
 نگران بازگشت ماالریا 
به کشور هستیم

رئیس اداره کنترل و مبارزه با ماالریا، نســبت به بازگشــت چرخه 
انتقال بیماری ماالریا به کشــور از مرزهای شرقی، ابراز نگرانی کرد.
احمد رئیسی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: متأسفانه موارد ماالریا 
در استان سیستان و بلوچســتان خیلی زیاد است.وی با عنوان این 
مطلب که وقوع ســیالب ها و بارندگی های اخیر در کشور پاکستان 
باعث افزایش موارد ماالریا در مناطق شرقی کشور شده است، افزود: 
عمدتاً اتباع پاکستان از طریق مرزهای شرقی وارد مناطقی از استان 
سیستان و بلوچستان شده اند که جای نگرانی دارد.رئیسی ادامه داد: 
این افراد در شــهرهایی همچون زاهدان، ســراوان و چابهار، سرباز 
و…، در بخش جنوبی اســتان، حضور دارند.وی بدون اشاره به تعداد 
مبتالیان در منطقه، گفت: موارد ابتالء قابل قیاس با سال های گذشته 
نیســت و اگر به موقع درمان نشــوند، احتمال دارد به بیماری بومی 
در کشــور تبدیل شــود.رئیس اداره کنترل و مبارزه با ماالریا افزود: 
افراد مبتال عمدتاً کارگرانی هستند که برای کار وارد چابهار شده اند. 
همچنین افراد بومی که در مرزها تجارت ســوخت انجام می دهند، 
از افرادی هســتند که می توانند بیماری را به داخل شــهرها انتقال 
دهند.وی با عنوان این مطلب که مشکلی برای درمان بیماران اتباع و 
بومی وجود ندارد، گفت: موردی از مرگ و میر نداشته ایم، اما نگران 
چرخش انتقال بیماری به داخل کشــور هستیم.رئیسی با اشاره به 
اینکه از ســال ۹۸ تا ۱۴۰۰ موارد بومی بیماری ماالریا در کشور به 
صفر رســیده بود، افزود: اگر نتوانیم بیماری را در منطقه و مرزهای 
شــرقی کشــور کنترل کنیم، این احتمال هست که شاهد برگشت 

بیماری به کشور باشیم

۲۲ فوتی و شناسایی ۶۱۸ بیمار جدید 
کرونا در کشور

بنابر اعالم وزارت بهداشــت، طی شــبانه روز گذشــته ۶۱۸ بیمار 
کووید۱۹ در کشور شناسایی شدند و متأسفانه ۲۲ بیمار نیز به دلیل 
این بیماری جان خود را از دست دادند.به گزارش ایسنا، تا دیروز ۲۲ 
شهریورماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۶۱۸ بیمار 
جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۱۸۷ نفر از آنها بستری 
شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۵۴۰ هزار و 
۳۱۶ نفر رسید.متأسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۲۲ بیمار مبتال 
به کووید۱۹ در کشــور جان خود را از دســت دادند و مجموع جان 

باختگان این بیماری، به ۱۴۴ هزار و ۲۲۱ نفر رسید.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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شناورسازی ۲ ساعته فعالیت ادارات تهران از مهر
 تغییر ساعت آغاز به کار مدارس، 

بانک ها و کارخانجات
استاندار تهران جزییات شناورسازی ۲ ساعته فعالیت ادارات شهر تهران 
را تشریح کرد.به گزارش ایسنا، محسن منصوری در مورد تصمیمات 
اتخاذ شده جهت تسهیل ترافیک استان با اشاره به هماهنگی صورت 
گرفته با معاون اول رئیس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی 
کشور جهت کاهش پیک ترافیکی مهرماه اظهارکرد: به منظور کاهش 
پیک ترافیکی مهرماه مقرر شد شروع کار ادارات و سازمان های شهر 
تهران از ســاعت ۷ تا ۹ صبح به صورت شــناور در نظر گرفته شده و 
مطابــق این مصوبه تغییری در میزان حضــور کارمندان در طول روز 
مطابق ضوابط و مقررات در محل کار ایجاد نخواهد شــد و متناسب 
با ســاعت ورود کارمندان به صورت شناور در محل کار، ساعت پایان 
کار در همان روز به صورت شــناور تعیین می شود.وی افزود: ساعت 
شروع خدمات رسانی بانک ها ساعت ۷ صبح و زمان حضور کارمندان 
در بانک ساعت ۶:۳۰ می باشد.استاندار تهران در مورد ساعت فعالیت 
مدارس عنوان کرد: ساعت فعالیت شیفت صبح مقاطع متوسطه ۷:۳۰ 
و مقاطع ابتدایی شهر تهران ۸:۳۰ در نظر گرفته شد.منصوری سپس 
گفت: ساعت شروع به کار شیفت صبح کارخانجات و کارگاه ها ۶ صبح 
تعیین شده که متناسب با آن ســایر شیفت های کاری کارخانجات 
و کارگاه ها انجام می شــود.وی در مورد ســایر مصوبات خاطرنشان 
کــرد: هر گونه تردد، تخلیه و بارگیری کامیونت و کامیون از ســاعت 
۶:۳۰ تا ۹ صبح ممنوع می باشد و پلیس راهور نسبت به اجرای طرح 
تشدید، برخورد و اعمال قانون با متخلفین توقف های غیرمجاز و سد 
معبر اقدام می کند.استاندار تهران افزود: مقرر شد تا فرمانداران استان 
نسبت به پیگیری و ساماندهی سرویس مدارس در قالب کارگروه ماده 
۱۸ و با هماهنگی ادارات کل آموزش و پرورش و ســایر دستگاه های 
متولی اقدام کنند.بر اســاس گزارش روابط عمومی استانداری تهران، 
وی همچنین خاطرنشــان کــرد: این مصوبات بــرای مهرماه اعمال 
و بازخورد آن مبنــای تصمیمات بعدی خواهد بود.اســتاندار تهران 
همچنین با اشــاره به هماهنگی با معاون اول رییس جمهور و رییس 
سازمان امور استخدامی کشــور برای اجرای شناورسازی ساعات کار 
ادارات و دســتگاه های دولتی گفت: ساعات کار سازمان ها و دستگاه 
های دولتی شــهر تهران از ۷صبح تا ۹ صبح به صورت شــناور است 
که برای تحقق ۴۴ ســاعت حضور کارمندان در هفته و عدم تغییر در 
ســاعات حضور آنها برای روز ســاعت پایان کار نیز متناسب با شروع 
کار به صورت شــناور خواهد بود.وی افزود: با هماهنگی بانک مرکزی 
ساعت شروع به کار بانکها ۷صبح خواهد بود که کارمندان برای آماده 
سازی مقدمات ارائه خدمات، از ساعت ۶:۳۰ در محل کار خود حاضر 
خواهند شد. همچنین ساعت کار مدارس در شیفت صبح برای مقاطع 
متوسطه ساعت ۷:۳۰ و برای مقطع ابتدایی شهر تهران ساعت ۸:۳۰ 
خواهد بود.منصوری ادامه داد: برای کارخانه ها نیز ســاعت شروع به 
کار در شیفت صبح ساعت ۶ خواهد بود که به تناسب سایر شیفت ها 
نیز تغییر خواهد کرد. همچنین از ســاعت ۶:۳۰ الی ۹ صبح نیز تردد 

کامیونها ممنوع است.

سخنگوی گمرک خبر داد:
رشد ۴۰ درصدی صادرات ایران به اعضای اکو

تهران - ایرنا - سخنگوی گمرک گفت: صادرات غیر نفتی کشور در پنج ماه نخست امسال  به ۹ عضو سازمان 
همکاری اقتصادی اکو با ۷ میلیون و ۳۱۶ هزار تن، به ۴ میلیارد و ۱۱۸ میلیون دالر رسید که این میزان با 
رشــد ۴۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده است.به گزارش ایرنا، »سید روح اله لطیفی«، 
سخنگوی گمرک اظهار داشت: توجه به همسایگان، روابط دو یا چند جانبه اقتصادی و سیاسی، عضویت در 
پیمان های منطقه ای و تقویت مناســبات دو جانبه، از سیاست های قطعی جمهوری اسالمی ایران  و دولت 
سیزدهم است که این سیاست باعث شده تا در مناسبات تجاری ایران شاهد تغییراتی رو به رشد باشیم.  وی 
افزود: از ابتدای سال تا پایان مرداد، ۹میلیون و ۱۰۷ هزار و ۴۰۲ تن کاال به ارزش ۶ میلیارد و ۸۹۳ میلیون و 
۸۶۹ هزار و ۴۵۱ دالر، بین ایران و ۹ کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو تبادل شد که این میزان نسبت 
به ۵ ماه نخست سال قبل، ۳۹ درصد افزایش داشته است.  سخنگوی گمرک گفت : از این میزان کاالی تبادل 
شــده، ۷ میلیون و۳۱۵ هزار و ۹۲۸ تن به ارزش ۴ میلیارد و ۱۱۸ میلیون و ۲۴۱ هزار و ۱۱ دالر، صادرات 
کاالی ایرانی به کشــور های عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو بوده که  ۲۰ درصد در وزن و ۴۰ درصد در 
ارزش نسبت به دوره مشابه  افزایش داشته است.  سخنگوی گمرک در ادامه گفت: واردات از ۹ کشور عضو اکو 
از ابتدای سال تا پایان مرداد به یک میلیون و ۷۹۱ هزار و ۴۷۵ تن رسید که با وجود کاهش دو درصدی نسبت 
به مدت مشابه از لحاظ ارزش ۳۸ درصد با رشد همراه بوده است.لطیفی در خصوص مقاصد و میزان صادرات 
کاالهای ایرانی به کشورهای عضو اکو گفت : ترکیه با خرید ۳میلیون و ۶۸۲ هزار تن کاال به ارزش ۲ میلیارد 
و ۳۲۸ میلیون دالر و رشد ۱۱۰ درصدی، افغانستان با یک میلیون و ۲۵۶ هزار تن به ارزش ۶۴۰ میلیون و 
۵۷۳ هزار  دالر و کاهش ۲۵ درصدی و پاکستان با یک میلیون و ۷۸ هزار تن به ارزش ۴۷۴ میلیون و ۷۵۱ 
هزار  دالر و رشد ۱۳ درصدی، سه مقصد اول صادرات کاالهای ایرانی به اعضای سازمان همکاری اقتصادی اکو 
بودند و بعد از آن آذربایجان با ۲۹۶ میلیون دالر، ترکمنستان با ۱۶۶ میلیون دالر، ازبکستان با ۸۸ میلیون دالر، 
قزاقستان با ۶۱.۲ میلیون دالر، تاجیکستان با ۴۵.۶ میلیون دالر و قرقیزستان با ۱۸.۴ میلیون دالر قرار دارند.
سخنگوی گمرک در خصوص واردات از کشورهای عضو اکو گفت : ترکیه با فروش  ۲ میلیارد و ۱۶۶ میلیون 
و ۳۲۶ هزار دالر و رشد ۲۱ درصدی، پاکستان با  فروش ۴۲۹ میلیون و ۳۳۹ هزار دالر و رشد ۳۷۵درصدی 
و قزاقستان با ۷۸ میلیون و ۴۲۳ هزار دالر و رشد ۱۷۴ درصدی، سه کشور اول طرف معامله با ایران در بین 
اعضای ســازمان همکاری اقتصادی اکو برلی تامین نیازهای کشورمان  بودند و پس از آن ازبکستان با ۳۲.۶ 
میلیون دالر، تاجیکستان با ۲۶.۲ میلیون دالر، آذربایجان با ۱۵.۳ میلیون دالر، ترکمنستان با ۱۴.۴ میلیون 

دالر، افغانستان با ۱۰.۴ میلیون دالر و قرقیزستان با ۲.۷ میلیون دارند قرار دارند.

کدام منطقه ها خانه های خالی بیشتری دارند؟
بررسی مالیات های خانه های خالی از سکنه نشان می دهد که در پنج ماه نخست سال جاری، ساکنان شمال 
تهران بیشترین و ساکنان کهگیلویه و بویر احمد کم ترین مالیات خانه های خالی را پرداخت کرده اند.به گزارش 
ایسنا، بر اساس قانون مالیات خانه های خالی مصوب آذرماه سال گذشته، اگر واحد مسکونی در شهرهای باالی 
۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد،  مشمول مالیات می شود و به ازای هر ماه بیش از زمان 
مذکور، ماهانه مشــمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل شش برابر 
مالیات متعلقه، ســال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه 
خواهد شد.  وظیفه شناسایی خانه های خالی بر عهده وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه امالک و اسکان 
گذاشته شد و این وزارتخانه با راه اندازی سامانه امالک و اسکان نسبت به ثبت اطالعات سکونتی افراد اقدام 
کرد و کسانی که در مهلت تعیین شده نتوانستند این اطالعات را ثبت کنند، خانه آن ها به عنوان خاله خالی 
به سازمان امور مالیاتی از سوی وزارت راه و شهرسازی معرفی شد.در نهایت سازمان امور مالیاتی در دی ماه 
سال گذشته فهرستی از اطالعات خانه های خالی و مالیات آن ها منتشر کرده بود که براساس آن معادل ۵۶۸ 
هزار خانه خالی شناسایی و همچنین اعالم شد که صاحبان خانه های خالی حداکثر تا پایان مرداد ماه برای 
پرداخت مالیات فرصت دارند.اما در نهایت به دلیل اعتراض برخی مالکان از افرادی که عدم پذیرش داشتند 
تقاضا شد با ورود به سامانه سازمان مالیاتی به نشانی www.my.tax.gov.ir عدم پذیرش خود را اعالم کنند تا با 
هدایت به ســامانه راه و شهرسازی اطالعات خود را اصالح کنند.بر این اساس و طبق آماری که سازمان امور 
مالیاتی در اختیار ایسنا قرار داده است، میزان مالیات پرداختی بابت واحدهای مسکونی خالی از سکنه در پنج 
ماهه ابتدای سال جاری بر اساس گزارش دریافتی از سامانه قبض بانک حدود ۳۴ میلیارد و ۵۸۲ میلیارد ریال 
بوده است که حدود ۷۲ درصد این مبلغ توسط یعنی بیش از ۲۴ میلیارد و ۸۲۵ میلیون ریال آن توسط اداره 

کل مالیات شمال تهران گزارش شده است.

تهران- ایرنا- سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در پاسخ به برخی گفته های مدیرکل آژانس گفت: خالء نظارتی مورد ادعای آژانس مبنای حقوقی ندارد. 
ایران درخصوص سه مکان ادعایی آژانس کمال همکاری را داشته است.به گزارش حوزه سیاست خارجی ایرنا، بهروز کمالوندی در پاسخ به برخی گفته های 
مدیرکل آژانس و درخواست پاسخ جمهوری اسالمی ایران به سواالت آژانس اظهار کرد: بیان وجود خالء نظارتی و اینکه این خالء هر روز بزرگتر می شود، 
مبنای حقوقی ندارد زیرا آنچه امروز انجام نمی شود مربوط به توافق ۱ + ۵ با جمهوری اسالمی ایران است که در قالب سند برجام تعریف شده و همچنین 
برقراری مجّدد آن مطابق قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملّت ایران، مستلزم رفع تحریم ها و اجرای تعهدات طرفین متعاهد 
است.سخنگوی سازمان انرژی اتمی درباره موضوع سه مکان ادعایی آژانس تصریح کرد: ایران درخصوص سه مکان ادعایی آژانس؛ کمال همکاری را داشته 
اســت، اطالعات و پاســخ  به سؤاالت آژانس را ارسال کرده و جلسات گفت وگو برای رفع ابهام نیز برگزار کرده است.کمالوندی تأکید کرد: آژانس نباید بر 
مبنای اسناد ساختگی رژیم صهیونیستی که با اهداف خاص سیاسی در اختیار آژانس قرار داده می شود، قضاوت و براساس آنها اعالم نظر کند. این نوع 
قضاوت برخالف اصل بی طرفی و حرفه ای گری است.وی خاطرنشان کرد: از آنجائی که آژانس تمام مواد هسته ای اظهارشده ایران را مورد حسابرسی قرار 
داده است و هیچ اختالف حسابداری مواد مطرح نیست؛ صرف مشاهده آلودگی در چند مکان را نمی توان نشانه ای از وجود مواد هسته ای اظهارنشده تلقی 
کرد. این نوع نتیجه گیری برخالف رویه و استانداردهای شناخته شده آژانس حتی با موارد مشابه در کشورهای مختلف است.سخنگوی سازمان انرژی اتمی 
افزود: متأسفانه این بیانات ریشه در اهداف و مقاصد مغرضانه سیاسی دارد که رژیم صهیونیستی آن را هدایت می کند. توصیه ما به آژانس و طرف های 

مذاکراتی، دوری جستن از این گونه برخوردهاست که تاکنون هم این شیوه هیچ نتیجه ای را عاید آن ها نکرده است.

تهران- ایرنا - معاون سیاســی دفتر رئیس جمهور از امضای ۱۷ سند همکاری 
با ازبکســتان و ۱۰ مالقــات رئیس جمهور با مقامات کشــورهای مختلف از 
جمله چین، روســیه و هند در سفر سه روزه آیت اهلل رئیسی به سمرقند خبر 
داد.»محمد جمشیدی« در گفت وگو با خبرنگار حوزه دولت ایرنا درباره اهداف 
و برنامه های سفر سه روزه رئیس جمهور به ازبکستان گفت: آیت اهلل رئیسی فردا 
چهارشنبه - ۲۳ شهریور - برای حضور در اجالس سران سازمان همکاری های 

شانگهای به شهر سمرقند سفر می کند.
وی با بیان این که نخستین سفر خارجی رئیس  دولت سیزدهم سال گذشته به 
منظور حضور در اجالس شانگهای انجام شد، افزود: این سفر آغازی برای دیدار 
با کشورهای حوزه آســیای مرکزی بود و در این یک سال توانستیم عضویت 
خود را در سازمان همکاری های شــانگهای مورد تصویب قرار دهیم و فرایند 
عضویت به خوبی پیش می رود.معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور در ادامه گفت 
که در این دوره اجالســیه شانگهای هم یادداشت تعهداتی از سوی وزیر امور 
خارجه کشورمان امضا می شود.جمشیدی با بیان این که در این مدت توانستیم 
روابط خود در حوزه آســیای مرکزی را به طور بی سابقه گسترش دهیم، اظهار 
داشــت: روابط تجاری، اقتصادی، زیرســاختی و ترانزیت در این یک سال به 
شدت رشد کرده و در این اجالس که اهمیت آن کمتر از اجالس سازمان ملل 
نیست، کشورهای بزرگ آسیایی مانند چین، هند، روسیه، ترکیه و کشورهای 
آســیای مرکزی و همچنین مقامات بالروس، پاکستان، جمهوری آذربایجان 

و ارمنســتان حضور دارند.وی برنامه روز نخست سفر رئیس جمهور را سفری 
دوجانبه با همتای ازبکســتانی عنوان کرد و توضیح داد: پس از ۱۸ سال این 
نخستین سفر رییس جمهور ایران به ازبکستان است؛ روسای جمهور دو کشور 
پیشتر دو بار باهم مالقات کردند و آیت اهلل رئیسی فردا به دعوت همتای ازبک 
خود به این کشــور می رود.جمشیدی افزود: در روز نخست سفر، نشست های 
دو جانبه و گفت وگوهای اقتصادی و جلسه مشترک برگزار می شود و ۱۷ سند 
همکاری در حوزه های مختلف اقتصادی، تجاری، زیرســاختی و فرهنگی نیز 
بین دو کشور امضا می شود.معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور، روز دوم سفر را 
روزی پرکار همراه با اجالس های دوجانبه با ســران کشورهای عضو شانگهای 
دانســت و گفت: ۱۰ مالقات با مقامات کشــورهای مختلف انجام می شود که 
هر کدام از این دیدارها دارای اهمیت خاص خود هســتند.وی افزود: آیت اهلل 
رئیســی در این روز به طور جداگانه با شــی جین پینگ رئیس جمهور چین، 
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، 
نارندرا مودی نخست وزیر هند و همچنین سران پاکستان، بالروس و کشورهای 
حوزه قفقاز دیدار و گفت گو می کند.جمشــیدی با اشــاره به برگزاری اجالس 
سران کشورهای عضو شانگهای در سومین روز سفر رئیس جمهوری کشورمان 
به ازبکستان اظهار داشت: این اجالس در سمرقند که حوزه تمدنی ما محسوب 
می شــود برگزار خواهد شد؛ لذا عالوه بر سخنرانی آیت اهلل رئیسی در اجالس، 

یک سری برنامه های جانبی و نگاه فرهنگی هم به موضوع داریم

برنامه های رئیسی در حاشیه اجالس شانگهای؛

 ۱۰ دیدار و امضای ۱۷ سند همکاری

بر اساس اطالعات منتشر شده مرکز آمار ایران:

نرخ رشد اقتصادی بهار امسال ۴.۳ درصد شد
معاون بنیاد مسکن:

متقاضی نباشد نمی سازیم

 پر کردن یک کوله پشتی با لوازم تحریر 
چقدر آب می خورد؟

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن گفت: تعداد ۲۸۲ هزار واحد نهضت ملی مسکن با حمایت و نظارت بنیاد در 
مناطق شهری و روستایی در حال ساخت است که در این زمینه با استفاده از تجربه مسکن مهر، تقاضامحور 
بــودن را مدنظر قرار داده ایم و در مناطقی که متقاضی نیســت پروژه اجرا نمی کنیم.حمیدرضا ســهرابی در 
گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی معادل ۲۰۰ هزار واحد زمین برای اجرای طرح نهضت ملی 
مسکن در مناطق شهری به ما تخصیص داده و متقاضی تعریف شده حدود ۱۰۳ هزار واحد است. بنیاد مسکن 
تقریبا ۱۰۰ هزار واحد را شروع کرده و طی یک سال اخیر ۳۵۰ واحد به مرحله ی افتتاح رسید که شهریورماه 

در استان قم ۱۸۰ واحد را به صورت....

