

دود اختالفات به چشم مردم می رود
محمدرضا عالیان سخنگوی انجمن واردکنندگان تلفن همراه در 
گفت و گو با خبرنگار تسنیم، گفت: چندین روز است پیامک های 
رجیستری قطع شده است و در این باره نامه ای از سمت انجمن 
واردکنندگان خطاب به وزارت صمت ارســال شده است.وی با 
بیان اینکه دود تمام مشکالت مربوط به سامانه همتا به چشم 
مصرف کننــدگان و خریداران می رود، گفــت: اکنون مردم در 
یک سرگردانی به ســر می برند و همین قضیه وضعیت کاری 
شرکت های واردکننده موبایل و فروشندگان را تحت شعاع قرار 
داده است.عالیان با اشاره هنوز انجمن واردکنندگان مطلع نیست 

که مشکل این اختالالت پیامکی ســامانه همتا از کجا نشات 
می گیرد، گفت: در این خصوص هشــدارها و اطالع رسانی های 

الزم به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده شده است.

درآمدهای گمرکی موبایل کجا مصرف می شود؟
ســخنگوی انجمن واردکنندگان تلفن همــراه در ادامه گفت: 
پیامک های اطالع رســانی همتا در همــه اپراتورهای موبایل با 
اختالل مواجه شــده است و اکنون مصرف کنندگان در فرآیند 
رجیستری هیچ پیامکی دریافت نمی کنند.عالیان با عنوان اینکه 

هنگام واردات تلفن همراه به کشور تمام هزینه های گمرکی از 
واردکننده دریافت می شود، گفت: این حق مردم است که دولت 
بخش ناچیزی از این هزینه ها را در راستای رفاه حال مردم در 

زمینه فعالسازی رجیستری گوشی مصرف کند.

همتا هیچ بودجه مصوبی ندارد؛ وزارت صمت مســئول 
هزینه هاست

وی با اینکه دو ســال قبــل ردیف مخصوصــی تحت عنوان 
هزینه های پیامکی ســامانه همتا در گمرک دریافت می شــد، 

گفت: ســابقا به ازای هر گوشــی وارداتی رقمــی در حدود ۳ 
هزارتومان، بابت هزینه های اطالع رســانی سامانه همتا دریافت 
می شــد اما به مرور زمان این هزینه حذف و رجیستری کاماًل 
رایگان شد.عالیان با بیان اینکه اکنون سامانه همتا هیچ ردیف 
بودجــه و درآمد مصوبــی برای خــود در هزینه های گمرکی 
نــدارد، گفت: بعد از حذف درآمد ۳ هزارتومانی ســامانه همتا 
در گمرک، وزارت صمت موظف بوده است که تمام هزینه های 
جانبی همتا را پرداخت کند.وی با بیان اینکه ممکن است علت 
قطع پیامک های سامانه همتا به دلیل بدهی های این سامانه به 
اپراتورهای تلفن همراه باشد، افزود: متاسفانه اکنون هیچ گونه 
درآمد مصوبی برای طرح رجیســتری و همتــا درنظر گرفته 
نشــده است و در این بین فقط وزارت صمت مسئول است که 

هزینه های همتا را پرداخت کند.

اختالفات مالی بین وزارت صمــت و اپراتورهای تلفن 
همراه

به گزارش تســنیم، مهدی محبی رئیس اتحادیه دستگاه های 
مخابراتی در روزهای گذشــته، درباره علت این قطع پیامکهای 
رجیستری گوشــی گفته بود: گویا اختالفات مالی بین سامانه 
همتا وزارت صمت و برخی اپراتورهای تلفن همراه پیش آمده و 
همین قضیه موجب قطعی پیامک ها و متضرر شدن خریداران 
موبایل و کسبه شده اســت.این موضوع در حالی اتفاق افتاده 
است که در ســال های اخیر درآمدهای مناسبی از محل طرح 
رجیســتری تلفن همراه برای دولت ایجاد شده است.اظهارات 
حمیدرضا دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
در سال گذشته حکایت از آن دارد که اجرای طرح رجیستری 
تا سال گذشته منجر به افزایش بیش از ۱۰هزار میلیارد تومانی 

درآمدهای دولت شده است.

امروز در بازار لــوازم خانگی کاالهای 
قاچــاق به وفور یافت شــده و فروش 
لوازم خانگی دست دو به نام نو بر بی 
اعتمادی مــردم به محصوالت موجود 
در بازار اضافه کرده اســت.به گزارش 
خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 
ماجرای فروش لوازم خانگی دست دوم 
در بازار موضوعی است که متداول بوده 
و به دلیــل کاهش قدرت خرید مردم 
رونق بیشتری هم پیدا کرده است اما 
مهم اینجاســت برخی از این شرایط 
سوء اســتفاده کرده و در کارگاه، انبار 
یا پشت مغازه خود لوازم خانگی دست 
دوم را تعمیر و رنگ می کنند و به اسم 
نو یا حتی قاچــاق با قیمتهای پایین 
تر و با گارانتی به مردم میفروشــند. 
مشتریان هم بی خبر از این موضوع با 
شنیدن قیمت ارزان آنها اقدام به خرید 
می کنند در حالی که کاالهای دست 
دوم خریده اند و هر لحظه با خرابی آن 
روبه رو خواهند شد.اما چرا طی چند 
روز اخیر فروش لوازم خانگی دســت 
دوم با حــرف و حدیث های مختلفی 
روبه رو شده است؟ داستان از این قرار 
است که هفته گذشته محمد مهدی 
برادران معاون وزیر صنعت از شناسایی 
۹ کامیــون لوازم خانگــی تقلبی در 
فروشــگاهی که لــوازم دســت دوم 
خریداری و بازسازی و به نام برندهای 
خارجی عرضــه می کرد خبــرداد و 
گفت : درخواســت ما به عنوان وزارت 
صمت این اســت که ایــن کاال امحا 
شــوند. این کاالها قاچاق نیستند، اما 
مشمول قانون کاالی قاچاق می شوند. 
درخواست ما از دستگاه قضایی تعیین 
حداکثر مجازات در قالب تشدید جرم 
برای آنها در نظر گرفته شود.به گفته 
برداران؛ عالوه بر وجود کاالی قاچاق، 

برخی افــراد کاالهای خارجــی را با 
عنوان برندهای داخلی به بازار عرضه 
می کردند که تولیدکنندگان زمان ارایه 
خدمات پس از فروش متوجه این اقدام 
شــده و از این افراد شکایت کردند. به 
همین منظور بهتر است مردم از ابتدا 
کد رهگیری و کد شناسه را رصد کنند 

تا از اصالت کاال مطمئن شوند.

چرا با فــروش کاالهای قاچاق در 
سایت های مطرح مجازی فضای 

برخورد نمی شود؟ 
در همیــن ارتبــاط پازوکــی رئیس 
اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی با 
اشــاره به اینکه  فروش لوازم خانگی 
دســته دوم در بــازار که ایــن روزها 
سروصدای زیادی را به پا کرده است به 
خبرنگار تسنیم می گوید: این موضوع 
در سه راه امین حضور اتفاق نیفتاده و 
من انتقاد جدی نســبت به زیر سوال 
بردن فعالیت کسبه امین حضور دارم، 
در روند بازرســی از بازار گزارش های 
مختلفی از فروش لوازم خانگی دسته 
دوم در یک واحــد صنفی آن هم در 
خیابــان مازندران که محل کســبه 
دسته دوم فروش است شناسایی شد 
که برخــورد الزم با آن صورت گرفته 

اســت.وی افزود: این واحد علی رغم 
تمام هشــدارها به جــای اینکه لوازم 
خانگی دســته دوم بفروشد کاالها را 
تعمیر کرده و انها را به نام محصول نو 
به مشتریان معرفی می کرد، مشتری 
نیز بی اطالع از این موضوع با مشاهده 
قیمت نسبت به خرید کاالها اقدام می 
کرد. عمده ایــن کاالها یخچال فریزر 
لباسشویی و ظرفشــویی و جاروبرقی 
بوده اســت.پازوکی بــا تاکید براینکه 
کســبه امین حضور به هیــچ عنوان 
کاالی دســته دوم را به نام نو به مردم 
نمی فروشــند، گفت: متاسفانه جوی 
در جامعــه به وجــود آمده که تخلف 
از سوی کســبه لوازم خانگی فروش 
امین حضور بوده است درحالیکه این 
موضوع به هیچ عنــوان صحت ندارد.
وی با انتقــاد از اینکه کســبه حتی 
امکان فروش لــوازم خانگی خارجی 
را نیز ندارنــد، تصریح کرد: نکته مهم 
اینجاست فروشنده لوازم خانگی نمی 
تواند کاالی خارجی بفروشد اما همین 
کاالها کــه عمدتا از محل قاچاق وارد 
کشور می شــود در فضای مجازی به 
وفور یاد شــده و هیچ نظارتی نیز بر 
فروش آنها انجام نمی شــود، اگر قرار 
بر فروش لوازم خانگی است چرا کسبه 

نفروشند و فقط فضای مجازی نسبت 
به فــروش کاالی قاچــاق اقدام می 
کند.رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم 
خانگی ادامه داد: مشــاهدات ما نشان 
می دهد در ســایت های مطرح لوازم 
خانگی قاچاق فروخته می شــود. اما 
نکته مهم اینجاســت براساس قانون 
باید اگر کاالی لوازم خانگی در فضای 
مجازی فروخته می شــود جواز الزم 
از اتحادیــه مربوطه گرفته شــود اما 
هیچ جوازی صادر نشــده و ســایتها 
خودمختار نســبت به فــروش کاالی 
لوازم خانگی اقدام می کنند.براساس 
گفته های رئیس اتحادیه فروشندگان 
لوازم خانگی فروش کاالهای دســت 
دوم بــه نام نو در بــازار لوازم خانگی 
امین حضور وشریعتی انجام نمی شود 
اما مشاهدات نشان می دهد نمی توان 
این موضوع به صورت کامل نفی کرد 
چراکه در هر صنفی تخلف وجود دارد 
و بازار لوازم خانگی نیز از این موضوع 
مصون نیســت.برخی از فروشندگان 
لوازم خانگــی معتقدنــد در میان 2 
هزار کسبه شــاید یک یا دو فروشگاه 
اقدام به فروش لوازم خانگی دست دو 
به نام نو کنند و حتی برچســب های 
محصوالت را هم تغییر می دهند تا به 
نام کاالهای خارجی با قیمت باالتری 
به مردم بفروشند که راهکار مقابله با 
این تخلفات رصد بازار و نظارت کامل 
بر عملکرد فروشندگان است.امروز در 
بازار لــوازم خانگی کاالهای قاچاق به 
وفور یافت شده و فروش لوازم خانگی 
دست دو به نام نو بر بی اعتمادی مردم 
به محصوالت موجــود در بازار اضافه 
کرده اســت. این در حالی اســت که 
قرار بود براساس برنامه وزارت صنعت 
بازار لوازم خانگی مدیریت شده و مانع 
فروش کاالهای قاچاق شــوند اما گویا 
این برنامه ها فقط  بر روی کاغذ بوده 
و عمال در بازار اتفاق خاصی به وجود 

نیامده است.

