فرمانده کل ارتش:

ایران هر روز بالندهتر و قویتر پیش میرود

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

امیر سرلشکر موسوی گفت :نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران هر روز بالندهتر و قویتر با اقتدار به پیش میرود و پرچم استقالل کشور عزیز در جهان
برافراشــته اســت و تاکنون اجازه کوچکترین خدشه به استقالل کشور داده نشده است.به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی ارتش ،امیر سرلشکر سید
عبدالرحیم موسوی ،فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران در اختتامیه بیستمین دوره جامعهپذیری نظامی مشترک دانشگاههای افسری ارتش که در
مرکز آموزش شهدای وظیفه  ٠١نیروی زمینی ارتش برگزار شد ،اظهار داشت :پیشاپیش هفته دفاع مقدس را که یادآور روزهای حماسه و خون است ،گرامی
میداریم.سرلشکر موسوی افزود :به شهدای دفاع مقدس درود میفرستیم...
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در نشست خبری تشریح شد؛

جزییات مزایده  ۱۰۶۲خودروی لوکس

رئیسی پیش از عزیمت به نیویورک:

برنامهای برای مذاکره با آمریکاییها
ندارم
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رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانههای فروشگاهی سازمان مالیاتی:

در آینده هیچ فعال اقتصادی بدون عضویت
در سامانه مودیان نمیتواند فعالیت کند

رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانههای فروشــگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی ،گفت :تاکنون بیش از
 ۸میلیون و  ۳۰۰هزار حســاب تجاری توســط مودیان به سازمان امور مالیاتی کشور اعالم شده است.به گزارش
تسنیم ،محمد برزگری با بیان اینکه با اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان ،از نظام مالیاتستانی
سنتی به سمت نظام مالیاتی هوشمند حرکت کردهایم ،گفت :با اجرای این قانون و هوشمندسازی نظام مالیاتی،
راه فرار مالیاتی بسته خواهد شد.
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بانک مرکزی:

بخشنامهای برای افزایش هزینه پیامک
بانکها ندادیم
6

چرا هر ماه از حقوق بازنشستگان تامین
اجتماعی  ۲درصد کسر می شود؟
3

ظرفیت تولید نفت ایران چقدر است؟
4

برای تعویض شناسنامه با چه مدارکی به کجا مراجعه کنیم؟
با توجه به تاکید رئیس ســازمان ثبت احوال کشور برای تعویض شناسنامههای قدیمی( جلد قرمز) و
مشکل در اخذ خدمات در صورت نداشتن شناسنامه جدید ،روند تعویض شناسنامهها ،مدارک مورد نیاز
و محل مراجعه برای این کار از دغدغههایی اســت که اکثر شهروندان مطرح کرده و میخواهند بدانند
که برای تعویض شناســنامه با چه مدارکی به کجا مراجعه کنند.به گزارش ایسنا ،پیش از هرچیز نیاز
است بدانیم در چه مواردی میتوانیم نسبت به تعویض شناسنامه اقدام کنیم؛ در حال حاضر شهروندان
می توانند برای تعویض شناسنامه هایی که به دلیل قرار گرفتن در شرایط نامناسب مستعمل و فرسوده
شده اند ،شناسنامه هایی که به علت مرور زمان عکس ملصق به آن با صاحب شناسنامه تطبیق ندارد،
شناســنامه های دو برگی که صاحبان آن به ســن پانزده سال تمام رسیده باشند ،شناسنامه هایی که
صاحب آن تغییر مشــخصات ســجلی نام و نام خانوادگی و تغییر سن با رأی مراجع ذیصالح را دارد.
(شناسنامه هایی که با رأی مراجع ذیصالح از حیث مشخصات هویتی دارای تغییراتی شده اند) و همه
شناســنامه های قدیمی ( جلد قرمز) که به فرمت جدید شناسنامه ها تبدیل نشدند ،اقدام کنند.برای
تعویض شناسنامه باید صاحب شناسنامه به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی مراجعه کرده
و درخواست تعویض را با تکمیل مدارک مورد نیاز ارائه کند.
برای تعویض شناسنامه چه مدارکی الزم است:
مدارک مورد نیاز برای تعویض شناســنامه عبارتست از اصل شناسنامه در اختیار متقاضی به همراه ۲
قطعه عکس جدید با زمینه ســفید .در صورتی که تغییری در مشــخصات هویتی رخ داده باشد (نظیر
تغییر نام یا نام خانوادگی) ،ارائه مدارک مرتبط با آن تغییرات نیز الزامی است .به همراه داشتن شماره
ملی پدر ،مادر ،همسر و فرزندان برای تکمیل فرمهای مربوطه نیز الزامی است .در صورتی که ازدواج یا
طالق در شناسنامه فعلی ثبت نشده ارائه اصل سند ازدواج و طالق نیز الزم خواهد بود همچنین اخذ
درخواست تعویض شناسنامه صرفاً در دفاتر پیشخوان ارائه دهنده خدمات ثبت احوال انجام میشود.
مدارک مورد نیاز برای تعویض شناسنامه مستعمل و اخذ شناسنامه جدید:
برای تعویض شناسنامههای مستعمل نیاز به اصل شناسنامه ۲ ،قطعه عکس  ۳×۴تمام رخ
جدید ( برای اشخاص  ۱۵سال به باال ) میباشد .همچنین اگر شناسنامه ای که جهت تعویض ارائه
میشــود ،فاقد عکس باشــد ،ارائه اصل مدارک معتبر عکسدار از قبیل ( گذرنامه  ،کارت پایان خدمت
وظیفه عمومی یا معافیت ،گواهینامه رانندگی ،کارنامه عکســدار دوره های تحصیلی راهنمایی به باال ،
معرفی نامه عکسدار محصلین از سوی مدرسه ای که مشغول تحصیل میباشند؛ الزامی است.
مراحل درخواست و مدارک الزم برای صدور شناسنامه افرادی که شناسنامه خود را گم کردهاند:
-۱اشخاص  ۱۸سال به باال
-۲افراد کمتر از  ۱۸سال دارای حکم رشد ،پدر یا جد پدری ،با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر
از  ۱۸سال ،مادر تا زمانی که در قید زوجیت پدرصاحب شناسنامه ( فرد کمتر از  ۱۸سال ) باشد با ارائه
شناسنامه خود و سرپرست قانونی ( قیم  ،امین  ،وصی ) برای افراد صغیر و محجور با ارائه مدارک مستند
که سمت او احراز شده باشد ،میتوانند با مراجعه به ادارات ثبت احوال سراسر کشور(به دفاتر پیشخوان)
نسبت به تنظیم درخواست صدور شناسنامه المثنی به لحاظ فقدان یا از بین رفتن آن اقدام نمایند.
برای اشخاص زیر  ۱۸سال ،افرادی که شناسنامه خود را گم کردهاند ،شناسنامه جدید طبق درخواست
صاحب شناسنامه یا متقاضی حسب مورد ،با ارائه مدارک مثبته از جمله قیم نامه ،امین نامه ،وصیت نامه
و حکم رشد با مراجعه به دفاتر پیشخوان صادر میشود.
برای صدور شناسنامه گم شده مدارک زیر الزم است:
-۱اصل و تصویر مدارک عکسدار یا معرفی نامه عکسدار محصالن از سوی مدرسهای که در آن تحصیل
میکنند.
 -۲مدارک ازدواج و طالق (حسب مورد) واطالعات هویتی فرزندان.
چگونگی تغییر نام و نام خانوادگی در شناسنامه:
متقاضیان تغییر نام یا نام خانوادگی در وهله اول باید نســبت به کســب راهنمایی از کارشناسان دفاتر
پیشخوان یا ادارات ثبت احوال اقدام نمایند .تا با توجه به شرایط و تعیین این که شامل کدام بخش از
قوانین و مقررات میشوند؛ نسبت به انجام مراحل بعدی اقدام شود.
تعرفههای خدمات سازمان ثبت احوال کشور در سال جاری نیز از اینجا قابل دسترسی است.

کنعانی در نشست خبری:

احتمال گفتوگو در خصوص مذاکرات رفع تحریم
در نیویورک
تهران-ایرنا -ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت :احتمال اینکه در حاشــیه
نشست ،گفتوگوهایی در خصوص موضوع هستهای و مذاکرات رفع تحریمها
صورت بگیرد را رد نمیکنیم چراکه ایران به صورت طبیعی از هر فرصتی برای
بیان دیدگاههای خود در موضوعات مورد عالقه دوجانبه و بینالمللی استفاده
میکند.به گزارش خبرنگار سیاســت خارجی ایرنا ،ناصر کنعانی ســخنگوی
وزارت امور خارجه دیروز دوشــنبه در ابتدای نشست خبری با خبرنگاران که
در محل وزارت امور خارجه برگزار شــد ،گفت :روز گذشــته بیســت و هفتم
شــهریور ماه در تقویم جمهوری اســامی ایران به نام روز شعر و ادب فارسی
نامگذاری شــده است .روز بزرگداشت شاعر بلند پایه و گران مایه ایران زمین
اســتاد سیدمحمدحسین شهریار یاد و نام ایشان گرامی میداریم .همچنین بر
اساس ترتیب تاریخ ایام آینده روز پنجشنبه  ۳۱شهریور ماه سالروز آغاز جنگ
تحمیلی رژیم بعث عراق علیه جمهوری اسالمی ایران و آغاز هفته دفاع مقدس
است و به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره همه ایثارگران شهدا ،ادای احترام
میکنیم و به جانبازان عزیز دوران دفاع مقدس درود و سالم می فرستیم.وی
ادامه داد :الزم می دانم در این جلسه یادی کنم از شهدای دیپلماتهای وزارت
امور خارجه و دستگاه دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران که در سالهای دفاع
مقدس ایثارگرانه در جبهههای نبرد حاضر شــدند و جان خود را برای دفاع از
کشور و ملت و دفاع از اسالم و ارزشهای دینی و اسالمی فدا کردند .همچنین
روز یکشــنبه آینده سوم مهرماه ســالروز رحلت جانگداز حضرت رسول اکرم
پیامبر صلی اهلل و سالروز شهادت اکبر حضرت امام حسن مجتبی علیه السالم و
سه شنبه بعد پنجم مهرماه سالروز شهادت جانگداز حضرت امام علی بن موسی
الرضا امام هشــتم است و درود و سالم به پیامبر اکرم و امام حسن مجتبی و
امام رضا میفرســتیم.کنعانی به مراسم اربعین اشاره کرد و گفت :همچنین ما
ایام اربعین حسینی را پشــت سر گذاشتیم و آرزو میکنیم عزاداریهای همه
ارادتمندان و عاشــقان مورد قبول سیدالشهدا قرار گیرد و امیدوار هستیم که
این مراسم بزرگ با این شکوه و عظمت زمینه تقویت روح همدلی و همگرایی
ملتهای اسالمی و همه ملل آزاده و پایبندی به ارزشهای اخالقی و انسانی را
زمینه همگرایی را فراهم کند.
به رویکرد سیاسی برای پایان دادن به مسئله قفقاز معتقدیم
سخنگوی وزارت امورخارجه در پاسخ به سوالی در مورد اتفاقات در حوزه قفقاز
جنوبی گفت :موضع صریح و واضح جمهوری اســامی ایران در قبال تحوالت
در منطقه قفقاز جنوبی بارها در ســطوح مختلف به صورت رسمی بیان شده
اســت و در این ارتباط ابهامی وجود ندارد اما متاســفانه اخیرا ً از روز سهشنبه
هفته گذشته شــاهد آغاز درگیریهای جدید مرزی میان دو کشور همسایه
یعنی جمهوری آذربایجان و ارمنســتان بودیم که متاسفانه به کشته و زخمی
شدن طرفین هم منجر شده است .جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر سیاست
همسایگی و سیاست اصولی خود مبنی بر تالش برای کمک سازنده به حل و
فصل بحران های منطقه ای ســریع ترین زمان ممکن وارد عمل و تالشهای
سیاسی شــد.وی ادامه داد :در همین ارتباط گفتگوی نخست وزیر جمهوری
ارمنســتان با رئیس جمهوری اسالمی ایران انجام شد و در این ارتباط تبادل
نظر صورت گرفت .رئیسجمهوری دیدگاهها و مواضع جمهوری اسالمی ایران
را در این ارتباط بیان کرد و توصیههای سیاســی خود را به طرف ارمنستانی
منتقل کرد و بعد از آن گفتگوهای تلفنی وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی
ایران با همتای آذربایجان صورت گرفت که در این ارتباط جمهوری اســامی
ایران همانند سابق که از ابتدای بحران از هیچ گونه کمکی برای ایجاد آرامش
و پایان بخشــیدن به درگیریها دریغ نکرده بود در این مرحله هم با سرعت
عمل وارد شد و با تالشهای دیپلماتیک تالش کرد که آتش بس مجددا ً برقرار
شود و آرامش به میان دو کشور برگردد.کنعانی خاطرنشان کرد :مواضع اصولی
جمهوری اسالمی ایران کام ًال روشن و واضح است ما معتقد به ضرورت استفاده
از رویکرد و راهکارهای سیاسی برای پایان دادن به درگیریها و کاهش تنش
و ورود به گفتگوهای سیاسی برای حل و فصل اختالفات مرزی میان دو کشور