 سریال قیمت های باالی خودرو ادامه خواهد داشت

آغاز رایزنی های اولیه برای واردات رنو از هند

زمزمه رفتن از معاونت علمی؛

سورنا ستاری استعفا کرد

در پاسخ به اظهارات مدیر کل آژانس؛

 کمالوندی: خالء نظارتی مورد ادعای آژانس
 مبنای حقوقی ندارد

3

5

5

2

3

2

ضوابط جدید خرید و فروش طال، نقره و گوهر سنگ ها اعالم شد
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت بر اساس بخشنامه ای جدید ضوابط اختصاصی خرید و فروش و حمل و نگهداری گروه کاالیی فلزات گرانبها و گوهر 
سنگ ها را ابالغ کرد.به گزارش اقتصاد آنالین، محمد مهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صنعت بر اساس بخشنامه ای جدید ضوابط اختصاصی 
خرید و فروش و حمل و  نگهداری گروه کاالیی فلزات گرانبها و گوهر سنگ ها را ابالغ کرد.در این مصوبه  گروه کاالیی فلزات گرانبها و گوهر سنگ ها به 
عنوان یکی از مصادیق کاالی موضوع قاچاق به پیشنهاد وزارت صنعت معدن و تجارت و تایید دستگاه های مربوطه عضو ستاد معرفی شده  و  به استناد 
ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ضوابط اختصاصی الزم برای فروش خرید حمل و نقل نگهداری به شکل تجاری فلزات گرانبها و گوهر سنگ ها 
اعالم شده است.براساس ضوابط فروش  فروشندگان کاالهای مشمول ملزم به ثبت اطالعات فروش در سامانه جامع تجارت هستند عالوه بر این فروش به 
مصرف کننده نهایی صرفاً با ثبت اطالعات توسط فروشنده تجاری بوده و نیازمند تایید اطالعات خرید از سوی مصرف کننده نهایی نیست همچنین فروش 

کاالهای مشمول به اعضای زنجیره تامین ای که مشخصات آن در سامانه جامع تجارت مورد تایید قرار نگرفته متخلف است .
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صباغیان به مهر خبر داد؛
موافقت رئیس جمهور با افزایش تعداد نمایندگان مجلس

عضو کمیســیون امور داخلی کشــور و شوراها در مجلس گفت: وزیر کشــور و رئیس جمهور به صورت شفاهی به ما گفته اند که با طرح اصالح جدول 
حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسالمی و تعداد نمایندگان موافق هستند.محمدرضا صباغیان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین اقدامات مجلس 
برای اصالح قانون انتخابات، اظهار داشت: بررسی »طرح اصالح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسالمی و تعداد نمایندگان« در کمیته ای ذیل 
کمیســیون امور داخلی کشــور و شوراها به اتمام رسیده است.وی بیان کرد: ما در این طرح، اصالحاتی را در برخی از حوزه های انتخابیه مجلس اعمال 
کردیم و تعداد نمایندگان برخی از حوزه های انتخابیه افزایش خواهد یافت. قطعاً تعداد نمایندگان هیچیک از حوزه های انتخابیه کاهش نمی یابد.عضو 
کمیســیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: طرح اصالح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسالمی و تعداد 
نمایندگان احتماالً در جلســه بعدی کمیســیون شوراها در دستورکار قرار گرفته و مفاد آن مورد بررسی کارشناسی قرار می گیرد.نماینده مردم بافق و 
مهریز در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: هدف ما این است که طرح اصالح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسالمی و تعداد نمایندگان هر 
چه زودتر در مجلس شورای اسالمی تعیین تکلیف شود و به انتخابات مجلس در سال ۱۴۰۲ برسد.صباغیان با بیان اینکه شاخص های جمعیت، وسعت، 
محرومیت، مالحظات سیاسی و امنیتی در طرح اصالح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسالمی و تعداد نمایندگان مورد توجه قرار گرفته است، 
گفت: اگر این طرح در صحن مجلس تصویب و از سوی شورای نگهبان تأیید شود، ۴۰ نماینده به تعداد نمایندگان فعلی مجلس شورای اسالمی اضافه 
می شــود و تعداد نمایندگان به ۳۳۰ نفر افزایش خواهد یافت.وی اظهار داشــت: وزیر کشور و رئیس جمهور به صورت شفاهی به ما گفته اند که با طرح 
اصالح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسالمی و تعداد نمایندگان موافق هستند. امیدواریم این طرح با همراهی دولت به سرانجام برسد و شاهد 

اصالح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسالمی و تعداد نمایندگان باشیم.

زمزمه رفتن از معاونت علمی؛
سورنا ستاری استعفا کرد

شــنیده ها حاکی از آن است که سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری از سمت خود استعفا کرده است.به گزارش خبرنگار 
مهر، ستاری در تاریخ ۱۳ مهر ۱۳۹۲ با روی کار آمدن دولت یازدهم و 
با حکم حسن روحانی به عنوان معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
منصوب شــد و از آن زمــان تا کنون در این ســمت فعالیت می کند.

زمزمه های برکناری و استعفای ستاری پیش از این و با روی کار آمدن 
دولت سیزدهم نیز مطرح شده بود و همزمان با آن بسیاری از فعاالن دانش بنیان درخواست داشتند 
این جایگاه مهم علمی و فناوری با تمدید حکم ســتاری یا صدور حکم فرد جایگزین آن از ســوی 
رئیس جمهور تعیین تکلیف شــود.اکنون پس از گذشت ۱۵ ماه از فعالیت دولت سیزدهم، مجدداً 
زمزمه استعفای معاون علمی و فناوری مطرح شده و پیگیری خبرنگار مهر حاکی از آن است که وی 
به تازگی استعفای خود را به رئیس جمهور تقدیم کرده اما تا این لحظه تأیید یا عدم تأیید استعفای 
وی بصورت رسمی مطرح نشده است.سورنا ستاری دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری 
مهندســی مکانیک را در دانشگاه صنعتی شریف گذرانده و از سال ۱۳۸۷ عضو هیئت علمی و هم 

اکنون دانشیار این دانشگاه است.

گزیده خبر

امیرعبداللهیان: 
جمهوری اسالمی ایران براساس قوانین 

 داخلی و فرهنگی خود به سند
 ۲۰۳۰ نگاه می کند

تهــران- ایرنا- وزیر امــور خارجه 
در دیــدار مدیر دفتــر منطقه ای 
یونسکو با بیان اینکه ایران براساس 
قوانین داخلــی و فرهنگی خود به 
ســند ۲۰۳۰ نــگاه می کند، رابطه 
جمهوری اسالمی و یونسکو به ویژه 
ثبت میراث  در حوزه هایی چــون 
فرهنگی را نزدیــک توصیف کرد.به گزارش حوزه سیاســت خارجی ایرنا، 
گلدا الخوری در آغاز ماموریت خود به عنوان مدیر دفتر منطقه ای یونســکو 
با حســین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجــه دیدار کرد.  امیرعبداللهیان با 
تبریک و آرزوی موفقیت برای مدیر دفتر منطقه ای یونسکو، رابطه کشورمان 
و یونسکو به ویژه در حوزه هایی چون ثبت میراث فرهنگی را نزدیک خواند و 
توانمندی های جمهوری اسالمی ایران در زمینه های آموزش، آموزش عالی و 
فناوری به ویژه در حوزه بانوان ایرانی را مثالزدنی دانست.  وزیر امور خارجه 
با اشــاره به ســند ۲۰۳۰ افزود: قرار بود این ســند در حوزه آموزش باعث 
همبســتگی جهانی باشد اما با نادیده گرفتن هویت و واقعیت های فرهنگی 
کشــورها آنها را در این حوزه دچار مشکل کرده است و از این رو جمهوری 
اسالمی ایران براساس قوانین داخلی و فرهنگی خود به این سند نگاه می کند.

گلدا الخوری نیز در این دیدار شــرحی از برنامه های خود برای دفتر را ارایه 
و وعده داد حداکثر تالش خود را برای ارتقای جایگاه این دفتر منطقه ای به 
عمل آورد.  خاطر نشــان می سازد دفتر منطقه ای سازمان آموزشی، علمی 
و فرهنگی ملل متحد - یونسکو در ایران هماهنگی فعالیت های یونسکو در 

کشورهای ایران، افغانستان، پاکستان و ترکمنستان را برعهده دارد.

ایران خواستار حل مسالمت آمیز اختالفات 
جمهوری آذربایجان و ارمنستان شد

تهــران - ایرنا - ســخنگوی وزارت امور خارجه با ابراز نگرانی از تشــدید 
تنش و درگیریهای مرزی بین جمهوری آذربایجان و ارمنســتان، خواستار 
خویشــتنداری و حل و فصل اختالفات از طریق مسالمت آمیز و بر اساس 
حقوق بین الملل بین دو کشور شد.به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، 
ناصر کنعانی بار دیگــر غیرقابل پذیرش بودن هرگونه تغییرات در مرزهای 
جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان از سوی کشورمان را مورد تاکید 
قرار داد.  کنعانی با تاکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران به دقت تحوالت 
مرتبط با این موضوع را تحت نظــر دارد، بر لزوم رعایت تمامیت ارضی دو 
کشور جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان تصریح و آمادگی کشورمان 
برای هرگونه مســاعدت به حل و فصل اختالفات بین دو کشــور همسایه 
را اعالم کرد.به گزارش ایرنا، ارمنســتان و جمهوری آذربایجان در نخستین 
دقایق بامداد امروز - ۲۲ شــهریور - از وقوع درگیری در مرزهای دو کشور 
خبر داده و یکدیگر را به انجام حمالت مرزی و تضعیف آتش بس شکننده 
متهم می کنند. وزارت دفاع ارمنستان دوشنبه شب در بیانیه ای مدعی شد 
که »صدای انفجار ناشــی از حمالت جمهوری آذربایجان در چندین شهر 
مرزی شنیده شده است که آتش بس شکننده در قره باغ را تضعیف کرد«.از 
طرف دیگر، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان ادعا کرده که »بخاطر اقدامات 

تحریک امیز ارمنستان، درگیری های مرزی رخ داده است«.

امیر واحدی مطرح کرد؛
همه ظرفیت های نیروی هوایی ارتش در 

خدمت زائرین اربعین
فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت: افتخار ما خدمتگزاری به خادمین اربعین 
حسینی است و برای تحقق این هدف همه ظرفیت ها و توان نیروی هوایی 
ارتش در خدمت زائرین اباعبداهلل الحسین )ع( قرار داده شده است.به گزارش 
خبرگزاری مهر بــه نقل از ارتش، فرمانده نیــروی هوایی ارتش جمهوری 
اســالمی ایران از مرز مهران، موکب نیروی هوایی و بیمارســتان صحرایی 
۳۳ تخته نیروی هوایی در این منطقه بازدید کرد.امیر حمید واحدی در این 
بازدید ضمن تسلیت اربعین حسینی اظهار داشت: امروز مفتخریم که نیروی 
هوایی اثبــات کرده در تمامی برهه های زمانی چه در دوران دفاع مقدس و 
چه پس از آن، همواره پشتیبان و خدمتگزار ملت بزرگ و شریف ایران است. 
نیــروی هوایی در راه عزت و افتخار این ملــت از هیچ کاری دریغ نخواهد 
کرد؛ خدمت رســانی به زائرین اربعین حسینی نیز یکی دیگر از افتخارات 
این نیروی الهی است که در کارنامه او ثبت شده و این همان توفیقی است 
که خداوند به ما ارزانی داشــته اســت.وی تصریح کرد: نیروی هوایی ارتش 
نیرویی مکتبی و حســینی است که با توجه به منویات مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( با تمام وجود در راستای آسایش و آرامش مردم عزیزمان می 
کوشد تا هیچ کمبودی برای زیارت اربعین وجود نداشته باشد.امیر واحدی 
افــزود: با یاری خداوند و اهتمام ویژه مســئولین تا به امروز توانســته ایم با 
اســتفاده از چندین پرواز از مقاصد تهران، مشهد، کرمانشاه و ایالم مایحتاج 
مورد نیاز زوار را در اختیارشان قرار دهیم. با هماهنگی های انجام شده مقرر 
گردیده تا به زودی پرواز دیگری نیز برای انتقال مواد غذایی و بهداشتی برای 
زائران انجام شــود.فرمانده نیروی هوایی ارتش در ادامه با اشاره به استقرار 
موکب و بیمارستان صحرایی این نیرو اظهار داشت: امسال نیز توفیقی شده 
تا با یاری کارکنان نیروی هوایی ارتش؛ موکب و بیمارستان ۳۳ تخت خوابه 
نیروی هوایی در مرز مهران مســتقر شــود. در بازدیدها و دیدار با عزیزان 
خدوم در این دو مجموعه شاهد خدمت رسانی به زائرین حسینی بودیم و با 
توجه به گزارش های ارائه شده، عملکرد آنان مورد رضایت زائرین بوده است.

حجت االســالم والمسلمین سید احمد قاضی رئیس اداره عقیدتی سیاسی 
نیروی هوایی ارتش نیز در این بازدید ضمن تسلیت اربعین حسینی اظهار 
داشــت: امروز راهپیمایی عظیم اربعین حســینی خار چشمی است برای 
دشــمنان نظام اسالمی که همواره به دنبال تفرقه افکنی و ایجاد نزاع قومی 
بوده اند. آنها نمی دانند که عاشقان امام حسین )ع( هیچگاه عشق و خلوص 
نیت خود را به سید و ســاالر شهیدان از یاد نمی برند و این همان سالحی 
است که دشمنان نظام اسالمی از آن می ترسند.وی تصریح کرد: راه کربال راه 
رسیدن به سعادت ابدی است؛ راهی که قلب انسان را همچون جام آبی زالل 
می کند و او را در صراط مستقیم الهی قرار می دهد.حجت االسالم قاضی در 
پایان خاطر نشــان کرد: در اربعین حسینی نباید شیر زن اسالم را فراموش 
کرد، کسی که موجب رسوایی مشرکین، ظالمین و قاتالن امام حسین )ع( و 

اهل بیتش )علیهم السالم( شد.

سخنگوی قوه قضائیه:

از آخرین وضعیت »اکبر طبری« تا پرونده ۶۰ جلدی کروز و اتهامات »تاج«
نشســت خبری ســخنگوی قوه قضائیه با خبرنگاران رسانه 
های داخلی برگزار شــد که در آن بــه موضوعات گوناگونی 
از قبیل آخرین وضعیت پرونــده اکبر طبری، مالکیت جزایر 
سه گانه، پرونده مهدی تاج و... پرداخته شد.به گزارش خبرنگار 
مهر مســعود ستایشی در نشســت خبری خود با خبرنگاران 
ضمن تســلیت ایام اربعین حســینی )ع( گفت: از میزبانی و 
مهمان نوازی برادران و خواهران عراقی در مســیر راهپیمایی 
اربعیــن و همچنین تأمین امنیت مســیر تشــکر می کنیم. 
همچنین از مســئوالن اجرایی و قضائی برای رفع موانع زوار 
حســینی تقاضا داریم تا با تدابیــر الزم در پایانه های مرزی 
مستقر شوند تا مشکالت مربوط به حوزه قضائی را رفع کنند.

وی در ادامه به انتشــار گزارش گزارشــگر ویژه سازمان ملل 
اشــاره کرد و گفت: کاری که در راستای تحریم وزیر و وزارت 
اطالعات صورت گرفت، انتشار گزارشی در این خصوص بود. 
ایــران همواره یکــی از قربانیان ترور بوده اســت و به عنوان 
مثال می توان به حمالت گوناگون از جمله حمالت ســایبری 
به نهادهای مختلف اشــاره کرد.ســخنگوی قوه قضائیه ادامه 
داد: در رابطه با موضوعی کــه در حوزه آلبانی صورت گرفته 
اعــالم می کنیم که روش آمریکایی ها کاًل همین بوده اســت 
و دســت آمریکایی ها خیلی وقت اســت که رو شــده است.

ستایشی در خصوص تحریم های اخیر گفت: این اقدام تنفس 
مصنوعی آمریکا به گروه های تروریستی است. توقع داریم که 
دستگاه های سیاسی با تمهیدات قانونی و تدابیر مناسب و بین 

المللی و قاطع در برابر این نکات، بایستند و برخورد کنند.

اسناد مالکیت جزایر سه گانه به نام جمهوری اسالمی 
صادر شده است

وی در پاســخ به سوالی در خصوص حق حاکمیت جمهوری 
اسالمی بر جزایر سه گانه که اخیراً تحرکاتی در این زمینه رخ 
دادهاســت، آیا در رابطه با حق حاکمیت اقدامی انجام شده 
اســت، گفت: اقدامات مؤثر و قاطعی که سازمان ثبت اسناد 
در جهت تثبیت مالکیت رســمی جزایر صورت داده است و 
در راســتای صیانت از منابع ملی، اسناد مالکیت جزیره تنب 
بزرگ، تنب کوچک و ابو موسی به نام جمهوری اسالمی صادر 
شده است.سخنگوی قوه قضائیه افزود: این مالکیت بر اساس 
مقررات داخلی هم تثبیت شــده اســت. حد نگاری جزایر با 
همکاری دستگاه های مسئول و ذی مدخل از وظایف دستگاه 
قضائی است. از تمام تالش ها و اهتمام ویژه سازمان ثبت اسناد 
تشکر می کنم.ستایشی در پاسخ به سوالی در خصوص دستور 
رئیس قوه قضائیه به دادستانی کل کشور در رابطه با احصای 
حقوق عامه گفــت: حقوق عامه برای مــا واجد ویژگی های 
خاصی است. برای شناســایی مصادیق حقوق عامه، اقدامات 
خوبی انجام شده است. معاون حقوق عامه با مراکز پژوهشی 
خاص و با اســتفاده از ظرفیت دستگاه هایی از جمله محیط 
زیست و غیره مبادرت به بررسی مصادیق حقوق عامه کردند.

وی از اختصاص ۵ کارگــروه به احصاء اولویت های عامه خبر 
داد و گفت: این کارگروه ها به مباحثی از جمله خانواده، هوای 

پاک، منابع طبیعی و غیره اختصاص یافته است.

ارسال پرونده تخلفات شهرداری و شورای شهر لواسان 
به دادگاه تا پایان شهریور

ستایشــی در خصوص آخرین وضعیت رســیدگی به پرونده 
تخلفات شهرداری و اعضای شــورای شهر لواسان گفت: این 
پرونده در شــعبه ۵ دادگاه کیفری یک اســتان تهران مطرح 
رسیدگی بوده و با نقصی که گرفته شده بود، پرونده به شعبه 
۱۵ بازپرسی ارســال شده بود. تا پایان شــهریور قول دادند 

پرونده را به دادگاه کیفری یک ارسال کنند.

پس از بررسی پرونده »تاج«، اظهارنظر می کنیم

ستایشــی در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه انتصاب تاج به 
ریاست فدراسیون فوتبال حواشی را به واسطه برخی پرونده ها 
داشــت، این فرد اعالم کرده که اتهامات وی نباید در دستگاه 
قضائی رســیدگی می شــده، این فرد چطور تأیید صالحیت 
شــده و آیا اتهامی متوجه او هســت؟، گفت: در رابطه با این 
حوزه، اوالً حساسیت نســبت به این موضوع و در این مقطع 
زمانی روشن است . در راستای هر انتخاب درون سازمانی مثل 
فدراسیون و غیره، اســتعالمات بر اساس مقررات موضوعه از 
ســوی مرجع برگزاری انتخابات و ناظر صورت می گیرد. یک 
اســتعالمی در این زمینه صورت گرفته و پاســخ الزم هم به 
فدراســیون مربوطه داده شده اســت و فدراسیون بررسی و 
اعالم نظر کرد و جمع بندی بر این شــد کــه فرد مدنظر در 
انتخابات شــرکت کند. نســبت به نتیجه نفیا و اثباتا سخنی 
نداریم. اجازه بدهید پرونده ها را بررسی و بعد اعالم کنیم.وی 
افزود: در مرحله دادســرا چون تحقیقات محرمانه است به آن 

نپردازیم بهتر است.

شناسایی افرادی در خصوص ترور شهید صیاد خدایی
مسعود ستایشی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص 
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده ترور شهید صیاد خدایی 
و اینکه آیا فرد جدیدی در این رابطه شناســایی شده است؟ 
گفت: یاد این شــهید عزیز را در ایام اربعین گرامی می داریم 
و امیدواریــم با اهتمامی که ســربازان گمنام امام زمان )عج( 
و تالشی که واحد قضائی دارند، عناصر اصلی دستگیر شوند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: تحقیقاتی مقدماتی در این پرونده 
انجام شده و اتفاقاً تحقیقاتی بسیاری قوی هم صورت گرفته 
اســت.وی با بیان اینکه این ترورها غالباً شــبکه ای هستند، 
گفت: بر همین اساس نیاز به بررسی های مجدانه وجود دارد 
و به محض وصول نتایج، اعالم خواهد شد.ستایشی ادامه داد: 
چند نفر در ارتباط با این موضوع شناســایی و قرار قانونی هم 
صادر شــده اســت.وی در رابطه با اقدامات انجام شده جهت 
آزادی حاجی ایرانی در عربســتان گفت: برادر عزیزمان آقای 
خلیل دردمند در مراسم حج امسال از ناحیه مأموران امنیتی 
عربستان بازداشت می شود و متأسفانه این بازداشت علی رغم 
اینکه از طریق مســئوالن عالی سیاســی و قضائی به مبادی 
ذی ربط اعالم شده، منتهی به نتیجه نشده است و این تالش ها 
ادامه دارد و خواســته شده نسبت به تعیین تکلیف اعاده این 
فرد بیگناه اقدام عاجل صورت گیرد. اقدامات کنســولی برای 
این شــهروند در حال پیگیری است.وی در خصوص رفع قید 

محرمانگــی از این پرونده گفت: این پرونده واجد طبقه بندی 
است.