 تشدید فروش لوازم خانگی دست دوم
 به اسم نو بازار

دبیرکل اتاق مشــترک 
بازرگانی ایــران و عراق 
اظهار داشت: متاسفانه 
کاالهــای ایرانی بعد از 
حذف ارز ۴2۰۰ تومانی از قیمت پایه جهانی باالتر رفت و اولین 
واکنش خریداران بعد از تحول قیمتی مقاومت و نخریدن بود.
جهانبخش ســنجابی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با 
تایید خبر کاهش صادرات ایران به عراق در ۵ ماه نخست سال 
جاری، گفت: این فرضیه که ما در ۵ ماه نخســت ســال جاری 
با افزایش حجم تجارت مواجه شــدیم درست نیست و با شک 
باید به آن نگریســت.وی تصاعدی شدن حجم تجارت خارجی 
را ناشی از افزایش ها قیمت ها دانست و افزود: در ۵ ماه نخست 

ســال جاری ۴۴ میلیون و ۷۵ هزار تن کاال صادر کردیم که از 
محل صادرات آن 2۰ میلیارد و ۹2۴ میلیون دالر درآمد ارزی 
به دســت آوردیم. این در حالیست در مدت مشابه سال گذشته 
رقم صــادرات ما ۴۵ میلیون و ۶۷۴ هزار تن کاال بود. این آمار 
نشان می دهد که بیش از ۱ میلیون ۶۰۰ هزار تن افت در تناژ 
کاالی صادراتی داشتیم.این فعال اقتصادی ادامه داد: در  ۵ ماه 
نخست سال صادرات ما حدود ۱۷ میلیارد و 2۴۵ میلیون دالر 
بود و این آمار به معنای این اســت که اگــر چه از نظر ارزش 
کاالی صادراتی 2۱ درصد رشــد داشتیم اما از نظر وزنی منفی 
۳.۵ درصد کاهش داشــتیم و این اختالف در اثر گران شــدن 
قیمت های جهانی است و کاالی صادراتی ما هم از این مستثنی 
نبودند.سنجابی با بیان اینکه  افت صادرات با تیترهای افزایش 

آن در دولت فعلی در تضاد است، خاطر نشان کرد : عراق دومین 
شریک تجاری ایران محسوب می شود که از عدد ۴۴ میلیون و 
۷۵ هزار تن حدود حجم صادرات ۳۱ میلیون ۳۸۴ هزار تن را 
به ۵ کشــور چین، عراق، امارات، ترکیه و هند صادر می شود و 
معنای سخن من این است که در سهم عراق از حجم صادرات 
۱۹.۶۴درصد وزنی و ۱۴.۱۵ ارزشــی اســت. در سال گذشته 
صــادرات به عراق 2۶.۶۱ درصد از نظر وزنی و ۱۸.۶۷ درصد از 
ارزش کل صادراتــی ما بوده، بنابراین در وزن و ارزش با کاهش 
صادرات مواجه شــدیم. دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق با 
مقایســه آمار صادراتی به عراق در ۵ ماه نخست 2 سال اخیر، 
تصریح کرد: در ۵ ماه نخســت ۸ میلیون ۶۶۵ میلیون کاال به 
عراق صادر کردیم که در ۵ ماه مشابه سال گذشته ۱2 میلیون 

۱۵2 میلیون تن بوده است. در ارزش کاالی صادراتی 2 میلیارد 
و ۹۶۱ میلیون دالر کاال صادر کردیم که سال گذشته ۳ میلیارد 
22۰ میلیون دالر بود یعنی ۸ درصد از نظر ارزش و حدود 2۸ 
درصــد از نظر تناژ افت صادرات داشــتیم.وی با بیان اینکه در 
مرداد عقب ماندگی صادراتی در ۴ ماه گذشته را جبران کردیم 
گفــت: بیش از ۱۰ درصد از عقب ماندگــی صادرات را جبران 
کردیم و این نوید را می دهیم تا پایان ســال میزان صادرات به 
عدد سال گذشته برسد و حتی شاهد درصدی رشد هم باشیم.

وی ۴ ماه نخست هر سال را ماه های ممنوعیت صادراتی کاال به 
عراق معرفی کرد و افزود: با حذف ارز ترجیحی فرصت صادرات 
کاالهایی که مشمول ممنوعیت صادراتی بودند به حداقل رسید 
و اگر وضعیت تورم در ترکیه ســیر صعودی خود را دنبال کند 
در نیمه دوم سال به دلیل کاهش ارزش لیر مزیت رقابتی برای 
ترک ها که کاال را با قیمت پایین تر به عراقی ها عرضه می کردند 
و ما بخشــی از مزیت رقابتی قیمتی را از دســت دادیم را باز 

خواهیم یافت.

 حذف ارز ترجیحی کاالهای ما را گران تر کرد

کاهش ۸ درصدی صادرات ایران به عراق
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گزیده خبر

 برپایی موکب بانک ایران زمین 
در مرز شلمچه

به منظور خدمت رسانی به زوار اربعین حسینی بانک ایران زمین با برپایی 
موکب از زائران آن حضرت اســتقبال و پذیرایی می کند.به گزارش روابط 
عمومی؛ به همت مدیریت شعب استان های غرب کشور موکب بانک ایران 
زمین جهت خدمت رســانی و پذیرایی در مرز شــلمچه برپا شده است و 
زوار گرامی می توانند از خدمات آن استفاده کنند.الزم به ذکر است شعب 
الغدیر، ایالم و آبادان در اســتان های کرمانشاه، ایالم و خوزستان از ساعت 
۷:۳۰ الی ۱۸:۰۰ تا ۳۱ شــهریورماه آماده خدمت رســانی به زوار هستند.
همچنین زوار گرامی می توانند از دستگاه های خودپرداز بانک ایران زمین 
در شعب این استان ها تا سقف 5/۰۰۰/۰۰۰۰ ریال وجه نقد دریافت نمایند.

 بانک ملی ایران، پر توان در مسیر
 تحقق اهداف دولت

دکتــر محمد رضا فرزیــن مدیر عامل بانک ملی ایران به مناســبت نود و 
چهارمین سالروز تاسیس این بانک پیامی به شرح زیر صادر کرد:بانک ملی 
ایران در حالی وارد نود و چهارمین سالروز تاسیس خود می شود که نظام 
بانکی کشور بیش از هر زمانی نیازمند نقش آفرینی این بانک پیشرو است.
برنامه های دولت محترم برای اجرای اقتصاد مقاومتی و احیاء ظرفیت های 
تولید داخلی کشــور و ایجاد زمینه های الزم برای بهبود شرایط عمومی و 
اقتصادی کشــور ایجاب می کند تا بانک ملی ایران بار دیگر ظرفیت عظیم 
خــود را به میدان آورده و در راســتای حمایت از بخش تولید،پشــتیبانی 
از شــرکت های دانش بنیان، گسترش و تســهیل زمینه برای مراودات با 
کشورهای خارجی و از جمله کشورهای دوست در منطقه و حمایت از اقشار 
مختلف مردم، با پرداخت تسهیالت خرد،قدم های بزرگ و موثری بردارد.
چنین چشــم انداز و انتظاری از بانک ملی ایران با توجه به جایگاه تاریخی 
آن، به حق است.آنچه امروز به نام نظام بانکی کشور می شناسیم، مرهون و 
وامدار بانک ملی ایران است. چرا که دانش بانکی به روز و جهانی با این بانک 

وارد کشور شد و ساختار نظام بانکی، در این بانک شکل گرفت.

توسعه زیرساخت های شهری و هوشمند 
سازی شهر شیراز با همکاری بانک شهر 

شتاب می گیرد
معاون فن آوری اطالعات بانک شهر با تاکید بر ضرورت استفاده از فناوری 
های روز برای روان ســازی امور شهری و رفع مشکالت شهرنشینی، گفت: 
درهمین راستا بانک شــهر در تعامل سازنده با شهرداری های کالنشهرها 
زیرســاخت های ضروری برای توسعه هوشمندسازی شهری را در دستور 
کار دارد.به گزارش روابط عمومی بانک شــهر، حســام حبیب اله با اشاره 
به امضای تفاهمنامه میان بانک شــهر و شــهرداری کالنشهر شیراز که با 
هدف مشارکت در هوشمند سازی این کالنشهر منعقد شده است، افزود: به 
موجب این تفاهمنامه، زمینه هم افزایی بانک برای اجرای توسعه زیرساخت 
های فناورانه شــهری و هوشمند سازی شهر شیراز با همکاری بانک شهر 
شتاب می گیرد.حبیب اله عنوان کرد: در چارچوب این تفاهم نامه، توسعه 
زیرســاخت دیتاسنتر شهر و همچنین شبکه فیبر شهری در این کالنشهر 
با مشــارکت بانک شهر کلید خواهد خورد.وی در ادامه با بیان اینکه تامین 
زیرساخت ها، مهمترین مســئله برای تحقق شهر هوشمند است، تصریح 
کرد: درهمین راستا بانک شــهر با ایجاد و توسعه زیرساخت ها؛ به زودی 
گام هایی بلند برای مشــارکت در هوشمند ســازی شهر شیراز بر خواهد 
داشــت.حبیب اله گفت: معتقدیم هوشمندسازی شهرها زمانی محقق می 
شود که ارتقای زیرساخت های شهری و الکترونیکی کردن خدمات موجب 
ارتقای کیفی سطح خدمات و بهبود زندگی شهروندان شود.معاون فن آوری 
اطالعات بانک شــهر با بیان اینکه یکی از مهم ترین اهداف شهر هوشمند، 
افزایش کیفیت زندگی شــهری است، خاطرنشــان کرد: بر همین اساس، 
درآینده نزدیک کیف پول شهروندی نیز در شهر شیراز اجرایی خواهد شد 
تا پرداخت های خرد شــهری از قالب شارژ کارت خارج و توسط کیف پول 

الکترونیک صورت گیرد.

معاونت سازمان و برنامه ریزی پست بانک ایران خبر داد؛
 معافیت مالیاتی سرمایه گذاری اشخاص 
حقوقی در اوراق گواهی سپرده مدت دار

ســود حاصل از سرمایه گذاری اشــخاص حقوقی در اوراق گواهی سپرده 
مدت دار ویژه ســرمایه گذاری، معاف از مالیات اســت و تبصره )6( قانون 
بودجه سال ۱4۰۱ مشمول این سرمایه گذاری نمی شود.به گزارش اداره کل 
روابط عمومی پست بانک ایران، معاونت سازمان و برنامه ریزی بانک با ابالغ 
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کل کشور، مالیات به درآمد اشخاص حقوقی، 
از طریق ســرمایه گذاری در اوراق گواهی ســپرده مدت دار را صفر درصد 
اعالم کرد و اجرای مفاد این بخشنامه را برای تمام شعب پست بانک ایران 
و باجه های بانکی در سراسر کشور الزم االجرا دانست. بر اساس این گزارش، 
این بخشــنامه با توجه به نامه شــماره ۱۳۱56/۰۱ مورخ 29/۰5/۱4۰۱ 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و بخشــنامه 29/۱4۰۱/2۰۰ مورخ 

2۷/۰5/۱4۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور ابالغ شده است.