هســتیم .در خصوص ژئوپلیتیک منطقه و عدم تغییر مرزهای بین المللی نیز
سیاســت جمهوری اسالمی ایران کام ًال واضح و روشن است و بر ضرورت این
موضــوع همچنان تاکید میکند و معتقدیم که آن چیزی که میتواند به حل
و فصل این گونه اختالفات کمک کند ،هم وجود اراده سیاســی در دو کشور
برای شــروع گفتگوها و استفاده از چهارچوبهای منطقهای و تالشهای توام
با همسایگان است که به پایان دادن به تنشها و حل و فصل اختالفات کمک
کند .جمهوری اسالمی ایران بر مبنای سیاست همسایگی و روابط دوستانه و
بســیار نزدیکی با دو طرف درگیری دارد ،همچنان آماده است که برای پایان
دادن به تنش ها و اختالفات کمک بکند.
احتمال گفتوگو در خصوص مذاکرات رفــع تحریمها در نیویورک
وجود دارد
سخنگوی وزارت امورخارجه در مورد سفر رئیس جمهور به نیویورک و همراهی
علی باقری عضو ارشــدتیم مذاکره کننده کشورمان گفت :سفر رئیسجمهور
و هیئت همراه برای مشــارکت در هفتاد و هفتمین اجالس ســاالنه مجمع
عمومی ســازمان ملل متحد انجام شــده اســت و در مورد ارتباط با حضور
آقای باقری معاون سیاســی وزیر امور خارجه و مذاکره کننده ارشد جمهوری
اســامی ایران در مذاکرات رفع تحریمها بــرای همراهی با هیئت عالیرتبه
جمهوری اســامی ایران است .از طرفی برنامه تعریف شده ای برای گفتوگو
در خصوص مذاکرات رفع تحریمها در این ســفر و اجالس وجود ندارد اما به
طور طبیعی همواره نشســتهای بین المللی فرصت بسیار خوبی است برای
بیان دیدگاههای سیاســی و مذاکرات حاشیهای میان مقامات کشورها است و
فرصتی برای تبادل نظر در خصوص موضوعات مورد عالقه دوجانبه منطقهای
و موضوعات انجام و بینالمللی اســت که در حاشیه این نشست در خصوص
موضوع هستهای و مذاکرات رفع تحریمها صورت بگیرد و این احتمال را هم رد
نمیکنم.وی تاکید کرد :به طور طبیعی جمهوری اسالمی ایران از هر فرصتی
برای بیان دیدگاههای خود در مورد عالقه دوجانبه و بینالمللی اســتفاده می
کند .جمهوری اســامی ایران هیچ موقع میز مذاکرات را ترک نکرده است و
مذاکرات ســازنده را به عنوان یک روش مناسب و منطقی و معقول برای حل
و فصل اختالفات می داند که در حاشــیه این نشست گفتگوهای دوجانبهای
با طرفهای مذاکــره کننده در خصوص مذاکــرات تحریمها صورت گیرد و
احتمال میرود که در حاشیه نشست های مجمع عمومی سازمان ملل هم این
گفتگوها برگزار می شود .همانطور گه گفتیم ایران روش سیاسی و استفاده از
چهارچوبهای چند جانبه بین المللی را یک روش مناســب برای حل پرونده
ها و موضوعات داغ و پیچیده میداند و به طور طبیعی جمهوری اسالمی ایران
از هر فرصتی برای بیان دیدگاه های ســازنده به منطقه خود استفاده میکند
و مجمع عمومی ســازمان ملل یکی از این فرصت های مناســب پیش روی
جمهوری اسالمی ایران است.
ایران معتقد اســت که همگرایی میان جریانهای مقاومت ،به صلح و
ثبات در منطقه کمک میکند
کنعانی در پاســخ به سؤال خبرنگاری در مورد از سرگیری روابط بین حماس
و ســوریه گفت :دولت ســوریه ســالها میزبان خوب و گرمی برای گروهها و
جریانهای مقاومت فلسطینی بوده است ،در نتیجه تحوالت سالهای گذشته
خاصه گرفتار شدن جمهوری عربی سوریه در بحران داخلی مبتنی بر طراحی
خارجی ،متاسفانه روابط میان جنبش حماس و دولت عربی سوریه دچار خلل
و نقصان شده بود .تحوالت سالهای اخیر نشان داد که اساساً تهدید اصلی برای
صلح ثبات و امنیت کلیه طرفهای منطقهای از جمله سوریه و همچنین برای
همــه طرفهایی که در منطقه معتقد به ضرورت همگرایی برای حفظ صلح و
ثبات هستند،رژیم صهیونیستی است.
ادامه در صفحه دوم
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رئیسجمهور گفت :در سفر به نیویورک هیچ برنامهای برای مذاکره یا
مالقات با آمریکاییها برنامهریزی نشده و هیچ برنامهای هم برای دیدار
با آنها نداریم.به گزارش خبرگزاری مهر ،حجت االســام سید ابراهیم
رئیسی صبح دیروز دوشنبه پیش از عزیمت به نیویورک برای شرکت
در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در جمع
خبرنگاران درباره برنامهها و اهداف این سفر ،گفت :این سفر به دعوت
دبیرکل سازمان ملل متحد و برای شرکت در هفتاد و هفتمین نشست
مجمع عمومی برگزار میشــود.وی حضور در این نشســت را فرصتی
برای بیان دیدگاههای عقالنی و منطقی جمهوری اسالمی ایران دانست
و اظهار داشــت :به دلیل اینکه فضای رســانهای در دنیا تحت تسلط
قدرتهای بزرگ و نظام ســلطه قرار دارد باید از این فرصتها در جهت
تبیین مواضع جمهوری اســامی ایران و بیان ظلمهایی که نسبت به
ملت بزرگ ایران شــده است استفاده کرد.رئیس جمهور با بیان اینکه
امروز جوامع بشــری از ظلم و بیعدالتیها رنج میبرند افزود :حضور
در نشست مجمع عمومی ســازمان ملل متحد و تبیین این ظلمها و
بــی عدالتیها در واقع میتواند یکی از جلوههای جهاد تبیین باشــد.
رئیســی در تشریح برنامههای دیگر خود در این سفر ،تصریح کرد :در
حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل دیدارهای دوجانبهای با سران برخی
کشورهای خواهیم داشــت.وی تاکید کرد :در این سفر هیچ برنامهای
برای مذاکره یا مالقات با آمریکاییها برنامهریزی نشده و هیچ برنامهای
هم برای دیدار با آنها نداریم.رئیسجمهور دیدار با ایرانیان مقیم آمریکا
اصل
را یکی دیگر از برنامههای سفر خود به نیویورک برشمرد و گفتِ :
حضور در این اجالس و انجام دیدارها همه در راستای سیاست خارجی
جمهوری اسالمی که بر مبنای عزت ،حکمت و مصلحت است خواهد
بود.رئیسی خاطرنشان کرد :به برکت خون شهدا و مقاومت ملت ایران
در برابر تهدیدها و تحریمهــا ،به عنوان نادی تمدنی بزرگ و از طرف
ملتی با عزت حضور مقتدر در آنجا خواهیم داشت.وی با اشاره به اینکه
بدون لکنت از حق ملت بزرگ ایران دفاع میکنیم ،و مظالم و مفاسدی
که عالم را رنج میدهد تبیین خواهیم کرد ،گفت :امیدوارم که این سفر
بتواند نماد اعتماد مردم باشــد و آثاری برای کشور و نظام مان و برای
ملتهای مسلمان و مستضعف عالم داشته باشد.
مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو:

کمبود حاد ِس ُرم نداریم

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل ســازمان غذا و دارو در پاســخ به
اظهاراتی درباره کمبود ســرم در کشور ،با بیان اینکه کمبود حاد و
مدیریتنشدهای در زمینه سرم نداریم ،درباره وضعیت ذخایر سرم در
کشــور توضیح داد.دکتر حسین شمالی در گفتوگو با ایسنا ،درباره
وضعیت ذخایر سرم در کشور ،گفت :به طور عادی میانگین مصرف
ســرم در کشــور زیر  ۱۰میلیون واحد در ماه است و در پیکهای
مصرف به  ۱۱الی  ۱۲میلیون واحد در ماه میرســد .بر این اســاس
امسال برای تامین  ۱۴میلیون واحد سرم در ماه برنامهریزی کردیم
که شــرکتهای تولیدی دارند این میزان را تولید میکنند .در عین
حال از قبل برای واردات هم مجوز داده بودیم که محمولهها در حال
واردات اســت و آنها را توزیع میکنیــم .وی افزود :تقریبا تا پایان
شهریور ماه بیش از  ۱۵میلیون واحد سرم توزیع میکنیم که به این
معناســت که تقریبا  ۴۰تا  ۵۰درصد بیش از میزان معمول سرم را
تامین کردهایم.
اولویتهای توزیع سرم
شمالی درباره اظهاراتی مبنی بر سهمیهبندی سرم نیز گفت :در این
زمینه برنامه توزیع استانی نزدیم ،اما خود دانشگاههای علوم پزشکی
مکلفند که سرم را بر اســاس اولویتها توزیع کنند که اولویتها با
مراکز بستری و بیمارستانها است و سپس بخش خصوصی .بنابراین
در حال حاضر عمدتا ســرم به بیمارستانها داده میشود و طبیعتا
ســهمیهای که به بخش خصوصی داده میشود ،کمتر است .با این
حال این شــرایط به صورت پایدار نخواهد بود و در روزها و هفتهای
آتی انشاءاهلل این محدودیت هم مرتفع میشود.
کمبود حاد سرم نداریم
وی با بیان اینکه از لحاظ کمبود سرم ،کمبود حاد و مدیریتنشدهای
نداریم ،اظهار کرد :به طوری که مراکز اصلی درمانی در سراسر کشور
ســرم دارند و هرجایی هم که اعالم کمبود میشود ،ما بالفاصله یک
محموله برایشــان ارسال میکنیم .از جنبه تامین سرم هیچ وقفهای
نداریم و داریم تامین میکنیم ،اما مقداری میزان مصرفمان بیش از
حد انتظار بوده که این هم مقطعی اســت و انشاءاهلل مشکلی ایجاد
نمیکند و رفع میشود.
شرکتهای داخلی سه شیفته کار میکنند
شــمالی درباره وضعیت تامین مواد اولیه در تولید داخلی ســرم نیز
گفت :در زمینه تولید داخلی ســرم و تامین مــواد اولیه آنها هیچ
مشکلی وجود ندارد و شرکتها دارند به صورت سه شیفت و با تمام
ظرفیتشان تولید را پیش میبرند.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

@sobheqtesad

ایران هر روز بالندهتر و قویتر پیش میرود

امیر سرلشکر موســوی گفت :نظام مقدس
جمهوری اســامی ایران هــر روز بالندهتر
و قویتــر با اقتدار به پیــش میرود و پرچم
استقالل کشور عزیز در جهان برافراشته است
و تاکنون اجازه کوچکترین خدشه به استقالل کشور داده نشده است.به گزارش
ایسنا به نقل از روابط عمومی ارتش ،امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی ،فرمانده
کل ارتش جمهوری اسالمی ایران در اختتامیه بیستمین دوره جامعهپذیری نظامی
مشترک دانشگاههای افسری ارتش که در مرکز آموزش شهدای وظیفه  ٠١نیروی
زمینی ارتش برگزار شــد ،اظهار داشت :پیشاپیش هفته دفاع مقدس را که یادآور
روزهای حماسه و خون است ،گرامی میداریم.سرلشکر موسوی افزود :به شهدای
دفاع مقدس درود میفرستیم و آن روزهایی را که برای آزادیخواهان و حقطلبان

گزیده خبر
با حکم رئیس جمهوری؛

رئیس جهاد دانشگاهی ،سرپرست معاونت
علمی ریاستجمهوری شد
رئیــس جهاد دانشــگاهی با حکم رئیــس جمهوری،
ت جمهوری
ی و فناوری ریاس 
سرپرســت معاونت علم 
شــد.به گزارش ایســنا ،دکتر روح اهلل دهقانی فیروز
آبادی با حکم رئیس جمهوری ،با حفظ سمت فعلی به
عنوان سرپرست معاون علمی و فناوری رئیس جمهور
منصوب شد.در متن این نامه قید شده است« :جناب آقای دکتر روح اهلل دهقانی
فیروز آبادی نظر به مراتب شایستگی ،تجارب و سوابق علمی و مدیریتی جنابعالی
به موجب این حکم با حفظ ســمت فعلی ،به عنوان سرپرست معاونت علمی و
فناوری رئیس جمهوری منصوب میشوید.امید است با اتکال به خداوند متعال
و اهتمام به «عدالت محوری»« ،روحیه انقالبی»« ،مردمداری»« ،پاکدســتی» ،
«فساد ستیزی»« ،قانونمنداری» ،مفاد عهدنامه دولت مردمی» با برنامه ریزی و
حرکت جهادی برای تحقق منویات مقام معظم رهبری در حوزه علم و فناوری
در پیشــبرد اهداف دولت مردمی و ایران قوی مجدانه کوشــا باشــید.توفیق و
سربلندی آن جناب را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و انجام
ماموریتها و وظایف محوله از خداوند متعال مسالت مینمایم».
اسالمی:

صهیونیستها مرجع تقلید آژانس شدهاند
رئیس ســازمان انرژی اتمی گفت :اتهامات علیه ایران
را اســرائیل مطرح کرد اما االن برای آژانس بیناللملی
انرژی اتمی ،اسرائیل مرجع تقلید شده است!به گزارش
خبرنگار مهر ،محمد اســامی رئیس ســازمان انرژی
اتمی در جریان گفتگو با برنامه صف اول ضمن اشــاره
به دستاوردهای اخیر صنعت هستهای کشورمان گفت :در حوزه سالمت و پالسما
درمانی اخیرا ً بر روی سه بیمار در تهران روند درمانی انجام شد که نتیجهی مثبتی
داشت.وی افزود :به دنبال این هستیم ،جوی که علیه صنعت هستهای کشورمان
به راه افتاده است تا مسیر ما را مسدود کنند ،با استفاده از دستاوردهای گوناگون
و متنوع از بین ببریم.رئیس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد :در حوزه شرکتهای
دانش بنیان نیز در ســازمان انرژی اتمی مرکزی را برای تعامل پژوهشــگران و
سرمایهگذاران فراهم کردیم.اسالمی گفت :روایتگری که صهیونیستها و غربیها
از برنامه هستهای ایران میکنند و اتهاماتی که علیه صنعت هستهای ما دارند از
 ۲۰سال پیش ادامه دارد.وی افزود :از  ۲۰سال پیش جریانی علیه صنعت هستهای
کشورمان توســط منافقین و به رهبری صهیونیســتها در مسیر سازمانهای
بینالمللی مانند شــورای امنیت و آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار گرفت که
در نهایت منجر به اعمال تحریمهای سنگین علیه ایران شد.رئیس سازمان انرژی
اتمی کشورمان تصریح کرد ۲۰ :سال مذاکرات که توسط مسئولین مختلف انجام
شــد و در نهایت به توافق برجام رســید که یک توافق با دو ستون است .در یک
ستون ما برای شفافیت و اعتمادسازی سرعت خود را کاهش دادیم و آنها نظارت
خود را بیشتر کردند و در ستون دیگر قرار بر رفع اتهامات و تحریمها علیه ایران
بــود.وی افــزود :غرب تعهدات خود را اجرا نکرد و از برجام خارج شــد ،حاال که
قصد برگشت به برجام را دارند میگویند این مسائل جدید و غیر از برجام است!
این مســائل از ســال  ۲۰۰۳وجود دارد و االن در سال  ۲۰۲۲اتفاق جدیدی رخ
نداده اســت.رئیس سازمان انرژی اتمی تاکید کرد :اتهامات علیه ایران را اسرائیل
مطــرح کرد اما االن برای آژانس بیناللملی انرژی اتمی ،اســرائیل مرجع تقلید
شده است!وی در ادامه گفت :چطور میشود که یک سازمان بینالمللی زیر نظر
سازمان ملل از منافقین که دستانش به خون هزاران ایرانی آغشته است ،پیروی
کند.رئیس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد :در مذاکراتی که در دولت قبل انجام
شده بود ،گفته بودند که اطالعاتی در دست ما است و برای بازدید از چهار مکان
به ما دسترسی بدهید که ما این پرونده را ببندیم .برای این اتهامات هم سند معتبر
نداشتند.وی در ادامه افزود :آمدند ،بازدید کردند و رفتند و هیچ اثری جز آلودگی
پیدا نکردند که این آلودگی نیز ممکن است در همه جا باشد.اسالمی با اشاره به
توافق سال گذشته با رافائل گروسی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت:
با گروســی تفاهم کردیم و آن بیانیه منتشر شد و گفتیم شما سواالتتان را به ما
بدهید و ما جواب سواالت را به شرط اینکه پرونده را ببندید ،میدهیم.وی گفت:
آژانس گفت ما پرونــده دوتا از مکانهای ادعایی را میبندیم و در مورد  ۲مکان
بعدی روشنگری بیشتر کنید .بعدا ً از آن دو مکان پروندهی یکی را بستند که البته
مجددا ً پرونده همان مکان را باز کردند!اسالمی افزود :برای مثال یکی از این اماکن
یک معدن متروکه اســت که بیش از  ۳۰ســال بال استفاده است.رئیس سازمان
انرژی اتمی گفت :در جمهوری اســامی ایران یک مورو فعالیت هستهای وجود
ندارد که به آژانس اعالم نشده باشد یا آژانس از آن بی اطالع باشد .کلیه فعالیتها
تحت نظارت آژانس اســت.معاون رئیس جمهور گفت :امروز در حدود  ۲درصد
از ظرفیت هســتهای دنیا مربوط به ایران است ،اما حدود  ۲۵درصد از بازرسیها
از ایران انجام میشــود!وی افزود :آژانس و مدیرکل باید از جایگاه حقوقی آژانس
صیانت کنند.اســامی تصریح کرد :پیغامها و پیامهای که از طرف آژانس آمده
است نشان میدهد که قصد بستن این پرونده را دارند .امیدواریم صادق باشند و
بیش از این وقت خود را تلف نکنند و فکر نکنند که با این عامل فشار بتوانند فشار
حداکثری خود را اعمال کنند.وی افزود :موضوع حائز اهمیت این است که اراده
سیاســی باید برای بستن وجود داشته باشد ،اراده سیاسی االن برای فشار است،
باید اراده سیاســی خود را خرج بستن پرونده کند.رئیس سازمان انرژی اتمی در
تشریح برنامه پیشنهادی ایران در مجمع عمومی آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز
گفت :پیشــنهاد قطعی و مشخص ما طرح موضوع خاورمیانه عاری از سالحهای
هستهای در مجمع عمومی آژانس بین المللی است.

@sobheqtesad

سیاست

فرمانده کل ارتش:

دنیا که الگو و سرمشقآفرین اســت ،گرامی میداریم.فرمانده کل ارتش در ادامه
با اشــاره به حضور افســرانی از «فراجا» در این دوره آموزشی عنوان کرد :امسال
هــم توفیق حضور جمعی از فراجا را در میان افســران ارتــش داریم؛ فراجا یکی
از بخشهای خدوم ،پرکار ،ســودمند و مفید برای ملت عزیز است.وی ادامه داد:
کارکنان فراجا بهعنوان مدافعان امنیت و نظم اجتماعی ،در جای جای این مملکت
مشغول به خدمت به مردم هستند و ما قدردان این عزیزان هستیم.موسوی سپس
با اشــاره به خدمات و تالشهای سخت و شبانهروزی نیروهای کشوری و لشکری
در ایام اربعین گفت :امســال حرکت بزرگ شبانهروزی را که دهها برابر سالهای
گذشــته در آن خدمترسانی شد در عرصه اربعین حسینی شاهد بودیم که جای
قدردانی و تشکر دارد.فرمانده کل ارتش گفت :برابر قانون اساسی ،ارتش ماموریت
پاسداری از استقالل کشور را برعهده دارد .شما افسران و فرماندهان آینده چنین
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ارتشــی هســتید که آمدهاید این ماموریت بسیار مهم و حیاتی را به بهترین نحو
ممکن انجام دهید.وی افزود :پیشینیان ما تا امروز با تمام توان خود ،بار سنگین این
مسئولیت خطیر را بر دوش گرفتهاند و از آن سربلند بیرون آمدهاند .نظام مقدس
جمهوری اســامی ایران هر روز بالندهتر و قویتر با اقتدار به پیش میرود .پرچم
استقالل این کشــور عزیز در جهان برافراشته است و تاکنون اجازه کوچکترین
خدشه به استقالل کشور داده نشده است.فرمانده کل ارتش تصریح کرد :با وجود
همه دشمنیها ،کینهورزیها ،اقدامات خصمانه و تهدیدات دشمنان این انقالب و
دشمنان این آب و خاک ،حتی یک وجب از خاک پاک این کشور به دشمن داده
نشده و تمامیت ارضی آن حفظ شده است .این یعنی ماموریت ارتش با کمک ملت
و سایر نیروهای مسلح به خوبی انجام شده و ارتش سربلند است.موسوی خطاب
به دانشجویان دانشگاههای افسری ارتش تاکید کرد :پیشینیان شما در زمین ،هوا
و دریا جنگیدند و پایمردی کردند تا این پرچم برافراشته ،تا ملت ایران سرافراز و
سربلند و نام ایران اسالمی جاودانه بماند .بیش از  48هزار از مردان مرد این ارتش،
خلعت زیبای شهادت پوشیدند ،دهها هزار نفر به افتخار جانبازی رسیدند و بقیه هم
از شاغل و بازنشسته ،جوانان و پیشکسوتان بر سر پیمان خود ایستادهاند تا آنچه
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فرماندهی معظم کل قوا امر بفرمایند با پای سر اجرا کنند.وی ادامه داد :هماینک
و در تمام ســاعات شــبانهروز همرزمان ما ،در هوا ،دریا و زمین ،از اوج آسمان تا
عمق دریا و از مرزهای زمینی تا مدار  20درجه در اقیانوسها مشغول پاسداری از
این کشور عزیز هستند .شما براداران عزیز به چنین جمعی پا نهادید ،مبارکتان
باد پوشیدن لباس سربازی ارتش اسالم .مبارکتان باد پیوستن به جمع پاسداران
اســتقالل ،تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسالمی.فرمانده کل ارتش خاطرنشان
کرد :ایمان ،فداکاری ،شــجاعت و ازخودگذشتگی پیشنیاز پا گذاشتن در این راه
نورانی اســت و دانش ،ورزیدگی روحی و جسمی ،فنون فرماندهی و رزم و توانایی
بهکارگیری بهینه فناوری بخشی از لوازم موفقیت است که انشاءاهلل با عزم و اراده
و همت شــما و فرماندهان و اســتادان محقق خواهد شد.وی در پایان گفت :الزم
میدانم یک بار دیگر در این مراسم عهدی را که منسوب به حضرت امیرالمومنین
(ع) است ،برای شــما عزیزان تکرار کنم که انشاءاهلل تا لحظه شهادت در قلب و
جان ما حل شود؛ «ای مالک! من و تو هر دو سربازیم و چه نیکوست که عمرمان بر
خاک و خون میدان نبرد به پایان برسد و فردای قیامت در پیشگاه خداوند بزرگ،
گلگونکفن و سپیدروی محشور شویم؛ انشاءاهلل».

کنعانی در نشست خبری:

احتمال گفتوگو در خصوص مذاکرات رفع تحریم در نیوورک

ادامه از صفحه اول
بنابراین ما شــاهد تغییر رویکرد تعداد قابل توجهی از کشورها و طرفهای منطقهای
در بازســازی و اصالح روابط خودشان با جمهوری عربی سوریه بوده ایم.وی ادامه داد:
هم تالشهای انجام شده و هم نگاه جدیدی که در صحنه فلسطین نسبت به ضرورت
توجه به ظرفیت سوریه در حمایت از حقوق مشروع ملت فلسطین شکل گرفته است،
نتیجه تالشهای طرفهای منطقهای و عالقهمندان به منافع صلح و ثبات و امنیت در
منطقه از جمله جمهوری اســامی ایران و حــزب اهلل لبنان و حتی تالشهای مثبت
روسیه است و ما شاهده گرم شدن مناسبات جمهوری عربی سوریه با حماس هستیم.
به طور طبیعی معتقد هســتیم این همگراییها در جهت منافع ملتهای منطقه و در
جهت منافع ملت مظلوم فلســطین است و به تقویت جایگاه فلسطین در مقابل رژیم
صهیونیســتی کمک میکند و جمهوری اسالمی ایران نیز این روند را تشویق کرده و
حمایت میکند و معتقد است که همگرایی میان جریانهای مقاومت می تواند کمک
کند به تقویت صلح و ثبات در منطقه کند و مضاف بر اینکه اساســاً ملت فلســطین
نیازمند حمایت موثر همه دولتها و ملتها هستند که به حقوق مشروع ملت فلسطین
ایمان دارند و از آن حمایت میکنند ،بنابراین ما این روند را مثبت می دانیم و همچنان
حمایت میکنیم.سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سوالی در مورد درگیریهای
اخیر میان تاجیکستان و قرقیزستان گفت :تاجیکستان و قرقیزستان از کشورهای مهم
آســیای مرکزی هستند که این منطقه در سیاســت محوری جمهوری اسالمی ایران
نقش اصلی دارد و ما این منطقه را جزو مناطقی میدانیم که ظرفیتهای بسیار خوبی
برای همکاری میان جمهوری اسالمی ایران با جمهوریهای این منطقه وجود دارد که
مناسبات جمهوری اسالمی ایران با دو جمهوری تاجیکستان و قرقیزستان هم مناسب
مناسبات نزدیک و دوستانهای است به ویژه در یک سال گذشته ما شاهد جهش بسیار
خوبــی در روابــط دوجانبه ایران با این دو جمهوری مهم آســیای مرکزی بودهایم اما
متاسفانه شاهد از سرگیری مجدد تنشها و برخوردهای مرزی میان دو کشور جمهوری
تاجیکستان و قرقیزستان هستیم .ایران بر مبنای سیاست همسایگی و منطقهای و بر
اســاس مناسبات خوبی که با این دو جمهوری دارد اعالم آمادگی کرد که کمک کند.
همچنین در صورت اعالم نیاز طرف متقابل به کاهش تنشها و ایجاد آرامش و ترغیب
روند گفتگوهای دو جانبه برای حل اختالفات آمادگی کامل دارد.وی افزود :قربانی شدن
تعدادی از شهروندان و نیروهای نظامی دو طرف در درگیریهای اخیر مایه تاسف است
و ما نگران استمرار این درگیریها هستیم و معتقدیم گفتوگو و راهحل های سیاسی
بهترین روش برای حل و فصل این بحران اســت و طــرف های دیگر منطقه هم می
توانند برای حل و فصل بحران کمک کنند.جمهوری اسالمی ایران از هیچ تالشی برای
کاهش تنش و حل اختالفات بر مبنای راهکارهای دوجانبه و سیاسی دریغ نخواهد کرد.
ارسال سوخت رایگان به لبنان موضوعیت ندارد
وی در مورد ســفر هیاتی از حزب اهلل به ایران برای انعقاد قرارداد سوختی ،گفت :روابط
جمهوری اسالمی ایران و دولت و ملت لبنان روابط دوستانهای است .جمهوری اسالمی
ایران همواره تالش کرده اســت در جهت کمک به رفع مشکالت لبنان اعم از مشکالت
سیاسی به ویژه در دو سال اخیر نیز در کمک به رفع مشکالت اقتصادی لبنان در حوزه
انرژی نقش سازنده خود را ایفا کند .جمهوری اسالمی ایران در همه چارچوب مناسبات
دوستانه و سازنده با دولت لبنان و در راستای توسعه همکاریهای دو جانبه خود با این
کشور در سطوح مختلف ارتباط دارد و گفتوگوها صورت میگیرد و گفتوگوهایی هم
با وزارتخانههای مربوط به حوزه انرژی لبنان انجام داده اســت .ما حمایت از دولتهای
دوســت و کمک به رفع مشــکالت آنها و کمک به رفع مشکالت اقتصادی کشورهای
دوســت در منطقه بخشی از سیاست رسمی و اصولی جمهوری اسالمی ایران است و در
ارتباط با لبنان هم همین موضوع صدق میکند و گفتگوهای میان دو کشور در سطوح
مختلف انجام شده است.کنعانی تاکید کرد :در جریان دیدار سفیر جمهوری اسالمی ایران
با مقامات و وزیر مربوطه لبنان ،گفتوگوهایی صورت گرفته است و ایران اعالم آمادگی
کرده است که بتواند در چارچوب گفتگوهای فنی و اقتصادی دو کشور ،راهکارهای کمک
اقتصادی به لبنان را بررسی کند و در همین چارچوب گفتوگوها ادامه دارد .در همین
چارچوب گفتوگوها ادامه دارد و جمهوری اسالمی متناسب با ظرفیت خود و متناسب
با وضعیت لبنان و همچنین ظرفیتهای تکنیکی در این کشور آمادگی دارد که به رفع
مشکالت لبنان در چارچوب منافع و مصلحت دوجانبه کمک کند و این سیاست کلی و
اصولی جمهوری اسالمی ایران است و با مذاکرات میان دو کشور انشاهلل زمینه برای کمک
در حوزه اقتصادی به لبنان بیش از گذشته فراهم میشود.سخنگوی وزارت امور خارجه
گفت :البته بحث ارسال سوخت رایگان مطرح نیست .گفتوگوهای ما در حوزه مناسبات
اقتصادی از جمله تامین انرژی درحوزه نفت و ســوخت در حوزه برق ،در قالب بسته در
حال مذاکره است .بنابراین موضوع رایگان موضوعیت ندارد بلکه کمک به رفع مشکالت
انرژی هم در حوزه سوخت و هم در حوزه برق مطرح است و با توجه به مذاکرات جاری
و پیشــرو میان دو کشور امیدوار هستیم زمینه کمک موثر جمهوری اسالمی برای رفع
بخشی از نیازها و مشکالت ملت لبنان را فراهم کند.
میزبان هیات اقتصادی و تجاری بزرگی از روسیه خواهیم بود
ســخنگوی وزارت امورخارجه در پاسخ به سوالی در مورد اینکه طی امروز و چند روز
آینده جمهوری اســامی ایران میزبان هیاتی اقتصادی و تجاری بزرگی از فدراسیون
روسیه خواهد بود،گفت :امروز و چند روز آینده ایران میزبان هیأت اقتصادی و تجاری
بزرگی از فدراســیون روسیه خواهد بود که شــامل بیش از  ۶۰شرکت از شرکتهای
مختلف خصوصی و دولتی این کشور خواهد بود که این هیأت دهها جلسه با همتایان و
شرکتهای ایرانی خواهند داشت.وی ادامه داد :ترکیب هیاتی روسی بینهایت ،ترکیب
بسیار متنوعی است و زمینههای مختلف مورد عالقه دو کشور برای همکاری را در بر
میگیرد ،از جمله در زمینههای غذایی ،کشاورزی ،شیالت ،آبزیان ،کشاورزی و ماشین
آالت کشاورزی ،مصالح ساختمانی ،حمل و نقل و ترانزیت و قطعات خودرو و حتی در
زمینه تجهیزات پزشــکی و سیستمهای مخابراتی و و در حوزه ارتباطات ،بنابراین این
گفت و گو زمینههای مختلفی را شــامل میشود.کنعانی خاطرنشان کرد :واقعیت امر