طبقه بندی و تفکیک زندانیان با قدرت در حال اجراست
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص احداث 
زندان هــای ویژه برای محکومان خشــن به عنــوان یکی از 
برنامه های پیشــین قوه قضائیه گفــت: این اطالعات موضوع 
ســوال را نمی دانم از کجا آمده اســت با این حال، ســازمان 
زندان هــا مجــری آ رأی صادره از مراجع قضائی اســت و در 
حوزه محکومیت ها بر اســاس آئین نامه سازمان زندان ها، کار 
تفکیک و طبقه بندی زندانیان صورت می گیرد. زندانیان مواد 
مخدر و جرایم خشــن که البته در قانون چیزی تحت عنوان 
جرایم خشــن نداریم و بیشتر عرفی است، از سایر زندانیان به 
صورت مجزا نگهداری می شوند.وی افزود: طرح طبقه بندی و 
تفکیک زندانیان با قدرت در حال اجرا اســت. ارفاقات قانونی 
نیز برای کاهش جمعیت کیفری در راستای اهداف قوه قضائیه 

صورت می گیرد.

فروش 10۶2 خودروی خارجی؛ به زودی
ستایشــی در رابطه با انبارهای اموال تملیکی گفت: آســیب 
شناسایی هایی در این رابطه انجام شده است. همچنین ایجاد 
همگرایی گفتمانی بین دستگاهی در قوه قضائیه و دولت انجام 
شده اســت. برخورد با تخلفات از ســوی هر یک از قاصرین 
نسبت به وضع موجود صورت گرفته است.وی افزود: به زودی 
فرآیند فروش ۱۰۶۲ دستگاه خودروی خارجی آغاز می شود. 

در نظر داریم این کار با جدیت انجام شود.

آخرین وضعیت دادگاه اکبر طبری
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت برگزاری 
دادگاه اکبر طبری گفت: پرونده فرد مورد نظر با پذیرش اعاده 
دادرسی در شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک مطرح است و مقید 
وقت نظارت به ۱۸ مهرماه است. متهمین دیگری هم هستند 
کــه دو نفر در رابطه با واخواهی و پرونده ۷ نفر هم در مرحله 
رسیدگی است. پرونده دوم هم ۲۶ مهر ماه رسیدگی می شود.

صدور قرار تعلیق مجازات کارگران آذراب
وی در خصــوص محکومیت ۱۷ نفر از کارگران آذراب گفت: 
نگاه قوه قضائیه این نیست که واحد تولیدی تعطیل و مشکالت 
برای کارگران ایجاد شــود. نسبت به موضوع مورد بحث باید 

گفت اتهام این افراد اخالل در نظم و آسایش عمومی از طریق 
برگزاری یک تجمع غیر قانونی در شرکت آذراب است و سابقه 
تکرار هم داشته است.وی افزود: قوه قضائیه با رأفت اسالمی و 
به صورت کریمانه به آنها نگاه کرد. این افراد ایراد به مدیریت 
داشتند.ستایشــی ادامه داد: این متهمان به سه ماه و یک روز 
حبس تعزیری محکوم شدند. تحمل سی ضربه شالق تعزیری 
که به سی میلیون ریال تبدیل شده است. با توجه به وضعیت 
و نگاه کریمانه و اینکه سابقه نداشتند حبس به جزای نقدی 
۷ میلیون تومان تبدیل شده است و قرار تعلیق مجازات صادر 
شــده و این افراد می توانند به کار خــود ادامه دهند. پرونده 
قابلیت تجدیدنظر دارد. ۴ نفر هم به لحاظ اینکه دالیل مکفی 

در پرونده شأن نداشتند، تبرئه شدند.

بررسی پرونده ۶0 جلدی کروز در دادگاه ویژه
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده کروز گفت: در شعبه 
۴ دادگاه ویژه جرایم اقتصادی با ۶۰ جلد در حال رســیدگی 
است. ۸ جلسه با قرائت کیفرخواست متهم ردیف اول تشکیل 
شده و ۲ جلســه هم دفاع کرده است. اتهام ۱۸ نفر دیگر در 
حال رسیدگی است. به زودی ادامه رسیدگی ها انجام خواهد 
شد. امید داریم تا نیمه اول آبان این پرونده رسیدگی و تعیین 
تکلیف شود.سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرداخت جبران 
خسارت بازداشت های اشتباهی گفت: فرایند احراز تقصیر برای 
قضات در دادگاه عالی انتطامی قضات است و پرونده هایی نیز 

تاکنون تشکیل شده است.

تکذیب تخلفات بستگان یکی از وزرا
ستایشــی در رابطه با ارجاع گزارش تخلفات بستگان یکی از 
وزرا از ســوی یک نماینده گفت: وزیــر اطالعات این موضوع 
را تکذیب کرد و چنین گزارشــی هم به قوه قضائیه ارســال 
نشده است.سخنگوی دســتگاه قضا در رابطه با پیگیری های 
قضائی پرونده فوت یک بانوی مریوانی گفت: فردی به اســم 
هــوران قادری اقدام به گروگانگیــری کرده و قصد تعرض به 
این خانم را داشته اســت. این زن از طبقه دوم ساختمان به 
پایین پرت می شود و موجبات انتقال این فرد را به بیمارستان 
سنندج فراهم می کنند اما در نهایت به دلیل شدت جراحات 
فــوت می کند. مأموران انتظامی بــا نظر قضائی به منزلی که 
فرد گروگانگیر در آن مخفی شده بود می روند و گروگانگیر را 

دستگیر می کنند و وی اکنون در زندان به سر می برد.

رشوه گیرنده منصوب به وزیر در زندان است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی 
از منصوبین وزرا در یک وزارتخانه ها به اتهام دریافت رشــوه 
بازداشت شده است؟ گفت: حســب گزارشات، برای این فرد 
به اتهام ارتشا به همراه فرد دیگری قرار بازداشت موقت صادر 
شــده و فعاًل در زندان به سر می برد.وی ادامه داد: این پرونده 
در حال تکمیل تحقیقات اســت و فرد پرداخت کننده رشوه 
نیز اکنون در بازداشــت موقت به سر می برد.وی در خصوص 
جزئیات گزارشگر ویژه سازمان ملل گفت: این گزارش بر وجود 
ادلــه محکم از واضعان اعمال تحریم کنندگان حاکی اســت. 
مسائل حقوق بشری را به نمایندگی از آن کودکی که مبتال به 
بیماری ســخت است اما به دارو دسترسی ندارد می گویم.وی 
افزود: بیماران صعب العالج به شــدت دچار مشکل هستند و 
این در حالی اســت که واضعان تحریم در مجامع بین المللی 
می گویند علیه مردم این کار را نمی کنیم. امید اســت روزی 
این افراد بتوانند پاســخ خانواده هایی که عزیزشان را به دلیل 
بیماری و نبود دارو از دست دادند بدهند. خود بنده هم یکی از 
همین افراد هستم چرا که عزیز خود را از دست دادم.ستایشی 
افزود: از رســانه ها می خواهم گزارش خانم دوهان را به دقت 

بررسی و واررسی کنند.

رئیس جمهور با اشــاره به اینکه امنیــت در منطقه قفقاز برای 
جمهوری اسالمی ایران بسیار حائز اهمیت است، تصریح کرد: 
امضا کنندگان بیانیه ســه جانبه آتش بــس به مفاد آن پایبند 
باشــند.به گزارش خبرگزاری مهر، حجت االسالم سید ابراهیم 
رئیسی پیش از ظهر دیروز )سه شنبه( در پاسخ به تماس تلفنی 
»نیکول پاشینیان« نخست وزیر ارمنســتان، با ابراز نگرانی از 
تداوم تنش در منطقه گفت: منطقه قفقاز شرایط خاصی را طی 
می کند و متأسفانه هنوز آرامش به این منطقه بازنگشته است.

وی همچنین با اشــاره به نفوذ رژیم صهیونســیتی در منطقه، 
حضــور آن را ضد امنیت و تهدیــدی برای کل منطقه ازجمله 
میزبانانشان معرفی کرد.رئیس شورای عالی امنیت ملی با بیان 
اینکه پیوسته اوضاع و تحوالت را در منطقه قفقاز رصد می کنیم، 
خاطرنشان کرد: منطقه تحمل جنگ دیگری را ندارد.رئیسی با 
اشــاره به اینکه امنیت در منطقه قفقاز برای جمهوری اسالمی 
ایران بسیار حائز اهمیت است، تصریح کرد: امضا کنندگان بیانیه 
سه جانبه آتش بس به مفاد آن پایبند باشند و از هرگونه اقدامی 

در جهت ایجاد تنش در منطقه دوری کنند.وی افزود: مرزهای 
تاریخی ایران و ارمنستان بستر رفاه، همگرایی و امنیت منطقه 
محســوب می شــود و تهران مصمم به ادامه همکاری در همه 
زمینه ها به نفع رفاه و ثبات منطقه اســت.»نیکول پاشینیان« 
نخست وزیر ارمنستان نیز در این تماس تلفنی با ارائه گزارشی 
از آخرین وضعیت تحــوالت در منطقه قفقاز گفت: جمهوری 
اسالمی ایران همواره در رفع تنش ها و بحران های منطقه نقشی 
سازنده و تأثیرگذار داشته است.»نیکول پاشینیان« همچنین با 

ابراز خرســندی از روابط رو به گسترش تهران و ایروان، تاکید 
کرد: ارمنستان به دنبال تعمیق روابط با جمهوری اسالمی ایران 

در تمامی زمینه ها است.

رئیسی در گفتگو با نخست وزیر ارمنستان:

امنیت در منطقه قفقاز برای ایران بسیار حائز اهمیت است
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گزیده خبر

 نرخ رشد اقتصادی بهار امسال ۴.۳ 
درصد شد

بر اساس اطالعات منتشر شده مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی بدون احتساب 
نفت ۴.۳ درصد و با احتســاب آن ۳.۸ در فصل بهار امسال بوده است.به گزارش 
ایســنا، بر اساس آخرین نتایج حساب های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول 
ناخالص داخلی)GDP( به قیمت ثابت ســال ١۳٩٠ در ســه ماهه اول امسال به 
رقم ١۸۸٧ هزار میلیارد ریال با نفت و ١٦١۴ هزار میلیارد ریال بدون احتساب 
نفت رســیده اســت، در حالی که رقم مذکور در فصل مشابه سال قبل با نفت 
١۸١۸ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ١٥۴۸ هزار میلیارد ریال بوده که نشــان 
از رشــد ۳,۸ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۴.۳ درصدی محصول 
ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال ١۴٠١ دارد.نتایج مذکور حاکی از 
آن اســت که در فصل بهار ١۴٠١ رشته فعالیت های گروه کشاورزی رشد منفی 
٠,۸، گروه صنایع و معادن ۴.٢ و گروه خدمات ۳.٩ درصد نســبت به فصل بهار 
سال ١۴٠٠، رشد داشته است.محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ١۸ 
بخش اصلی متشکل از ۴٢ رشته فعالیت بر مبنای طبقه بندی ISIC.Rev۴ انجام 
می شود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخش های زراعت و باغداری، 
دامداری، جنگل داری و ماهیگیری، گروه صنایع و معادن شــامل زیر بخش های 
استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق 
و گاز طبیعی و ساختمان است. گروه خدمات شامل زیر بخش های عمده وخرده 
فروشی، فعالیت ١ های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل ونقل، انبارداری، 
پست، اطالعات و ارتباطات، فعالیت  های مالی و بیمه، مستغالت، کرایه وخدمات 
کسب وکار و دامپزشکی، اداره امورعمومی وخدمات شهری، آموزش، فعالیت  های 
مربوط به سالمت انسان و مددکاری اجتماعی و سایرخدمات عمومی، اجتماعی، 

شخصی وخانگی است.

۸۰ درصد متقاضیان نهضت ملی مسکن در 
تهران آورده اولیه را واریز نکردند

مدیرکل راه و شهرســازی اســتان تهران از واریز آورده اولیه ٢٠ هزار متقاضی 
تایید شــده )١٩.۴ درصد( از ١٠۳ هزار متقاضی تایید شده نهضت ملی مسکن 
خبر داد.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تســنیم، خلیل محبت خواه با 
یادآوری این که ٩۸٠ هزار نفر در نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند، اظهار کرد: 
این ثبت نام ها در شهرهای جدید پرند، هشتگرد، ایوانکی، شهرهای استان تهران 
و شهرهای زیرمجموعه بنیاد مسکن بودکه پس از پاالیش های نهایی ١٠۳ هزار 
نفر تائید نهایی شدند.وی ادامه داد: پیامک افتتاح حساب برای متقاضیان تائید 
شــده از طرف بانک مسکن ارسال شده و در تعدادی از شهرها در نیز به سرعت 
در حال ارســال است.وی بیان کرد:٢٠ هزار نفر تاکنون در استان تهران افتتاح 
حســاب داشته اند و بیش از ١٢ هزار نفر متقاضی استان به ١۴۳ پروژه تعریف 
شده نهضت ملی مسکن متصل شده اند.مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران 
از برنامه ریزی همه جانبه تمامی زیرمجموعه های وزارت راه و شهرســازی در 

استان تهران برای اتصال ١٠۳ هزار نفر متقاضی تائید صالحیت شده خبر داد.

 رشد 14 درصدی اجاره بها طی 5 ماه

اجاره نجومی واحدهای زیر ۱۰۰ متر
برخی واحدهای مســکونی کوچک و میان متــراژ در تعدادی از 
محله های تهران با اجاره های نجومی روبه رو شده اند که عمال به 
خروج بخشی از متقاضیان از محله های گران پایتخت منجر شده 
اســت.به گزارش خبرنگار مهر، در پی ادامه روند افزایشی ماهانه 
اجاره مســکن در پایتخت، برخی خانه های کوچک و میان متراژ 
در تعدادی از محله های مورد استقبال برخی خانواده های واقع در 
دهک های ٦ تا ٩ نیز با رشد عجیب و غرب مواجه شده که به جابه 
جایی و خروج تعدادی از مســتأجران از این محله ها منجر شده 
است.بر اســاس اعالم بانک مرکزی، متوسط اجاره بهای مسکن 
در تهران از ابتدای امســال تا پایان مرداد ماه ظرف ٥ ماه، ٥.١۴ 
درصد افزایش داشته است.این در حالی است که برخی مشاوران 
امالک در تعدادی از مناطق تهران از افزایش بعضاً تا ٢٥ درصدی 
اجاره بها در بهار و تابستان امسال خبر می دهند.به عنوان مثال در 
محله مرزداران واحد ٦۴ متری ٥ سال ساخت ٥٥٠ میلیون تومان 
رهن کامل فایل شده اســت در حالی که مشابه همین واحد در 
بهار امسال ٥٠ میلیون کمتر برای اجاره فایل شده بود.آپارتمان 
١٠٠ متری نوســاز در بلوار فردوس غرب با همه امکانات با ٥٠٠ 
میلیــون تومان ودیعه و اجاره ماهانــه ۸ میلیون تومانی در حال 

عرضه است که به گفته مشاور امالک، افزایش ١٠ درصدی اجاره 
بها در یک ماه اخیر از ســوی مالک داشته است.واحد مسکونی 
١٠٠ متری ٧ سال ســاخت فول امکانات در پونک نیز در حالی 

که برای واحد مشــابه در این منطقه در بهار امسال ۴٠٠ میلیون 
ودیعه و اجاره ۸ میلیون تومانی تعیین شــده بود، در حال حاضر 
بــا ودیعه ٥٠٠ میلیون تومانی و اجاره ماهانه ١٠ میلیون تومانی 

مواجه شده است.افزایش اجاره بها به خانه های نسبتاً قدیمی ساز 
نیز سرایت کرده و یک واحد ۸٠ متری ١٧ سال ساخت در محله 
طرشت که در سال گذشته با ودیعه ۳٠٠ میلیونی و اجاره ماهانه 
کمتر از ٢ میلیون تومان اجاره رفته بود، در حال عرضه با ودیعه 
٥٠٠ میلیونی و اجاره ماهانه ۳ میلیون تومانی اســت.پایین شهر 
پایتخت نیز از رشــد چند برابری اجاره بها طی یک ســال اخیر 
بی نصیب نمانده است.در محله امیریه واحد ٧۴ متری ١٥ سال 
ســاخت با ١٠٠ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه ٦.٥ میلیون 
تومانی فایل شده است.در همین محله )امیریه( واحد ٥٥ متری 
نیز با ١١٠ میلیون تومان ودیعه و ۴.٥ میلیون تومان اجاره ماهانه 
به مســتأجران اجاره داده می شود.در محله حسن آباد واحد ٧٥ 
متری با ودیعه ۳٠٠ میلیون تومانی و اجاره بهای ماهانه ۴ میلیون 
تومانی در حال عرضه است.این در حالی است که در سال گذشته، 
محله های پایین شهر به دلیل اجاره های کمتر از ٢ میلیون تومان، 
به محلی برای کوچ خانواده های مستأجر و طبقات متوسط تبدیل 
شده بود که با اجاره هایی که در حال حاضر مالکان از مستأجران 
این واحدها اخذ می شــود، دیگر نمی توان به آنها واحدهای ارزان 

قیمت تر اطالق کرد.

معاون مســکن شهری 
بنیــاد مســکن گفت: 
تعــداد ٢۸٢ هزار واحد 
نهضت ملی مســکن با 
حمایت و نظارت بنیاد در مناطق شــهری و روستایی در حال 
ســاخت است که در این زمینه با اســتفاده از تجربه مسکن 
مهــر، تقاضامحور بودن را مدنظر قــرار داده ایم و در مناطقی 
که متقاضی نیست پروژه اجرا نمی کنیم.حمیدرضا سهرابی در 
گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی معادل 
٢٠٠ هزار واحد زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مســکن 
در مناطق شــهری به ما تخصیــص داده و متقاضی تعریف 
شــده حدود ١٠۳ هزار واحد است. بنیاد مسکن تقریبا ١٠٠ 

هزار واحد را شــروع کرده و طی یک ســال اخیر ۳٥٠ واحد 
به مرحله ی افتتاح رسید که شــهریورماه در استان قم ١۸٠ 
واحد را به صورت نمادین افتتاح کردیم.وی با بیان این که در 
تقاضامحور بودن پروژه از تجربه مسکن مهر استفاده می کنیم 
گفــت: اعتقاد داریم طرح نهضت ملی مســکن باید متقاضی 
محور باشد. در واقع اگر متقاضی نباشد و موضوعات تخصیص 
زمین، کاربری و الحاقات محقق نشود کار را شروع نمی کنیم.

سهرابی درباره آخرین فرآیند اجرای طرح نهضت ملی مسکن 
توســط بنیاد گفت: بنیاد مسکن در ســه بخش شامل گروه 
ســاخت، بنیاد ســاخت و خودمالک، پروژه ها را اجرا می کند. 
طبیعتا حیطه فعالیت بنیاد مســکن شهرهای کمتر از ١٠٠ 
هزار نفر اســت ولی در برخی شهرهای بزرگ تر نیز مثل قم، 

بندرعباس و زاهدان در حال فعالیت هستیم.وی تصریح کرد: 
عالوه بر ١٠٠ هزار واحد مســکن شهری، ساخت ١۸٢ هزار 
واحد روستایی نیز توسط بنیاد مسکن شروع شده که در بخش 

زمین، تسهیالت و نظارت، خدمات ارایه می دهد.

برای ۶000 متقاضی، زمین تامین نشده است
معاون مســکن شهری بنیاد مســکن انقالب اسالمی با بیان 
این که بــرای حدود ٦٠٠٠ متقاضی ثبــت نامی نهضت ملی 
مسکن، تامین زمین نشده است گفت: اجرای پروژه ها مقدماتی 
دارد که شــامل تخصیص زمین، طراحــی، پروانه و عملیات 
آماده سازی است. در مواردی نیز ثبت نام شده ولی معادل آن 
زمین معرفی نشــد، یا زمین تخصیص  یافت اما بعدا معارض 
پیــدا کرد. در برخی موارد زمیــن، اختصاص یافته و طراحی 
شروع شده ولی متقاضی معرفی نشده است.به گفته سهرابی، 
بنیاد مسکن در حوزه شهری طرح نهضت ملی مسکن، زمین 
در اختیار ندارد و باید وزارت راه و شهرسازی اقدام به معرفی 

زمین ها کند. به دلیل این که اراضی خارج از بافت شهری است 
ابتدا باید در شــورای عالی معماری و شهرســازی به تصویب 
برسد، سپس پروانه صادر شود، مناقصه برای انتخاب پیمانکار 
صورت گیرد و چون پروژه ها معموال بزرگ مقایس هســتند، 
کارها زمــان می برد. در برخی موارد که این فرآیند تســریع 

می شود طرح ها زودتر به اجرا می رسند.

پروژه صدرا در کمتر از سه ماه شروع شد
وی تاکیــد کرد: در پروژه ۳١٥٢ واحدی شــهر جدید صدرا 
شیراز ما به عنوان کارگزار فعالیت می کنیم. در این شهر طی 
کمتر از ســه ماه تمام مراحل را طی کردیــم که االن پروژه 
به مرحله ی بتن ریزی رســیده و به زودی فونداسیون شروع 
می شود.معاون بنیاد مسکن با  اعالم این وعده که طرح نهضت 
ملی مسکن در آینده تسریع می شود گفت: بر اساس سرعت 
تامین زمین های قابل ساخت امیدواریم در آینده روند اجرای 

طرح ها سرعت بیشتری به خود بگیرد.