قیمت طالی جهانی از مسیر صعود بازگشت!
قیمت طال امروز دوشــنبه )۱2 سپتامبر( بعد از اندکی افزایش در ساعات اولیه 
بازار، کاهش یافت زیرا تمرکز ســرمایه گذاران بر شاخص تورم در ایاالت متحده 
اســت و می تواند بر افزایش بعدی نرخ بهره فدرال رزرو تأثیر بگذارد.به گزارش 
ایســنا، بهای هر اونس طال در ساعت ۸ و 5۸ دقیقه صبح به وقت شرقی با 4.9 
درصد کاهش به ۱۷۱2 دالر و 2۰ ســنت رسید و قیمت طال در بازار معامالت 
آتی آمریکا نیز با ۰.29 درصد کاهش به ۱۷۱۳ دالر و 2۰ ســنت رسید.شاخص 
دالر در روز جمعه نزدیک به پایین ترین سطح بیش از یک هفته اخیر خود باقی 
مانــد. دالر ضعیف تر، طال را برای خریدارانی که ارزهــای دیگر دارند، ارزان تر 
می کند.مقامات فدرال رزرو روز جمعه به دوره اظهارنظر عمومی خود در آستانه 
نشســت سیاســتگذاری بانک مرکزی ایاالت متحده در 2۰ تا 2۱ سپتامبر، با 
درخواست های قوی برای افزایش بیش از حد نرخ دیگر برای مبارزه با تورم باال 
پایان دادند.نشــانه دیگری مبنی بر اینکه تورم ممکن است به اوج خود رسیده 
باشــد، برای بازار طال دلگرم کننده خواهد بود. فدرال رزرو بدون در نظر گرفتن 
ایــن موضوع به افزایش خود ادامه خواهد داد اما اینکه ممکن اســت پایانی در 
چشــم انداز باشــد، می تواند برای افزایش مجدد طال پس از کاهش شدید اخیر 
کافی باشــد.نرخ های بهره باالتر هزینه فرصت نگهداری شــمش بدون بازده را 
افزایــش می دهد و دالر را تقویت می کند. انتظار می رود که داده های شــاخص 
قیمت مصرف کننده )CPI( ایاالت متحده که روز سه شنبه منتشر می شود، نشان 
دهد که قیمت ها در ماه آگوست با سرعتی ۸.۱ درصدی در طول سال در مقایسه 
با ۸.5 درصدی ماه جوالی افزایش یافته اســت.در همین حال، منابع به رویترز 
گفتند که سیاست گذاران بانک مرکزی اروپا با وجود رکود احتمالی، خطر افزایش 
نرخ بهره خود را برای مهار تورم بی سابقه در منطقه یورو به دو درصد یا بیشتر 
می بینند.تقاضای فیزیکی طال در برخی مراکز آسیایی در هفته گذشته ثابت ماند 
زیرا قیمت هــای پایین تر خریداران را فریب داد، اگرچه افزایش نرخ های داخلی 
خرید در هند را محدود کرد.دارایی های اس پی دی آر گلد تراســت، بزرگ ترین 
صندوق سرمایه گذاری تحت پشتوانه طال در جهان، ۰.۱6 درصد کاهش یافت و 
از 96۸.۱5 تن در روز پنجشنبه به 966.64 تن در روز جمعه رسید.در بازار سایر 
فلزات ارزشمند، هر اونس نقره پس از رسیدن به باالترین سطح بیش از دو هفته 
گذشته، با ۰.۳ درصد افزایش به ۱۸.۸۳ دالر در هر اونس رسید و پالتین با ۰.۸ 

درصد کاهش به ۸۷۳.6۸ دالر و پاالدیوم ۰.6 درصد کاهش یافت.

همه چیز درباره مالیات حساب های تجاری

چه تراکنش هایی مشکوک به تجاری نیست؟ 
تفکیک حساب های تجاری در راستای اجرای قانون پایانه های 
فروشگاهی و سامانه مودیان با ابالغ دستورالعمل بانک مرکزی به 
ایستگاه آخر نزدیک شده که در پی آن حدود ۸ میلیون حساب 
تجاری از خدمات ویژه بانکی تجاری بهره مند و حســاب هایی 
که چراغ خاموش فعالیت تجاری داشــته باشــند، زیر ذره بین 
مالیات قرار می گیرند.به گزارش ایسنا، پس از اتصال دستگاه های 
کارتخوان و درگاه های پرداخت کشور به پرونده مالیاتی، تفکیک 
حســاب های تجاری از حساب های شــخصی دومین همکاری 
بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون پایانه های 

فروشگاهی و سامانه مودیان است. 

سازمان مالیاتی: 8 میلیون حساب تجاری داریم 
بدین منظور، ســازمان امور مالیاتی از اوایل خرداد ماه امسال، 
تفکیک حســاب های تجاری را آغاز کرد و حدود هشت میلیون 
حساب تجاری از سوی مؤدیان در جریان ارائه اظهارنامه مالیاتی 
به ســازمان امور مالیاتی اعالم شــده و این میزان حســاب در 
سازمان به عنوان حســاب تجاری شناسایی و ثبت شده است.

در این زمینه، از آنجا که کلیه تراکنش  های انجام شده صاحبان 
مشاغل )صنفی و غیرصنفی( از طریق حساب های بانکی متصل 
به دســتگاه های کارتخــوان بانکی و نیز درگاه هــای پرداخت 
الکترونیکی به عنوان تراکنش  های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی 
صاحب حساب بانکی محسوب شــده است؛ بانک مرکزی باید 
اطالعات این تراکنش  های بانکی شــامل مانده اول دوره، وجوه 
واریزی، وجوه برداشــت شــده و مانده آخر دوره هر حســاب 
بانکی را به منظور تکمیل پایــگاه اطالعات هویتی، عملکردی 
و دارایی مؤدیان موضوع مــاده )۱69 مکرر( قانون مالیات های 
مســتقیم مصوب ۳/۱2/۱۳66 با اصالحــات و الحاقات بعدی 
به صورت برخط در اختیار ســازمان امــور مالیاتی قرار دهد.در 
حال حاضر، پس از گذشت چند ماه از آغاز تفکیک حساب های 
شخصی و تجاری در سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی به تازگی 
دســتورالعمل ناظر بر حساب  ســپرده تجاری و خدمات بانکی 
مرتبــط با آن را برای اجرا به شــبکه بانکی ابالغ کرد که طبق 
آن، تمامی حســاب های سپرده بانکی اشخاص حقوقی، حساب 

تجاری محسوب می شوند.
این دســتورالعمل، ارائه یکســری از خدمــات بانکی تجاری را 
مشــروط به داشــتن حســاب تجاری کرده که طبق آن، ارائه 
هرگونــه خدمات بانکی برای تأمین ارز مربوط به واردات کاال و 
خدمات منوط به وجود حســاب تجاری به نام متقاضی واردات 
است.همچنین، انتقال وجوه ریالی مربوط به تقاضای تأمین ارز 

به منظور واردات کاال و خدمات نیز فقط از محل حساب تجاری 
امکان پذیر است و هرگونه اعطای تسهیالت ریالی و ارزی منوط 
به وجود حســاب تجاری به نام متقاضی تسهیالت و واریز وجه 

آن در حساب تجاری است. 

شش مشوق بانکی برای حساب های تجاری 
عالوه بر این، بانک مرکزی شش مشوق بانکی برای حساب های 

تجاری اعمال کرده که شامل موارد زیر است: 
۱( اعطای دسته چک جدید در صورت بازگشت تمامی برگه های 
دسته چک های قبلی و نیز بازگشت سه پنجم )6۰ واحد درصد( 

از برگه های آخرین دسته چک متصل به حساب تجاری.
2( اعمــال تخفیف در کارمزد خدمــات بانکی حداکثر تا »4۰ 
درصد« فقط در رابطه با سرفصل های »صدور انواع ضمانتنامه«، 
»حواله ها« و »وصول بروات« مندرج در »جدول کارمزد خدمات 

بانکی ریالی و الکترونیکی« مصوب هیأت عامل بانک مرکزی.
۳( افزایــش محدودیت روزانه برداشــت غیرحضــوری از کلیه 

حساب های تجاری مشتری، حداکثر تا 5۰۰ میلیون تومان.
4( افزایــش محدودیت ماهانه برداشــت غیرحضوری از کلیه 

حساب های تجاری مشتری، حداکثر تا سه میلیارد تومان.

5( در اولویت قراردادن ضمانت اشــخاص دارای حساب تجاری 
به عنوان یکی از وثایق قابل قبول برای اعطای تسهیالت خرد، 
موضوع »دســتورالعمل اجرایی اعطای تسهیالت خرد« مصوب 

کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی.
6( عــدم اعمال محدودیت های مربوط به تعداد مجاز حســاب 
سپرده اشــخاص حقیقی در افتتاح و نگهداری حساب تجاری 

برای مشتری.
البته، از دیگر مشــوق های بانکی برای صاحبان حســاب های 
تجاری این اســت که دیگر الزم نیست تا برای نقل و انتقاالت 
بیش از 2۰۰ میلیون تومان خود به بانک مســتند ارائه کنند، 
بلکه بانک ها فقط برای نقل و انتقاالت باالتر از مبلغ یک میلیارد 

تومان باید از این اشخاص مستندات بخواهند. 

روش های شناسایی حساب های تجاری از شخصی 
فارغ از خدمات ویــژه بانکی برای حســاب های تجاری، نحوه 
برخورد شبکه بانکی با صاحبان حساب هایی حائز اهمیت است 
کــه تجاری بودن خود را اعالم نکرده اند که در این زمینه، طبق 
مصوبه شــورای پول و اعتبار اگر حسابی بیش از ۱۰۰ تراکنش 
در ماه داشــته باشد و ۳5 میلیون تومان در تراکنش ها جابه جا 

شود، تراکنش تجاری تلقی می شود.در این زمینه، بانک مرکزی 
توضیــح داده که داشــتن ۱۰۰ تراکنش واریــزی در ماه فقط 
مالک تجاری تلقی شــدن یک حساب نیست بلکه باید به طور 
همزمــان در یک ماه بیش از ۱۰۰ تراکنش و ۳5 میلیون تومان 
جابه جا شــود که صرفا تعداد واریزی به حساب مالک است نه 

هر تراکنش.

الزم به ذکر است که پس از اینکه حسابی تجاری شناخته شد، 
ابتدا پیامکی برای افراد ارسال می شود که تراکنش هایی باالیی 
که دارد حســاب تجاری است و حســاب تجاری نیازمند اخذ 
مالیات اســت. البته، اگر صاحب حساب مدعی شود که فعالیت 
تجاری انجام نمی دهد و به اشــتباه جزو حســاب های تجاری 
شناسایی شــده می تواند مدارک مربوطه را به سازمان مالیاتی 

ارائه کند و مساله حل می شود.

چه تراکنش هایی مشکوک به تجاری نیست؟ 
اما بررســی ها نشــان می دهد که ســازمان امور مالیاتی برای 
شناسایی حساب های مشکوک به تجاری از معیارهای متنوعی  
چون تعداد و حجم تراکنش در کنار داده کاوی استفاده می کند 
که بر این اســاس یکسری تراکنش ها از جمله یارانه، واریزی از 
یک حساب به حســاب دیگر متعلق به فرد، تسهیالت بانکی و 
حقوق جز تراکنش های مشکوک به تجاری محسوب نمی شود. 

بنابراین، زمانی که حســابی را ســازمان امور مالیاتی به عنوان 
حساب تجاری شناسایی می کند، دو حالت پیش می آید؛ یکی 
اینکه صاحب حســاب تجاری پرونده مالیاتــی دارد که در این 
حالت، حســاب تجاری شناسایی شــده به پرونده مالیاتی وی 
متصل می شود. در صورتی که صاحب حساب تجاری شناسایی 
شــده، پرونده مالیاتی نداشته باشــد، به آن فرد برای تشکیل 
پرونده از سوی اداره مالیاتی اطالع رسانی می شود و او به عنوان 

مودی جدید در سازمان امور مالیاتی شناسایی خواهد شد. 

نحوه اخذ مالیات از حساب های تجاری 
در نهایت، از تراکنش های حســابی که به عنوان حساب تجاری 
شناسایی شده اســت، مالیات گرفته می شود. در این بین، اگر 
مشــخص شــود که آن فرد پیش از این مالیات آن تراکنش ها 
را پرداخت کرده باشد، هیچ مالیات اضافه ای برای این تراکنش 
گرفته نمی شود. البته، در صورتی که مالیات تراکنش موردنظر 
پرداخت نشده باشــد، نرخ مالیات مربوطه متناسب با فعالیت 

تجاری آن فرد محاسبه و اخذ می شود. 

رئیــس اتحادیه طــال و جواهر تهران 
گفت: فروش طــال در فضای مجازی 
نیاز به زیرســاخت های دقیقی دارد از 
جمله اینکه فرد فروشــنده حتما یک 
فضای فیزیکی هم برای فروش داشته 
باشد.ابراهیم محمدولی در گفت و گو با 
خبرنگار مهر در مورد خرید اینترنتی 
طال اظهار کــرد: نمی توان گفت نباید 
کســی در فضای مجازی فعالیت کند 
زیرا امروزه در همه کشورها به راحتی 
در فضــای مجازی داد و ســتد انجام 
می شود و هیچ کسی نمی تواند این فضا 
را محدود و ممنوع کند.رئیس اتحادیه 
طال و جواهر تهران افزود: اما اینکه ما 
عنوان کردیم و هنوز هم می گوئیم که 
ورود طال به فضای مجازی حســاس 
اســت از این جهت است که در فضای 
مجازی عکسی را می گذارند و ممکن 
است جنس در آن عکس با آن چیزی 
که واقعیت دارد متفاوت باشد. بنابراین 
تا زمانی که زمینه و بســتر ورود طال 
به فضای مجازی مهیا نشده به گونه ای 
که مــردم ضرر و زیــان نکنند، برای 
طال نیازی به فضــای مجازی نداریم.