این است که نتیجه آمدن چنین هیاتی و برگزاری چنین نشستهای متنوع و مختلفی
میان بخشهای اقتصادی و تجاری دو کشــور عمال نتیجه یکسال تالشهای مشترک
دو کشور در حوزههای مورد عالقه است .سفرهای متعدد و سفرهایی که بیش از  ۷یا
 ۸وزیر دولت جمهوری اســامی ایران به روسیه و مسکو داشتهاند ،سفرهای متعددی
که وزیران ،معاونین نخست وزیر و مقامات مختلف فدراسیون روسیه به تهران داشتهاند
و مذاکراتی که در ســطوح مختلف میان روسای جمهور دو کشور و وزیران خارجه دو
کشور انجام شده و سفرهای متعددی که معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه
به مسکو داشته و میزبان هیاتهای روسیه در تهران بوده است.وی ادامه داد :بنابراین
اتفاقی که در حال رخ دادن عم ً
ال بخشی از نتایج تالشهای مشترک دو کشور در طول
یکسال گذشته مبنی بر تقویت همکاریها و مناسبات اقتصادی میان جمهوری اسالمی
ایران و فدراســیون روسیه بوده است .معتقد هستیم که گسترش این مناسبات تامین
کننده منافع و مصالح مشــترک میان دو کشور است و جمهوری اسالمی ایران از هر
تحول مثبتی که در مناسبات ایران با همسایگان مبتنی بر منافع مشترک شکل بگیرد
اســتقبال میکند.سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد :نکته مهم دیگر این است
که در حوزههای همکاریهای استانی هم به دلیل تالشهای گذشته و تالشهایی که
در یک ســال اخیر رخ داد زمینههای بسیار خوبی در حوزه همکاریهای استانی میان
استانهای جمهوری اسالمی ایران و استانهای فدراسیون روسیه گرفته است و گفت
وگوی مختلفی میان دستگاه دیپلماسی و معاونت اقتصادی به استانداران کشور انجام
شــده اســت و در مجموع فضای خوبی را در روند گسترش همکاریهای اقتصادی و
تجاری میان جمهوری اسالمی ایران و روسیه شاهد هستیم و بخشی از نتایج تالشهای
جمهوری اسالمی و دولت در تمرکز بر سیاست همسایه محور تلقی میشود.
هیچ گفتوگوی دوجانبهای با مقامات آمریکا در این سفر نخواهیم داشت
کنعانی درباره دیدار احتمال مقامات ایرانی با بایدن گفت :هیچ گفتوگوی دوجانبهای با
مقامات آمریکا در این سفر نخواهیم داشت .رئیس جمهوری در این ارتباط به صراحت
و شــفافیت دیدگاه جمهوری اســامی ایران را بیان کردهانــد .در حوزه مذاکرات هم
ارتباطــات و تماسها در همان چارچوب از طریق اتحادیه اروپایی ادامه دارد و در این
زمینه هرگونه تحولی هم در همین چارچوب رخ میدهد.سخنگوی وزارت امور خارجه
تصریح کرد :بنابراین تاکید میکنم سفر آقای باقری ارتباطی به گفتوگوی دوجانبه با
مقامات آمریکایی در حاشیه نشست سازمان ملل در بحث هستهای و در هیچ موضوع
دیگری ندارد و نخواهد داشت.
ایران هیچزمانی تریبونهای عمومی مجامع بینالمللی را ترک نکرده است
کنعانی درباره چشــمانداز سفر رئیس جمهور به نیویورک و حضور در مجمع عمومی
سازمان ملل گفت :همانطور که گفتیم سفر رئیس جمهور به نیویورک به منظور شرکت
در اجالس مجمع عمومی ساالنه سازمان ملل متحد است و ایشان بر اساس برنامهریزی
انجام شده است .امروز عازم این سفر شدند و صبح روز دوم این اجالس هم سخنرانی
رســمی خود را در مجمع عمومی ســازمان ملل متحد خواهند داشت.وی بیان کرد:
جمهوری اســامی ایران همواره از حضور در مجمع عمومی ســازمان ملل متحد به
عنوان فرصتی بــرای بیان دیدگاههای اصولی خود در ارتباط با مســائل مهم جهانی
اســتفاده کرده است و در این نشســت هم رئیس جمهور بر همان مبنا در اجالس و
انجام ســخنرانی رسمی دیدگاهها و نقطهنظرات صریح جمهوری اسالمی را در ارتباط
بــا روندها و تحوالت منطقهای و جهانی بیان میکنــد و به منظور یافتن راهحلهای
معقول ،سیاسی و مبتنی بر منفعت جهانی در ارتباط با موضوعات پیچیده بینالمللی
دیدگاههای خود را بیان میکنند.سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد :در چارچوب
این ســفر برنامههای متنوعی تدارک دیده شده است عالوه بر سخنرانی رسمی ایشان
دیدارهای دوجانبه با همتایان خود با کشــورهای مختلف در حاشــیه نشست مجمع
عمومی خواهند داشــت و در کنفرانسهای خبری برنامهریزیشده شرکت میکنند و
نشست جمعی با اصحاب رسانه و مدیران مسئول رسانههای گروهی بینالمللی خواهند
داشــت.کنعانی افزود :همچنین در نشســت با نخبگان و شخصیتهای دینی شرکت
میکنند و با جمعی از ایرانیان مقیم آمریکا دیدار و گفت وگو خواهند داشت .بنابراین
جمهوری اسالمی ایران از این نشست به عنوان یک فرصت برای بیان دیدگاههای خود
در صحن مجمع عمومی و هم نشســت دوجانبه اســتفاده میکنند و به تدریج نتایج
این دیدار و تحوالت دیپلماتیک در طول حضور ایشــان در نیویورک رخ خواهد داد به

اطالع مردم خواهد رســید .وی تصریح کرد :ما هیچزمانی تریبونهای عمومی مجامع
بینالمللــی را ترک نکردهایم و رئیس جمهــور هم بر حضور در این اجالس هم تاکید
داشــتند برای اینکه مواضع رســمی و صریح جمهوری اســامی ایران را در ارتباط با
موضوعات بینالمللی و منطقهای با صراحت و شفافیت از تریبون مجمع عمومی سازمان
ملل به اطالع همه شــنوندگان در حوزه جهانی برسانند.کنعانی در پاسخ به سوالی در
مورد دستاوردهای حضور آیتاهلل رئیسی در نشست سران شانگهای اظهار داشت :سفر
رئیس جمهورکشورمان به ازبکستان با دو هدف و منظور صورت گرفت ،بخش اول سفر
ایشان مربوط به پاســخ به دعوت رسمی همتای ازبکستانی بود که سفر بسیار مهم و
حائز اهمیتی در مناســبات دو جانبه جمهوری اسالمی ایران با این کشور مهم آسیای
مرکزی بود که این سفر در تاریخ  ۲۳شهریور انجام شد و مالقات با همتای اربسکتانی
صورت گرفت و گفتگوهای وزرای همراه آقای رئیسجمهور با همتایان خود نیز صورت
گرفت که و بر مبنای اراده سیاسی مشترک دو کشور برای گسترش روابط فیمابین در
حوزههای مختلف مذاکرات ســازندهای را شاهد و شاهد امضای  ۱۷سند در حوزههای
مختلف بودیم .از بعد دوم ،این ســفر بسیار برای دو کشور حائز اهمیت و نقطه تحول
در جهت مناسبات دو کشور و ملت بود .بخش دیگر سفر مربوط به مشارکت ایشان در
بیســت و دومین نشست سازمان شانگهای بود .ایران در نشست قبلی سران به عنوان
عضو رسمی سازمان به رسمیت شناخته شد و در این سفر سند تعهدات عضویت ایران
در این سازمان به امضای وزیر خارجه و دبیرکل سازمان شانگهای امضا و نشستهای
جانبی سفر حائز اهمیت بود و دیدار دوجانبه رئیس جمهور با روسای جمهور روسیه،
چین ،تاجیکستان ،بالروس و نخستوزیرا ن هند و  ...بخش مهم دیگری از سفر رئیس
جمهور بود و سفر موفقی از حیثت مناسبات دوجانبه ایران و ازبکستان و هم از حیث
مناســبات ایران با سازمان بود.وی در پاسخ به ســوالی در مورد احتمال دیدار آیتاهلل
رئیســی با نخست وزیر ژاپن و کشورهای آمریکای التین گفت :در این سفر بخشی از
برنامههای سفر دیدار با مقامات کشورهای مختلف و روسای جمهور و نخست وزیران
و همتایان کشــورهای مختلف اســت و در این زمینه برنامه ریزیها انجام شده است.
همچنین در این حوزه مناسبات ایران با کشورهای آمریکای التین مناسبات مهم و حائز
اهمیت و رو به پیشــرفت بوده و در یک سال گذشته گامهای خوبی در جهت تقویت
مناسبات با کشورهای مختلف برداشته شده است.