معاون بنیاد مسکن:

متقاضینباشدنمیسازیم
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گزیده خبر

سرپرست گاز مازندران خبر داد؛
تکمیل گازرسانی به 18 روستای منطقه 

کوهستانی تنکابن تا پایان امسال
سرپرست شرکت گاز مازندران با تکمیل گازرسانی به 
18 روستای منطقه کوهستانی شهرستان تنکابن، این 
منطقه تا پایان ســال به عنوان شــهر سبز معرفی می 
شود.قاســم مایلی رستمی در پی سفر یکروزه استاندار 
مازندران به شهرســتان تنکابن و در راستای بازدید از 
پروژه های گازرســانی با اشاره به گازرسانی به 18 روستای محروم و کوهستانی 
بخش ســه هزار شهرستان تنکابن اظهار داشت: با تکمیل گازرسانی روستاهای 
این منطقه، تنکابن به عنوان شهرســتان سبز معرفی می شود.وی با بیان اینکه 
در حال حاضر ۹۹.۹ درصد خانوارهای شهری و ۹6 درصد خانوارهای روستایی 
از نعمت گاز بهره مند هســتند، افزود: این استان از نظر مشترکان خانگی با ۹۲ 
درصد رتبه دوم کشور را عهده دار است.سرپرست شرکت گاز مازندران با اظهار 
اینکه با گازرســانی به 18روستای کوهستانی بخش سه هزار شهرستان تنکابن 
بیش از دو هزار خانوار از نعمت گاز برخوردار خواهند شــد، افزود: گازرسانی به 
روســتاهای بخش سه هزار از چهار سال قبل شروع شــد و ۲0 میلیارد تومان 
تاکنون هزینه شده است.مایلی رستمی تصریح داشت: گازرسانی در جلوگیری 
از مهاجرت جوانان به شــهرها و اشــتغالزایی نقش مهمی دارد.وی گاز را یک 
انرژی ارزان  و پاک دانســت و یادآور شــد: حفظ محیط زیست، کاهش هزینه 
ســوخت برای مردم، صرفه جویی ارزی برای دولت، از جمله دستاورد گازرسانی 
در مازندران است.سرپرســت شرکت گاز مازندران خاطرنشان کرد: امیدواریم با 
اجرای پروژه های باقی مانده بند »ق« و »د« تا سال 140۲ تمام روستاهای باالی 

۲0 خانوار استان از نعمت گاز برخوردار شوند.

افزایش 20 درصدی تولید بنزین پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس

معاون تولید شرکت نفت ستاره خلیج فارس گفت: تولید بنزین پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس به عنوان اصلی ترین تأمین کننده بنزین کشــور، نســبت به مدت 
مشــابه در سال گذشته بیش از ۲0 درصد افزایش داشته است.به گزارش روابط 
عمومی و بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس، سروش ذیگلری بیان کرد: از 
جمله گام ها و دستاوردهای مهم شرکت نفت ستاره خلیج فارس به عنوان نگین 
صنعت پاالیشی کشور در شش ماهه اول ســال 1401، افزایش تولید فرآورده 
استراتژیک بنزین بوده است، به نحوی که با وجود افزایش سفرهای تابستانی و 
متعاقباً افزایش مصرف روزانه کشــور، هیچ گونه خللی در موازنه تولید و مصرف 
بنزین کشــور به وجود نیامده است.وی با اشاره به تحریم های ظالمانه استکبار 
جهانی و دشمنان قسم خورده ملت بزرگ و شریف کشور عزیزمان ایران و قرار 
گرفتن شرکت نفت ستاره خلیج فارس در لیست تحریم های اخیر که با اهداف 
شــوم ایجاد اختالل در تأمین سوخت مصرفی لجستیک و ناوگان حمل و نقل، 
نیروگاه های برق و زیرســاخت های کشور و نهایتاً سلب امنیت و آسایش خاطر 
هم وطنان عزیزمان صورت پذیرفته اســت، گفت: یکی از اهداف کالن پاالیشگاه 
ســتاره خلیج فارس تولیــد فرآورده های پاک با کیفیتی باالتــر از حدود مجاز 
مؤلفه های زیســت محیطی استاندارد یورو 5 در کالس جهانی به شمار می رود 
به نحوی که میزان گوگرد بنزین تولیدی پاالیشــگاه با حدود ۲0 برابر کمتر از 
مقدار مجاز، تأثیر بسزایی را در کاهش آالیندگی های زیست محیطی ایفا نموده 
که خدمتی ارزشمند به حفظ محیط زیست و سالمت هم وطنان می باشد لیکن 
معاندین و بدخواهان ملت این موضوع را نیز بر نتافته اند و با اعمال تحریم ها به 

دنبال خدشه دار کردن سالمت هم وطنان و محیط زیست هستند.

مدیر مخابرات منطقه گلستان : 
 تامین ارتباطات پایدار با ایجاد

 مسیرهای جایگزین
ایجاد مســیرهای جایگزین به جهــت تأمین ارتباط پایدار مــورد تأکید مدیر 
مخابرات منطقه گلســتان است .دکتر غالمعلی شــهمرادی در جلسه کمیته 
پدافند غیرعامل که با حضور اعضای این کمیته برگزار شده بود با تأکید بر ایجاد 
مسیرهای جایگزین در جهت تأمین ارتباطات پایدار گفت : شناسایی نقاط آسیب 
پذیر وبرنامه ریزی جهت ایجاد مسیرهای چندگانه جایگزین مورد نیاز است .وی 
با ابراز خرسندی از اینکه در اکثر نقاط استان مسیر جایگزین ایجاد شده گفت 
: مراکز تلفن گرگان از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت وضروری اســت بعنوان 
دستور جلسه ، اقدامات الزم تعریف وتاپایان سال اجرایی شود .همچنین مهندس 
حمید مسلمی ریاست اداره حراست مخابرات منطقه گلستان با اشاره به اجرای 
مانورهای تخصصی ونقش آن در مدیریت بحران گفت :در سال گذشته 16 مانور 
تخصصی که قطع برق شهری ، باتری دیزل وقطع مسیر فیبراصلی وتست مسیر 
پروتکشن از جمله این مانورها بوده که با موفقیت اجرا وکارشناسان آمادگی الزم 

را در شرایط مشابه پیدا کردند .

مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در همدان: 
رشد 277 درصدی تسهیالت ازدواج در 

 شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران
 استان همدان

همدان- محبوبه  یادگاری بــه گزارش روابط عمومی 
بانک قرض الحســنه مهر ایران، مرتضــی بهاروند در 
نشست خبری به مناسبت هفته دولت و روز بانکداری 
اســالمی گفت: بانک قرض الحسنه مهر ایران با تاکید 
بر الگوی بانکداری اســالمی در راستای توانمند سازی 
و تقویــت توان اقتصادی اقشــار مختلف جامعه و تالش بــرای رفع محرومیت 
هــای اقتصادی به ویژه در مناطق کمتر برخوردار فعالیت می کند.بهاروند مدیر 
شــعب اســتان همدان با بیان اینکه پرداخت تسهیالت قرض الحسنه در حوزه 
های اشــتغال و کار آفرینی، معیشــت، ازدواج، فرزند آوری، درمان و حمایت از 
مددجویان ســازمانهای حمایتی و سازمان های مردم نهاد از جمله خدمات این 
بانک اســت، گفت: بیش از 1500 زوج جوان از تســهیالت ازدواج این بانک به 
مبلغ  هزار و 488 میلیارد ریال  طی یکسال اخیر بهره مند شده اند که نسبت به 
مدت مشابه در سال قبل بیش از  ۲77 درصد رشد داشته است. وی تصریح کرد 
تعداد ۲ میلیون و 745 هزار فقره تسهیالت به ارزش 73۲ هزار میلیارد ریال در 
یک سال عملکرد دولت سیزدهم پرداخت شده است که نسبت به مدت مشابه 
یکســاله در دولت دوازدهم بیش از 100 درصد رشد داشه است. که این آمار در 
اســتان همدان تعداد 50 هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه به ارزش  ۲1 هزار 
میلیارد ریال می باشد که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۲40 در صد 

رشد داشته است. 

کاهش 1۵00 مگاواتی مصرف برق در 
بخش خانگی با اصالح تعرفه ها

ســخنگوی صنعت برق با اشاره به 
کاهش 1500 مگاواتی مصرف برق 
در بخــش خانگی پــس از اصالح 
پاداش  پرداخــت  تعرفه هــا، گفت: 
خوش مصرفی به مشــترکان برق تا 
آخر شــهریور انجام خواهد شــد.به 
گزارش گروه اقتصــادی خبرگزاری 
تســنیم، مصطفی رجبی مشهدی، ســخنگوی صنعت برق در تشریح 
جزئیات اجــرای طرح اصالح تعرفــه برق بخش خانگــی و اثرات آن 
گفت: خوشــبختانه با اجرای این طرح، از 40 میلیون قبض صادر شده، 
16.7 میلیون قبض مشمول پاداش صرفه جویی شدند که از این تعداد 
5 میلیون مشترک بســتانکار یا قبض برق آنها به صورت رایگان صادر 
شد.سخنگوی صنعت برق ادامه داد: میزان کاهش مصرف برق با اجرای 
طرح اصالح تعرفه ها، حدود 1500 مگاوات تخمین زده می شود که اگر 
می خواســتیم برای تامین این میزان برق نیروگاه بســازیم، باید حدود 
45 هزار میلیارد تومان با زیرساخت هایی که مرتبط با نیروگاه هستند، 
سرمایه گذاری می کردیم که در واقع این عدد صرفه جویی شد.به گفته 
وی، این میزان صرفه جویی در بخش خانگی، منجر شــد که امســال 
بتوانیم برق صنایع انرژی بر کشــور را 15 درصد بیشتر از گذشته تامین 
کنیم.رجبی مشهدی خاطرنشان کرد: پاداشی که به مشترکان خانگی تا 
این لحظه پرداخت شده حدود 850 میلیارد تومان است و از آنجایی که 
اجرای این طرح تا پایان شهریور ماه ادامه دارد پیش بینی می کنیم این 
عدد به هزار میلیارد تومان برسد.ســخنگوی صنعت برق افزود: از مردم 
عزیز درخواست می کنیم همانطور که تا این لحظه با ما همکاری کرده اند 
تا پایان شهریور ماه نیز به همکاری خود با صنعت برق ادامه دهند و در 

کنار آن از پاداش صرفه جویی در مصرف برق برخوردار شوند.

وزیر نیرو خبر داد
امیدواریم زمستانی بدون خاموشی داشته  

باشیم
وزیر نیرو گفت: بر اساس مذاکرات صورت گرفته با وزارت نفت امیدواریم که در 
تامین سوخت زمستانی نیروگاه ها با مشکل مواجه نشویم و چالشی برای تامین 
برق ایجاد نشود.علی اکبر محرابیان در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه وزارت نفت 
در چارچوب برنامه ای که ما برای تامین برق زمستان داریم، طی یک برنامه ریزی 
خوب مانند ســال گذشــته کار را مدیریت می کند و امیدواریم با همان تجربه 
موفقی که در زمســتان سال گذشــته در همکاری تنگاتنگی که با وزارت نفت 
داشتیم زمســتان را به خوبی مدیریت کنیم.وی افزود: امیدواریم مشکلی برای 

تامین برق وجود نداشته باشد و پیش بینی ها نیز گویای همین مساله است.

افزایش 30 درصدی ذخیره سازی های سوخت مایع در نیروگاه ها
جــواد اوجی وزیر نفت نیــز به تازگی اعالم کرد: در روزهــای آغاز به کار دولت 
سیزدهم حجم ذخیره سازی ســوخت مایع در نیروگاه های کشور پایین بود، با 
اجرای سلســه اقدام هایی همچون افزایش قیمت کرایه کامیون های ویژه حمل 
ســوخت و اســتفاده بهینه از خطوط لوله انتقال فرآورده نفتی در شرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی توانستیم 30 درصد ذخیره سازی های سوخت 
مایع در نیروگاه های کشور را افزایش دهیم.وی با تأکید بر تأمین پایدار سوخت 
نیروگاه ها در زمستان پارسال و تابستان امسال که سبب جلوگیری از قطعی برق 
شده است، گفت: در همین تابستان تا روزانه 300 میلیون مترمکعب گاز طبیعی 

به نیروگاه ها تزریق می شود.

پیش بینی های الزم برای ذخیره سوخت صورت گرفته است
عبدالرسول پیش آهنگ مدیر عامل شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی نیز 
در همین رابطه به ایسنا گفت:  تامین سوخت نیروگاه ها به واسطه وزارت نفت 
صورت می گیرد. در همین راستا جلسات متعددی را با این وزارتخانه داشته ایم 
و اکنون پیش بینی های الزم برای ذخیره سوخت صورت گرفته است.وی با بیان 
اینکه دی و بهمن هر سال نیاز مصرف سوخت را به وزارت نفت اعالم می کنیم 
و مطابق برنامه ریزی امسال نیز این مساله صورت گرفته و باید گفت که روزانه 
در تابســتان 30 میلیون لیتر معادل سوخت مصرف کردیم که این عدد 3 برابر 
تولید گازوئیل کشــور است، اظهار کرد: ۲60 میلیون گازوئیل و مابقی سوخت 
مایع برای مخازن پیش بینی شده است به طوری که 3 و نیم میلیارد گازوئیل، 
3 میلیارد مازوت، تا پایان آبان باید در ذخایر تامین شود تا به عدد معقولی در 

این مدت برسیم.

خاورمیانهغیرقابلسکونتمیشود؟

یگ گزارش اقلیمی نشان می دهد خاورمیانه و شرق مدیترانه حدود دو برابر میانگین 
جهانی، گرم می شوند.به گزارش ایسنا، گزارش اقلیمی که در آستانه نشست اقلیمی 
COP۲7 ســازمان ملل متحد در مصر منتشــر شد، نشان می دهد خاورمیانه و شرق 
مدیترانه تقریبا دو برابر میانگین جهانی گرم می شــوند که 400 میلیون ســکنه و 
اقتصادهای این منطقه را در معرض پیامدهای ویرانگری قرار می دهد. این مطالعه که 
بر اســاس اطالعات از سال 1۹81 تا ۲01۹ تهیه شده است، میانگین افزایش 0.45 
درجه سانتیگراد دما در هر دهه در سراسر منطقه خاورمیانه و شرق مدیترانه را نشان 
داد که بســیار باالتر از میانگین جهانی افزایش دما به میزان 0.۲7 درجه در هر دهه 
اســت. این مطالعه، منطقه ای که از یونان و مصر در غرب تا لبنان، عراق، کشورهای 
بحرین، کویت، امارات متحده عربی در خلیج فارس و همچنین ایران در شرق امتداد 
پیدا می کند را دربرمی گیرد. این گزارش هشــدار داده است که بدون تغییرات سریع 
در خط مشی، این منطقه با موجهای شدید گرما، خشکسالی های طوالنی و افزایش 
سطح آب دریا، روبرو خواهد شد. بدون تغییرات فوری، این منطقه تا پایان قرن جاری، 
پنج درجه سانتیگراد گرم خواهد شد که بسیار فراتر از آستانه تطبیق پذیری انسان در 
بعضی از کشورهاست.جوس لیلی ولد از موسسه شیمی مکس پالنک و موسس قبرس 
که از این تحقیقات حمایت کردند، می گوید مردم این مناطق با چالش های سالمتی 
و ریســک های امرار معاش به خصوص در میان جوامع محروم، سالمندان، کودکان و 
زنان باردار روبرو خواهند شد.نویسندگان این گزارش هشدار دادند همچنین به شکل 
نگران کننده ای خاورمیانه، تا چند سال دیگر، از اروپا به عنوان بزرگترین منتشرکننده 
گازهای گلخانه ای، پیشــی خواهد گرفت.جورج زیتیس، نویسنده اصلی این گزارش 
نوشــته است: ادامه مسیر کسب و کار همیشــگی برای آینده، مناطق اقلیمی بسیار 
خشــک را توسعه خواهد بخشید و افزایش ســطح آب دریا، چالش های جدی برای 
زیرساخت ساحلی و کشــاورزی به وجود می آورد؛ به خصوص بر منطقه پرجمعیت 

دلتای نیل مصر تاثیر خواهد گذاشت.عربســتان سعودی که بزرگترین صادرکننده 
نفت خاورمیانه است، ســرگرم توسعه راه کارهای سبز قابل مالحظه ای است.شرکت 
نفتی دولتی آرامکوی ســعودی، دو ســال قبل، پس از این که اعالم کرد بزرگترین 
توسعه گاز شیل خارج از آمریکا را آغاز کرده است، بازارهای گاز طبیعی را شوکه کرد. 
آرامکوی ســعودی اعالم کرد: قصد دارد 110 میلیارد دالر در چند سال آینده برای 
توسعه میدان گازی جفوره هزینه کند که برآورد می شود ۲00 تریلیون فوت مکعب 
ذخایر گازی دارد. این شرکت دولتی امیدوار است تولید گاز طبیعی در جفوره را در 
سال ۲0۲4 آغاز کند و تا سال ۲036 به ۲.۲ میلیارد فوت مکعب در روز فروش گاز 
به همراه 4۲5 میلیون فوت مکعب در روز اتان، دست پیدا کند. اندکی بعد، آرامکو با 
اعالم این که به جای صادرات این گاز در قالب ال ان جی، از آن برای تولید سوخت 
پاک هیدروژن آبی اســتفاده می کند، شوک دیگری وارد کرد.امین ناصر، مدیرعامل 
آرامکوی سعودی، به سرمایه گذاران اعالم کرد که آرامکو طرحهای فوری برای توسعه 
بخش ال ان جی به نفع بخش هیدروژن را رها کرده اســت. ناصر گفت: عربســتان 
سعودی طرح فوری برای تولید گاز طبیعی کافی برای مصرف داخلی به منظور توقف 
سوختن نفت در نیروگاه ها و تبدیل باقی مانده آن به هیدروژن دارد. هیدروژن آبی از 
گاز طبیعی با روش اس ام آر یا آی تی آر تولید شده و دی اکسید کربن تولید شده، 
جذب و ذخیره می شــود. جمع آوری این دی اکسید کربن، تاثیر محیط زیستی آن 
روی کره زمین را خنثی می کند.آرامکو در سال ۲0۲0 نخستین محموله آمونیاک آبی 
جهان را به مقصد ژاپن ارسال کرد. ژاپن کشوری است که به دلیل شرایط جغرافیایی 
و زمین لرزه های متعدد، امکان توســعه پایدار انرژی تجدیدپذیر را ندارد و به دنبال 
تامین کنندگان مطمئن ســوخت هیدروژن است و عربستان سعودی و استرالیا در 
لیســت این کشور قرار دارند.آلمان هم به دنبال تولید میزان عظیمی هیدروژن سبز 
است که امیدوار است از ســعودی ها به دست آورد. برای این منظور، آلمان با هدف 
کربن زدایی از اقتصاد خود و کاهش انتشــار دی اکسید کربن، متعهد شده است ۹ 
میلیارد یورو در فناوری هیدروژن ســرمایه گذاری کند. دولت آلمان پیشنهاد کرده 
است برای تولید سوخت هیدروژن، ظرفیت الکترولیز 5000 مگاوات را تا سال ۲030 
و 5000 مگاوات دیگر را تا ســال ۲040 ایجاد کند. این مســئله اکنون که آلمان به 

دنبال قطع وابستگی به انرژی روسیه است، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
عربستان سعودی اکنون سرگرم ساخت بزرگترین کارخانه هیدروژن سبز در جهان 
است. این کشــور با آفتاب فراوان و نسیم ثابت دریای سرخ، سرزمین مناسبی برای 
تولید انرژی تجدیدپذیر اســت. با این حال این غول نفتی تاکنون موفق نشده است 
از کل این انرژی به شکل مناسب اســتفاده کند.دولت سعودی سرگرم ساخت یک 
کارخانه هیدروژن ســبز پنج میلیارد دالری است که سوخت ابرشهر نئوم را پس از 
آغاز فعالیت آن در سال ۲0۲5، تامین خواهد کرد. این کارخانه از انرژی خورشیدی و 
بادی برای تولید چهار گیگاوات انرژی پاک استفاده می کند که برای تولید هیدروژن 
اســتفاده خواهد شد و مدعی است فکر می کند می تواند هیدروژنی تولید کند که از 
نفت ارزان تر است.بر اساس گزارش اویل پرایس، بلومبرگ نیو انرژی فاینانس برآورد 
می کند که هزینه های این کارخانه، تا ســال ۲030 می توانــد به 1.50 دالر به ازای 
هر کیلوگرم برسد که بسیار ارزان تر از میانگین هزینه پنج دالر به ازای هر کیلوگرم 
هیدروژن سبز است و حتی ارزان تر از هیدروژن خاکستری خواهد بود که از کرکینگ 
گاز طبیعی تولید می شود. عربستان ســعودی به دلیل برخورداری از آفتاب فراوان، 
باد و زمین  وســیع بالاستفاده، از مزیت رقابتی جدید در کسب و کار هیدروژن سبز 

برخوردار است.