وی ادامــه داد: پیشــنهاداتی در مورد 
ورود رســمی طال به فضای مجاری به 
سازمان صنعت و معدن و اتاق اصناف 
ایران دادیــم. آنها هم بــه دنبال این 
ماجرا هســتند تا خرید اینترنتی طال 
بــا هماهنگی اتحادیه مربوطه و برنامه 

ریزی باشد.

تأمین زیرســاخت ها برای فروش 
اینترنتی طال الزامی است

محمدولی اضافه کرد: در واقع اگر کسی 
فضایی را در بستر اینترنت برای فروش 
طال ایجاد کرد، باید سازمان در جریان 
باشد و یک فضای فیزیکی هم داشته 
باشد که اگر در این فضای مجازی ایراد 
و اشکال پیدا شــد، بالفاصله به سراغ 
این فرد رفت کــه این جنس فروخته 
شده، ایراد و اشکال دارد و باید رضایت 
مشتری را جلب کرد.وی افزود: بنابراین 
با توجه به اینکه هنوز این زیرساخت ها 
فراهم نشده، فضای مجازی برای خرید 
و فروش طال موقعیت خوبی نیســت. 
اما اگر زیرســاخت ها آماده شود، قطعاً 
فروش طال در فضای مجازی بســیار 
مفید خواهد زیرا هزینه های کمتری را 

در پی خواهد داشت.محمدولی با تاکید 
بر اینکه به اعتقــاد ما باید اتحادیه در 
جریان مجــوز دادن به فروش طال در 
فضای مجازی باشــد، گفت: از جمله 
شــروط عرضه طال در فضای مجازی 
این اســت کــه فروشــنده باید یک 
فضای فیزیکی هم داشــته باشــد؛ در 
واقع می گویند کــه آقای ایکس واحد 
صنفی دارد، مغازه دارد، پروانه کســب 
دارد و در واحد صنفی مشــغول است، 
سرمایه اش هم در ویترین است و االن 
می خواهــد برای فروش طال در فضای 
مجازی مجوز بگیــرد. در این صورت 
می توان مجوز داد.رئیس اتحادیه طال و 
جواهر تهران اضافه کرد: همچنین باید 
شرایط برای پیگیری خرید انجام شده 
فراهم باشــد؛ هر عیــار و وزن و ظاهر 

طال باید مشــخص شود. اگر در خرید 
طال یک گرم وزن آن کمتر شود، باید 
مشخص باشد که به کجا برای پیگیری 
می توان رجوع کرد و باید مرجع متقلب 

شناسایی شود.

طالی آب شده بخریم؟
وی همچنین در مــورد خرید طالی 
آب شــده یا دســت دوم هــم گفت: 
برای خرید طالی آب شــده باید اهل 
فن بود زیرا طالی آب شــده ابزار کار 
اســت که در این گردونه بچرخد و به 
کارگاه برود و دوباره تولید شــود و به 
بازار عرضه شــود. طالی آب شده به 
درد مردم عادی نمی خورد. نمی توانند 
به عنوان زینت استفاده کنند و با توجه 
به اینکــه از نظر فنی هــم اطالعاتی 
ندارند به اعتقاد ما در بحث طالی آب 
شده ورود پیدا نکنند بهتر است. البته 
االن نسبت به گذشته خرید طالی آب 
شده خیلی کمتر شده است.محمدولی 
افزود: همچنین با توجه به اینکه مردم 
در مــورد وضعیت عیار طال و یا تقلبی 
بودنش اطالعات زیادی ندارند، خرید 
طالی دســت دوم توصیه نمی شــود 
زیرا ممکن است برخی از افراد در این 
مسیر شــیطنت هایی کنند. از سویی 
دیگر خرید طــالی نو کمک به تولید 
هم محسوب می شود و می توان از این 
طریق از تولید حمایت کرد تا بنگاه ها 

تعطیل نشوند.

چگونگی فروش طال در فضای 
مجازی

سرانجام اصالحات اساســنامه صندوق های دارا یکم و پاالیشی یکم به تصویب 
هیئت دولت رســید و امید می رود با این اتفاق ضرر سهامداران این صندوق ها 
جبران شود.به گزارش ایســنا، اصالحات اساسنامه صندوق های سرمایه گذاری 
دارا یکم و پاالیشــی یکم که روز گذشته به تصویب هیات وزیران رسید به این 

صورت است که:
این صندوق ها به صندوق های ســرمایه گذاری بخشی تبدیل می شود. همچنین 
مدیریــت صندوق از مدیریــت غیرفعال به فعال تبدیل خواهد شــد. از طرف 
دیگر  رکن بازارگردان برای صندوق های مزبور اضافه می شود.با اعمال اصالحات 
اساسنامه به شرح فوق صندوق امکان تغییر پرتفوی سهام خود مطابق امیدنامه 
و صنعت مربوطه را خواهد داشــت و بازارگردان صندوق به عنوان یک شخص 
حقوقی به ارکان صندوق اضافه شده و در راستای نقدشوندگی صندوق و کاهش 
فاصله بین nav و قیمت بازار مجاز به صدور و ابطال واحدهای ســرمایه گذاری 
صندوق های سرمایه گذاری دارا یکم و پاالیشی یکم است.بر اساس این گزارش 
و به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه، اجرایی شدن تغییرات فوق بدین صورت 
است که پس از ابالغ اصالحات مزبور توسط هیات وزیران باید رکن بازارگردان 
انتخاب و به تایید ســازمان رسیده سپس رکن بازارگردان پیشنهادی به همراه 

اصالحات اساسنامه به تصویب مجمع صندوق برسد.

ماجرای ETF ها چیست؟
سال ۱۳99 و در روزهایی که شاخص کل بورس برای گذر از مرز دو میلیون واحد 
کمین کرده بود، وعده عرضه سه صندوق دولتی در قالب ETF از سوی دولتمردان 
داده و قرار شــد صندوق نخست بانکی و بیمه ای، صندوق دوم پاالیشی و صندوق 
ســوم خودرویی و فلزی باشد. در واقع دولت بنا داشــت باقیمانده سهم خود در 
برخی بانک ها، بیمه ها، پاالیشــگاه ها، شــرکت های خودرویی و فوالدی را در بازار 
عرضه و از این طریق سهام خود را به مردم واگذار کند. این صندوقها با 2۰ تا ۳۰ 
درصد تخفیف به مردم واگذار شــد و هر ایرانی دارای کد ملی می توانست خریدار 
آن ها باشد.نکته جالب این بود که وزیر سابق اقتصاد در آن زمان بارها تاکید کرد 
که این صندوق ها فرصت خوبی برای توزیع ثروت بین آحاد ایرانی است. همچنین 

اعالم کرد که با توجه به تخفیف 2۰ درصدی این صندوق اگر فردی پنج میلیون 
تومان ســهام پاالیشــی یکم بخرد، یک میلیون تومان تخفیف خواهد گرفت و در 
واقع بــه میزان یک میلیون تومان از ثروت بهره مند خواهد شــد.در این راســتا 
صندوق اول با نام دارا یکم در اوایل تابســتان سال ۱۳99 عرضه و در سوم تیرماه 
قابل معامله شــد. در واقع وزارت امور اقتصــادی و دارایی از طریق این واگذاری، 
به نمایندگی از دولت، باقیمانده ســهام خود در بانک های ملت، تجارت و صادرات 
ایــران و بیمه های البــرز و اتکایی امین را واگذار کرد.در پذیره نویســی صندوق 
دارایکــم بیش از چهار میلیون نفر مشــارکت کردند. صندوقی که هم راســتا با 
روزهای صعودی بازار سرمایه، بازدهی چشمگیری داشت و تا 2۰۰ درصد سود هم 
پیش رفت. ســوددهی دارایکم به گونه ای بود که حتی با وجود سقوط چشمگیر 
شــاخص کل بورس از دو میلیون واحد به کمتر از یک میلیون واحد، این صندوق 
همچنان در ســود قرار داشت. اما عمر این سود طوالنی نبود و سقوط های پی در 
پی بازار این صندوق را هم به ته چاه کشــاند.ادامه ضرر سهامداران مسئوالن بازار 
ســرمایه را بر آن داشت تا با اصالح اساســنامه این صندوق ها حداقل جلوی ضرر 

بیشتر خریداران گرفته شود.

تصمیم جدید دولت برای ETF ها
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گزیده خبر

در ششمین ماه از جنگ اوکراین؛
غربتولیدتسلیحاتخودراافزایشمیدهد

دولت هــای غربی، تولیدکنندگان تســلیحات خود را 
جهت افزایش تولید و تامین مجدد انبارهای ســاحی 
که به دلیل جنگ اوکراین به شــدت خالی شــده اند، 
ترغیب می کنند.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری 
فرانســه، لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه 

طی کنفرانســی در رامشــتاین آلمان، از کمک های جدیــد آمریکا درخصوص 
تجهیزات دفاعی ســاخت این کشور و تسلیحات سنگین، مهمات و خودروهای 
زرهی خبر داد.بیل الپانت، معــاون وزیر دفاع آمریکا روز جمعه به خبرنگاران 
در پنتاگون گفت: هدف این اســت که تعیین کنیم چگونه می توانیم با یکدیگر 
همکاری کنیم تا تولید توانایی های کلیدی را افزایش دهیم، مســائل مربوط به 
زنجیره تامیــن را حل وفصل کنیم و قابلیت تعامل بــا یکدیگر و تبادل پذیری 
سیستم هایمان را افزایش دهیم.وی در ادامه افزود که نشست مدیران تسلیحاتی 
از سراســرجهان به رهبری ایاالت متحده در ۲۸ ســپتامبر در بروکسل برگزار 
خواهد شد.کشورهای عضو ناتو تسلیحات مشابهی ندارند اما ساح های آن ها با 
یکدیگر »سازگار« است. بنابراین، مهمات تولید شده در یکی از کشورهای عضو 
این ائتاف می تواند توسط کشوری دیگر استفاده شود.در اوایل جنگ اوکراین-

روسیه، کی یف بیشتر از تســلیحات و مهماتی استفاده کرد که با استاندارهای 
روسیه ســازگار بود. اما طی چند ماه، آن ها کنار گذاشته شده اند و به متحدان 
غربی و تسلیحات متناسب با اســتاندارهای ناتو تکیه کرده اند.همچنین در ماه 
ژوئیه، اتحادیه اروپا از ۵۰۰ میلیون یورو برای خریدهای مشترکی جهت تامین 
مجدد تســلیحات به کی یف طی دو سال آینده خبر داد. گفته شده که اولویت 
اصلی بیشتر سیستم های موشکی ضدهواپیما و ضد زره است.پنتاگون از متحدان 
می خواهــد تا خطوط تولید خود را افزایش دهند تــا به تامین مجدد انبارهای 
ســاح کمک کنند.پنتاگون حدود ۸۰۰ هزار گلوله توپ ۱۵۵ میلی متری را به 
اوکراین ارســال کرده است، در حالیکه ایاالت متحده تنها یک کارخانه دارد که 
آن ها را تولید می کند، کارخانه جنرال داینامیکس در اسکرانتون، پنسیلوانیا که 
فقــط ۱۴ هزار گلوله در ماه تولید می کند.الپانت افــزود: ما برنامه هایی داریم 
تا در نهایت این رقم را طی حدود ســه ســال به ۳۶ هزار در ماه برسانیم.ایاالت 
متحده، تامین کننده اصلی تجهیزات دفاعی به اوکراین از اوایل جنگ، نسبت به 
تسلیحاتی به ارزش ۱۵.۲ میلیارد دالر متعهد شده است و از جمله این تسلیحات 
می توان به موشک های ضدتانک جاولین، توپخانه و مهمات سازگار با تسلیحات 

ناتو اشاره کرد.