هرگونه اظهارات مداخلهجویانه مقامــات آمریکایی را در موضوعات داخلی
جمهوری اسالمی ایران قاطعانه مردود میدانیم
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره اظهارات مقامات آمریکایی درباره درگذشت مهسا
امینی گفت :ما هرگونه اظهارات مداخلهجویانه مقامات آمریکایی را در موضوعات داخلی
جمهوری اســامی ایران قاطعانه رد و مــردود میدانیم .دولت آمریکا اگر نگران ملت
ایران اســت محاصره ظالمانه و یکجانبه غیرقانونی چند دههای خود علیه ملت ایران
را بردارد و از سیاســتهای ظالمانه علیه ملت ایران دست بردارد.کنعانی افزود :اساسا
اینگونه اظهارات مقامات آمریکا ،اظهارات مداخلهجویانه و دخالت آمیز در امور داخلی
جمهوری اسالمی ایران است و جمهوری اســامی ایران اینگونه اظهارات را اظهارات
غیرمفیدی میداند و به مقامات دولت آمریکا توصیه میکند که به مسائل داخلی خود
و به حقوق ملت آمریکا بپردازند و در ارتباط با اینگونه موضوعات که مرتبط با مسائل
داخلی دیگر کشــورهای مستقل است مداخله نکنند.وی درباره گمانهزنیهایی درباره
ش کانال موازی مذاکرات رسمی گفت :گمانهزنیهای خبری و احیانا رسانهای را
گشای 
در ارتباط با روند مذاکرات تایید نمیکنم .روند مذاکرات چارچوب مشــخص و روشنی
دارد و در همــان چارچوب گفت وگوها و مذاکــرات صورت گرفته و دیدگاهها منتقل
شده اســت و در همین چارچوب ادامه پیدا خواهد کرد.سخنگوی وزارت امور خارجه
تصریح کرد :اگر منظور از روند موازی نقشآفرینیهای توام با حســن نیت طرفهای
ثالث است این موضوع جدیدی نیست و پیش از این هم کشورهای مختلف عالقهمندی
و نگاه توام با حســن نیت تالش کردهاند در ارتباطات دیپلماتیک نقش ســازندهای را
برای نزدیک کردن دیدگاههــای طرفهای مذاکره یا طرفین مذاکره ایفا کند.کنعانی
بیان کرد :جمهوری اسالمی ایران همواره از این تالشها و اقدامات و رویکردهای توأم
با حسن نیت دیپلماتیک استقبال و گفتوگو کرده و دیدگاههای خود را منتقل کرده
است .هر کشوری اگر با نگاه به ضرورت کمک به حل و فصل اختالفات و نزدیک کردن
دیدگاههای طرفین در این مسیر گام بردارد و نقشی ایفا کند جمهوری اسالمی ایران
ی ســابق از چنین رویکردی استقبال میکند.وی درباره الیحه دولت به مجلس
کما ف 
درباره بحث اســناد شانگهای گفت :بحث عضویت در شــانگهای و اسناد روند رسمی
داشت که در دو اجالس گذشته سران سازمان همکاری شانگهای محقق شد .تصویب
عضویت رســمی در اجالس سال گذشته و امضای تعهدات جمهوری اسالمی ایران در
روند عضویت که در نشســت اخیر با امضای وزیر امور خارجه و دبیرکل سازمان ،گام
دوم محقق شد.ســخنگوی وزارت امور خارجه بیان کرد :برای طی روند عضویت کامل
و دائمی یک روند اداری در چارچوب دبیرخانه ســازمان همکاری شانگهای وجود دارد
و مجموعه اســنادی که باید تایید شود .این روند در چارچوب اداری و موازینی که در
حوزه دبیرخانه شــانگهای تعریف شده با دقت و سرعت در حال انجام است و در زمان
خود در این زمینه اطالع رسانی صورت خواهد گرفت.
در رابطه با فوت «ملکه» بر اساس عرف دیپلماتیک عمل کردیم
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره موضع ایران درباره فوت ملکه بریتانیا گفت :طرف
ایرانی در ارتباط با این موضوع هم به لحاظ پروتکلی متناســب با روابط دوجانبه و هم
از منظر عمل متقابل در مناسبتهای مشــابه براساس عرف رایج دیپلماتیک و آداب
شناخته شــده دیپلماتیک عمل کرده است.کنعانی بیان کرد :مناسبات میان کشورها
در خال شــکل نمیگیرد و مبتنی بر چارچوبهای مناسبات دوجانبه ،عمل و واکنش
متقابل است ما در این زمینه مبتنی بر اعراف شناخته شده و نزاکت دیپلماتیک عمل
کردیم و امیدوار هســتیم در دوران پیش رو شــاهد بهبود و ارتقای مناسبات دوجانبه
میان دو کشور باشیم و در چارچوب منافع و مصالح مشترک بتوانیم گامهای جدیدی
را به سمت جلو برداریم.
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کشدار شدن پرداخت وام  ۲۰۰میلیون تومانی مسکن روستایی

یک لحظه خودمان را جای روستاییان بگذاریم

کشدار شدن پرداخت وام  ۲۰۰میلیون تومانی
مسکن روســتایی هم به از دست رفتن فصل
گرما منجر شــد ،هم رکود ساخت و ساز را در
پی داشت ،هم هزینهها را باال برد و هم مردم را
کالفه کرد .حاال هم شــنیده میشود شرط و شروط بعضی از بانکها غوز باالغوز شده
اســت.به گزارش ایسنا ،شاید باورش سخت باشد اما بعد از  ۱۰ماه از تصویب افزایش
تسهیالت ساخت مسکن روســتایی از  ۱۰۰به  ۲۰۰میلیون تومان ،هنوز کسانی که
به بانک برای دریافت این وام مراجعه میکنند با جملهی «بخشــنامه به دســت ما
نرسیده اســت» مواجه میشوند.حکایت وام  ۲۰۰میلیون تومانی مسکن روستایی به

@sobheqtesad

اقتصاد کالن

www.sobh-eqtesad.ir

داستان هزار و یک شب تبدیل شد .هر هفته گفتند هفتهی دیگر ،هفتهی بعد گفتند
ماه دیگر ،ماه بعد گفتند هفتهی دیگر .دســت آخر هم اعالم کردند یارانه این وام ۴۰
هزار میلیارد تومان میشــود و پرداخت آن پایه پولــی را باال میبرد .به قول نیکزاد ـ
رییس بنیاد مســکن ،وام را ندادید پایه پولی هم باال رفت .باالخره  ۱۵شهریور ۱۴۰۱
بانک مرکزی اعالم کرد که ضوابط پرداخت وام مسکن روستایی را به بانکها فرستاده
و  ۹بانک شامل صادرات ،ملت ،مسکن ،تجارت ،ملی ،سپه ،رفاه کارگران ،کشاورزی و
پست بانک مکلف به پرداخت این وام هستند.معاون بنیاد مسکن هم در این خصوص
به ایســنا گفت که «بانکهای عامل باید به واحدهای استانی خود سهمیهها را اعالم
کنند که این فرآیند احتماال یکی دو روز طول میکشــد» .از آن یکی دو روز هم ۱۰
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روز گذشته اما سیستم بانکی ککش نگزیده است!روز گذشته محمد مخبر ـ معاون اول
رییسجمهور بر تسریع پرداخت وام مسکن روستایی تاکید کرد .اما بر اساس ضوابط
پرداخت تسهیالت مسکن روستایی ،پرداخت یارانه سود از محل صندوق ملی مسکن
وزارت راه و شهرسازی تامین میشود اما اعالم نشده این صندوق خالی است یا پر .البته
پرداخت وام شروع نشده از گوشه و کنار ،سنگاندازی برخی بانکها به گوش میرسد.
بنا به گفته عبدالجالل ایری ـ سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ،یکی از شروط اخذ
وام ،ارائه سند مسکونی است ،در حالی که عموم واحدهای روستایی فاقد سند رسمی
هستنند .اما حتی اگر وام هم بیاید دیگر نمیتوان فصل گرما را برگرداند ،تورم مصالح
ساختمانی در  ۱۰ماه گذشته را دور زد یا مشکالت اقتصادی برخی روستاییان را جبران
کرد.درباره تورمزا بودن  ۴۰هزار میلیارد تومان یارانه وام  ۲۰۰میلیون تومانی مســکن
روســتایی نظر دادن شاید کار چندان سختی نباشد .اما شاید هیچکس به اندازهی آن
فرد روستایی که به امید دریافت این وام با چک و قرض ،خانهی خود را ساخته و حاال
موعد چکاش فرا رسیده تاوان آن امیدوار شدن را پس نداده است.

چرا هر ماه از حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی  ۲درصد کسر می شود؟
جامعــه بیــش از چهار میلیــون نفــری بازنشســتگان و
مستمریبگیران تحت پوشش ســازمان تأمیناجتماعی ،هر
ماهه در فیشهای حقوقی خود شــاهد کســر مبلغی تحت
عنوان «دو درصد ماده  »۸۹هستند که برخی از آنان ،از علت
کسر این مبلغ و مســتندات قانونی آن اطالع دقیقی ندارند.
بــه گزارش اقتصاد آنالین ،کســر دو درصد از حقوق ماهیانه
بازنشستگان و مستمریبگیران تأمیناجتماعی ،برای استفاده
آنان و افراد تحت تکفل ایشان از خدمات درمانی این سازمان،
براساس ماده  ۸۹قانون تأمیناجتماعی انجام میشود و قانون
تأمیناجتماعی ب ه منظور مســاعدت به بازنشستگان ،سرانه
درمان را که در دوران اشــتغال و برای شــاغالن بیمهپرداز ۹
درصد میباشــد ،در دوران بازنشســتگی به  ۲درصد تقلیل
داده است.مجتبی طهماسبی آشــتیانی ،سرپرست ادارهکل
مســتمریهای ســازمان تأمیناجتماعی در این مورد گفت:
طبــق مــاده ( )۸۹قانــون تأمیناجتماعی ،افــرادی که به
موجب این قانون ،بازنشســته یا ازکارافتاده شده یا میشوند،
افراد بالفصل خانواده آنها و همچنین افرادی که مســتمری
بازماندگان دریافت میکنند ،با پرداخت دو درصد از مستمری
دریافتی از خدمات درمانی برخوردار خواهند شد و مابهالتفاوت

مبالــغ پرداختی مســتمریبگیران به موجب ایــن قانون تا
هزینههــای واقعی درمان ،از طرف ســازمان تامیناجتماعی

از افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و
لشگری چه خبر؟
یک کارشــناس حوزه کار ،اجرای نظام پرداخت هماهنگ حقوق برای همه
شــاغلین و بازنشستگان در کشور را خواستار شــد و تاکید کرد :باتوجه به
شرایط اقتصادی و وضع معیشت آحاد جامعه و به منظور پرهیز از تبعیض در
پرداخت حقوقها شایســته است که تمهیدات الزم در خصوص بازنگری در
افزایش حقوق کارمندان و کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری
همچون بازنشستگان تامین اجتماعی صورت گیرد.حمید نجف در گفتوگو
با ایسنا ،با اشاره به افزایش  ۳۸درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
اظهار کرد :دولت در خصوص بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش  ۳۸درصد
به عالوه  ۵۱۵هزار تومان ثابت را لحاظ کرد که احکام آن از شهریور ماه صادر
شد ولی در مورد بازنشستگان کشوری و لشگری همچنان  ۱۰درصد افزایش
حقوق لحاظ می شود که این امر نیاز به بازنگری دارد.وی افزود :بازنشستگان
کشوری و لشگری چشم انتظار تصمیم دولت هستند که آیا برای آنها نیز این
افزایش منظور خواهد شد یا نه؟ این کارشناس حوزه کار متذکر شد :وقتی
از تورم صحبت می کنیم این تورم همه افراد و گروهها را شــامل می شود و
کارمند و کارگر و بازنشســته را در برمی گیرد .در حال حاضر با مشکالت و
نارسایی های ناشی از تورم روبه رو هستیم ولی دولتها همه ساله تالش می
کنند بر اساس تورم حقوق ها را افزایش دهند البته امسال اتفاقی که رخ داد
این بود که بر خالف ســنوات قبل ناهماهنگی در افزایش حقوق و پرداختی
ها را شاهد بودیم.نجف تصریح کرد :در سالهای گذشته تفاوت در پرداختها
شاید در حد دو سه درصد بود ولی امسال در حوزه بازنشستگان سایر سطوح
تامین اجتماعی افزایش  ۳۸درصدی را در نظر نگرفتند و مثل شاغلین دولت
و بازنشستگان کشوری و لشگری ،افزایش  ۱۰درصد تعیین شد .این مساله
برخی نگرانی ها در جامعه بازنشستگان را ایجاد کرد اما در نهایت خواسته به
حق آنها محقق شد.وی با این اعتقاد که افزایش  ۱۰درصدی حقوق شاغلین
و بازنشستگان دولت با توجه به نرخ تورم منصفانه نیست ،افزود :قرار بود در
خصوص افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری و شاغلین دولت نیز
تصمیماتی گرفته شود که هنوز خبری نیست و تکلیفشان روشن نشده است.
این کارشناس حوزه کار در پایان بر ضرورت اجرای نظام پرداخت هماهنگ
حقوق برای همه شاغلین و بازنشستگان تاکید کرد و گفت :با توجه به شرایط
اقتصادی و تورمی و وضعیت معیشــت آحاد جامعه الزم است که نسبت به
افزایش حقوق کارمندان و کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری
نیز همچون بازنشســتگان تامین اجتماعی تمهیدات شایسته و الزم هرچه
سریعتر پیش بینی شود.
در مرداد ماه

چقدر کاالی احتکار شده کشف شد؟
طبق آمار سازمان حمایت در مرداد ماه کاالهای احتکار شده مکشوفه شامل
کاالهای اساسی از جمله برنج ،چای ،روغن نباتی ،شکر ،تخم مرغ ،تجهیزات
پزشــکی ،انواع شوینده و غیره به ارزش بیش از  ۹۶میلیارد و  ۶۷۲میلیون
تومان بوده اســت .به گزارش ایسنا ،بر اساس اطالعات منتشر شده از سوی
ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ،در مرداد امسال برای
مقابلــه با هرگونه احتکار احتمالی کاال ۲۸ ،هزار و  ۳۶۰مورد بازرســی از
انبارها و مراکز نگهداری کاال از ســوی بازرسان سازمانهای صنعت ،معدن
و تجارت سراســر کشور انجام شده است .بر این اساس این بازرسیها منجر
به تشــکیل  ۱۳۶۲فقره پرونده برای واحدهای متخلف شده است.کاالهای
مکشوفه نیز شامل کاالهای اساسی از جمله برنج ،چای ،روغن نباتی ،شکر،
تخم مرغ ،تجهیزات پزشــکی ،انواع شــوینده و غیره به ارزش بیش از ۹۶
میلیارد و  ۶۷۲میلیون تومان بوده است.همچنین بر اساس آمار ثبت شده از
فعالیت بازرسان استانها ،از ابتدای سال جاری تاکنون ،بیش از  ۱۵۹هزار و
 ۹۸۹مورد بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کاال صورت گرفته و در نتیجه
آن  ۱۴هــزار و  ۸۶۹فقره پرونده تخلف بــه ارزش بیش از  ۱۴هزار و ۸۲۳
میلیارد تومان شده است.