مدیر اسبق امور بین الملل وزارت نفت گفت: ما به سرمایه گذاری 
کالنی در زمینه نفت و گاز نیاز داریم، اکنون در مورد رقم های 
حداقــل ۲00 میلیــارد دالر بحــث می شــود، بنابراین بدون 
سرمایه گذاری خارجی صادراتی شدن گاز ایران میسر نیست اگر 
هم زمینه فراهم شود 5 تا 10 سال طول می کشد.علی ماجدی 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصــادی ایلنا، درباره نقش امریکا در 
موضوع جنگ روســیه و اوکراین و اوضاع کمبود انرژی در اروپا 
اظهار داشت: جنگ اوکراین پیامدهایی داشته و خواهد داشت، 
یکی از بحث های اساسی برای هر کشور امنیت سرزمینی است 
و به معنای عام کلمه بیشتر محافظت از سرزمین بابت نگرانی 
از حمله دشــمن که معموال با سالح جنگی تامین می شود. و 
مهمترین عاملی که امنیت را تامین می کند، سالح های متعارف 

و در برخی کشــورها سالح های اتمی اســت، اما برای بسیاری 
کشورها عالوه بر امنیت عام امنیت دیگری هم مطرح می شود 
یکی از آنها امنیت انرژی است، بخصوص در کشورهایی که فاقد 
آن هستند بســیار اهمیت دارد. برای برخی کشورها هم که از 
نظر غذایی مشــکل دارند امنیت غذایی مطرح است، بنابراین 
دامنه مســئله امنیت را باید گسترده تر کرد و بویژه کشورهایی 
که در حوزه هایی کمبود دارند، بسیار مورد توجه است.وی افزود: 
اروپا اکنون حتی دهه های گذشــته بــه این فکر بود که منابع 
انــرژی خود را متنوع کند به همین جهت در برخی کشــورها 
سهم انرژی های تجدیدپذیر نسبت به فسیلی باالتر است اما تا 
زمانی که این انرژی ها به طور کامل جایگزین انرژی های فسیلی 
شود زمان می برد، اکنون سهم زغال سنگ بتدریج کم شده اما 

در مورد نفت و گاز هنوز جهان تغییر چندانی نکرده و شاید تا 
3، 4 دهه آینده نتواند به طور کامل این معضل را حل کند.مدیر 
اسبق امور بین الملل وزارت نفت در ادامه تصریح کرد:  در دهه 
80 بحث بود اینکه ما بتوانیم صادرات گاز را به اروپا آغاز کنیم 
آن زمان یک گروه اقتصادی، یک گروه هســته ای و یک گروه 
سیاســی کار مذاکره را دنبال می کردند و بنده به عنوان معاون 
اقتصادی وزارت خارجه مســئول گروه های اقتصادی بودم و ما 
مذاکرات را با حضور مدیر عامل شرکت صادرات گاز وقت آغاز 
کردیم، اما علیرغم اینکه اروپا همواره به دنبال متنوع سازی منابع 
انرژی بود و بهره برداری از گاز ایران را در برنامه داشــتند، این 
پــروژه بهم خورد.وی گفت: در هر حال آن زمان علیرغم اینکه 
سهم انرژی های تجدیدپذیر در کشــوری مثل آلمان هم زیاد 

شده بود اما نورداستریم  
1 برای تامین انرژی گاز 
کافی نبود بنابراین طرح 
مطرح   ۲ نورداســتریم 
شــد، در همــان زمان 
برخی کشورهای اروپای 
شرقی مثل مجارستان با 
نورداستریم۲ با اینکه از 

امنیت بیشــتری به خاطر عبور از دریا برخوردار بود، مخالفت 
می کردند و ســعی کردند پروژه را نادیده بگیرند، دیدگاه شان 
این بود که وابســته به دیگر کشورها نباشند، آن زمان امریکا از 
جمله کشورهایی بود که مخالف نورد استریم ۲ بود، اما معذالک 
آلمــان بدنبال اجرای این خط بود. ماجدی تصریح کرد: اکنون 
در حالی که بخش عمده خط ســاخته شده  و شاید اگر جنگ 
پیش نمی آمد بر خالف آنچه که آمریکا دنبال می کرد تا حدود 

۲ سال آینده وارد مدار می شد.

فرصت طلبی امریکا از اروپای بی انرژی

تاخیر در احیای برجام یعنی دوری ایران از بازارهای نفت و گاز
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جزییات مثبت شدن تراز تجاری ایران با روسیه
رئیس سازمان توســعه تجارت در جلسه ســتاد هماهنگی 
اقتصادی دولت، گزارشــی از رشد قابل توجه تبادالت تجاری 
کشورمان با روســیه در عرصه های مختلف از جمله صادرات 
محصوالت کشــاورزی و صنایع های تک و مثبت شــدن تراز 
تجاری تهران با مســکو ارائه داد.به گزارش ایلنا از ســازمان 

توســعه تجارت، جلسه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت شامگاه یکشنبه به ریاست 
آیت اهلل دکتر ســید ابراهیم رئیسی برگزار شد و رئیس سازمان توسعه تجارت در این 
جلسه گزارشی از روند همکاری های تجاری با روسیه و منطقه اوراسیا ارائه کرد.در این 
گزارش اعالم شد پس از اختیاراتی که ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در خرداد امسال 
به ســازمان توسعه تجارت تفویض کرد، میزان تبادل تجاری میان جمهوری اسالمی 
ایران با روسیه و کشورهای منطقه اوراسیا از رشد قابل توجهی برخوردار شده است.این 
گزارش همچنین تایید می کند که ایران نه تنها در صادرات محصوالت کشاورزی، بلکه 
در صادرات صنایع پیشرفته و پیچیده یا های تک به روسیه نیز موفقیت های خوبی به 
دست آورده و تراز تجاری تهران با مسکو مثبت شده است.اعضای جلسه بر اساس این 
گزارش مقرر کردند زیر ساخت های الزم از جمله فعالیت کشتی های مناسب در دریای 

خزر فراهم شود و تسهیالت بیشتری در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد.

یک عضو کمیسیون صنایع:
مافیایی که قصد ورود به واردات خودرو را دارند 

افشا می کنم
یک عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت: شرایطی که در آئین 
نامه واردات خودرو لحاظ شده زمینه را برای شکل گیری انحصار در این حوزه فراهم کرده 
و راه را برای ورود مافیای صنعت خودرو به واردات باز می کند.علی موســوی در گفت وگو 
با ایسنا، درباره آئین نامه نوشته شده برای واردات خودرو، بیان کرد: متاسفانه به آئین نامه 
ای که برای قانون مصوب مجلس در بحث واردات خودرو نوشته شده است، انتقاداتی وارد 
است. اول اینکه شرط و شروطی که برای واردات خودرو لحاظ شده می تواند منجر به ایجاد 
مافیا در این حوزه شود و امتیازاتی که به برخی از شرکت ها نسبت به سایر شرکت ها داده 
می شود می تواند زمینه شکل گیری مافیای واردات خودرو را ایجاد کرده و همان مافیایی 
که امروز در صنعت خودروســازی وجود دارد از طریق همین شرایط می تواند به واردات 
خودرو وارد شود.نماینده مردم ملکان در مجلس در ادامه با بیان اینکه نگرانی ما این است 
که داســتان ناکارآمدی خودروسازان در موضوع واردات خودرو نیز دیده شود، تاکید کرد: 
برخی از سخت گیری های لحاظ شده در این آئین نامه و مراحل متعددی که در آن ذکر 
شده است کمک می کند تا همان افراد خاص و شرکت های خاص در  واردات خودرو وارد 

شوند و این یعنی در واردات خودرو نیز انحصار ایجاد می شود.

آئین نامه واردات خودرو نمی تواند قیمت ها را تعدیل کند
این عضو کمیســیون صنایع مجلس شورای اسالمی، با تاکید بر اینکه این شرایط سخت 
گیرانه می تواند مشــکل افرین باشد،  تصریح کرد: قیمت تعیین شده برای واردات خودرو 
شامل واردات خودروهای الکچری خواهد شد در حالی که هدف ما این بود که با واردات 
خودروهای با کیفیت و با قیمت متعادل خارجی بتوان قیمت خودرو در داخل را تعدیل کرد. 
با قیمت تعیین شــده برای واردات خودرو قیمت های داخلی تعدیل نخواهد شد.موسوی 
در پایان تاکید کرد: از ســوی دیگر  واردات ۷۰ هزار خودرو در خوش بینانه ترین حالت 
نمی تواند تغییری در بازار ایجاد کند چراکه نیاز بازار بیش از این رقم است. از سوی دیگر 
بر اساس موارد دیده شده در این آئین نامه، خودروسازان خیلی منتفع خواهند شد. بنده 
در فرصت مناسب مافیایی که قصد ورود به حوزه واردات خودرو را دارند افشا خواهم کرد.

فروش فرش های ماشینی بدون 
برچسب ممنوع!

اداره کل استاندارد استان تهران به مراکز عرضه هشدار داد که 
فرش های ماشینی بدون برچســب توقیف می شود.به گزارش 
ایسنا، اداره کل استاندارد استان تهران تاکید کرد که برچسب 
و نشــانه گذاری فرش های ماشینی مشمول مقررات استاندارد 
اجباری اســت و تولیدکنندگان باید در تولید به این امر دقت 
کنند.تاکنون کارشناســان استاندارد با همراهی اتحادیه فرش 
ماشینی و موکت تهران، در بازدیدهای خود از مراکز عرضه، ۱۰ 
برند فرش ماشینی، را به دلیل نداشتن برچسب و نشانه گذاری، 
توقیــف و جهت اعمال قانون به مراجــع قضایی ارجاع دادند.
گفتنی است، پیش از این درخصوص اجباری بودن استاندارد 
ملی برچسب و نشانه گذاری )استاندارد ملی به شماره ۱۳۶۰( 
و ممنوعیــت عرضه فرش های ماشــینی بدون برچســب، به 
تولیدکنندگان اطالع داده شــده  است.این پرچسب در پشت 
فرش ها درج می شود و باید شــامل مشخصات کامل فرش از 

جمله تراکم، جنس نخ، ابعاد، درجه و غیره باشد.

گزیده خبر

آغاز تحول در خدمات پس از فروش ایران 
خودرو با کسب رتبه یک

  مدیرعامل شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو 
)ایســاکو(، در نشست با رســانه ها، به تشریح تازه ترین 
دســتاوردهای این شــرکت در زمینه ارایه خدمات به 
مشــتریان پرداخت.به گزارش ایکوپــرس- مدیرعامل 
ایساکو در نشست خبری خود با نمایندگان رسانه های 

جمعی، ضمن تشریح چگونگی کسب رتبه نخست خدمات پس از فروش توسط 
این شرکت گفت: طی مدت ۱۳ سال مقام اول خدمات پس از فروش را داشتیم، 
اما  امســال برای نخستین بار توانستیم با کسب امتیاز ۸۵.۹۲ رتبه یک خدمات 
پس از فروش را به دســت آوریم.بابک سالجقه، افزود: کسب رتبه یک خدمات 
پس از فروش توسط ایساکو حاصل تالش، برنامه ریزی و کار گروهی برای جاری 
کردن تفکر علمی در ارایه این خدمات و افزایش رضایت مشتریان بوده است.  وی 
با بیان این که نحوه خدمات دهی تمامی شرکت های ارایه دهنده خدمات پس از 
فروش از ســوی وزارت صمت و ایســاکو ارزیابی می شود، گفت: طی سال های 
گذشته هیچ شرکتی سه ستاره برای ارایه خدمات پس از فروش را دریافت نکرده 
بود، اما طی هشت ماهه اخیر با رویکردهای مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، 
موفق شدیم شرکت ایساکو را با کسب سه ستاره کیفی به رتبه اول خدمات پس 
از فروش برسانیم که البته با کسب این رتبه مسوولیت ما برای حفظ این جایگاه 

بیش تر شده است. 

مقدمعلی در وبینار معرفی پتانسیل های مناطق ویژه ایمیدرو، اعالم کرد:
42 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری 

زیرساختی و توسعه ای
حسام مقدمعلی معاون طرح های توسعه معدن و صنایع 
معدنی ایمیدرو از ســرمایه گــذاری 4۲ هزار میلیارد 
تومانی ایمیــدرو در چهار منطقه ویژه اقتصادی خلیج 
فارس، پارسیان، المرد و کاشان در طول پنج سال آتی 
خبر داد.به گزارش روابــط عمومی ایمیدرو، مقدمعلی 

امروز در وبینار«معرفی پتانســیل های مناطق ویژه اقتصادی ایمیدرو« افزود: در 
راســتای تصمیمات و عوامل مجموعه نظام برای توســعه حوزه معدن و صنایع 
معدنی و همچنین زیرساخت ها و ظرفیت های مواد معدنی، ایمیدرو از گذشته 
فرآیندی برای اجرا و توســعه مناطق ویژه اقتصادی تعریف کرد که هم راستا با 
سیاست های توسعه و برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی است.وی گفت: 
ایمیدرو با وجود کمبود منابع، در دو حوزه، برنامه های توسعه ای خود را دنبال می 
کند که »توسعه زیرساخت های مناطق اقتصادی« و »اکتشاف، صنایع معدنی، 
تحقیق و پژوهش« از جمله آن ها است.معاون طرح های توسعه معدن و صنایع 
معدنی ایمیدرو افزود: مناطق ویژه اقتصادی ایمیدرو اهداف توســعه ای متفاوتی 
دارند و به منظور استقرار صنایع انرژی بر، توسعه زنجیره فوالد و صنایع پیشرفته 

تاسیس شده است.

در نشست با مدیران سازمان صمت زنجان مطرح شد: 
تعریف ۳۰ بسته سرمایه گذاری برای احیای 

معادن کوچک مقیاس
به گزارش روابط عمومی شــرکت تهیــه و تولید مواد 
معدنی ایران، خدایار کریم نژاد؛ سرپرست ایمپاسکو با 
بیان این مطلب گفت: طی سال جاری ۳۰ بسته سرمایه 
گذاری در ۱۹ اســتان در نظر گرفته شــده است. وی 
تصریح کرد: به سبب اینکه سازمان صمت استان زنجان 

از پیشگامان این حوزه است، اولین پایلوت در استان زنجان اجرا خواهد شد.کریم 
نژاد ادامه داد: دو بسته سرمایه گذاری در محدوده های معدنی آهن بلوک زرین 
آباد و ماه نشــان تعریف شده است که اسناد مزایده آنها این هفته نهایی شده و 
به زودی به فراخوان گذاشــته می شــوند.همچنین طی این نشست محمد رضا 
کریمی مدیر اقتصادی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی به همراه مدیران سازمان 
صمت این اســتان به بیان مسائل بسته های ســرمایه گذاری طرح احیا و فعال 
ســازی معادن کوچک مقیاس پرداختند تا راهکارهای مناسب مورد بررسی قرار 
گیرد.عالوه بر این، نحوه امتیاز دهی، قیمت گذاری، نوع مجوز، حریم بین محدوده 
ها و ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاران جهت تحقق اهداف فعال سازی معادن 

نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

عرضه اقتصادي ترین خودروي اتوماتیک 
توسط گروه سایپا

معاون بازاریابی و فروش گروه خودروســازی سایپا گفت: گروه سایپا در سومین 
دوره فروش فوق العاده، اقتصادي ترین خودروی اتوماتیک را بدون برگزاری قرعه 
کشي با دو مدل کوییک اتوماتیک پالس و کوییک.آر اتوماتیک عرضه مي کند.

به گزارش سایپانیوز، حسین کاظمی با بیان مطلب فوق افزود: خودروی کوییک 
با گیربکس اتوماتیک با بهره مندي از تکنولوژي روز دنیا، مصرف سوخت پایین، 
شــبکه گسترده خدمات پس از فروش در سراسر کشور، هزینه پایین سرویس و 
نگهداري از مزایاي خودروي مذکور اســت.معاون بازاریابی و فروش گروه سایپا 
گفت: خودروی کوییک اتومات، مجهز به سیستم مولتي مدیا، استارت دکمه اي، 
ورود خودرو بدون کلید )keyless(، فرمان D TYPE مجهز به کلیدهای کنترل 
سیستم صوتی، رینگ آلومینیومي، چراغ رانندگي در روز )Day light( ، سیستم 
تهویه مطبوع نیمه اتوماتیک، نمایشــگر فشار باد تایر)TPMS(، سنسور پارک و 
دوربین دنده  عقب و خودروی کوییک.آر اتوماتیک عالوه بر تجهیزات فوق دارای 
صندلي ها و فرمان چرمي است.او با بیان اینکه برای خودروهای اتوماتیک کوییک 

پالس و کوییک.آر بدون نیاز به قرعه کشی امکان ثبت نام وجود دارد.

خدمات رسانی مستمرموکب چادرملو به 
زائران حسینی 

حجت االسالم و المسلمین محمد حاجی ابوالقاسم دوالبی، عضو مجلس خبرگان 
رهبری و مشــاور رییس جمهور پس از بازدید از خدمات ارائه شــده در موکب 
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به زائران عتبات عالیات و شرکت کنندگان در 
مراسم راهپیمایی اربعین حسینی )ع( نماز جماعت ظهر و عصر را با حضور زوار 
و خادمین موکب اقامه کرد.گفتنی است شرکت معدنی و صنعتی چادرملو امسال 
اقدام به  برپایی موکب اسکان  و پذیرایی زائرین اربعین حسینی در مسیر نجف  
به کربال  در عمود ۱۷۰ نموده است .این موکب برای اسکان و پشتیبانی در زمینی 
به مساحت ۳۰۰۰ مترمربع با ظرفیت ۷۰۰ نفر و با اعزام ۱۲۰ نفر از پرسنل جهت 

خدمات رسانی به زائران حسینی بر پا شده است .

 سریال قیمت های باالی خودرو ادامه خواهد داشت

آغاز رایزنی های اولیه برای واردات رنو از هند
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو خاطر نشان کرد: خبرها حاکی از 
این است که خودروسازان رایزنی های اولیه برای واردات رنو از هند 
را آغاز کردند؛ به خصوص ایران خودرو که روی پلتفرم رنو کوئید 
کار می کند.مهدی دادفر در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با 
بیان اینکه بخش خصوصی با دستورالعمل واردات خودرو وزارت 
صمت انگیزه  ای بــرای واردات ندارد، گفت: تعیین تکلیف دقیق 
برای نرخ سود، نحوه فروش و ... در این دستورالعمل دیده نشده از 
این رو امکان ورود به این بازار برای واردکنندگان بخش خصوصی 
دشوار شده اســت.وی با اشــاره به عدم هماهنگی شرکت های 
خصوصی با بندهای دســتورالعمل واردات خودرو، تصریح کرد: 
به نظر می رســد دســتورالعمل واردات خودرو به گونه ای تنظیم 
شــده اســت که امکان ورود به این بازار فقط برای خودروسازان 
دولتی فراهم شده است و ۲ خودروساز دولتی سایپا و ایران خودرو 
می توانند اقدام به واردات خودرو کند.به گفته دادفر؛ خبرها حاکی 
از این مهم اســت که این خودروســازان رایزنی های اولیه برای 
واردات رنو از هند را آغاز کردند؛ به خصوص ایران خودرو که روی 
پلتفرم رنو کوئیــد کار می کند.دبیر انجمن واردکنندگان خودرو 
دستورالعمل واردات خودرو را به معما تشبیه کرد و افزود: مشروط 
کردن امور به کارگروه های خاص، محدود کردن واردات به اعداد 
مشخص، مشــروط کردن واردات و فروش و عرضه آن در بورس 

که در عمل باعث از بین رفتن خدمات پس از فروش می شود جزو 
بندهایی است که عمل به آنها روند واردات خودرو را سخت کرده 
است.وی قیمت تمام شده خودرو وارداتی را حداقل ۶۰۰ میلیون 
تومــان عنوان کرد و افزود: واردات این خودروها نمی تواند اهداف 
دولت را محقق کند و همچنان مشــکل خــودرو در بازار پابرجا 
خواهد ماند و ســریال قیمت های باالی خودرو در بازار داخلی با 
این دســتورالعمل ادامه خواهد داشت.دبیر انجمن واردکنندگان 
خودرو در پاسخ به این پرسش که دولت سقف واردات خودرو را 
۱۰ تا ۲۰ هزار دالر تعیین کرده اســت آیا با این قیمت می توان 
خودروهایی را وارد کرد که اســتانداردهای ۸۵گانه سازمان ملی 
اســتاندارد را داشته باشند؟ گفت: خودروهایی که استانداردهای 
۸۵گانه ایران را پاس می کند ۱۰ هزار دالر نمی شود و با قطعیت 
می گویم که امکان واردات خودرو با این قیمت برای دولت وجود 
ندارد.وی با بیان اینکه دولت باید به دخالت  هایش در بازار خودرو 
خاتمه بدهد، افزود: فعاالن حوزه واردات خودرو باید بتوانند آزادانه 
و بدون محدودین در ســقف و قیمت اقدام به واردات خودرو در 
جهت تنظیم بازار کنند؛ دســتاورد این محدودیت ها در بازار این 
شده است که خودروهایی که نیم میلیارد تومان هم ارزش ندارند 
تبدیــل به خودروهای ۳ میلیاردی شــدند و باید کاری کرد که 

حباب قیمت خودرو شکسته شود.

بر اســاس گزارش های 
یک  پرکردن  میدانــی، 
حاوی  پشــتی  کولــه 
حداقل چهار دفتر مشق 
۵۰ بــرگ، یــک دفتر 
نقاشــی 4۰ برگ، دو مداد مشکی و قرمز، مدادرنگی ۱۲ تایی، 
یک مداد نوکی، پاک کن، خودکار، غلط گیر و جامدادی حداقل 
۲۰۷ هزار تومان و حداکثر حدود هشــت میلیون تومان تمام 
می شود.به گزارش ایسنا، از سال ۱۳۹۸ با شیوع ویروس کرونا 
در کشــور، بازارهای مختلفی با کاهش تقاضا و آسیب مواجه 
شدند؛ از جمله می توان به تقاضای لوازم تحریر اشاره کرد که به 
دلیل آنالین شدن آموزش افت چشم گیری داشت، تا جایی که 

سال گذشته اتحادیه فروشندگان نوشت افزار و لوازم مهندسی 
از رکود ۷۰ تا ۸۰ درصدی طی سال ۱۳۹۸ تا ۱4۰۰ در صنف 
نوشت افزار خبر داد. اما در سال جاری با بازگشایی مدارس این 
بازار به حالت طبیعی برگشــته و حتی به گفته رئیس انجمن 
تولیدکنندگان نوشــت افزار برخی از واحدهای تولیدی دو یا 
سه شــیفت فعالیت می کنند تا بتوانند بازار را تامین کنند.در 
زمینه قیمت لوازم تحریر در ســال جازی گزارش ها از اتحادیه 
فروشــندگان و انجمن تولیدکنندگان این محصول حاکی از 
افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی قیمت نســبت به سال قبل است.
در این میان گزارش های میدانی از خرده فروشی ها و همچنین 
بررسی فروشگاه های آنالین نشان می دهد که قیمت یک بسته 
مداد مشکی ۱۲ تایی بســته به نوع و برند آن ۲۰ تا ۷۰ هزار 

تومان قیمت دارد. محدوده قیمت مدادنوکی و برای کاربردهای 
غیرتخصصی و خودکار معمولی نیز به ترتیب ۱۲ تا ۷۰۰ هزار 
و پنج تا ۱4۰ هزار تومان تومان است.همچنین قیمت هر بسته 
مــداد رنگی ۱۲ تایی حدود ۲۲ تــا ۱۱۵ هزار تومان فروخته 
می شود. البته مدادرنگی های با تنوع رنگ بیشتر قیمت باالیی 
دارد، به طوری که مدادرنگــی ۱۰۸ رنگ از یک برند معروف 
خارجی در برخی فروشــگاه های آنالین حــدود ۱۶ میلیون 
تومان قیمت دارد. البته در این فروشگاه ها ذکر شده که تعداد 
محدودی از این نوع مدادرنگی ها در انبار موجود است.غلط گیر 
هم ۱۱ تا 4۵ هزار تومان قیمت دارد و پاک کن حدود هفت تا 
۲۰ هزار تومان فروخته می شود. البته پاک کن های برقی هم در 
بازار هست که تا ۲۰۰ هزار تومان هم قیمت دارد.دفتر نقاشی 

4۰ برگ بســته به نوع و طرح آن بین ۱4 تا ۷۰ و دفتر مشق 
۵۰ برگ ۱۲ تا ۹۵ هزار تومان قیمت دارد.قیمت جامدادی هم 
از حدود ۱۵ هزار تومان شروع می شود و برخی از انواع لوکس 
آن با طرح های خاص تا ۶۰۰ هــزار تومان هم قیمت دارد.در 
نهایت محصول اصلی دانش  آموزان و دانشــجویان کیف کوله 
پشتی است که قیمت انواع ســاده و معمولی آن برای سنین 
ابتدایی از ۷۰ هزار تومان شــروع می شــود و برای بزرگساالن 
بســته تا نزدیک شــش میلیون تومان هم قیمت دارد.بر این 
اساس پرکردن یک کوله پشتی با خرید کالهای ارزان تر حاوی 
حداقل چهار دفتر مشق ۵۰ برگ، یک دفتر نقاشی 4۰ برگ، 
دو مداد مشــکی و قرمز، مدادرنگی ۱۲ تایی، یک مداد نوکی، 
پاک کن، خودکار، غلط گیر و جامــدادی حداقل حدود ۲۰۷ 
هزار تومان هزینه خواهد داشــت.اما حداکثر هزینه پر کردن 
یک کوله پشــتی با اقالم یاد شده حدود هشت میلیون و ۲۶۰ 

هزار تومان است.