نیویورک تایمز: 
اوکرایندرضدحمالتشازاطالعاتآمریکا

استفادهکرد
روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که اوکراین و آمریکا 
در روزهــای منتهی به ضدحمله کی یــف در منطقه 
خارکیف، تبــادل اطاعاتی خود را افزایش داده بودند.

به گزارش ایسنا، نیویورک تایمز مدعی شد که به رغم 
اینکه آمریکا اطاعاتی درباره مراکز فرماندهی روسیه، 

انبارهای مهمات و دیگر اهداف روسی را به کی یف  می داد، اما مقامات اوکراینی 
در اوایل این مناقشه، برنامه های عملیاتی خود را به همتایان آمریکایی نمی دادند، 
زیرا نگران بودند که این هماهنگی مداوم با آمریکایی ها نشــانه ضعف باشــد و 
حمایت مداوم آمریکا را کم رنگ کند.اما به گفته یک مقام ارشد آمریکایی، همه 
این ها در تابســتان امســال تغییر کرد؛ کی یف به این نتیجه رسید که اشتراک 
برنامه هایش برای ضدحمله نه تنها واشــنگتن را سرد نمی کند، بلکه تشویقش 
می کند تا کمک بیشتری به اوکراین بکند.این تغییر رویه، به آمریکا این فرصت را 
داد تا »اطاعات بهتر و مناسب تری درباره نقاط ضعف روسیه به اوکراین بدهد«.

نیویورک تایمز نوشــت، طرفین از اعام اینکه سطح به اشتراک گذاری اطاعات 
چقدر بــوده و آمریکایی ها تا چه حد در برنامه ریــزی ضدحمله اوکراین نقش 
داشته اند، خودداری کردند.با این حال، یک منبع دولتی به تایمز گفت که آمریکا 
»به صورت مداوم« به کی یف مشورت می داده که چطور می تواند پیشروی روسیه 
در شرق اوکراین را کنترل کند.ضدحمات گسترده اوکراین با کمک تسلیحات 
آمریکایی و غربی، روز پنجشنبه هفته گذشته از منطقه شمال غربی »خارکیف« 
و پس از آن آغاز شــد که تاش های کی یف در دیگر مناطق با شکســت مواجه 
شــد.روز شنبه وزارت دفاع روســیه خروج نیروهای این کشور از شهر ایزیوم و 
برخی دیگر مناطق مسکونی این منطقه را تایید کرد و گفت، این سربازها دوباره 

گروه بندی می شوند تا مواضع روسیه در مسیر دونتسک را تقویت کنند.

تیراندازیدراستانبولتاکنون۶زخمی
برجایگذاشت

تهران-ایرنا- برخی منابــع گزارش دادند در تیراندازی 
دیروز دوشــنبه در یک مرکز خرید در شهر استانبول 
ترکیه دســت کم شــش نفر از جمله اتباع جمهوری 
آذربایجان و ایران زخمی شدند.به گزارش ایرنا، روزنامه 
دیلی صباح ترکیه گزارش داد: مشــاجره بین دو گروه 

از مردم در مرکز خرید »ســاریر« )Sariyer( آغاز شــد و اختافات به سرعت به 
درگیری کشــید که در نهایت منجر به تیراندازی شد.خبرگزاری اسپوتنیک به 
نقل از روزنامه دیلی صباح ترکیه گزارش داد: ۶ نفر شامل چهار تبعه جمهوری 
آذربایجان، یک شهروند ایرانی و یک شهروند ترکیه ای در نتیجه این درگیری ها 
که دوربین های مدار بسته آن را ضبط کرده است، زخمی شدند. بر اساس این 
گزارش به ویژه شــهروند ایرانی دخالتی در درگیری نداشته و از رهگذران بوده 

است. یکی از مجروحان در شرایط وخیم به بیمارستان منتقل شد.

ترامپ:
بههیچوجهدخترمرامعاونخودنمیکنم

دونالــد ترامــپ می گویــد کــه اگــر در انتخابــات 
ریاســت جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا شرکت کند، به هیچ 
وجه ایوانکا ترامپ )دختــرش( را معاون خود نخواهد 
کرد.به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری »شی نوز« 
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا به اینکه چه 

کسی قرار اســت همراه او به عنوان معاون رئیس جمهوری آمریکا در انتخابات 
۲۰۲۴ شرکت کند، اشاراتی داشته، اما تا االن هیچ گزینه ای را در این باره تایید 
یا رد نکرده بود.او اخیرا در مصاحبه ای با شــبکه ان دی تی وی در پاســخ به این 
سوال که آیا به ایوانکا ترامپ )دخترش( فکر می کند یا نه، گفت: ایوانکا؟ دخترم؟ 
هرگز به این فکر نکرده ام! ایده جالبی اســت، او هم آدم توانمندی است، اما نه، 
هرگز به او فکر نکرده ام.او سپس تاکید کرد که به هیچ وجه به ایوانکا به عنوان 

معاون خود فکر نخواهد کرد.

کنعانی:

ایران مطالبات جدیدی طرح نکرده است
ســخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به فارس با بیان این که ایران در پاسخ اخیر داده 
شــده به انریکه مــورا مطالبات جدیدی مطرح نکرده، تصریح کــرد: نه به زیاده خواهی 
تمکین کرده و نه از خطوط قرمز خود عبور می کنیم.به گزارش خبرنگار گروه سیاســت 
خارجی خبرگزاری فارس، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه دیروز )دوشنبه( ۲ ۱ 
شهریور ماه در نشست هفتگی با خبرنگاران ضمن تشریح آخرین تحوالت حوزه سیاست 
خارجی به سؤاالت خبرنگاران پاسخ داد.وی گفت: امسال به رغم برخی مشکات از جمله 
گرمای کم سابقه هوا ســیل ارادتمندان و عاشقان از ایران و اقصی نقاط جهان به طرق 
مختلف راهی سرزمین عراق شدند و در مسیر رسیدن به کربای معلی طی طریق کرده 
و می کنند. اتفاق باشکوهی است و یک میعادگاه بزرگ جهانی برای همه آزادگان جهان 
از همه ادیان و مذاهب است.ســخنگوی دســتگاه دیپلماسی اضافه کرد: از دولت و ملت 
عراق به عنوان میزبانان شایسته این همایش بزرگ جهانی یک بار دیگر به خاطر میزبانی 
کریمانه از زائران ایرانی و همچنین همه زائران از کشورهای همسایه و اقصی نقاط عالم 
تشکر می کنیم. این حد از مهمان نوازی کریمانه که هر سال صورت می گیرد و امسال هم 
به رغم مشکات عزیزان دار و ندار خود را در خدمت میزبانی زوار سیدالشهدا قرار دادند، 

شایسته قدردانی است.

 ایران قادر به تامین بخشی از نیاز بازار انرژی
کنعانی در پاســخ به ســؤالی درباره نیاز اروپا به انرژی و به توافق برای لغو تحریم ها نیاز 
ندارند و صدور بیانیه سه کشور اروپایی تحت تاثیر سیاست های مخرب صهیونیست ها و 
پاسخ ایران بیان کرد: این که اروپا چرا به رغم نیاز به انرژی و نیاز مردمشان به شرایط بهتر 
زندگی مایل نیستند از ظرفیت های موجود به ویژه از ظرفیت های انرژی ایران برای تامین 
بخشی از نیاز مردمشان استفاده کنند، باید از دولتمردان اروپایی پرسید و باید پاسخگوی 
مردم خودشان باشند.وی افزود: جمهوری اسامی ایران به طور طبیعی به عنوان بازیگر 
بسیار مهم و برجسته در حوزه بازار بزرگ انرژی، این توانمندی را دارد که بخشی از نیاز 

بازار جهانی را برای کسانی که عاقه مند به استفاده از این ظرفیت هستند، تامین کند.

 توصیه به شرکای اروپایی روند گفت وگوهای وین
سخنگوی وزارت خارجه درباره بیانیه سه کشور اروپایی اظهار داشت: این اقدام موضعی 
نادرست و نسنجیده در یک زمان نادرست بود و ناشی از محاسبات نادرست طرف اروپایی 
بود. جمهوری اســامی ایران در روند مذاکرات جاری همه تاش خودش را به خرج داد 
که مبتکرانه و ســازنده عمل کرده و مسیر را به سمت انجام توافق باز کند.این دیپلمات 
ارشد کشورمان با بیان این که توافق یک مسیر دو طرفه است، اظهار داشت: انتظار این بود 
طرف های مذاکره در این مسیر سازنده عمل کنند. وی گفت: آنچه مربوط به فعالیت های 
هسته ای ایران مطرح می کنند، اثبات شده که ماهیت فعالیت هسته ای جمهوری اسامی 
ایران، صلح آمیز اســت. جمع بندی سال ۲۰۱۵ میادی، سال امضای توافق و بعد از آن 
گزارش های مکرری که آژانس بین المللی انرژی اتمی داد، همگی دال بر صلح آمیز بودن 
فعالیت های هســته ای ایران بود.کنعانی خاطرنشان کرد: در باب امور پادمانی، جمهوری 
اســامی ایران به همان اندازه که حامی ثابت قدم خلع ساح هسته ای بود و هست، به 
همان میزان هم نســبت به عدم اشاعه متعهد و پایبند اســت و در عین حال بر اجرای 
غیرتبعیض آمیز و بیطرفانه نظام پادمان ها توسط آژانس تأکید دارد. همواره تأکید کرده 
و می کنیــم که آژانس بین المللی انرژی اتمی هم باید به وظایف خود به صورت حرفه ای 
و فارغ از فشــار طرف های ثالث، به خصوص درباره اتهامات بی اساســی که از سوی یک 
رژیم غیرپایبند و غیر عضو در نظام جامع پادمان ها ارائه شده، عمل کند.به گزارش فارس، 
این دیپلمات ارشد ایرانی همچنین ادامه داد: جای تاسف دارد که صادرکنندگان سه گانه 
این بیانیه به جای پاســخ مثبت به اقدامات ســازنده ایران در مسیر دستیابی به توافق و 
به جای تشــکر و قدردانی از نقش ســازنده ایران در همکاری با آژانس بین المللی انرژی 
اتمی، متاسفانه تحت تأثیر و فشارپذیری از سوی رژیمی قرار گرفتند که عضو هیچکدام 
از نظام های جامع پادمانی آژانس نیست و متاسفانه در مسیر یک رویکرد غیرسازنده قرار 
گرفتند.سخنگوی وزارت خارجه بیان کرد: توصیه ما به شرکای اروپایی روند گفت وگوهای 
وین این است که مسیر سازنده را در پیش بگیرند و خطای گذشته را جبران کنند و در 
یک مسیر ســازنده و متکامل تاش کنند که مسیر برای توافق باز شود.کنعانی تصریح 
کرد: ایران آمادگی خودش را هم برای ادامه همکاری ســازنده با آژانس بین المللی انرژی 
اتمی اعام کرده و می کند و همچنین آمادگی دارد در مسیر زدودن تصاویر ساختگی و 
غیرواقعی در خصوص فعالیت های صلح آمیز هسته ای خود با آژانس همکاری کند. تأکید 
می کنیم که همکاری با آژانس هم در مســیر حقوق است و هم در مسیر تکالیف، ایران 

همانطور که تکالیفی دارد، حقوقی هم دارد. این دو در کنار هم معنای و مفهوم می یابد

 امکانات ایران محدود است و بقیه هم مسؤولیت دارند
وی یادآور شــد: امکانات ایران محدود اســت، ولی در عین حال مسؤولیت های جامعه 
بین المللی از جمله ســازمان ملل و کشــورهایی که در وضعیت کنونی افغانستان نقش 
داشتند و همچنین کشورهایی که در قضایای مرتبط با صلح و امنیت بین المللی احساس 
مســؤولیت می کنند و ادعا می کنند وظیفه دارند نیز وجود دارد و باید در کنار ایران به 
نیازهای درمانی و آموزشی شهروندان افغانستانی به ویژه دانش آموزان و دانشجویان این 
کشور کمک کنند. میزان کمک هایی که ایران در این زمینه دریافت می کند بسیار ناچیز 
اســت و ایران در طول سالیان گذشته بخش وســیعی از امکانات ملی خودش را با نگاه 
انسانی در اختیار این عزیزان قرار داده است و در این زمینه جامعه بین المللی مسؤولیت 

دارد و باید توجه بیشتری به این موضوع کند.