پرداخت میشــود.وی افزود :کســر این مبلغ همانگونه که
گفته شد بابت استفاده بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان

از خدمات درمانی تأمیناجتماعی اســت و ارتباطی به هزینه
صــدور دفترچههای کاغــذی ندارد .برخی از بازنشســتگان
و مســتمریبگیران با این تصور که کســر دو درصد ســرانه
درمان ،تنها هزینه چاپ دفترچههای کاغذی اســت ،در پی
استقرار سامانه نسخه الکترونیک و حذف دفترچههای کاغذی
درمان ،تصور میکردند که کســر این مبلغ باید متوقف شود،
درحالیکه سرانه درمان ارتباطی به چاپ دفاتر فیزیکی درمان
ندارد و براســاس نص صریح قانون تأمیناجتماعی از حقوق
بازنشســتگان کســر و صرف هزینههای درمانی این عزیزان
میشود.براساس اعالم روابطعمومی سازمان تأمیناجتماعی،
همچنین الزم به ذکر اســت به موجب بند  ۴ماده  ۱۳الیحه
قانونی راجع به بیمه همگانی خدمات درمانی کشــور مصوب
 ۳/۸/۱۳۷۳مجلس شــورای اسالمی ،وصول حق بیمه درمان
از صاحبان حرف و مشاغل آزاد در قالب سرانه درمان مصوب
هیــات وزیران صــورت میپذیرد لذا درخصــوص گروهی از
مستمریبگیران که ســوابق بیمهپردازی آنان در قالب حرف
و مشاغل آزاد بوده است ،در دوران بازنشستگی هزینه درمان
آنان برمبنای سرانه درمان مصوب هیأتوزیران محاسبه و از
مستمری پرداختی کسر میشود.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار عنوان کرد

سردرگمی صادرکنندگان خشکبار در ورود ارز
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار
گفت :سال گذشته صادرات پسته به
واردات موبایل پیوند داده شد و اعالم
کردند کسانی که می خواهند موبایل
وارد کننــد بایــد ارز صادرکنندگان
خشکبار را داشته باشند که تغییراتی
هم در این باره حاصل شد .اما امسال
نمیدانیم دقیقا چه کار کنیم و تکلیف
ارز صادرکنندگان مشخص نیست.به
گزارش ایســنا ،محمد حسن شمس
فرد در همایش ملی سالمت پسته که
امروز با حضور وزیر جهادکشاورزی،
رئیس ســازمان انرژی اتمــی برگزار
شد با اشــاره به اینکه همایش امروز
مربوط به آفالتوکســین و باقی مانده
سموم اســت ،گفت :تقریبا  ۲۵سال
است که گرفتار آفالتوکسین هستیم.
البته آفالتوکسینی که با آن درگیریم
با نوعی که قبال بــا آن مواجه بودیم،
متفاوت است.وی ادامه داد :یک پسته

آلوده در کانتینر  ۲۵تنی ممکن است
محموله را مرجوع کند و تشــخیص
این موضــوع نیز بــرای صادرکننده
بســیار دشوار اســت .به همین دلیل
صادرکنندگان دستگاههای مختلفی
را برای بررســی پســتههایی که قرار
است صادر شوند اســتفاده میکنند
تا حتــی پســتههایی که لکــه دار
هستند نیز جدا شوند.رئیس اتحادیه
صادرکنندگان خشکبار اضافه کرد :اما
بحث باقیمانده ســموم فقط چندین

سال اســت که مطرح شــده است.
تقاضا داریم وزارت جهاد کشــاورزی
در کنار باغداران باشــد و در خصوص
سمومی که باغداران مصرف میکنند
نظارتهای الزم را داشــته باشــند و
باغــداران را راهنمایی کنــد.وی در
ادامه اظهــار کرد :صادرکنندگان کاال
را براســاس دالر آزاد از باغــدار تهیه
میکننــد و ســپس آن را صادر می
کنند.چندین ماه طول میکشد تا ارز
آنها را وارد کشــور کنند .این ارز باید

وارد سامانه نیما شود .سالهاست که
با بانــک مرکزی مذاکراتی کردیم که
این تفاوت ارز باعث ضرر تولیدکننده
ها است .سال گذشته صادرات پسته
را به واردات موبایل پیوند دادند.اعالم
کردند کسانی که می خواهند موبایل
وارد کننــد بایــد ارز صادرکنندگان
خشکبار را داشته باشــند .تغییراتی
هــم در این بــاره حاصل شــد .اما
امسال نمیدانیم دقیقا چه کار کنیم.
صادرکننــدگان نمیتواننــد در ضرر
باشــند .کاهش صــادرات مربوط به
همین مسائل دست و پاگیر است.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار
در ادامه تصریح کرد :در مورد صادرات
در قانون به صراحت عنوان شــده که
هر نوع عوارضی بــر صادرات ممنوع
است .امســال نیم درصد به صادرات
خشکبار اضافه شــده است که برای
صادرکننده آن هم در شرایطی که در
واردات ارز مشکل دارند ،بسیار مشکل
است .از وزیر درخواست داریم که این
نیم درصد در شــش ماهه دوم سال
برداشــته شود و همچنین تکلیف ارز
صادرکنندگان هم مشخص شود.

چرا واریز حقوق این گروه از بازنشستگان عقب افتاد؟

گزارشهــا حاکی از آن اســت که اختــاالت بانکی،
عامل عدم واریز حقوق برای بازنشســتگانی بوده که در
روزهای تعطیل باید حقوق برای آنها واریز میشــد.به
گزارش اقتصاد آنالین بــه نقل از خبرآنالین ،در حالی
دولت پرداخت حقوق بازنشســتگان با احکام جدید را
از بیستم شــهریورماه آغاز کرده که عدم واریز حقوق
برای برخی بازنشســتگان در روزهای گذشــته باعث
نگرانی آنها شــده بود.اما گزارشها حاکی از آن اســت
کــه اختالالت بانکــی ،عامل عدم واریــز حقوق برای
بازنشســتگانی بوده که در روزهای تعطیل باید حقوق

برای آنها واریز میشد.بر همین اساس ،این گروه گفته
شده که دیروز حقوق برایشان واریز میشود.بنا به این
گزارش ،واریز ششــمین حقوق  ۱۴۰۱بازنشســتگان
کارگری که براســاس وعدهها عــددی متفاوت خواهد
بود ،از بیستم شــهریورماه آغاز شده است و مستمری
بازنشستگان براســاس حروف الفبا واریز میشود.طبق
احکام جدید صادر شده ،بازنشستگان تامیناجتماعی از
 ۲۰تا  ۳۱شهریور ماه حقوق و مزایای خود را با اعمال
 ۳۸درصد افزایش به عــاوه  ۵۵۰هزار تومان دریافت
میکنند.درحال حاضر بازنشستگان مشمول میتوانند

عالوه بر مشــاهده احکام جدید ،افزایش اعمال شــده
ش مستمری شــهریور ماه مشاهده کنند.تا
بر روی فی 
ماه گذشــته ،مستمری بازنشستگان سایر سطوح بگیر
سازمان تامین اجتماعی بر مبنای افرایش  ۱۰درصدی
پرداخت میشد .این شــیوه افزایش به دنبال مداخله
مجلس باطل اعالم شد .در نتیجه دولت پذیرفت تا برای
ی و هشت درصدی
این گروه از بازنشستگان افزایش س 
در نظر بگیرد.سازمان تامین اجتماعی بالغ بر  ۳میلیون
و  ۶۰۰هزار بازنشسته دارد .از این تعداد ،یک میلیون و
 ۶۰۰هزار نفر سایر سطوح بگیر هستند.

وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد

باید به جایگاه اول تولید پسته در دنیا برسیم
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت تولید محصول سالم گفت :باید به جایگاه اول تولید پسته در دنیا برسیم.به گزارش ایسنا ،سید جواد ساداتینژاد در همایش سالمت پسته
که صبح دیروز با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی ،مدیران و معاونان وزارت جهاد کشاورزی و فعاالن بخش خصوصی پسته برگزار شد با بیان اینکه محصول سالم جایگاه خاصی
برای ما دارد ،گفت :رئیس جمهوری در بازدید اخیر خود از وزارت جهاد کشــاورزی ماموریتهایی را برای این وزارتخانه تعیین کردند که یکی از آنها تولید محصول باکیفیت،
سالم ،ارزان با منشا داخلی است.وی ادامه داد :در سازمان حفظ نباتات دفتری تحت عنوان معاونت سالمت غذا تشکیل شده است و میان سازمان حفظ نباتات ،سازمان غذا و
دارو و دامپزشکی ارتباط خوبی وجود دارد و همه در تالش هستند که سالمت محصوالت غذایی را بررسی کنند.وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد :اینکه محصول سالمی تولید
کنیم هم در داخل کشور و هم در بازارهای خارجی از اهمیت خاصی برخوردار است .تالش داریم عالوه بر تولید محصوالت سالم برای مصرف کنندگان داخلی دغدغه مشتریان
در دنیا را نیز برطرف کنیم .وی عنوان کرد :نگاه ما این است که محصوالت صادرات محور با استانداردهای بینالمللی تولید کنیم.ساداتینژاد در ادامه گفت :صادرکنندگان باید
نشان و هویت محصوالت ایرانی را در دنیا مشخص کنند .گاهی در برند سازی دچار چالش هستیم .برای مثال عشایر ما بخشی از گوشت کشور را تولید میکنند و دامهای آنها
از علوفه مراتع طبیعی تغذیه میشوند طبیعتا محصول نهایی با گوشتی که به صورت پرواری تولید میشود متفاوت است و قطعا قیمت آن نیز تفاوت دارد .بنابراین باید تفاوت
محصوالتمان را برای خریداران مشخص کنیم.وی با اشاره به اینکه آموزش و اطالع رسانی وظیفه مهمی است که بر عهده سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی است،
اظهار کرد :امیدواریم در تولید پسته مجددا به رتبه اول برسیم ،اگر چه در سطح زیرکشت در جایگاه اول قرار داریم.به گفته وی آمریکا ۲برابر بیشتر از ما محصول پسته تولید
میکند و دلیل ارزانی پسته در آمریکا نیز نسبت به ما همین است.وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد :باید در راستای نوسازی و شناسنامهدار کردن باغات و همچنین نهالهای
ی شده اقدامات الزم را انجام دهیم .امروز دنیا براساس مزرعه پیش میرود.وی اظهار کرد :دو پروژه بینالمللی در پسته داریم که در حال رسیدن به مراحل پایانی است.
گواه 
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گزیده خبر
رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانههای فروشگاهی سازمان مالیاتی:

در آینده هیچ فعال اقتصادی بدون عضویت
در سامانه مودیان نمیتواند فعالیت کند
رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانههای فروشــگاهی و
ســامانه مودیان ســازمان امور مالیاتی ،گفت :تاکنون
بیش از  ۸میلیون و  ۳۰۰هزار حســاب تجاری توسط
مودیان به سازمان امور مالیاتی کشور اعالم شده است.
به گزارش تسنیم ،محمد برزگری با بیان اینکه با اجرای
قانون پایانههای فروشگاهی و ســامانه مودیان ،از نظام مالیاتستانی سنتی به
ســمت نظام مالیاتی هوشــمند حرکت کردهایم ،گفت :با اجــرای این قانون و
هوشمندسازی نظام مالیاتی ،راه فرار مالیاتی بسته خواهد شد.وی افزود :در نظام
مالیاتی ســنتی ،میزان داده و اطالعات شخص محور بود و قالبا دریافت مالیات
از این طریق بر اســاس چانهزنی بود ،اما با اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و
سامانه مودیان و هوشمند شدن نظام مالیاتی ،اطالعات به صورت دقیق در اختیار
نظــام مالیاتی قرار بوده و مورد بهره بــرداری قرار میگیرد.رئیس مرکز تنظیم
مقررات پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه
هدف اصلی از ساماندهی حسابهای تجاری و غیرتجاری ،مبارزه با فرار مالیاتی
و جلوگیری از پولشویی اســت ،افزود :در این راستا سازمان امور مالیاتی کشور
در مرحله اول در خردادماه و تیرماه ســال جاری اعالم کرد که مودیان حساب
های تجاری مربوط به فعالیت کسب و کارشان را به سازمان امور مالیاتی کشور
اعالم کنند که تاکنون بیش از  ۸میلیون و  ۳۰۰هزار حســاب تجاری توســط
مودیان به ســازمان امور مالیاتی کشور معرفی شده اســت.برزگری با اشاره به
اینکه در مرحله دوم کلیه حسابهای متصل به ابزارهای پرداخت و دستگاههای
کارتخوان به عنوان حساب تجاری تلقی شدند ،اظهار داشت :ضمن اینکه کلیه
حسابهای اشخاص حقوقی ،حســاب تجاری محسوب میشوند ،سازمان امور
مالیاتی کشور با همکاری و هماهنگی بانک مرکزی کلیه حساب های غیرتجاری
را به صورت مستمر پایش میکند.وی با بیان اینکه در آینده هیچ فعال اقتصادی
بدون عضویت در سامانه مودیان و استفاده از پایانه فروشگاهی نمیتواند فعالیت
کند ،گفت :حسب مصوبه مراجع مربوط ثبتنام اشخاص مشمول توسط سازمان
مالیاتی کشور انجام خواهد شد ولی بارگزاری اطالعات توسط خود مودیان انجام
میشود .شرکتهای پذیرفته شــده در بورس و فرابورس به عنوان اولین گروه
فراخوان شــده اشخاص مشــمول اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه
مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی از اول آبان  ۱۴۰۱هستند.