پرکردنیککولهپشتیبالوازمتحریرچقدرآبمیخورد؟

گروه کشتیرانی اعالم کرد:
ثبت رکورد تازه ترانزیت کانتینری 

در مسیر کریدور شمال-جنوب
گروه کشــتیرانی جمهوری اســالمی ایران در 4 ماهه ابتدای 
ســال جاری، موفق به ترانزیت ۲۷ هزار و پانصد TEU کانتینر 
از طریق کریدور شــمال-جنوب شد.به گزارش روابط عمومی 
گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، ناوگان ملی کشتیرانی 
جمهوری اســالمی ایران موفق به ثبت رکــورد تازه حمل بار 
ترانزیتی در مســیر کریدور شــمال- جنوب شده است.بر این 
 TEU ۵۰۰ اساس در چهار ماهه ابتدای سال جاری، ۲۷ هزار و
کانتینر از سوی گروه کشــتیرانی جمهوری اسالمی ایران در 
کریدور شــمال-جنوب حمل شــده که حجم وزنی این تعداد 
کانتینر ترانزیتی، ۳۳۷ هزار تُن است.نکته حائز اهمیت آن است 
که در آغاز پروژه احیای کریدور شــمال-جنوب تنها دو مسیر 
ترانزیتی بین بنادر هند و امارات و روســیه تعریف شده بود که 
به ســرعت و طی دو ماه اخیر، به ۱4 مســیر در بنادر مختلف 
دنیا توسعه یافته است.گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران 
 CIS مقصد عمده ترانزیتی از مبادی یاد شده را کشور های حوزه
 DOOR و روســیه اعالم و تأکید کرده است که کاال به صورت
TO DOOR و با اســتفاده از امکانات گروه در این مســیر ها 
ترانزیــت به صاحبان کاال تحویل داده می شــود.در عین حال، 
گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران یکی از استراتژی های 
اصلی خود را تمرکز بیشــتر بر حمل چندوجهی کاال ها نموده 
و بــا توجه به اینکه در حال حاضر ظرفیت های بســیار خوبی 
در بنــادر ایران وجود دارد، تالش شــده تا ظرفیت کانتینری 
در کشــتیرانی دریای خزر با ســفارش چهار فروند شناور به 
تولیدکنندگان داخلی، افزایش یابد.همچنین به موازات، گروه 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در حال توسعه ظرفیت های 

حمل و نقل زمینی ناوگان است.
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گزیده خبر

اصلیمدیریت هوشمند مصارف در دستور کار شعب قرار گیردسرپرست بانک 
توسعه تعاون؛

مدیریت هوشمند مصارف در دستور کار 
شعب قرار گیرد

سرپرست بانک توسعه تعاون برمدیریت هوشمند مصارف و تسهیالت تاکید کرد 
وگفت :ابزارهای تامین مالی نوین همچون اوراق گام وال ســی ریالی در اولویت 
شــعب قرار گیرند.محمدشیخ حسینی،سرپرست بانک توسعه تعاون درنشست 
ویدئوکنفرانســی با مدیران شعب استان،روســای دوایر اعتباری و کارشناسان 
اعتباری و بازاریابی اســتان ها با موضوع »بررســی عملکــرد اعتبارات بند الف 
تبصره 18 قانون بودجه ســال 1400« اظهار کرد:عملکــرد همکاران صف در 
حوزه های مصارف، درآمد و وصول در نیمه اول سال جاری مطلوب بوده است.
وی افزود:میزان تکالیف بانک درســال جاری بسیارسنگین است.میزان افزایش 
تسهیالت در برخی سرفصل ها تا 10 برابر افزایش یافته به همین دلیل نیازمند 
مدیریت هوشمندانه مصارف هستیم.شیخ حسینی ادامه داد:مهم ترین شاخص 
در نظام بانکی تعادل بخشیدن بین مصارف و منابع است.به گفته سرپرست بانک 
توسعه تعاون:همکاران شعب در نیمی از استان ها در موضوع تسهیالت بند الف 
تبصره 18 عملکرد خوبی داشــته اند و بقیه استان ها باید تالش بیشتری برای 
جذب و تخصیص تسهیالت این سرفصل کنند.سرپرست بانک توسعه تعاون با 
بیان اینکه شعب بانک در سراسر کشور تا پایان شهریور با تالش مضاعف و برنامه 
ریزی اقدام به تصویب قراردادها کنند تا بانک بتواند برای سال جاری نیز اقدام به 

انعقاد تفاهم نامه در چارچوب تبصره 18 با دستگاه های اجرایی کند.

افزایش برداشت وجه در استانهای هم مرز 
با عراق

طبق بخشنامه بانک مرکزی برای رفاه بیشتر زئران اربعین، سقف برداشت وجه 
نقد در برخی استانها و نقاط مرزی غرب کشور تا ۵00 هزار تومان افزایش یافت.
به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، بانک مرکزی تمام بانک های کشور را 
مکلف کرد تا به منظور ارایه خدمات مطلوب تر به زائران اربعین در اســتانهای 
ایالم، خوزستان،کرمانشــاه و نقاط مرزی چزابه، شــلمچه، مهران و خســروی 
تمهیدات الزم برای افزایش برداشــت وجه نقد بصورت بین بانکی )شــتابی( تا 
سقف ۵00 هزار تومان را فراهم کنند.این خدمت به صورت بین بانکی بوده و به 
تمامی دارندگان کارت بانک های عضو شبکه شتاب تا ۵ مهرماه ارائه خواهد شد.

آخرین آمار اعطای تسهیالت تکلیفی بانک 
پارسیان 

بانک پارســیان در راســتای عمل به بندهای تبصره 16 قانون بودجه 1401 و 
همگامی باسیاست های دولت طی ۵ ماه امسال، بیش از 10،040 میلیارد ریال 
تســهیالت در بخش های ازدواج، فرزند آوری ، اشــتغال زایی روستایی و ودیعه 
مســکن پرداخت کرده است.به گزارش روابط عمومی بانک پارسیان ، این بانک 
از ابتدای امســال تا پایان مردادماه 1401 ، به منظــور اجرای قانون حمایت از 
خانواده و جوانی جمعیت تعداد 4،061 وام فرزند آوری به مبلغ 1،۵04 میلیارد 
ریال و همچنین در راســتای تحکیم بنیان خانواده و کمک به تشــکیل آن و 
تسهیل ازدواج جوانان، تعداد 3،86۵ وام ازدواج به مبلغ ۵،140 میلیارد ریال به 
متقاضیان پرداخت کرده است.همچنین با توجه به اهمیت توسعه اشتغال زایی 
و کاهش نرخ بیکاری در روســتاها و مناطق کم برخوردار و ایجاد اشتغال پایدار 
در بخش روســتایی و عشــایری در مدت یادشــده این بانک تعداد 4،1۵۵ وام 
اشــتغال زایی بنیاد برکت به مبلــغ 2،193 میلیارد ریال به مشــموالن طرح 
اشــتغال زایی اجتماع محور بنیاد برکت پرداخت کرده است.ضمناً این بانک در 
راستای توسعه عدالت اجتماعی و ارتقای رفاه و امنیت اقتصادی اقشار جامعه و 
عمل به وظیفه مسئولیت های اجتماعی خود و در جهت توانمندسازی افراد تحت 
پوشش سازمان بهزیســتی و کمیته امداد امام خمینی)ره( در این مدت، تعداد 
1،0۵3 وام قرض الحسنه به مبلغ حدود 9۵1 میلیارد ریال به مددجویان کمیته 

امداد و سازمان بهزیستی پرداخت کرده است.

انجمن مدیران صنایع از مدیرعامل بیمه 
تعاون تقدیر کرد

بــه گزارش روابط عمومی بیمه تعاون، بــاغ دربند، میزبان بیش از هفتاد نفر از 
اعضای »انجمن مدیران صنایع« بود و در این میان از یونس مظلومی، مدیرعامل 
شرکت بیمه تعاون به دلیل »اعتال و ارتقای فعالیت های انجمن و حفظ و تقویت 
سرمایه های جمعی و تشکلی« تقدیر شد.در این میان، »محسن خلیلی«، رئیس 
هیأت مدیره انجمن مدیران صنایع، کارآفرین، پیشکســوت صنعت گاز مایع در 
ایران، موســس شــرکت بوتان و عضو هیأت بنیانگذاران بانک کارآفرین، ضمن 
درخواســت از تمام اعضای انجمن مبنی بر تالش برای صنعتی ســازی کشور، 
لوح تقدیر را بــه مدیرعامل بیمه تعاون اهدا کرد.مظلومی، پس از دریافت لوح، 
با بوسه بر دســتان خلیلی، از هفتاد سال فعالیت او برای صنعتی سازی کشور 
تقدیر و به این مقام ادای احترام کرد.گفتنی اســت، صنعتی سازی فرایند تغییر 
اجتماعی و اقتصادی و بخشــی از فرایند گسترده تر مدرن سازی است که در آن 
تغییرات اجتماعی و توسعه اقتصادی با نوآوری فناورانه و به ویژه با توسعه تبدیل 
انرژی و متالورژی در مقیاس بزرگ ارتباطی تنگاتنگ داشــته و معرف شکلی از 
تغییر فلســفی است که مردم رویکرد متفاوتی نسبت به درک طبیعت و فرایند 

جامعه شناسانه ُعَقالئی کردن فراگیر پیدا می کنند.

هدف گذاری برای جذب ۵۰ میلیون مشتری 
دکتر »ســید ســعید شمســی نژاد« در گفت وگو با خبرنگاران خبر از رشد 40 
درصدی منابع بانک قرض الحســنه مهر ایران در ســال 1401 و هدف گذاری 
ایــن بانک برای جذب ۵0 میلیون مشــتری داد.به گزارش روابط عمومی بانک 
قرض الحســنه مهر ایران، نشست خبری تشــریح عملکرد این بانک و صندوق 
توســعه فناوری های نوین در راستای تحقق شعار سال و حمایت از شرکت های 
دانش بنیان و فناور با حضور مدیران عامل، جمعی از مدیران 2 مجموعه و اصحاب 
رسانه برگزار شد.دکتر »سید سعید شمسی نژاد« مدیرعامل بانک قرض الحسنه 
مهر ایران در این نشست با بیان اینکه صندوق توسعه فناوری های نوین به دنبال 
حمایت از بخش های کارآفرین و دانش بنیان و در مسیر تحقق تدابیر مقام معظم 
رهبری )مد ظله العالی( حرکت می کند،  اظهار داشت:  امروزه بسیاری از مشکالت 
اقتصادی کشور در سطوح مختلف را می توان با توسعه اقتصاد دانش بنیان مرتفع 
ســاخت.وی با اشاره به اینکه استقبال مردم از صندوق های قرض الحسنه بسیار 
مطلوب اســت و بانک قرض الحسنه مهر ایران نیز عماًل نهاد توسعه دهنده سنت 
پسندیده قرض الحسنه کشور محســوب می شود، افزود:  امروز اهمیت و جایگاه 
قرض الحسنه به سطحی رسیده که 2 بانک تخصصی در این حوزه فعال هستند.

 قیمت طالی جهانی تا پایان سال 
چقدر خواهد شد؟

بسیاری از ســرمایه گذاران طال از عملکرد قیمت طال تا کنون در 
سال جاری ناامید شده اند زیرا قیمت ها نزدیک به پنج درصد کاهش 
یافته اســت. با این حال، تحلیلگــران کاال در بانک آمریکا دیدگاه 
اندکی خوش بینانه تر نســبت به این فلز گرانبهــا دارند.به گزارش 
ایســنا، تحلیلگران می گویند که در شرایط فعلی، قیمت طال 10 
تا 1۵ درصد باالتر از ارزش منصفانه اســت. این اظهارات در حالی 
مطرح می شــود که طال پس از جهــش حمایتی در قیمت 1۷00 
دالر در هر اونس، شتاب جدیدی را مشاهده می کند. هر اونس طال 
آخرین بار با 0.83 درصد افزایش به 1۷43 دالر و ۷0 سنت رسید.

تحلیلگران گفتند: از نظر ما، بازار طال در حال حاضر به قیمت های 
سربه سر بسیار باالی ســه درصد می پردازد. در مجموع، می توانیم 
قیمت طال را تا پایان ســال به پایین تر از 1۷00 دالر در هر اونس 
ثابت کنیم.اگرچه دالر آمریکا و افزایش نرخ های بهره ایاالت متحده 
همچنان بــاد مخالف قوی را بــرای بازار طال ایجــاد می کند اما 
تحلیلگران بانــک آمریکا در حال حاضر کف محکمی را می بینند.

تحلیلگران گفتنــد: برای اینکه طال بــه 1۵00 دالر در هر اونس 
برسد، نرخ اسمی 10 ساله باید به چهار درصد برسد که در شرایط 
کندی اقتصاد ایاالت متحده بعید به نظر می رسد. برای سقوط طال 
به پایین ترین محدوده، نقدینگی ها و خروج ســرمایه گذاران اخیر 
از ETF ها باید تســریع شــود که مورد اصلی ما نیست، با توجه به 
اینکــه تیم های ارزی و نرخ ارز ما انتظار دارند قدرت دالر معکوس 
شــود و نرخ اســمی 10 ســاله کاهش یابد. این نرخ به ترتیب در 
سال آینده کاهش می یابد.این اظهارات در حالی مطرح می شود که 
فدرال رزرو به دنبال افزایش ۷۵ واحدی نرخ بهره در اواخر این ماه 
است. اقتصاددانان بانک آمریکا انتظار دارند که نرخ بهره اسمی سال 

را بین 4 تا 4.2۵ درصد به پایان برساند. 

نرخ مالیات حساب های تجاری چقدر است؟

صندوقهایوامخانوادگیمشمولحسابتجارینمیشوند
رییس مرکز پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی 
اظهار داشت: ممکن است پزشکانی بیش از 3۵ میلیون تومان 
در ماه ورودی به حساب با بیش از 100 تراکنش داشته باشند 
که آن حساب متعلق به همســر، فرزندان یا منشی و... باشد 
که اساســا اهمیتی ندارد این حســاب متعلــق به چه فردی 
است در هر حال این حســاب را تجاری می دانیم و مشمول 
مالیات خواهد شــد و در صورت شناسایی این تشخیص داده 
می شود که آن پزشک مرتبط با این حساب نسبت به کتمان 
درآمد اقدام کرده  اســت.مهدی موحدی بک نظر در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره ابهامات مطرح شــده درباره 
تفکیک حســاب تجاری از غیرتجاری و نحوه تشــخیص این 
حســاب ها برای مالیات ستانی اظهار داشــت: سازمان امور 
مالیاتی به اســتناد بند »م« تبصــره 12 قانون بودجه 1400 
نسبت به ســاماندهی دســتگاه های پوز اقدام کردو دستگاه 
پوز را شــفاف کرد به این معنا که هر حســابی که متصل به 
دستگاه پوز باشد به عنوان حساب فروش تلقی کرد و مبتنی 
بر این حســاب فروش مالیات ستانی انجام می شود.وی ادامه 
داد: این عامل باعث شــد کســانی که پیش از آن از دستگاه 
پوز استفاده می کردند، دیگر عملیات خود را از طریق دستگاه 
پوز انجام ندهند و به ســمت حساب های شخصی خود بروند 
و فروش و داد و ســتد را با حساب های شخصی انجام دهند و 
عمال این حساب را به ســازمان امور مالیاتی معرفی نکردند. 
عمال به دنبــال فضایی بودند که با کتمــان درآمد به نوعی 
فرار مالیاتی داشته باشند.رییس مرکز پژوهش و برنامه ریزی 
مالیاتی سازمان امور مالیاتی افزود: اقدام سازمان امور مالیاتی 
ایــن بود که  تشــخیص دهد کدام یک از حســاب این افراد 
ماهیت تجاری دارد و از ان اســتفاده تجاری دارند. برای این 
تشــخیص به یک دستورالعملی برای تفکیک حساب تجاری 
از غیرتجاری نیاز داشــتیم که این دســتورالعمل با تفاهمی 
که با بانک مرکزی داشــتیم، این دستورالعمل از سوی بانک 
مرکزی ابالغ شد.موحدی بک نظر گفت: در راستای تفکیک 
حســاب های تجاری و غیرتجاری که یکــی از مصوبات این 
دستورالعمل اســت نیاز بود که یک قاعده گذاری انجام شود 
که مبنای تشــخیص حسا ب های تجاری مشخص شود. یکی 
از قواعد در نظر گرفته شــده این اســت که دو شرط به طور 
همزمان اعمال شــود. یعنی  به طور همزمان یک فردی 3۵ 
میلیون تومان یا بیشتر ورودی به حساب خود داشته باشد که 
این ورودی در قالب 100 تراکنش و بیشــتر از آن تحقق پیدا 
کرده باشد. در این صورت آن حساب، تجاری تلقی خواهد شد 

و مبتنی بر آن رسیدگی های مالیاتی انجام می شود.وی تاکید 
کرد: البته احیانا اگر کســی اعتراضی داشته باشد و ورودی و 
تراکنش هایش مشمول استثنائات بود می تواند با ارایه مدارک 
و مســتندات به ادارات امور مالیاتــی مراجعه کند تا با اثبات 
غیرتجاری بودن حساب خود، ابهامات مالیاتی رفع کند.رییس 
مرکز پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی ادامه 
داد: اما ممکن اســت که عده ای به این قاعده گذاری انتقاداتی 
داشته باشند مبنی بر اینکه 3۵ میلیون تومان مشمول افراد 
زیادی از جامعه می شــود، اما باید این موضوع لحاظ شود که 
این دو شــرط ورودی 3۵ میلیون تومان با واریز 100 و بیش 
از 100 تراکنــش با هم اتفاق افتاده باشــد. اگر یک میلیارد 
تومان به حساب فردی واریز شده باشد اما این واریز در قالب 
کمتر از 100 تراکنش انجام شده باشد، مشمول حساب های 
تجــاری نخواهد بود. بنابراین هر کدام یک از این دو شــرط 
نقض شده باشد حساب مورد نظر نمی تواند تجاری باشد.وی 
با اشــاره به شبهات اظهار شده درباره این قاعده گذاری گفت: 
البته شهبه دیگری هم مطرح می شود مبنی بر اینکه اگر فردی 
ماهانــه واریز مثال  یک میلیارد تومانی اما با تراکنش محدود 
داشته باشد، مشمول حساب تجاری نخواهد شد؟ پاسخ به این 
شبهه این است که تشخیص حساب های تجاری از غیرتجاری 
فعال با این الگو شــروع شده و همزمان سایر حساب ها را هم 

تحت نظر داریم و ســایر حساب ها تحت اشراف سازمان امور 
مالیاتی هســتند. بنابراین قواعد مختلفــی را بنا به اقتضائات 
و تحلیل هایــی که در آینده به آن می رســیم، تعیین کنیم و 
الگوریتم های دیگری را تعریف و حساب های تجاری منطبق 
با شرایط و تعاریف جدید شناسایی کنیم و مورد ارزیابی قرار 
دهیم.موحدی بک نظر با بیان اینکه توصیه ما این اســت که 
افرادی که پیش از این با بهره گیری از حســاب های شخصی 
خــود وارد معامالت و فعالیت های اقتصادی شــدند؛ به طور 
شفاف نسبت به اعالم، معرفی این حساب ها و خود اظهاری ها 
اقدام کنند، اظهار داشــت: ممکن اســت پزشــکانی بیش از 
3۵ میلیون تومان در ماه ورودی به حســاب با بیش از 100 
تراکنش داشته باشند که آن حساب متعلق به همسر، فرزندان 
یا منشی و... باشد که اساسا اهمیتی ندارد این حساب متعلق 
به چه فردی است در هر حال این حساب را تجاری می دانیم 
و مشــمول مالیات خواهد شــد و در صورت شناســایی این 
تشخیص داده می شــود که آن پزشک مرتبط با این حساب 
نســبت به کتمان درآمد اقدام کرده  است.وی در پاسخ به این 
سوال که آیا این قواعد برای تفکیک حساب ها از جمله ورودی 
3۵ میلیون تومان برای مجموع حساب ها مد نظر گرفته شده 
یا مجموع حساب ها گفت: فعال تک تک حساب ها معیار قرار 
گرفته  اســت و مجموع حســاب افراد برای تفکیک حساب 