 درخواســتی برای موکول کردن مذاکرات به بعد از انتخابات کنگره دریافت 
نکردیم

به گزارش فارس، سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره موکول شدن مذاکرات وین به بعد 
از انتخابات کنگره در آمریکا نیز گفت: تا این لحظه چنین درخواستی را دریافت نکردیم.

 همچنان بر مسیر تعامل تاکید داریم
وی درباره رویکرد این روزهای عربســتان از جمله حمایت از اقدام دولت آلبانی در قطع 
روابط با ایران و بازداشــت حاجی ایرانی و ...و این که به نظر می رســد شــاهد رکود در 
روند مذاکرات ایران و عربستان هستیم، گفت: معتقدیم کشورهای منطقه نیازمند اتخاذ 
تدابیری برای تقویت صلح، ثبات و آرامش در منطقه هستند. به صورت طبیعی، ثبات در 
منطقه زمینه ساز توسعه اقتصادی است، موضوعی که مورد نیاز و توجه همه کشورهای 
منطقه است.سخنگوی دستگاه دیپلماســی یادآور شد: آن چیزی که می تواند به ایجاد 
ثبات در منطقه کمک کند، توجه به مصالح ملی و عمومی منطقه  ای است. ما با تمرکز بر 
ضرورت استفاده از ظرفیت های جمعی برای ایجاد شرایط بهتری در منطقه همواره تأکید 
کردیم که آمادگی داریم با کشــورهای همســایه و دوست در منطقه برای ایجاد شرایط 
بهتر به منظور تامین منافع و مصالح کشــورهای منطقه تعامل کرده و گفت وگو کنیم. 
چنین رویکردی می تواند تامین کننده منافع و مصالح همه کشــورها باشــد.وی با بیان 
این که اتخاذ سیاست های غیرسازنده و غیراصولی در مسیر مذاکرات کمک کننده نیست، 
خاطرنشــان کرد: ما همچنان بر مسیر تعامل تاکید داریم و انتظار داریم همه کشورهای 
منطقه در مسیر تعامل قدم بردارند. در مورد عربستان سعودی بارها تأکید کردیم که ناظر 
به نگاه ایران مبنی بر ضرورت حل و فصل اختافات منطقه ای و استفاده از ظرفیت های 
جمعی برای تامین منافع و مصالح مشترک وارد گفت وگو شدیم و این گفت وگوها در پنج 
مرحله ادامه یافت، توافقاتی حاصل شد و با انجام توافقات حاصل شده در گفت وگوهای 

قبلی زمینه برای نشست های بعدی در سطوح دیگر فراهم خواهد شد.کنعانی عنوان کرد: 
تاکید ما بر اتخاذ رویکردهای ســازنده است و جمهوری اسامی ایران به هر اقدام و گام 

سازنده ای، به صورت متناسب پاسخ خواهد داد.

گام های اجرایی برای عضویت رســمی ایران در سازمان شانگهای در حال طی 
شدن

به گزارش فارس، ســخنگوی وزارت خارجه درباره نشست سران شانگهای در سمرقند و 
عضویت دائم ایران در این ســازمان و دیدار سه جانبه آیت اهلل رئیسی با روسای جمهور 
چین و روســیه گفت: عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای به تصویب سران این 
سازمان رسیده و گام های اجرایی برای عضویت رسمی ایران در این سازمان در حال طی 
شــدن است.وی با بیان این که این سازمان به عنوان سازمان چندجانبه منطقه ای دارای 
ظرفیت های زیادی در حوزه های اقتصادی، فنی و ترانزیتی و انرژی اســت، خاطرنشــان 
کرد: ایران به عنوان کشــور مهم منطقه ای دارای منابع مهم انرژی و ظرفیت های بزرگ 
اقتصادی و قرار گرفتن در مسیر کریدور شمال - جنوب، دارای ظرفیت های زیادی است 
که می تواند در خدمت اهداف ســازمان قرار بگیرد. عضویت در این ســازمان، منفعت و 
مصلحت دوسویه است، هم برای ایران به منظور استفاده از ظرفیت های بزرگ نهفته در 
این ســازمان و ظرفیت های بزرگی که کشورهای عضو این سازمان دارند و هم کشوری 
اســت که با ظرفیت های عظیم خود می تواند در جهت اهداف متنوع اقتصادی، تجاری، 
بازرگانی و ترانزیتی این سازمان و اهداف مربوط به انرژی سازمان قرار بگیرد.کنعانی اضافه 
کرد: روند عضویت ایران در حال تکمیل شدن است و در نشست آتی سازمان، یادداشت 
تعهدات جمهوری اســامی ایران برای دریافت جایگاه دولت عضو ســازمان به صورت 
رســمی امضا خواهد شــد. به صورت طبیعی در کنار برگزاری این اجاس، نشست های 
دو و چندجانبه ای احتماال بین روســای شرکت کننده در اجاس برگزار خواهد شد که 
برنامه های آن در فرصت های آتی از سوی نهاد ریاست جمهوری اطاع رسانی خواهد شد.

 توافق اخیر ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان 
ســخنگوی وزارت خارجه درباره توافق سه جانبه ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان در 
باکو و تأکید بر تکمیل هر چه سریع تر مسیر کریدور شمال - جنوب و تسریع در خط راه 
آهن رشت - آستارا نیز بیان کرد: آقای صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه 
در این زمینه اطاعات و آمار کافی دادند. در بحث تکمیل این مســیر ترانزیتی و مسیر 
ریلی باقیمانده در بخش رشت - آستارا توافقی بین سه کشور وجود دارد که اجرای این 
بخش پروژه تکمیل شــود و به افزایش امکان استفاده از ظرفیت های ترانزیتی این مسیر 
کمک کند. چشم انداز آتی این مسیر روشن و دلگرم کننده ای است و مسیری است که 
به لحاظ اقتصــادی از نگاه متخصصان و صاحبنظران اقتصادی و ترانزیتی، هم به لحاظ 
زمان در نقل و انتقال کاال و هم به لحاظ کاســتن از هزینه های حمل و نقل کاال، مسیر 
کاما مقرون به صرفه ای اســت. اراده مشترک بین ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه 
برای تکمیل قسمت های باقیمانده و افزایش ظرفیت بهره برداری در این زمینه وجود دارد 
و انگیزه های منطقه ای و بین المللی در اســتفاده از این مسیر در حال افزایش است.وی 
افزود: چشم انداز استفاده از این مسیر و نقشی که می تواند در ترانزیت بین المللی کاال و 
انرژی داشــته باشد، روشن و امیدوار کننده ای است، ولی تسریع در بهره برداری نیازمند 

اقدام ملی و اقدام مشترک کشورهای واقع در این مسیر است. 

انتظار یک رویکرد سازنده از آژانس و اعضای شورای حکام داریم
ســخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به ســؤالی درباره نشست شورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی و احتمال صدور قطعنامه ضد ایرانی بیان کرد: در رابطه با نشست 
شورای حکام تا جایی که اطاع داریم تا االن پیش نویس قطعنامه ای برای نشست ارائه 
نشده است. معتقدیم که هرگونه تکرار اقدام غیرسازنده مشابه اقدام غیرسازنده قبلی در 
آژانس، مجددا نتیجه غیرســازنده خواهد داشت. امیدواریم برخی کشورهایی که اعتبار 
آژانس برای آنها اهمیت دارد، اعتبار آژانس بین المللی انرژی اتمی را به عنوان ســازمان 
فنی و تخصصی و غیرسیاسی، قربانی دیدگاه ها و منافع سیاسی خودشان نکنند.به گزارش 
فارس، وی گفت: ما امیدواریم مدیرکل آژانس نقش حرفه ای خودش را در این زمینه ایفا 
کرده و به حفظ اعتبار و جایگاه حرفه ای و تخصصی آژانس توجه بیشتری کند. انتظار یک 
رویکرد ســازنده از آژانس و اعضای شورای حکام داریم. اما ایران هرگونه اقدام و واکنش 
خودش را در ارتباط با تحوالت آتی، متناســب با تحولی کــه در آژانس رخ خواهد داد، 

تنظیم می کند و مبتنی بر آن رفتارش را تنظیم خواهد کرد.

طرف های مذاکره کننده تحت تاثیر رفتارهای غیرسازنده رژیم صهیونیستی 
قرار نگیرند

به گزارش فارس، سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره ادعای رژیم صهیونیستی مبنی بر 
این که اطاعات جدیدی را درباره برنامه هســته ای ایران در اختیار آژانس قرار داده است 
نیز گفت: این رژیم هیچ وقت نقش سازنده ای در روند مذاکرات نداشته و نقش مخرب آن 
همواره روشن بوده است. انتظار از طرف های مذاکره روند وین این است که منافع مردم 
خودشان و منافع ملی خودشان را در اولویت قرار داده و تحت تاثیر رفتارهای غیرسازنده 
و مخرب این رژیم قرار نگیرند.وی گفت: در این زمینه بر ضرورت توجه به حفظ سازوکار 
چندجانبــه بین المللی برای حل و فصل یک بحران غیــر ضروری تأکید داریم و در این 
زمینه هشدار می دهیم که نقش این رژیم می تواند مخرب باشد و منافع ملی کشورهای 

روند مذاکره را در معرض تخریب قرار دهد.

 پاسخ ایران قبال داده شد و در این ارتباط منتظر دریافت پاسخ رسمی هستیم
خبرنگار خبرگزاری فارس در این نشست درباره پاسخ طرف مقابل به پاسخ اخیر ایران و 
همچنین اظهارات بلینکن وزیر خارجه آمریکا که مدعی شده برخی شکاف ها در مذاکرات 

را پر کردیم و ایران از برخی درخواست های خارج و غیرمرتبط با برجام کوتاه آمده است 
سؤال کرد که کنعانی اظهار داشت: پاسخ جمهوری اسامی ایران قبا داده شد و در این 
ارتباط منتظر دریافت پاســخ رسمی هســتیم. آن چیزی که مربوط به ایران هست و ما 
هموراه تأکید کردیم این اســت که ضرورت دارد مقامات دولت آمریکا رفتار سازنده ای را 
برای دستیابی به توافق در پیش بگیرند.وی ادامه داد:  بارها تاکید کرده و مجددا می کنیم 
کشــوری که به صورت یکجانبه از توافق امضا شــده در سال ۲۰۱۵ میادی خارج شد 
و مانع دســتیابی به یک توافق مبتنی بر منافع مشــترک در روند توافق شده و با اعمال 
تحریم هــای غیرقانونی، یکجانبه و غیرمنطقی هزینه های زیادی را بر دولت و ملت ایران 
تحمیل کرده، حق ندارد اکنون در مقام مدعی قرار بگیرد و ژســت طلبکارانه به خودش 
بگیرد.سخنگوی وزارت خارجه اضافه کرد: این آمریکاست که باید برای بازگشت به روند 
توافق اثبات کند که یک عضو قابل اعتماد است. این دولت آمریکاست که باید اثبات کند 
که یک رژیم قانون گریز و بحران آفرین نیســت، این آمریکاســت که باید اثبات کند به 

هنجارهای بین المللی پایبند است و به نُرم های بین المللی احترام می گذارد.