رنگ باختن بازار مسکن در شهریور
ظاهرا تورم ماهیانه بازار مســکن شــهر تهران از  ۲.۵به  ۱.۸درصد رسیده که
کمترین میزان از فروردین ماه ســال جاری تاکنون محسوب میشود؛ این آمار
که از دادههای غیررســمی به دســت آمده ورود آرام بازار به نیمه دوم سال را
نشان میدهد.به گزارش ایسنا ،ثبت دادههای جدید از بازار مسکن شهر تهران،
رنــگ باختن انتظارات افزایشــی در آســتانه ورود به نیمه دوم ســال را تایید
میکند .بررسیها نشان میدهد شهریورماه امسال تورم ماهیانه در بازار مسکن
در پایتخت به پایینترین حد خود از فروردین ســال جاری رســیده است.آمار
غیررســمی روایت میکند که تورم ماهیانه در بازار مســکن شهر تهران از ۲.۵
درصد در مردادماه به  ۱.۸درصد در شهریورماه رسیده است .این در حالی است
که با توجه به نوسانات اندک قیمت دالر در هفتههای اخیر انتظار میرفت بازار
مســکن تحت تاثیر قرار گیرد.مطابق اطالعات سامانه کیلید ،در  ۲۳روز ابتدای
شهریورماه  ۱۴۰۱متوسط قیمت مسکن شهر تهران طبق نرخهای پیشنهادی با
وزندهی به مناطق بر اساس تعداد معامالت قطعی به  ۴۵.۴میلیون تومان در هر
متر مربع رسیده که از افزایش  ۱.۸درصد در مقایسه با  ۲۳روز انتهای مردادماه
حکایت دارد.کاهش  ۰.۷درصدی تورم بازار مســکن که به نوعی نشــاندهنده
ثبات نسبی این بازار است ،تمایل طرف عرضه برای فروش را افزایش داد .درصد
تغییرات تعداد آگهیهای  ۲۳روز ابتدای شــهریورماه ســامانه مذکور نسبت به
 ۲۳روز انتهایــی مردادماه از افزایش  ۲۵درصد حکایت دارد.بررســی تغییرات
قیمت پیشــنهادی هر متر مربع نیز در بازه زمانی مذکور رشــد  ۲.۹درصد را
نشــان میدهد.اگرچه در بخش خرید و فروش ،بازار به آرامش نســبی رسیده،
روند بازار اجاره بر اساس دیتاهای سامانه مذکور صعودی به نظر میرسد .قیمت
رهن هر متر مربع آگهیهای شهر تهران در  ۲۳روز ابتدای شهریورماه نسبت به
ســه هفته پایانی مردادماه از رشد  ۷.۶درصد برخوردار است .این در حالی است
که تعداد آگهیهای رهن و اجاره نیز در همین مقطع زمانی  ۳۱درصد افزایش
نشان میدهد.در پنج ماهه نخست سال جاری رشد ماهیانه قیمت مسکن شهر
تهران به ترتیب  ۶.۱ ،-۲.۴درصد ۸.۴ ،درصد ۵.۸ ،درصد و  ۲.۵درصد بوده است.
همانطــور که آمار توضیح میدهد در ماههای تیــر و مرداد تورم ماهیانه ملکی
کاهش یافته و در مرداد به کمتر از یک سوم خردادماه به عنوان نقطه اوج مقطع
پنج ماهه رسیده است.با توجه به تاثیر یکباره اصالح نظام یارانهای و ریسکهای
غیراقتصادی بر بازار مســکن طی ماههای ابتدایی سال جاری ،به نظر میرسد
بخش قابل توجهی از تورم در نیمه اول سال به بازار مسکن تحمیل شده و این
بخش به تدریج در حال رسیدن به ثبات نسبی است .کارشناسان انتظار دارند در
شش ماهه دوم بازار ملک در آرامش قرار گیرد.
اصالح هزینه ماهانه خدمات مکالمه صوتی تلفن ثابت

افزایش توسعه زیر ساختی درالبرز
دکتــر بیان مدیر مخابرات منطقــه البرز گفت  :هزینه
ماهانه خدمات مکالمه صوتی تلفن ثابت به نفع توسعه
زیر ســاخت ها در این استان اصالح شد.به گزارش اداره
روابــط عمومی و به نقل از ایرنا دکتر بیان در گفت و گو
با ایرنا اظهار داشــت  :میانگیــن درآمد ماهانه خدمات مکالمه صوتی تلفن ثابت
ازســال  ۸۵تاکنون تقریبا هیچ تغییری نداشته و در ســطح حدود ۶هزارو ۲۰۰
تومان باقی مانده اســت که این موضوع باعث عقب ماندگی توســعه این شبکه
شــده است.ی اضافه کرد :براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار ،حداقل هزینه ماهانه
خدمات مکالمه صوتی تلفن ثابت ،در شــهر کرج  ۱۵هزارتومان و شهرهای دیگر
اســتان  ۱۰هزارتومان و مناطق روســتایی نیز  ۶هزارتومان تعیین شده که در
صورتحساب شهریورماه جاری اعمال خواهد شد.بیان گفت :افزایش این مبلغ برای
توسعه زیرساخت های مخابراتی ،افزایش کیفیت نگهداری تجهیزات مخابراتی و
گسترش خدمات در کل استان البرز صرف خواهد شد.وی خاطرنشان کرد :تلفن
ثابت و سرویسهای وابسته به آن ،نقش کلیدی و پیشران برای سایر بخش های
اقتصادی استان دارند.بیان افزود :یکی ازماموریت های جدی مخابرات منطقه البرز
ارائه گسترده فیبر نوری به مشــترکان این استان است که با افزایش توان مالی
مخابرات ،این برنامه ســرعت بیشتری بخود خواهد گرفت و امیدواریم همه مردم
استان بتوانند از این ظرفیت درحوزه ارتباطات استفاده کنند.مدیر مخابرات منطقه
البرز گفت :اکنون عالوه بر دستگاه های اجرایی استان البرز  ،بیش از ۹هزارو ۵۰۰
واحد مسکونی و تجاری استان تحت پوشش فیبر نوری «  “ ftthاست.
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برای پنجمین بار در سال جاری

با هدف بررسی و رفع مشکالت آبی
کردستان ،وزیر نیرو به این استان سفر کرد
دکتر محرابیان در ادامه سفرهای استانی خود به همراه
تعــدادی از معاونین وزارت نیرو روز چهارشــنبه 23
شهریور  1401با استقبال استاندار کردستان ،نماینده
مردم بیجار و جمعی از مقامات اســتانی و شهرستانی،
در جلسه شورای اداری شهرستان بیجار حضور یافت.
به گزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقهای کردستان ،جلسه شورای اداری
به منظور بررســی حقآبه از سد تالوار ،تأمین آب شرب شهر و روستاهای بیجار
با حضور وزیر نیرو و هیئت همراه ،نماینده مردم شــریف شهرســتان بیجار در
مجلس شورای اسالمی ،استاندار کردستان ،فرماندار این شهرستان ،مدیران عامل
صنعت آب و برق اســتان ،مسئوالن و مقامات اســتانی و شهرستانی در محل
ســالن همایش «نور» برگزار شد.در ابتدای این جلسه نماینده صنف کشاورزان
مواردی از مشکالت و مسائل پیش روی کشاورزان این منطقه را عنوان کرد.دکتر
محرابیان ،در پاسخ به مطالبات مردمی ،در این جلسه با اشاره به برنامهریزیهای
مناســب برای بیجار در بخش آب ،گفت :در بخش آب شرب شهری طرحهای
کوتاه مدتی به عنوان طرحهای رفع تنش آبی در دستور کار است.

 250انشعاب گاز رایگان طی سال جاری به
جامعه هدف در استان اردبیل واگذار شد
سرپرست شرکت گاز استان اردبیل اعالم کرد :جامعه
هدف در استان اردبیل انشعاب رایگان دریافت کردند.
به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز استان اردبیل ،
میر ســعید سید متین سرپرست این شرکت در پاسخ
بــه اقدامات انجام یافته در خصوص مســئولیت های
اجتماعی در این شرکت با اشاره به بهره مندی  250خانوار تحت پوشش کمیته
امداد امام خمینی (ره) و بهزیســتی از گاز طبیعی طی سالجاری؛ اظهار داشت
 :یکی از شــاخص های عملکردی شــرکت گاز توانمند ســازی جامعه هدف و
اختصاص انشــعاب گاز طبیعی به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی می باشد
که بعنوان ،یکی از اقدامات م ّهم در راستای ارائه خدمات حمایتی برای افراد تحت
پوشش این سازمانها صورت می پذیرد. .
با همراهی مشترکین و همکاران صنعت برق:

تابستانی بدون خاموشی را سپری کردیم
مهندس محمد مرادی مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه
با عبور صنعت برق کشور از پیک تابستان امسال از تمامی مشترکان خانگی،
صنعتی ،کشــاورزی ،اداری و عمومی تقدیر و تشکر کرد.انرژی برق مهمترین
محور توســعه کشور و بســتر اصلی تولید و استمرار خدمات در کشور است.
ضرورت و وابســتگی به برق در زمان وصل آن شــاید به چشــم نمیآید اما
این وابستگی هنگامی آشــکار میگردد که برای لحظاتی متوقف می شود و
روشــنایی ،گرمایش و یا ســرمایش از خانه ها می رود.تامین برق پایدار در
تابســتان امسال موجب شد تا با همراهی بخشهای مختلف جامعه از جمله
صنعتگران و کشــاورزان برای جابجایی بار از ســاعات پیــک به غیرپیک و
همچنین کاهش ســاعات کاری ادارات بــرای صرفهجویی در مصرف برق با
همکاری مردم به دست آید و بخش قابل توجهی از ناترازی تولید انرژی پیک
تابستان امسال را جبران کند.

افزایش  ۵۲درصدی مصرف بنزین همزمان
با ایام اربعین در کرمانشاه
مدیر شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمانشــاه ،از افزایش ۵۲
درصدی مصرف بنزین در یک هفته اخیر (ایام اربعین) در استان نسبت به مدت
مشابه سال گذشــته خبر داد.به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه ،فریدون
یاسمی مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمانشاه اظهار کرد:
در یــک هفته اخیر( ۱۵تا  ۲۱شــهریورماه) حدود  ۱۶میلیــون لیتر بنزین در
جایگاههای سوخت کرمانشاه مصرف شده است.وی با بیان اینکه احتمال افزایش
بیشتر مصرف بنزین هم وجود دارد ،افزود :هنوز خیل عظیم زائرین کربالی معلی
از منطقه کرمانشــاه و مرز خسروی در حال تردد هستند.به گفته مدیر شرکت
ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمانشاه ،بیشترین میزان مصرف در ایام
اربعین نیز مربوط به روز  ۱۷شــهریور ،با بیش از دو میلیون و  ۶۰۰هزار لیتر و
کمترین مصرف مربوط به  ۱۵شــهریور با بیش از یکمیلیون و  ۵۰۰هزار لیتر
بوده است.یاســمی با بیان اینکه سوخترسانی به خودروهای زوار اربعین بدون
مشکل در حال انجام است

هشدار تولیدکنندگان انرژی آمریکا به خریداران اروپایی

هیچ کمکی در راه نیست

تولیدکنندگان نفت و گاز آمریکا برخالف امید اروپاییها ،نمیتوانند تولیدشان را در
مدت کوتاه به میزان قابل توجهی افزایش دهند.به گزارش ایسنا ،تهدید سهمیهبندی
نیرو در اروپا حتی پس از برگزاری نشست فوق العاده مقامات اتحادیه اروپا برای مقابله
با بحران انرژی زمســتانی در هفته گذشته ،همچنان وجود دارد .کشورهای اتحادیه
اروپا به میزان فزاینده به واردات انرژی از آمریکا متکی شــدهاند؛ با این حال مدیران
تولیدکنندگان نفت شــیل آمریکا هشــدار دادند که امکان افزایش تولید نفت و گاز،
چالش برانگیز خواهد بود.ویل وان لوه ،مدیر گروه ســرمایهگذاری خصوصی «انرژی
پارتنرز» که یکی از سرمایهگذاران برجسته در حوزه شیل است ،به روزنامه فایننشیال
تایمز گفت :احتمال این که آمریکا بتواند تولید بیشــتری داشته باشد ،وجود ندارد.
تولید ما ،همین اســت .وی در ادامه افزود :هیچ کمکی در راه نیســت ،نه در بخش

آگهی تغییرات شرکت قالبسازان بابک شرکت سهامی خاص

به شماره ثبت  37920و شناسه ملی 10780104090
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1400/12/24تصمیمات ذیل
اتخاذ شــد - :ترازنامه وعملکرد سود وزیان ســال مالی  1399/12/30به تصویب رسید  - .موسسه
حسابرسی شاخص روش (حسابدار رسمی ) به شماره ثبت  10787وشناسه ملی 10100432805
به نمایندگی محمد نداف به شماره ملی  0451028333به عنوان حسابرس مستقل وبازرس قانونی
و سمیرا زنگنه به شماره ملی  3255874440به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب
گردیدند.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری کرج ()1383123