تجاری و غیرتجاری در نظر نگرفته نشده  است. افراد هر چند 
از امروز به بعد می توانند ورودی به حســاب  خود را بین سایر 
حساب ها توزیع کند اما ورودی حساب های این فرد تا پیش از 
این دستورالعمل و قاعده گذاری بررسی شده است و اطالعات 
مورد نیاز در دســت است اما ممکن است از امروز به بعد افراد 
رفتار خود را تغییر دهند که متناســب بــا تغییر افراد قواعد 
جدید در نظر خواهیم گرفت. این قاعده گذاری مانند شطرنج 
اســت و منتظر حرکت بعدی افراد هستیم که نسبت به آن 
برای جلوگیری از فرار مالیاتی قاعده  گذاری کنیم.رییس مرکز 
پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی همچنین با 
اشاره به تاکید بانک مرکزی برای احتساب »واریز به حساب« 
در قاعده گذاری تفکیک حســاب های تجــاری و غیرتجاری 
ادامه داد: منظور این اســت که برای تفکیک حساب تجاری 
از غیرتجاری خروجی ها از حســاب معیار قرار نگرفته است و 
تنها واریز به حساب از هر طریق از جمله کارت به کارت، پایا، 
ساتنا و ... را مبنا قرار داده ایم یعنی فقط وجوه بستانکاری در 
نظر گرفته می شود.وی درباره تعیین تکلیف حساب فردی که 
صندوق های خانوادگی برای قرعه کشــی وام ها یا جمع آوری 
شــارژ های واحدها در برج ها و مجتمع ها را مدیریت می کند، 
تاکید کرد: ممکن است در این موارد ماهانه 3۵ میلیون پول 
جمع آوری شــده با تراکنش 100 یا بیشتر از 100 تعداد به 
حســاب فرد اداره کننده این موارد واریز شود در این شرایط 
افراد می توانند با مدارک و مســتندات به ادارات سازمان امور 
مالیاتی مراجعه کنند و موضوع را توضیح دهند و این حساب 
را از حســاب تجاری خارج کنند.موحــدی بک نظر افزود: از 
آنجایی که بانک مرکزی به ســازمان امور مالیاتی این حساب 
را تجاری اعالم می کند طبیعتا از سوی سازمان امور مالیاتی 
به پیامکی به دارنده ان حساب ارسال می شود که این حساب 
مشمول قواعد حساب تجاری شده  است بنابراین افراد باید با 
مدارک و مستندات برای اثبات کارکرد این حساب به ادارات 
امور مالیاتی مراجعه کنند. بســته به موارد اعالم شده مدارک 
مورد نیاز به زودی اعالم خواهد شــد. این افراد نگران نباشند 
و قرار نیست که مشــمول مالیات حساب های تجاری شوند. 
رییــس مرکز پژوهــش و برنامه ریزی مالیاتی ســازمان امور 
مالیاتی همچنین برای نرخ مالیات در نظر گرفته شــده برای 
حساب های تجاری گفت: به نوع فعالیت تجاری افراد بستگی 
دارد و نرخ مالیات براساس صنف و مشاغل آن دارنده حساب 
تجاری محاســبه می شــود و این نرخ برای پزشکان و دالالن 

خودرو متفاوت است.

اکونومیســت می نویسد که واکنش اشتباه برای غلبه بر بحران 
انرژی می تواند کشورهای اروپایی را ورشکست کند. به گزارش 
ایلنا از اکونومیســت، روسیه اعالم کرد تا زمانی که تحریم های 
غرب اعمال می شــود، خط لوله نورد اســتریم خود را تعطیل 
خواهــد کــرد و این امر باعث می شــود قیمــت بنزین تا 30 
درصد دیگر افزایش یابد. مورگان اســتنلی، یک بانک، تخمین 
می زنــد که با قیمت های آتی امروز، هزینه های ســاالنه برق و 
گاز توسط مصرف کنندگان و شرکت ها در سراسر اتحادیه اروپا 
می توانــد به رقم خیره کننده 1.4 تریلیــون یورو افزایش یابد 
که از 200 میلیارد یورو در ســال های اخیر افزایش یافته است.

درســت مانند زمانی که همه گیری شیوع پیدا کرد، دولت ها با 
انبوهی از کمک ها و مداخالت واکنش نشــان می دهند.  آلمان 
6۵ میلیــارد یورو دیگر )6۵ میلیــارد دالر یا 1.8 درصد تولید 
ناخالص داخلی( را برای اقداماتی از جمله ســقف قیمت برای 

مقدار پایه برق برای خانوارها و شرکت ها هزینه می کند. بریتانیا 
از طرحی برای توقف قیمت ها برای دو ســال رونمایی کرد که 
می توانــد بیش از 100 میلیارد پوند )11۵ میلیارد دالر یا 4.3 
درصد تولید ناخالص داخلی( هزینه داشــته باشــد و از طریق 
استقراض تامین مالی شود.اکونومیست می نویسد: اما دولت ها 
در عجله خود برای اقــدام، نباید منطق اقتصادی و احتیاط را 
از پنجره بیرون بیندازند.محبوب ترین تاکتیک - انجماد قیمت 
انرژی در خرده فروشــی، مانند آنچه در فرانسه وجود دارد - به 
طور ســطحی وسوسه انگیز اســت.  کاهش تورم ممکن است 
مقداری از فشــار بر بانک های مرکزی برای افزایش نرخ بهره را 
کاهش دهد. اما آنها معایب بزرگی نیز دارند.اگر قیمت ها محدود 
شود، تقاضا برای انرژی بسیار باال خواهد ماند و تعدیل حیاتی را 
که باید برای جهانی که در آن گاز دیگر ارزان نیســت به تاخیر 
بیاندازد. شــما می توانید شواهدی را برای این موضوع مشاهده 

کنید؛ قیمت های باالتر به این معناســت که آلمانی ها در نیمه 
اول سال جاری تقریباً 10 درصد گاز طبیعی کمتری در مقایسه 
با سال قبل مصرف کردند. و ممکن است از نظر سیاسی پایان 
دادن بــه توقف قیمت ها پس از برقراری آن غیرممکن باشــد.

به جای تثبیت قیمت ها، رویکرد بهتــری وجود دارد. دولت ها 
باید از طریق تخفیف هــای نقدی یکجا در قبوض، که احتماالً 
از طریق شرکت های آب و برق پرداخت می شود، به خانواده ها 
کمک کنند. این امر از استانداردهای زندگی محافظت می کند. 
برای فقیرترین افراد، که قبض انرژی به اندازه یک ششــم کل 
مخارج مصرف می شود، تخفیف ها باید با سایر پرداخت های مزایا 
تکمیل شود.پس تخفیف ها و وام های موقت راهی برای کمک 
به اقتصاد است. اما چگونه دولت ها باید هزینه آنها را بپردازند؟ 
هزینه آن بسیار زیاد خواهد بود و پس از کمک های مالی همه 
گیر بزرگ به دست خواهد آمد. اروپا، از جمله بریتانیا، حداقل 
4۵0 میلیــارد یورو برای مبارزه با شــوک انرژی، حتی قبل از 
شروع زمستان، هزینه می کند. مشکل این است که هزینه ها را 
از طریق استقراض بیشتر تامین کنید. اما کسری بیشتر در زمان 
تــورم، بانک های مرکزی را مجبــور می کند تا نرخ های بهره را 
حتی بیشتر افزایش دهند و هزینه های بیشتری را برای دولت ها 

برای پرداخت بدهی هایشان افزایش دهند.حفظ مکانیسم بازار 
به منظور تشویق سرمایه گذاری در ظرفیت های جدید و نوآوری 
در ذخیره سازی انرژی مانند باتری ها ضروری است. اما منطقی 
اســت که بخش بیشــتری از سیســتم انرژی را از قیمت های 
لحظه ای به قراردادهای بلندمدت تغییر دهیم، به ویژه که انرژی 
باد ارزان ســهم رو به رشــدی از تولید است. واکنش نادرست 
می تواند دولت ها را ورشکســت کند و صنعــت برق اروپا را در 

گذشته به دام بیاندازد.

اکونومیست بررسی کرد:

آیااتحادیهاروپاورشکستمیشود؟
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گزیده خبر

هراس آمریکا از تغییر موضع اروپا به دلیل 
بحران انرژی

سی ان ان گزارش داد: ایاالت متحده هراس دارد که اروپا به دلیل بحران انرژی، 
موضع خود را تغییر دهد.بــه گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس 
به نقل از روسیا الیوم، ایاالت متحده آمریکا از این بیم دارد که اروپا تحت تأثیر 
بحران انرژی با شــروع زمستان، موضع خود را نسبت به روسیه و اوکراین تغییر 
دهد. شبکه آمریکایی ســی ان ان می گوید مقامات آمریکایی از شکاف در اروپا 
می ترســند و آن را یک خطر واقعی می دانند،  زیرا شهروندان در اروپا می توانند 
علیه اســتراتژی غرب برای انزوای اقتصادی روسیه شورش کنند.سی ان ان به 
نقــل از مقامات آمریکایی گزارش داد، اولویت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، 
جلوگیری از ناآرامی های مردمی و بی ثباتی سیاسی در اروپا است.بر اساس این 
گزارش، مقامات آمریکایی از نزدیــک راهپیمایی ضد دولتی در پراگ در اوایل 
سپتامبر را دنبال کردند و به نظارت بر اوضاع در قاره اروپا ادامه می دهند.مقامات 
غربــی اذعان دارند که خیلی ها منتظرند ببینند آب و هوا در زمســتان چگونه 
اســت، زیرا اگر زمستان امسال سرد نباشد، ممکن است ذخایر گاز کافی باشد.

پس از اعتراضات مردم  به گرانی و تورم در انگلیس ، طی هفته گذشــته تاکنون 
ده ها هزار معترض به گرانی ها در پایتخت جمهوری چک و شهر الیپزیگ آلمان 
و وین اتریش علیه گرانی و کمبود ســوخت تظاهرات کردند.از  دو هفته پیش 
که صادرات گاز روســیه از طریق خط لوله مهم نورداســتریم ۱ به اروپا تا مدت 
نامعلومی متوقف شــده اســت، بحران گازی در اروپا بسیار شدیدتر شده است؛ 
اگرچه روس ها به صادرات گاز به اروپا از طریق خط لوله عبوری از اوکراین ادامه 
می دهند اما میزان آن در مقایســه با حجم صادرات گاز روســیه قبل از بحران 

اوکراین بسیار کمتر است.

بایدن: 
دموکرات ها در کنگره ببازند، دو سال آتی 

بسیار سخت خواهد شد
رئیس جمهــور آمریکا می گوید که اگر دموکرات ها در 
انتخابات میان دوره ای کنگره مغلوب شــوند، »دو سال 
سخت« در انتظار دولت این کشور خواهد بود.به گزارش 
مهر، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا با ابراز نگرانی از 
انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا در ماه نوامبر، اذعان 

کرد که در صورت شکســت دموکرات ها در مجلس نمایندگان یا سنا، دو سال 
باقیمانده دوران ریاســت جمهوری وی، بسیار دشوار خواهد بود.رئیس جمهور 
آمریکا انتخابات میان دوره ای آمریکا را با صریح ترین لحن، بســیار حائز اهمیت 
خواند و گفت: اگر ما )دموکرات ها( مجلس و سنا را از دست بدهیم، دو سال واقعاً 
دشــوار در انتظارمان خواهد بود. این اتفاق باعث می شود تا به جای سر و سامان 
دادن اوضاع، بیشــتر برای »وتو« کردن، دست به قلم شده و وقت بگذارم.بایدن 
که در مراســم استقبال از کمیته ملی دموکراتیک در بوستون صحبت می کرد، 
بر این موضوع تاکید کرد که »تحمل شکست در انتخابات میان دوره ای کنگره« 
ِ ی پی، در حالی حاضر  برای دموکرات ها خیلی دشوار خواهد بود.براساس گزارش ا
سنای آمریکا ۵۰-۵۰ بوده و کامالهریس، معاون بایدن نقش تساوی شکن را ایفا 
می کند. مجلس نمایندگان آمریکا با ۲۱۹ نماینده دموکرات برابر ۲۱۱ نماینده 
جمهوری خواه، به ســود دموکرات ها است اما به نظر می رسد جمهوری خواهان 
کنترل مجلس نمایندگان را به دســت بگیرند؛ با این حال، تقریباً به طور قطع 
نمی توانند ۶۰ رأی ســنا که برای تصویب اکثر لوایح موردنیاز است را به دست 
آورند.انتخابات میان دوره ای سنا و مجلس نمایندگان آمریکا برای گزینش ۴۳۵ 
نماینده مجلس نمایندگان، ۳۵ سناتور، ۳۹ فرماندار و شماری زیادی از مقامات 
محلی و ایالتی در سراســر آمریکا، هشتم نوامبر )۱۷ آبان ۱۴۰۱( برگزار خواهد 

شد.

زلنسکی: 
از اول سپتامبر تاکنون ۶۰۰۰ کیلومتر مربع 

را آزاد کردیم
ولودیمیر زلنســکی ادعا کرد که نیروهــای اوکراینی 
۶۰۰۰ کیلومتر مربع از مناطق تحت کنترل روســیه 
را از ســپتامبر تاکنون پس گرفته اند و همچنین طی 
مصاحبــه دیگری اذعان داشــت که اگــر کمک های 
ایاالت متحده به کی یف متوقف شــود، روسیه در این 

جنگ پیروز خواهد شد.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، ولودیمیر 
زلنســکی، رئیس جمهوری اوکراین روز دوشــنبه طی ویدئو شبانه خود مدعی 
شــد: »از اوایل ماه ســپتامبر تا به امروز، نیروهای ما بیــش از ۶۰۰۰ کیلوکتر 
مربع از مناطق اوکراین در جنوب و شــرق را پس گرفته اند. پیشروی نیروهای 
ما ادامه دارد.«والری زالوژنی، فرمانده کل ارتش اوکراین نیز روز یکشنبه ادعایی 
را مبنــی بر اینکه »نیروهای اوکراینی طی ماه جــاری میالدی بیش از ۳۰۰۰ 
کیلومتــر مربع را پس گرفته اند«، مطرح کرد.رئیس جمهوری اوکراین همچنین 
روز یکشــنبه طی مصاحبه ای با فرید زکریا از شــبکه ســی ان ان اذعان داشت 
کــه کی یف بدون کمک مالی و نظامی ایاالت متحــده، در این جنگ »بازنده« 
می شود.زلنســکی در ادامه افزود: »من از جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، از 
کاخ سفید و حمایت های دوحزبی سپاسگزارم. بدون حمایت های آن ها، ما قادر 
به بازگشت به سرزمین هایمان نخواهیم بود.«وی ضمن مطرح کردن این ادعا که 
پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره ای آمریکا باعث »حمایت کمتر 
از اوکراین« می شود، گفت: »من می خواهم باور کنم که حمایت دوحزبی قوی و 

استوار خواهد ماند. این برای ما بسیار مهم است.«

سئول: اگر کره شمالی تسلیحات هسته ای 
استفاده کند،  خود را نابود خواهد کرد

چند روز پس از آنکه کره شمالی قانون جدیدی را مبنی 
بر »استفاده پیشــگیرانه تسلیحات هسته ای« تصویب 
کرد، کره جنوبی دیروز )سه شنبه( با لحنی تند هشدار 
داد که کره شــمالی با استفاده از تسلیحات هسته ای، 
خودش را در »مسیر نابودی« قرار خواهد داد.به گزارش 

ایســنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس،  وزارت دفاع کره جنوبی اعالم کرد 
که قانون جدید کره شمالی صرفا »انزوای این کشور را عمیق تر خواهد کرد« و 
باعث خواهد شد تا سئول و واشنگتن »بازدارندگی و توانایی های خود« را بیشتر 
تقویت کنند.این وزارت در ادامه عنوان کرد برای اینکه از این اقدام کره شمالی 
جلوگیری کنیم، کره جنوبی »حمالت پیشگیرانه، دفاع موشکی و ظرفیت های 
تالفی جویانه گســترده« خود را به شدت تقویت خواهد کرد و در عین حال به 
دنبال تعهد امنیتی بیشــتر آمریکا جهت دفاع از متحد خود – کره جنوبی – با 

تمام قابلیت های موجود از جمله هسته ای است.

زمزمه های جمهوریت در نیوزیلند با درگذشت ملکه؛
نخست وزیر نیوزیلند: شاید در دوره حیات من 

جمهوری شدیم
موضوع تشــکیل »جمهوری« در نیوزیلند تحت پادشــاهی چارلز سوم، سوالی بود که در 
نشست خبری از سوی یک خبرنگار از نخست وزیر این کشور پرسیده شد. جاسیندا آردرن 
با تاکید بر اینکه کشــورش در حال حاضر درگیر ســوگواری برای ملکه است و حاال زمان 
درســتی برای گفت وگو در این باره نیســت، اعالم کرد که »نیوزیلند به سمت جمهوری 
شدن« خواهد رفت و این نکته امکان دارد در زمان حیات او نیز رخ دهد.به گزارش ایسنا، به 
نقل از خبرگزاری رویترز،  نخست وزیر نیوزیلند در جمع خبرنگاران اظهار کرد که نیوزیلند 
به طور فعال و در کوتاه مدت پس از مرگ ملکه انگلیس، اقداماتی را در راســتای تبدیل 
به جمهوری مستقل اتخاذ نخواهد کرد، اما به باور او در نهایت به این سمت پیش خواهد 
رفت و این مساله چیزی است که احتمال دارد در دوره حیات او روی دهد.جاسیندا آردرن، 
نخست وزیر نیوزیلند روز دوشنبه در پاســخ به سوال خبرنگاران در این راستا اظهار کرد: 
»هرگز ضرورت این موضوع را حس نکرده ام. چالش های زیادی است که ما با آن ها مواجه 
می شــویم. بحث مهم و بزرگی است. فکر نکنید که چنین چیزی باید سریعا رخ دهد.« او 
همچنین تاکید کرد که نیوزیلند در نهایت به یک جمهوری تبدیل خواهد شد اما در حال 
حاضر مســائل ضروری تری برای دولت او وجود دارد که باید به آن رسیدگی کند.او گفت 
که نیوزیلند در حال حاضر درگیر فرآیند ســوگواری است و کشور درگذشت الیزابت دوم، 
ملکه انگلیس را با یک مراســم یادبود دولتی به همراه یک تعطیلی رســمی در تاریخ ۲۶ 
سپتامبر برگزار خواهد کرد. جاسیندا آردرن به عنوان نماینده نیوزیلند در کنار فرماندار کل 
این کشور در مراسم خاکسپاری ملکه انگلیس حضور خواهد داشت و روز چهارشنبه عازم 
لندن خواهد شد.مرگ ملکه انگلیس جرقه مجدد درخواست جمهوری شدن در استرالیا و 
دیگر کشورهای همسودی که تحت ریاست او قرار داشته اند را هم زده است. آدام بانت، یک 
قانونگذار استرالیایی، یک روز پس از مرگ ملکه الیزابت دوم بار دیگر بحثی سابقه دار را با 
مطرح کردن این درخواست که استرالیا تبدیل به جمهوری شده و روابطش را با سلطنت 
بریتانیا قطع کند و از آن مستقل شود داغ کرد.نیوزیلند یک حکومت مشروطه سلطنتی و 
دارای یک دموکراسی پارلمانی است. پس از درگذشت ملکه الیزابت دوم، باالترین مقام در 

این کشور پادشاه چارلز سوم است.

بیانیه گروسی در نشست شورای حکام: 

مسائل پادمانی هنوز باقی مانده است
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در بیانیه آغازین خود در 
نشست شورای حکام آژانس، مدعی شد که فعالیت راستی آزمایی 
و نظارت آژانس بر تعهدات هســته ای ایــران تحت برجام]توافق 
هســته ای[، به طور جدی تحت تاثیر قرار گرفته است.به گزارش 
ایســنا، در بخشی از متن بیانیه آغازین رافائل گروسی، مدیر کل 
آژانس بین المللی انرژی  اتمی که در وبگاه آژانس منتشــر شده، 
آمده است: از ۲۳ فوریه ۲۰۲۱، راستی آزمایی و نظارت آژانس بر 
اجرای تعهدات هســته ای ایران تحت برجام]توافق هسته ای[ به 
طور جدی تحت تاثیر تصمیم ایــران برای اجرایی کردن برخی 
فعالیت های هسته ای قرار گرفته است، از جمله تعهدات آن ذیل 
پروتکل الحاقی.در ادامه بیانیه گروسی آمده است: من در گزارشم 
تاکید کردم، در صورتی که ایران تعهدات هسته ای اش ذیل برجام 
را به طور کامل از ســر بگیرد، الزم خواهد بود که آژانس شکاف 
موجود در زمینه اشراف اطالعاتی  خود که هنگام غیرفعال بودن 
تجهیزات بازرسی و نظارتی  آژانس ایجاد شده، را رفع کند. به این 
منظور، آژانس باید اقدامات اضافی پادمانی انجام داده و ایران نیز 
باید مدارک جامع و دقیقی به آژانس ارائه کند. همچنین ما باید 
از جامعیت و دقیق بودن اطالعات بایگانی شده توسط تجهیزات 
نظراتــی  خود در بازه زمانی ۲۱ فوریــه ۲۰۲۱ تا ۸ ژوئن ۲۰۲۲ 
مطمئن شــویم. حتی آن موقع هم چالش های قابل مالحظه ای 

خواهیم داشت تا تایید کنیم وضعیت موجود سانتریفیوژها و آب 
ســنگینی که از سوی ایران اعالم شــده با وضعیت آن در پیش 
از ۲۱ فوریــه ۲۰۲۱ مطابقت دارد.با وجود اینکه پیشــتر پرونده 

»منشا ذرات اورانیوم در سایت های هسته ای« در جریان امضای 
توافق برجام بسته شــده بود آژانس همواره این موضوع را تحت 
تاثیر ادعاهای رژیم صهیونیستی مطرح کرده است. ادعای شفاف 

نبودن برنامه هســته ای ایران و کاهش تــوان نظارتی آژانس در 
پی این مطرح می شــود که دوربین هــای نظارتی آژانس پس از 
خرابکاری های رژیم صهیونیســتی در تاسیسات هسته ای ایران 
و نیــز بدعهدی های آژانــس و طرف های اروپایــی در عمل به 
تعهداتشان، از سوی کشورمان برچیده شد.مدیرکل آژانس درباره 
توافق پادمانی با ایران افزود: متاسفانه، از زمان گزارش قبلی ام و با 
وجود آمادگی اعالم شده از سوی آژانس برای تعامل بدون تاخیر 
با ایران برای حل وفصل این مسائل، ایران با آژانس همکاری نکرده 
است. به دنبال آن، هیچ پیشرفتی در مدت ارائه این گزارش و هیچ 
یک از مســائل باقی  مانده حل نشده، حاصل نشده است. بنابراین، 
تمامی این مسائل پادمانی هنوز]حل نشده[ باقی مانده اند.گروسی 
در بخش پایانی این بیانیه مطرح کرد: مادامی که ایران توضیحات 
فنی موثقی برای وجود ذرات اورانیوم با منشا انسانی در سه محل 
اعالم نشده در ایران ارائه نکند و به آژانس درباره محل)محل های( 
فعلــی این مواد یا تجهیزات آلوده به آن اطالع ندهد، آژانس قادر 
نخواهد بود صحت و جامعیت اظهــارات ایران ذیل توافق جامع 
پادمانی اش را تایید کند. چون ]ایــران[ تا االن این کار را نکرده 
است، آژانس در موقعیتی نیست که اطمینان دهد برنامه هسته ای 
ایران منحصرا صلح آمیز است. آژانس آماده از سرگیری همکاری 

بدون تاخیر با ایران برای حل و فصل این مسائل است.