 در پاسخ به مورا مطالبات جدیدی طرح نکردیم
کنعانی خاطرنشــان کرد: جمهوری اسامی ایران در پاسخ داده شده به هماهنگ کننده 
اتحادیــه اروپایی به هیچ وجه موضوعات جدیدی که مانع شــکل گیری توافق و جمع 
بندی توافقات شود را مطرح نکرده و مطالبات جدیدی در آنجا طرح نکرده است. اینکه 
طرف های مقابل برای امتیازگیری می خواهند به جنگ روانی متوســل شــده و به زیاد 
خواهی رو بیاورند، طبیعی است. ایران نه به زیاده خواهی تمکین می کند و نه از خطوط 
قرمز خود عبور خواهد کرد.به گزارش فارس، وی ادامه داد: متاســفیم طرف های مقابل 
به جای توجه به منافع ملی و به جای تاش برای حفاظت از یک مکانیســم دیپلماسی 
چندجانبه برای حل و فصل اختافات، منافع یک رژیم قانون شکن و غیرپایبند به نظام 
جامع پادمانی را بر منافع خود و مصالح بین المللی ترجیح می دهند، این جای تاسف دارد.

هرگونه اتهام زنی به ایران در بحث حمله ادعایی سایبری به آلبانی را به صورت 
جدی و قاطع رد می کنیم

به گزارش خبرنگار فارس، وی درباره ادعای اخیر دولت آلبانی مبنی بر حمله ســایبری 
ایران و حمایت آمریکا و انگلیس و عربســتان از آلبانی نیز بیان کرد: درباره بحث آلبانی 
مواضع خود را به صورت صریح اعام کردیم. مجددا تأکید می کنیم که هرگونه اتهام زنی 
به ایران در بحث حمله ادعایی سایبری به آلبانی را به صورت جدی و قاطع رد می کنیم. 
برخوردهای دوگانه و استفاده از اســتانداردهای دوگانه را در مباحث مربوط به قضایای 
سایبری به صورت جدی رد کرده و تقبیح می کنیم.کنعانی ادامه داد: جمهوری اسامی 
ایــران بارها در معرض حمات ســایبری قرار گرفتــه و در این زمینه به صورت ضمنی 
برخی طرف های مدعی نقش خودشان را اعام کردند. جای تاسف است، در شرایطی که 
زیرساخت های هســته ای ایران به عنوان یکی از حساس ترین زیرساخت ها، مورد هجوم 
سایبری قرار گرفته شاهد واکنش از سوی کشورهای مدعی نبودیم، ولی در مورد آلبانی 
در سریع ترین زمان شاهد صدور بیانیه های متعدد حمایت آمیز درباره ادعایی هستیم که 
اثبات نشده و احتماال هم اثبات شدنی نخواهد بود.سخنگوی وزارت خارجه عنوان کرد: 
جای تأســف است دولت آلبانی به عنوان میزبان یک ســازمان معلوم الحال و نشان دار 
تروریســتی، ادعاهایی را علیه ایران را با زمینه سازی طرف های دیگر مطرح می کند که 
اساسا به نظر می آید از ابتدا یک سناریوی طراحی شده است. ایران قبا به دولت آلبانی 
بعــد از طرح ادعا اعام کرد که بــه لحاظ فنی آمادگی دارد به این دولت کمک کند که 
ابهامات مرتبط با این موضوع را برطرف کند و توانمندی های خودش را در حوزه سایبری 
برای روشن شــدن ابعاد قضیه در اختیار قرار دهد.این دیپلمات ارشد ایرانی اضافه کرد: 
نکته جالب این است که دولت آلبانی که پذیرنده سازمان تروریستی است و آن سازمان 
تروریستی مشخصا تحت حمایت دولت آمریکا و برخی دول اروپایی قرار دارد ادعا می کند 
و بعد مراکز تحقیق کننده و بررسی کننده ادعای آلبانی نیز سازمان ها و مراکز تخصصی 
همان کشورها و مشخصا دولت آمریکا هستند. هم در مقام مدعی قرار می گیرند و هم در 
مقام قاضی و صادر کننده حکم.وی گفت: ایران این ادعا را به شدت رد می کند و به دولت 
آلبانی توصیه می کند مصالح ملی و منافع مردم خودش را قربانی منافع سیاســی دولت 

آمریکا و رژیم صهیونیستی و طرف های دیگر نکند.

خبر رسمی و تایید شده درباره آزادی خدمه دو نفتکش یونانی ندارم
وی گفت که تا این لحظه خبر رســمی و تایید شــده ای درباره آزادی خدمه دو نفتکش 
یونانی توقیف شــده در ایران ندارد و افزود: انتظار می رود در سایه ارتباطاتی که بین دو 
کشــور وجود دارد در آینده شــاهد اتفاقات مثبتی در این رابطه باشیم و این موضوع در 
دست مقامات و طرف های ذیصاح در این کشور است و در بحث آزادی تا این لحظه خبر 

رسمی و تأیید شده ای ندارم.

 از ابتدا اقتصاد و معیشت مردم را به موضوع مذاکرات گره نزده و نخواهیم زد
سخنگوی وزارت خارجه درباره سیاست اعامی دولت سیزدهم بیان کرد: سیاست اعامی 
دولت سیزدهم از ابتدا این بود که ما از ابتدا اقتصاد و معیشت مردم را به موضوع مذاکرات 
گره نزده و نخواهیم زد. برجام و رفع تحریم ها مهمترین موضوع سیاست خارجی ما نیست 
و صرفا یکی از موضوعات است.در عمل این رویکرد نشان داده شده است. سیاست دولت 
توجه به ظرفیت های نهفته در کشورهای همسایه و ظرفیت های حوزه آسیا و شرق است. 
گزارش های دولت در هفته دولت در خصوص افزایش حجم مبادالت تجاری با کشورهای 
منطقه و همســایه، تعداد ســفرهایی که صورت گرفت و تعداد کمیسیون های مشترک 
اقتصادی که برگزار شده و تعداد کمیسیون هایی که در برنامه است و توجه به سازمان های 
منطقه ای از جمله شانگهای و .. همه اینها دال بر این است که دولت ایران به شعار خود 
در عمل پایبند اســت و مذاکرات را پیگیری کرده به عنوان یکی از موضوعات سیاســت 
خارجی، ولی در حوزه معیشت این موضوع گره پیدا نکرده است.وی بازگشت قابل توجه 
ارزها و ســرمایه های بلوکه شده ایران در خارج از کشور از جمله بازگشت ارزهای بلوکه 
شــده ایران در انگلیس و بازگرداندن ارزهای ناشــی از صادرات گازی ایران به برخی از 
کشــورهای منطقه و تاش ایران برای صادرات نفت در شــرایط تحریمی و بازگرداندن 
پول ناشــی از صادرات نفت و حجم تجاری افزایش یافته با بسیاری از کشورهای منطقه 
را نشانگر موفقیت های دولت در انجام تعهداتش خواند و افزود: دولت اعام کرده ما روند 

اقتصاد و معیشت را به روند مذاکرات برجام گره نخواهیم زد.

 صدور روادید برای آیت اهلل رئیسی
سخنگوی وزارت خارجه درباره صدور روادید برای آیت اهلل رئیسی رئیس جمهور به منظور 
شــرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت: دولت آمریکا براساس موافقتنامه 
دولت مقر موظف اســت زمینه حضور سران و نمایندگان همه اعضای ملل متحد را در 
نشســت های تخصصی این سازمان منجمله مجمع عمومی فراهم کند و انتظار داریم در 
خصوص ایران نیز به تعهداتش عمل کند. به اینکه در داخل آمریکا مقامات و مسؤوالنی 
در کنگره در این زمینه مشغول طرح مباحث غیرسازنده هستند، خیلی به این موضوعات 
توجه نمی کنیم و به مسؤولیت های دولت آمریکا به عنوان میزبان توجه می کنیم و انتظار 
داریم این مســؤولیت ها انجام شود. نهاد ریاســت جمهوری در این زمینه اطاع رسانی 
خواهد کرد.وی در پاســخ به ســؤال دیگری گفت: در خصوص موضوعاتی که مرتبط با 
مســائل داخلی عراق اســت ورود نمی کنیم. موضوع انتخابات در اقلیم کردستان عراق 

مسائل داخلی است و ورودی در این رابطه نخواهیم کرد. 
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ایسنا/کردستان دانشگاه بوســتون آمریکا اعالم کرد: ممکن است خال 
های پوســتی به نوعی ســرطان جهش پیدا کنند.معلوم شد که امکان 
جهش خال های پوســتی به نوعی ســرطان وجود دارد اما فعال کردن 
پروتئین هایی که رشد سلول ها را تنظیم می کنند به جلوگیری از جهش 
خال ها به مالنوم)غده سرطانی( کمک می کند.به نقل از دانشگاه بوستون 
و طبق تحقیقات جدید دانشکده پزشکی این دانشگاه،در یک تکه کوچک 
پوست که بزرگ تر از یک سانتی متر هم نیست، میلیون ها سلول وجود 
دارد که همگی وظایف مختلفی را انجام می دهند، مانند محافظت از ما در 
برابر باکتری ها و تشخیص دما. بخشی از آنها مالنوسیت ها هستند، نوعی 
ســلول که به تولید مالنین اختصاص دارد، ماده ای که به پوست، چشم 
ها و موهای ما رنگ می دهد و اگر توســط اشعه ماوراء بنفش خورشید 
تحریک شود، می توانند خال یا عالئم زیبایی ایجاد کنند.اگرچه خال های 
بی ضرر بســیار هستند، اما برخی از آنها به رشد و جهش ادامه می دهند 
تا زمانی که به مالنوم، کشــنده ترین نوع ســرطان پوست تبدیل شوند. 
در حالی که مالنوما تنها حدود ۱ درصد از کل ســرطان های پوست را 
تشکیل می دهد، اما باعث اکثر مرگ و میرهای مرتبط با سرطان پوست 
می شــود، که بیشتر در افراد زیر ۳۰ سال، به ویژه زنان، ایجاد می شود. 
تقریباً ۳۰ درصد مالنوم ها از خال های موجود روی پوســت شروع می 
شوند. در حالی که برخی دیگر رشد نمی کنند.آیا همان عملکرد مولکولی 
که از تکثیر خال های معمولی جلوگیری می کند می تواند در ســلول 
های سرطانی اعمال شود؟ تیمی از محققان به رهبری دانشگاه بوستون 

پاسخ هایی دارند.

غشــای پالســتیکی جدیدی که قابلیت اســتریل کردن خود را دارد، 
می توانــد ویروس های فرود آمده روی ســطح خــود را از بین ببرد.به 
گزارش ایسنا و به نقل از نیوز مدیکال نت، پژوهشگران »دانشگاه کوئینز 
بلفاســت«)QUB(، یک غشای پالســتیکی ابداع کرده اند که می تواند 
ویروس هایی را که روی ســطح آن فرود می آینــد، با کمک نور اتاق از 
بین ببرد.این پالستیک خوداستریل شونده، نخستین نمونه در نوع خود 
به شــمار می رود، هزینه تولید آن کم اســت، می توان آن را به راحتی 
مقیاس بندی کــرد و آن را در پیش بند یک بار مصرف، رومیزی و پرده 
بیمارســتان ها به کار برد.این غشای پالســتیکی با الیه نازکی از ذرات 
پوشانده شده است که نور فرابنفش را جذب می کند و به تولید گونه های 
فعال اکسیژن می پردازد که ویروس هایی از جمله کروناویروس را از بین 
می برند.فناوری مورد استفاده برای ایجاد این پالستیک تضمین می کند 
که قابل تجزیه باشد و برخالف غشاهای پالستیکی یک بار مصرف کنونی 
که جایگزین آنها می شود، با محیط زیست بسیار سازگار خواهد بود.این 
پیشرفت می تواند به کاهش قابل توجه انتقال ویروس ها در فضای مراکز 
مراقبت بهداشتی و سایر محیط ها مانند کارخانه های تولید مواد غذایی 
بیانجامد که از پوشش های پالستیکی اســتفاده می کنند.پژوهشگران 
دانشگاه کوئینز بلفاست، توانایی این غشای پالستیکی برای فعالیت ضد 
ویروسی را با استفاده از چهار ویروس مختلف آزمایش کردند؛ دو سویه 
»ویروس آنفلوانزایA« )IAV(، یک پیکورناویروس بســیار پایدار به نام 
»EMCV« و کروناویروس ســندروم حاد تنفسی۲. آنها در این آزمایش، 
غشــای پالســتیکی را در معرض تابش نور فرابنفش یا نور یک المپ 

فلورسنت نور سفید سرد قرار دادند.