نماینــده روســیه در 
گفت  وین  مذاکــرات 
که پاسخ ایران به متن 
اتحادیه  پیشــنهادی 
اروپا برای احیای توافق هسته ای، مانعی سر راه روند نهایی 
شــدن توافق در مذاکرات ایجاد نمی کند.به گزارش ایسنا، 
میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان های بین المللی 
در وین در ارتباط با اظهارات ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت 
امور خارجــه ایران درباره مذاکــرات وین گفت، در صفحه 
توییترش نوشت: واقعا، هیچ مســئله.ای در پاسخ ایران]به 
متن پیشنهادی اتحادیه اروپا برای توافق در مذاکرات وین[ 
وجود ندارد که مانعی جدی ســر راه توافق باشــد.اولیانوف 

ادامه داد: نهایی شــدن مذاکرات وین صرفا به اراده سیاسی 
کشورهای مشارکت کننده در آن بستگی دارد.این اظهارات 
اولیانوف در پی این مطرح می شود که سخنگوی وزارت امور 
خارجه ایران روز گذشــته در نشست هبری هفتگی اش در 
پاســخبه ســوالی مبنی بر اینکه آیا طرف مقابل مذاکرات 
پاسخ ایران را داده اند و همچنین در توضیحی درباره ادعای 
آمریکایی ها مبنی بر اینکه ما برخی شــکاف ها در مذاکرات 
را پر کردیم و ایران از برخی درخواســت های غیر مرتبطش 
با برجام کوتاه آمده اســت، گفت: همانطور که می دانید ما 
پاســخ خود را چندی پیش ارائه دادیــم و منتظر دریافت 
پاسخ رسمی طرف دیگر هســتیم.وی ادامه داد: ما همواره 
بــر این موضوع تاکید کرده ایم که طرف های دیگر مذاکرات 

مخصوصا آمریکایی هــا باید رفتارهای ســازنده ای را برای 
دستیابی به توافق در پیش بگیرند. آمریکا کشوری است که 
از برجام خارج شده است و با اعمال تحریم های غیر قانونی 
و یکجانبه هزینه های زیادی را به دولت و ملت ایران تحمیل 
کرده اســت و با توجه به ایــن عملکرد اکنون حق ندارد در 
مقام مدعی قرار بگیرد و ژست طلبکارانه به خودش بگیرد. 
این آمریکاســت که باید برای بازگشت به روند توافق اثبات 
کند که عضوی قابل اعتماد اســت و یک رژیم قانون گریز و 
بحران آفرین نیست. دولت واشــنگتن است که باید اثبات 
کند که به هنجارهای بین المللی پایبند اســت و به نرم های 
بین المللی احترام می گذارد.سخنگوی وزارت خارجه تصریح 
کرد: جمهوری اســالمی ایران در پاسخی که به هماهنگ 

کننده مذاکرات داده به هیــچ وجه موضوعات جدیدی که 
مانع شکل گیری توافق و جمع بندی مذاکرات شود مطرح 
نکرده اســت. مطالبات جدیدی طرح نکرده اســت.کنعانی 
افزود: ایران نه به زیاده خواهی های طرف های مقابل تمکین 
می کند و نه از خطوط قرمز خود عقب نشینی خواهد کرد.

او همچنین بیــان کرد: هم آمریکا و هــم اروپا )تروییکای 
اروپایــی( باید اثبات کند کــه در روند مذاکرات به نرم های 
بین المللی پایبند هســتند و منافع رژیم صهیونیستی را در 
اولویت تصمیم گیری سیاسی خود قرار نمی دهند. همانطور 
که بارها گفته ایم اگر در طرف مقابل اراده سیاسی الزم برای 
دستیابی به توافق وجود داشته باشد. امکان دستیابی به یک 

توافق همه جانبه و خوب وجود دارد.

اولیانوف:

 توافق در وین، صرفا به اراده سیاسی طرفین مذاکرات بستگی دارد
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در حالی که ابتال به ســرطان موجب تحلیل شــدید عضالنی شده 
و تخمین زده می شــود که عامل ۳۰ درصد از مرگ و میر ناشی از 

سرطان باشد، یک حرکت کوچک می تواند از آن پیشگیری کند.
به گزارش ایســنا و بــه نقل از آی ای، مطالعه جدیدی که توســط 
محققان دانشــکده پزشکی دانشگاه ایندیانا انجام شده است، نشان 
داده که »کاشکســی« یا »نزاری« که شــامل تحلیل رفتن شدید 
عضالت و ضعف اســت که معموالً با رشد ســرطان مرتبط است، 
می تواند به سادگی با تخلیه FNDC۵ که پیش ماده هورمون ورزش 
موســوم به »آیریسین«)irisin( است، پیشــگیری شود.در اصطالح 
پزشــکی، کاشکســی)cachexia( نزاری یا الغــری و ضعف، یکی از 
نشانه های بیماری است. کاشکسی، کاهش شدید وزن، تحلیل رفتگی 
عضالت و ضعف عمومی است که در بیماری های مزمن یا اختالالت 
عاطفی رخ می دهد. کاشکســی زمانی رخ می دهد که در فردی که 
عمداً در حال کاهش وزن نیست، از دست رفتن وزن، تحلیل رفتن 
ماهیچه ها، خستگی، سستی و بی اشتهایی قابل مالحظه دیده شود.

اکنون تصور می شود که کاشکسی یا نزاری، بسته به نوع سرطان و 
میزان واکنش بیمار به درمان، تا ۸۰ درصد از افراد مبتال به سرطان 
پیشــرفته را تحت تأثیــر قرار می دهد. عالوه بــر این، تخمین زده 
می شود که این مشکل، عامل مستقیم در ۳۰ درصد از مرگ و میر 
ناشی از سرطان نیز باشد که گاهی اوقات در نتیجه نارسایی قلبی یا 
تنفسی ناشی از از دست دادن عضله است.این وضعیت بالقوه کشنده 

با تبدیل سلول های چربی سفید که کالری ذخیره می کنند.

نتایج پژوهش جدید پژوهشــگران دانشــگاه اســلو نشان می دهد، 
داروهای ضد اســهال ممکن اســت به درمان عالئم اصلی اوتیسم 
کمک کند.به گزارش ایســنا و به نقل از تی ای، وراثت پذیری باال و 
ناهمگونی بالینی، اختالل طیف اوتیسم )ASD( را توصیف می کنند. 
مشــکالت ارتباط اجتماعی عالئم اصلی اولیه هستند. هیچ دارویی 
برای درمان این عالئم تایید نشده است و داروهایی که برای درمان 

عالئم عمومی استفاده می شوند دارای عوارض جانبی مضر هستند.
پژوهشــگران دانشگاه اســلو نروژ در یک مطالعه جدید به بررسی 
این موضــوع پرداختند که آیا یک داروی موجود درمان جدیدی را 
ارائه می دهد یا خیر. در این مطالعه، دانشــمندان با استفاده از یک 
مدل رایانه ای حاوی پروتئین های دخیل در اختالل طیف اوتیسم، 
چگونگی تاثیــر داروهای مختلف بر پروتئین های این سیســتم را 
شناســایی کردند. آنها همچنین داروهای کاربردی برای درمان این 
اختالل را شناسایی کردند.چنین شبکه هایی، پروتئین ها و تعامالت 
پیچیده بین آنها را بررســی می کند. توجه به این پیچیدگی هنگام 
مطالعه سیســتم های بیولوژیکی ضروری است، زیرا تأثیرگذاری بر 
یــک پروتئین اغلب می تواند اثرات ثانویه ای در جای دیگر داشــته 
باشد.با بررســی داروهای موجود و تعامل آنها با پروتئین ها در این 
شبکه، پژوهشگران چندین دارو را که با فرآیند بیولوژیکی زمینه ساز 
اختالل طیف اوتیســم مقابله می کند، شناسایی کردند.یک داروی 
رایج ضد اســهال به نــام لوپرامیــد )Loperamide( یک کاندیدای 
امیدوارکننده بود. دانشمندان فرضیه جالبی در مورد نحوه عملکرد 

آن در درمان عالئم اختالل طیف اوتیسم دارند.

نجات 30 درصد از قربانیان 
سرطان با راه حلی جدید

نقش یک دارو در درمان عالئم 
اصلی اوتیسم

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

مسابقه خودروهای دست ساز بدون موتور در شهر آلماتی قزاقستان

معرفی فیس لیفت لینکلن ُکرسیر با سیستم خودران 
سه سال و نیم پس از معرفی ُکرسیر، لینکلن نسخهٔ فیس لیفت این کراس اوور کامپکت را معرفی کرده است. این خودرو از چهرهٔ 
جدید و تکنولوژی های مدرن بهره مند و پیشرانهٔ بنزینی قوی تر آن حذف شده است. عمده تغییرات ظاهری کرسیر مدل ۲۰۲۳ 
در قسمت جلوی خودرو صورت گرفته است یعنی جایی که شاهد جلوپنجرهٔ بزرگ تر و طراحی متفاوت سپر جلو هستیم. دیگر 
قســمت های بدنهٔ خودرو ازجمله قسمت عقب تقریباً بدون تغییر باقیمانده و صرفاً طرح های جدیدی برای رینگ های آلیاژی و 
دو رنگ بیرونی جدید قرمز و آبی برای کرسیر ارائه شده است.در داخل خودرو اول ازهمه نمایشگر لمسی ۱۳.۲ اینچی در باالی 
داشــبورد جلب توجه می کند که جایگزین نمونهٔ هشــت اینچی قبلی شده و سیستم اطالعاتی-سرگرمی جدید SYNC4 را ارائه 
می کند. در کنار این نمایشگر هنوز هم همان صفحه آمپر دیجیتالی ۱۲.۳ اینچی قرار گرفته که البته حاال گرافیک آن بروز شده 
اســت. عالوه بر این، لینکلن بسیاری از کنترل های فیزیکی روی کنسول میانی کوچک کرسیر را حذف کرده است. هرچند این 
کار محفظه های اشیاء بزرگ تری را به همراه داشته اما باعث انتقال کنترل های سیستم تهویه به نمایشگر شده که ممکن است 

به مذاق برخی خریداران خوش نیاید.

کشتی فرنگی ایران سکوی جهانی را از دست داد
نفرات برتر 4 وزن دوم کشتی فرنگی قهرمانی جهان در حالی مشخص شدند که ایران نایب قهرمان دوره قبل با توجه به کسب 
نتایج ضعیف و دور از انتظار، شــانس ایســتادن بر روی سکوی اول تا سوم رقابت های جهانی را از دست داد.به گزارش ایسنا، در 
پایان رقابت های 4 وزن دوم کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۲ در بلگراد صربستان، نفرات برتر اوزان ۶۳، ۶۷، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم 
مشــخص شدند که با توجه به نتایج بدست آمده ایران شانسی برای ایستادن بر سکوی اول تا سومی ندارد و رقابت برای کسب 
عنوان قهرمانی تیمی میان ترکیه و آذربایجان خواهد بود.در پایان رقابت های 4 وزن دوم، محمدرضا گرایی در وزن ۶۷ کیلوگرم 
به مدال نقره رســید و محمدهادی ســاروی در وزن ۹۷ کیلوگرم نیز مدال برنز را از آن خود کرد، علیرضا نجاتی در ۶۳ و پژمان 
پشتام در وزن ۸۲ کیلوگرم نیز از رسیدن به مدال بازماندند.در پایان مسابقات ۸ وزن فرنگی تیم صربستان با ۱۱۰ امتیاز در جایگاه 
نخست قرار دارد، آذربایجان با ۱۰۰ امتیاز دوم است و تیم های ترکیه با ۹۲ امتیاز، گرجستان با ۶۶ امتیاز و ایران با ۶۱ امتیاز در 
جایگاه های سوم تا پنجم قرار دارند. آذربایجان در دو وزن باقی مانده با داشتن دو کشتی گیر در گروه بازنده ها، شانس رسیدن به 
۲ مدال برنز و کسب عنوان قهرمانی جهان را دارد و ترکیه نیز با یک فینالیست دیگر مدعی کسب عنوان قهرمانی جهان است. 

کایت بد میکنند رمدم زان بی واف ح
وانگه رسیده ما را دل دوستی هب غایت

بنیاد عشق وریان، رگ می زنم تظلم
کایت رتتیب عقل باطل، رگ می کنم ش

صد مهر دیده از ما، انداده نیم بوهس
صد جور رکده رب ما، اندیده یک جنایت

آیا رب هک گویم: این قصٔه رپیشان؟
یا رب هک رعهض دارم این رنج بنهایت؟

عقلم هب عشق او، چون رخصت بداد، گفتم
روزی هب رس رد آیم زین عقل بی کفایت

دل وصف او هب نیکی رکدی همیشه، آری
چون عشق سخت رگدد دل ژک کند روایت

بی غم کجا توان بود؟ آسوده کی توان شد؟
نی زین رطف تحمل، نی زان جهت عنایت

پیشنهاد

چهره روز

مغازه خودکشی
مغازه خودکشــی یک فانتــزی ســیاهِ تکان دهنده 
اســت. این رمان اثری از ژان تولی، نویســنده، طراح 
و کارگردان فرانســوی اســت که در سال ۱۹۵۳ به 
دنیا آمد. این رمان معروف ترین اثر ژان تولی اســت 
که در سال ۲۰۰۷ منتشــر شد و تاکنون به بیش از 
بیست زبان ترجمه شده است.رمان مغازه خودکشی 
از درخشــان ترین آثار فانتزی سیاهی است که در دو 
دهه گذشــته در جهان نوشته شده است. در سراسر 
کتــاب حضور متراکم مرگ وجــود دارد و در مقابل 
تالش برای ســاختن امید به زندگی، نبردی نمادین 
و مملو از شــوخی های ظریف را به وجود آورده است 
که در نهایت قرار است خواننده را میخ کوب کند. این 
رمان درباره خانواده تواچ و کســب وکار منحصربه فرد آن هاست. خانواده تواچ مغازه ای با این شعار 
دارند: »آیا در زندگی شکســت خورده اید؟ الاقل در مرگ تان موفق باشید.« مغازه آن ها که مغازه 
خودکشــی نام دارد، به افرادی که قصد خودکشی دارند خدمات ارائه می دهد. خانواده تواچ حتی 
به مشــتریان خود مشاوره خودکشــی هم می دهند و انواع و اقسام روش های مختلف برای پایان 
دادن به زندگی فالکت بارشان را به آن ها پیشنهاد می کنند.رمان در زمان و مکان نامشخصی اتفاق 
می افتد. اما چیزی که مشخص است، این است که ناامیدی فراگیر شده و بیشتر مردم دلیلی برای 
زنده بودن ندارند. شــاد بودن و خندیدن از عجیب ترین چیزها به شمار می رود و آمار خودکشی 
بسیار باال است. در این میان، مغازه خودکشی به خود افتخار می کند که به آدم ها کمک می کند 
تا از شــر زندگی راحت شوند.وقتی به اتاق خوابش برگشت، زنش به بالشت تکیه داده بود و مجله 

می خواند. زن پرسید »کی بود؟«...

هنری فورد
هنری فورد بزرگ )به انگلیســی: Henry Ford( )زاده ۳۰ 
ژوئیه ۱۸۶۳ – درگذشــته ۷ آوریــل ۱۹4۷( کارآفرین، 
مخترع، نویسنده و نظریه پرداز آمریکایی بود که شرکت 
خودروسازی فورد را در ســال ۱۹۰۳ تأسیس کرد.وی 
مخترع خط تولید صنعتی است که نخستین بار با هدف 
تولید خــودروی ارزان قیمت خط تولید را به کار گرفت. 
او نــه تنها انقالبی در صنعت اروپــا و آمریکا ایجاد کرد، 
بلکه ترکیب تولید انبوه کاال، دستمزد باال برای کارگران 
و قیمت پایین پیشــنهادی او چنــان تأثیری بر اقتصاد 
و جوامــع قرن بیســتم ایجاد کرد که آن را فوردیســم 
نامیدند.فورد دیدگاهی جهانی داشت و مصرف گرایی را 
باعث صلح در جهان می دانســت. هنری فورد به یکی از 
مشهورترین و متمول ترین مردان تاریخ صنعت تبدیل شد. او پس از مرگ، همهٔ ثروتش را به بنیاد فورد 
بخشید، اما ترتیبی داد که خانواده اش برای همیشه کنترل آن را در دست داشته باشند. فورد در کنار 
فعالیت های صنعتی و اقتصادی، یک نظریه پرداز و نویسنده ماهر نیز بود.هنری فورد به دلیل مخالفت 
با حضور ایاالت متحده آمریکا در جنگ جهانی دوم معروف اســت. در سال ۱۹۱۸ نیمی از خودروهای 
آمریکا فورد مدل تی بودند، که نکته جالب در مورد آن ها مشترک بودن رنگ مشکی آن ها بود.فورد در 
زندگینامه خود نوشته است: »هر مشتری می تواند خودرویی به رنگ دلخواه خود داشته باشد تا زمانی که 
این رنگ سیاه باشد.« تا پیش از راه اندازی خط تولید که برای فعالیت سریع تر تنها خودروی سیاه تولید 
می کرد، مدل تی به رنگ های دیگر مانند قرمز نیز تولید می شد. هنری فورد در ۳۰ ژوئیه ۱۸۶۳ در 
یک مزرعه در گرینفیلد تاونشیپ )در نزدیکی دیترویت، میشیگان( به دنیا آمد. پدر او ویلیام فورد 

نام داشت و اصلیت او به غرب انگلستان بازمی گشت. مادر او ماری لیتوگت فورد بود.

فرهنگ

هفتــاد و چهارمیــن دوره از جوایز »امی« برگزار شــد 
و ســریال های »وارثت« و »تد الســو« بــار دیگر خوش 
درخشیدند.به گزارش ایسنا و به نقل از ورایتی، در جریان 
مراسم دوشــنبه اهدای هفتاد و چهارمین دوره از جوایز 
»امی«، سریال »تد السو« که از شبکه »اپل تی وی پالس«  
پخش می شــود برای دومین سال پیاپی به عنوان برترین 
ســریال کمدی انتخاب شد.سریال »لوتوس سفید«  که از 
»اچ بــی او مکس«  روی آنتن مــی رود، نیز عنوان برترین 
مینی ســریال را به خود اختصاص داد. در این شب سریال 
»وارثت« که از »اچ بی او« پخش می شــود نیز به عنوان 
برترین سریال درام انتخاب شد. »وراثت« در سال ۲۰۲۰ 
نیز این جایزه را دریافت کرده بود.در این مراسم همچنین 
»لی جونگ جائه« بازیگر کره ای ســریال »بازی مرکب «  که از »نتفلیکس«  پخش شد به نخستین بازیگر 
آسیایی تبدیل شــد که جایزه بهترین بازیگر مرد نقش اول سریال درام را کسب کرده است. او همچنین 
چهارمین بازیگر آسیایی محسوب می شود که یکی از جوایز شاخه های بازیگری »امی« را دریافت کرده است.

در جریان این دوره از جوایز »زندایا« بازیگر سریال »ایفوریا« شبکه »اچ بی او«  به نخستین زن سیاه پوستی 
تبدیل شد که جایزه بهترین بازیگر زن نقش اول سریال درام را از آن خود کرده است. »زندایا« همچنین 
جوان ترین بازیگری محسوب می شود که تاکنون دو جایزه »امی«  دریافت کرده است.»جین اسمارت« بازیگر 
سریال »هکس« به عنوان برترین بازیگر زن سریال کمدی انتخاب شد و »جیسون سودیکیس« بازیگر سریال 
»تد السو« بار دیگر جایزه بهترین بازیگر مرد سریال کمدی را کسب کرد.»آماندا سیفرید« برای بازی در 
سریال »دراپ اوت« برنده جایزه بهترین بازیگر زن نقش اول مینی سریال شد و »مایکل کیتون« نیز برای 

»دوپسیک« به عنوان برترین بازیگر نقش اول مرد مینی سریال انتخاب شد.

نخستین های »جوایز امی« 
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