جلوگیری از تبدیل شدن خال ها 
به کشنده ترین نوع سرطان پوست

 ابداع پالستیکی که ویروس ها 
را از بین می برد!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

 نوزادان کروکودیل تازه متولد شده در دستان یک محقق "بیو لوژیست" 
در کوبا/ رویترز

RX نخستین تجربه رانندگی با نسل جدید لکسوس
لکسوس نسل تازه شاسی بلند RX را به کلی متحول کرده است اما درعین ایجاد تغییرات، تمام تالش خود را به کار برده تا مانند 
نســل گذشته، سطح باالیی از لوکس بودن و سواری راحت را برای مشتریانش به ارمغان بیاورد. این شرکت ژاپنی، RX را در سه 
نســخه بنزینی RX۳5۰، نمونه هیبریدی RX۳5۰h و نمونه باالرده RX5۰۰h به فروش می رساند. در آینده شاهد معرفی نسخه 
پالگین هیبریدی RX45۰h نیز خواهیم بود.شــاید یکی از چشــمگیرترین دگرگونی ها در طراحی این بلندقامت، طراحی جدید 
جلوپنجره لکسوس و بیرون زدگی دماغه کاپوت آن باشد. فاصله محور RX جدید ۲.4 اینچ بیشتر و فاصله اورهنگ عقب )فاصله 
محور عقب تا انتهای بدنه( کوتاه تر شده است. تمامی نسخه های RX بیشتر از ۸ اینچ از زمین فاصله دارند. کوتاه شدن سقف آن 
نیز به ایجاد فرم یک کوپه بلندقامت کمک کرده که اتفاقا برای RX کامال مناسب است.دکمه های اصلی کابین همگی دیجیتالی 
هستند. خوشبختانه فضای سر سرنشینان برخالف کاهش ارتفاع سقف با مشکل مواجه نشده است. اگر صندلی های ردیف عقب 
تانشده باشند، فضای بار RX برابر ۸۳۸ لیتر و نزدیک به تویوتا ونزا است. کیفیت کابین چندان تغییر خاصی را در خود ندیده و 

تنها نمایشگرهای جدید ۹.۸ و ۱4 اینچی آن کاربری روان تر و بهتری دارند.

ایران پاسخ فیفا را داد
فدراسیون فوتبال ایران در پایان مهلت شش روزه فیفا، دفاعیات خود در پرونده بازی ایران و لبنان را ارائه کرد.به گزارش ایسنا، 
کمیته انضباطی فیفا رو پنجم سپتامبر)پانزده شهریور( در نامه ای به فدراسیون فوتبال خواستار ارائه توضیحات درباره اتفاقات بازی 
ایران و لبنان در مشهد شد. این دیدار نهم فروردین در چارچوب آخرین دیدار از مرحله انتخابی جام جهانی برگزار شد و در حین 
ورود تماشــاگران به ورزشگاه، بی نظمی های در بیرون از این استادیوم امام رضا )ع( به وقوع پیوست.فیفا برای پاسخگویی درباره 
این پرونده به ایران شش روز مهلت داده بود که به گفته احسان اصولی امروز آخرین مهلت فیفا بود و این فدراسیون پاسخ نهایی 
خود را ارســال کرد.به گفته مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال این نامه تاحدودی نگران کننده بود و به همین دلیل مکاتبات 
رسمی مقامات دولتی از ریاست جمهوری تا قوه  قضاییه و مجلس برای برخورد با خاطیان این اتفاق را ضمیمه پاسخ ایران کرده 
است تا به فیفا اثبات کند که دولت و فدراسیون فوتبال هیچ نقشی در این بی نظمی نداشته اند.فیفا اعالم کرده روز ۳۱ شهریور 
به این پرونده رســیدگی خواهد شــد. برخی از مسئوالن فدراسیون فوتبال از جمله نواب رئیس فدراسیون فوتبال نسبت به این 

پرونده ابراز نگرانی کرده اند.

ای شب تیره رفع گیسیویت
اصل کفر از سیاهی مویت

هم ز دیوان مهر خواسته نور
وهج آن گشته روشن از رویت

بی سخن دم ببسته طوطی را
شیؤه شکر سخن گویت

مشک را رد فکنده خون هب جگر
نکهت زلف عنبرین بویت

خورده چوگان طعنه سیب بهشت
از زنخدان رگد چون گویت

از رطاوت بیتر زده
ماه نو را امکن اربویت

پیشنهاد

چهره روز

کلود ولگرد
کلود ولگرد کتابی از ویکتور هوگو، نویســنده فرانسوی 
اســت که قبل از رمان بینوایان منتشــر شــده است. 
شــخصیت اصلی کتاب کلود ولگرد همانند شــخصیت 
اصلی کتاب بینوایان، قربانی وضعیت موجود است. کلود 
ولگرد مانند ژان والژان، برای ســیر کردن شکم معشوقه 
و طفل کوچک خود مجبور بــه دزدی و درنهایت به 5 
سال حبس محکوم می شود.ویکتور هوگو، نه تنها از راه 
سیاسی بلکه بیشــتر از راه هنر به مبارزه علیه وضعیت 
فرانسه پرداخته است به طوری که در دو داستان خود به 
نام های کلود ولگرد و آخرین روز یک محکوم که هر دو 
در کتاب کلود ولگرد آمده اســت هم چون یک نویسنده 
متعهد ســعی کــرده خواننده را به فکــر وادار کند. در 
داســتان کلود ولگرد هوگو داستان کارگری رنج دیده و سختی کشیده را بیان می کند که زندگی او را 
به زانو درآورده اســت:»کلود« کارگری الیق و قابل و باهوش بود. از طرفی، بر اثر تربیت غلط اجتماعی 
فاسد و مهمل شده بود و از طرف دیگر طبیعت همه گونه استعداد و جوهر ذاتی در وجود وی به ودیعت 
نهاده بود، به همین جهت کلود سواد خواندن و نوشتن نداشت ولی خوب می فهمید و خوب فکر می کرد. 
زمســتان سردی فرا رســید و کلود بیکار ماند. در زیر شیروانی عمارتی که منزل محقر او بود نه آتشی 
وجود داشت که کلود خود را گرم کند و نه نانی که شکم خود و عائله اش را سیر سازد، ناچار هم او هم 
زن و بجه اش با سرما و گرسنگی دست به گریبان بودند. )کتاب کلود ولگرد – صفحه 5(کلود شخصیت 
فوق العاده قوی و بزرگی داشت و حتی در زندان همه شیفته او شده بودند و »به دور او طواف« می کردند. 
اما کلود در برابر سختی ها و ناعدالتی های زندگی به تنگ آمد و پس از یک سری از اتفاقات، مدیر کارگاه 

کار اجباری زندان را به قتل می رساند و محکوم به اعدام می شود....
در بخش دوم کتاب کلود ولگرد، یادداشت های فردی محکوم به اعدام را می خوانیم. فردی که به خاطر 

شلوغ بودن صف انتظار، اعدامش به تاخیر افتاده است و وقتی کاغذ و قلم در اختیار او قرار می دهند...

مایکل جکسون
 Michael Joseph :مایکل جوزف جکسون )به انگلیســی
Jackson؛ ۲۹ اوت ۱۹5۸ – ۲5 ژوئــن ۲۰۰۹( خواننده، 

ترانه نویس و رقصندهٔ آمریکایی بود. آثار او در موســیقی 
و رقص در کنار زندگی شــخصی اش او را به مدت چهار 
دهه به یکی از مشــهورترین چهره هــای فرهنگ عامهٔ 
جهان تبدیل کرد، به گونه ای کــه از وی به عنوان یکی 
از تاثیرگذارترین چهره های فرهنگی قرن بیستم نام برده 
می شود.مایکل جوزف جکســون در ۲۹ اوت ۱۹5۸ در 
شهر صنعتی َگری در ایالت ایندیانا، ایاالت متحده آمریکا 
)نزدیک شیکاگو( و در خانواده ای تهی دست زاده شداو از 
5 ســالگی وارد صنعت موسیقی شد و به مدت 45 سال 
فعالیت کرد. جکسون، بیتلز و الویس پرسلی با اختالف 
بسیار زیاد از دیگر هنرمندان، پرفروش ترین هنرمندان جهان هستند. در سال ۲۰۰۶ کتاب رکوردهای 
جهانی گینس، رکورد موفق ترین سرگرمی ساز و صحنه گردان تاریخ را به نام جکسون ثبت کرد.تاکنون 
۳۹ رکــورد در گینس به نام وی ثبت شده اســت؛ بیش از هر هنرمند دیگری.جکســون در طول 4۶ 
ســال دوران فعالیتش، ۱۰ آلبوم استودیویی منتشر کرد که 5 تایشــان جزو پرفروش ترین آلبوم های 
جهان هســتند. او تنها هنرمندی ســت که این تعداد آلبوم پرفروش دارد. همچنین آلبوم تریلر او که 
در ســال ۱۹۸۲ منتشر شد، با فروش بیش از ۱۱۰میلیون نسخه در جهان، پرفروش ترین آلبوم تاریخ 
موسیقی ســت.طبق بررسی های تاالر مشــاهیر راک اند رول، کتاب گینس، مجلهٔ ونتی فر و چندی از 
منابع دیگر، مایکل جکسون محبوب ترین هنرمند تاریخ صنعت نمایش، مشهورترین انسان َمرد تاریخ، 
نیکوکارترین ستارهٔ پاپ و پرجایزه ترین هنرمند جهان است.او بیشتر ثروت خود را برای انجام کارهای 
نیکوکارانه خرج کرد به طوری که در سال ۲۰۰۰، رکورد »بیشترین حمایت از موسسات خیریه توسط 

یک ستارهٔ پاپ« در کتاب گینس به نام وی ثبت شد.

سینما

»آلن تانر« فیلمساز پرکار سوئیســی، که از پیشگامان 
جنبش فیلم موج نوی سینمای سوئیس به شمار می رود، 
در سن ۹۲ سالگی درگذشت.به گزارش ایسنا به نقل از 
فرانس ۲4، »آلن تانر« یکی کارگردان مشهور بین المللی 
بود که ساخت چندین فیلم را در کارنامه داشت و فعالیت 
خــود را در اواخر دهه ۱۹5۰ آغاز کرد.او که از چهره ای 
معاصر موج نو فرانســه نیز محســوب می شود به همراه 
همکارانش »میش ســوتر«، »کلــود گورتا«، »ژان لوئی 
روی« و» ژان ژاک الگرانــژ « موســوم به »گروه 5«، به 
راه اندازی موج جدید کوچکتر ســوئیس در دهه ۱۹۷۰ 
کمک کرد.اولین فیلم بلند »تانر« با عنوان »شارل، مرده 
یا زنده« بود که در ســال ۱۹۶۹ ساخته شد و نقطه آغاز 
ســینمای سیاسی در سوئیس بود.این فیلم که داســتان تاجری را روایت می کند که تصمیم می گیرد 
زندگی سرمایه داری را رها کند تا در حاشیه جامعه زندگی کند و در حالی که اعتراضات دانشجویی در 
اوج خود بود، جایزه اصلی جشــنواره فیلم لوکارونو را از آن خود کرد.از دیگر معروف ترین فیلم های او 
می توان به »یوناس که در سال ۲۰۰۰ میالدی ۲5 ساله می شود« محصول ۱۹۷۶ و »سال های خوش 
گذشته« )در ایران با نام سودای پرواز هم شناخته می شود( که جایزه بزرگ جشنواره فیلم کن ۱۹۸۱ را 
از آن خود کرد، اشاره کرد.»آلن تانر« پیش از این در اظهار نظری عنوان کرده بود: »بیش از 5۰ سال، 
در نیمه دوم قرن گذشته که احتماالً جذاب ترین سال ها برای سینما بود، زندگی کردم که با زیر سؤال 

بردن سبک های قدیمی، گسست از ساختارهای قدیمی و ورود مدرنیته همراه بود.

درگذشت پیشگام سینمای سوئیس
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