سه شنبه  29شهریور  23 1401صفر  20 1444سپتامبر 2022

نفــت ،نه در بخش گاز .اروپــا میتواند از دموکراتها و دولت بایدن برای جنگ علیه
صنعت انرژی آمریکا که به توقف ســرمایهگذاری در سراســر این بخش منجر شد و
رشد تولید نفت و ظرفیت پاالیش را فلج کرد ،تشکر کند.بن دل ،مدیر اجرایی گروه
ســرمایهگذاری خصوصی «کیمریج انرژی» اظهار کرد :سرمایهگذاران صنعت شیل
در وال اســتریت ،با افزایش بزرگ تولید موافقت نخواهند کرد و مدل تولید اندک و
سود باال را ترجیح میدهند.عالوه بر این که فعالیت صنعت انرژی آمریکا از سیاست
دولت متاثر شده اســت ،برنامههای سران اتحادیه اروپا برای کربن زدایی شبکههای
نیرو با اســتفاده از انرژیهای تجدیدپذیر ،اکنون معلوم شده که قابل اطمینان نبوده
و اکنــون دیوانهوار تالش میکنند ژنراتورهای مولد نیرو با نفت خام ،زغال ســنگ و
گاز طبیعی را پیش از فصل ســرما برگردانند.مشکل محدود به این نیست و  ۸۰روز
دیگر در پنجم دســامبر ،اتحادیه اروپا ماموریت انتحــاری ممنوعیت واردات دریابرد
نفت روســیه را آغاز میکند .ســپس در پنجم فوریه سال  ،۲۰۲۳ممنوعیت واردات
فرآوردههای نفتی روســیه آغاز میشــود .این تحریمها در تابستان تصویب شدند .با
ایــن حال واردات نفت و فرآوردههای نفتی روســیه از طریــق خط لوله در بعضی از
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کشورهای عضو اتحادیه اروپا شامل مجارستان،
اســلواکی و جمهوری چک از تحریمها ،معاف
خواهند بود.اسکات شفیلد ،مدیرعامل شرکت
«پایونیر نچرال ریسورسز» توضیح داد افزایش
قابل توجه تولیــد ،اتفاق نخواهد افتاد .وی که
مدیر یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت در
آمریکاســت ،گفت :ما دکلهای حفاری اضافه
نمیکنیم و فکر نمیکنم تولیدکننده دیگری
اضافه کند .قیمت نفت زمســتان امسال که عرضه محدودتر میشود ،ممکن است به
بیش از  ۱۲۰دالر در هر بشــکه صعود خواهد کرد.بر اســاس گزارش اویل پرایس ،با
توجه به هشدارهای جف میلر ،مدیرعامل شرکت هالیبرتون و دارن وودز ،مدیر شرکت
اکسون موبیل در تابستان که اعالم کرده بودند بازارها به دلیل عدم رشد تولید ،سالها
دچار محدودیت عرضه خواهند ماند ،ناتوانی صنعت نفت شــیل برای افزایش سریع
تولید ،عجیب نیست.

ظرفیت تولید نفت ایران چقدر است؟

ظرفیت تولید نفت کشــور تا پایان سال  ۱۴۰۰برابر  ۳میلیون و
 ۸۳۸هزار بشــکه در روز بود و آنطور که مدیرعامل شرکت ملی
نفت ایران اعالم کرده این ظرفیت تا پایان ســال با افزایش ۲۰۰
هزار بشــکهای ،به  ۴میلیون و  ۳۸هزار بشکه در روز میرسد.به
ی کار آمدن جو بایدن در زمستان سال
گزارش ایسنا ،از زمان رو 
 1399و متعاقــب آن آغاز مذاکرات ایــران برای احیای برجام و
باال رفتن امیدواری نســبت به نتایج مثبت مذاکرات ،بسترسازی
برای افزایش تولید و عرضه نفت به بازارهای جهانی بالفاصله پس
از رفع تحریمها بهطور طبیعی در دســتور کار دولت قرار گرفت.
اگرچه محدودیت سرمایهگذاری در یک دهه گذشته در صنعت
نفت بهدلیل تحریمهای شدید اقتصادی ،هزینهها و امکان افزایش
ظرفیت تولید نفت را کاهش داد ،اما تجربه بازگشت سریع ایران
به بازارهای نفت در پی امضا و اجرای برجام در ســال  ،1394راه
احیای ظرفیتهای تولید نفت و بازگشت ایران به بازارهای جهانی
را در شرایط کنونی ،آســان کرده است.بنابراین افزایش ظرفیت
ق شده
تولید نفت و رســیدن به ســطح  ۳.۸میلیون بشکه محق 
است .محسن خجسته مهر  -معاون وزیر نفت اخیرا در خصوص
افزایش صادرات نفت در دولت سیزدهم گفت :با توجه به افزایش
ظرفیت تولید نفت ،این امکان وجود دارد که با توجه به کشــش
بازارهای بینالمللی ،صادرات خود را افزایش دهیم.وی تاکید کرد:
این یک ظرفیت بهینه اســت تا هر زمانی که شرایط بینالمللی
گشایش بیشتری داشته باشــد این آمادگی را داشته باشیم که
صادرات را به نحو قابل مالحظهای باال ببریم و با حداکثر توان به

محمد خطیبی  -نماینده ســابق ایران در اوپک با تاکید بر اینکه
ظرفیــت تولید نفت همــواره باید افزایش یابد ،به ایســنا گفت:
کشــورهایی که قدمت تولید دارند ،تا حدودی با افت تولید نیز

بازارهای جهانی بازگردیم.
لزوم تداوم افزایش ظرفیت تولید

مواجه هستند ،یعنی مخازنی که وارد نیمه دوم عمر خود شدهاند،
ســاالنه با افت مواجه می شوند.وی افزود :برای جبران این افت و
افزایــش ظرفیتهای تولیدی ،برنامه های افزایش ظرفیت بدون
وقفه باید ادامه داشته باشد ،مادام نیز همین شرایط وجود داشته،
به طوری که افزایش ظرفیت همیشــه برای جبران افت تولید و
ایجاد ظرفیتهای جدید مدنظر بوده ،به همین دلیل اکتشافات
و توسعه مخازن جدید وجود داشته است.نماینده سابق ایران در
اوپک با اشــاره به لزوم تداوم افزایــش ظرفیت تولید ،گفت :این
موضوع تعطیلی بردار نیســت ،برای افزایــش تولید باید مخازن
کنونی را ارتقاء دهیم و سعی کنیم ظرفیت مخازن کنونی توسعه
یابد که با عملیات مهندســی این امکان وجود دارد؛ مرحله بعد
اکتشاف و تولید از مخازن جدیدی است که کشف شده اما توسعه
در آنها اتفاق نیفتاده است ،بنابراین باید توسعه روی آنها صورت
بگیرد.خطیبی با بیان اینکه با توسعه میتوان میزان تولید میادین
قبلــی را ارتقاء داد ،گفت :از طریق کارکردن روی مخازن کنونی
و بهره وری آنها و تولید از مخازن جدیدی که کشــف شده اما
توســعه پیدا نکرده است ،میتوانیم تولید بیشتری داشته باشیم.
وی با اشــاره به عواملی که ممکن است در تولید اثر گذار باشد،
تصریح کرد :از آن طرف باید به مســاله تحریم نیز توجه داشت،
این موضوع می تواند شــرایطی را فراهم کند که تولید آنطور که
باید انجام نشود و بحث افت تولید سالیانه نیز روی تولید اثر می
گذارد ،بحث توســعه و افزایش بهره وری میادین همیشه مدنظر
بوده است.

صعود قیمت نفت با افت دالر

گاز در اروپا ارزان شد

قیمت نفت در معامالت روز دوشنبه تحت تاثیر افت ارزش دالر و نگرانیهای عرضه در آستانه اجرای تحریمهای اتحادیه اروپا
علیه روسیه ،صعود کرد.به گزارش ایسنا ،بهای معامالت نفت برنت با  ۶۰سنت معادل  ۰.۷درصد افزایش ،به  ۹۱دالر و  ۹۵سنت
در هر بشکه رسید .نفت برنت روز جمعه  ۰.۵درصد افزایش داشت .بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با  ۳۹سنت
معادل  ۰.۵درصد افزایش ،به  ۸۵دالر و  ۵۰ســنت در هر بشکه رسید.هر دو شاخص هفته گذشته تحت تاثیر رشد ارزش دالر
آمریکا ،بیش از یک درصد کاهش داشتند که سومین کاهش هفتگی متوالی آنها بود .نفت ،به دالر آمریکا قیمتگذاری میشود
و قوی شدن ارزش دالر ،این کاال را برای خریداران غیرآمریکایی گرانتر میکند .شاخص دالر روز جمعه تقریبا ثابت بود اما برای
چهارمین هفته در پنج هفته گذشته افزایش یافت.به گفته تحلیلگران گروه  ،ANZآغاز اجرای تحریمهای اتحادیه اروپا علیه نفت
روسیه در اوایل دسامبر ،بر بازار سایه افکنده است .با مختل شدن عرضه در اوایل دسامبر ،بعید است بازار شاهد واکنش سریع
از سوی تولیدکنندگان آمریکایی باشد.اختالالت بیشتر عرضه ،یک ریسک جدی مانده است و همزمان ،تسهیل محدودیتهای
کووید  ۱۹در چین ممکن است تا حدودی خوش بینی ایجاد کند.چین تسهیل محدودیتهای کرونایی در چنگدو که شهری
با بیش از  ۲۱میلیون ســکنه است را آغاز کرده و این اقدام ،نگرانیها نسبت به دورنمای تقاضا برای سوخت در دومین مصرف
کننده بزرگ انرژی در جهان را آرام کرده است .صادرات بنزین و دیزل چین هم پس از صدور سهمیههای جدید از سوی پکن،
بهبود پیدا کرده و ســطح ذخایر داخلی را کاهش داده است.با وجود نگرانیها نسبت به آینده اقتصاد جهان ،مدیرعامل شرکت
کویت پترولیوم روز یکشنبه اعالم کرد حجم درخواستی مشتریان این شرکت تغییری نکرده است .کویت در حال حاضر بیش
از  ۲.۸میلیون بشکه در روز نفت تولید میکند که مطابق با سهمیه اوپک است.شرکت «نفت بصره» هم اعالم کرد بارگیری و
صادرات نفت از پایانه نفتی بصره ،روز شنبه به وضعیت عادی برگشت .فعالیت این پایانه روز جمعه به دلیل نشت نفت که اکنون
مهار شده ،متوقف شده بود.در نیجریه ،تاسیسات ذخیره سازی شناور شل به ظرفیت  ۲۰۰هزار بشکه در روز قرار است در اکتبر
تعمیرات داشته باشد.بر اساس گزارش رویترز ،آمار شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز نشان داد شرکتهای حفاری آمریکایی هفته
گذشته برای نخستین بار در سه هفته اخیر ،به شمار دکلهای حفاری نفت و گاز طبیعی به خصوص در منطقه نفت شیل پرمیان،
اضافه کردند .شمار دکلهای حفاری نفت و گاز طبیعی در هفته منتهی به  ۱۶سپتامبر ،چهار حلقه افزایش یافت و به  ۷۶۳حلقه
رسید که باالترین میزان از اوت به شمار میرود.

قیمت گاز در اروپا در پی تالشهای مضاعف دولتهای اروپایی برای مقابله با بحران انرژی ،روز دوشنبه به پایینترین حد
دو ماه گذشته سقوط کرد.به گزارش ایسنا ،قیمت پایه گاز اروپا روز دوشنبه حداکثر  ۸.۳درصد کاهش یافت و به مسیر
کاهشی که هفته گذشته داشت ،ادامه داد .آلمان ،انگلیس و کشورهای اروپایی دیگر قصد دارند میلیاردها یورو برای قطع
وابستگی به واردات از روسیه ،حمایت از شرکتهای نیرو و تعیین سقف قیمت برای کاستن از فشار افزایش قیمت نیرو
بر مصرف کنندگان و کسب و کارها ،هزینه کنند.مذاکرات درباره پیشنهادهای کمیسیون اروپا برای کمک به کاهش تاثیر
کمبود نیرو ،همچنان ادامه دارد و باید مورد موافقت همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار بگیرد .این طرح شامل تهیه
 ۱۴۰میلیارد یورو از طریق مالیات بر درآمد شرکتهای نیرو و همچنین محدودیتهای اجباری در زمان پیک تقاضا برای
نیرو و افزایش نقدینگی است.تصمیم روز جمعه آلمان برای به دست گرفتن کنترل پاالیشگاههای نفت متعلق به روسنفت،
نخستین گام در تدابیری است که ممکن است برلین را وادار کند کنترل بخش بزرگی از صنعت نیرو را به دست بگیرد .به
گفته منابع آگاه ،دولت آلمان سرگرم مذاکره برای ملی کردن بزرگترین واردکنندگان گاز شامل یونیپر و وی ان جی است.
دولت انگلیس هم طرحی را در دست بررسی دارد که ممکن است در راستای بسته حمایتی  ۴۰میلیارد پوندی لیز تراس،
نخســت وزیر این کشور ،نرخ تعرفه نیرو برای بسیاری از کسب و کارها نصف شود .فرانسه قصد دارد افزایش قیمت نیرو
برای خانوارها را سال آینده به  ۱۵درصد محدود کند .برونو لومر ،وزیر دارایی فرانسه گفت :چنین اقدامی برای دولت ۱۶
میلیارد یورو در سال  ۲۰۲۳هزینه خواهد داشت.با نزدیک شدن به فصل گرمایش ،کارآمدی این تدابیر به محک گذاشته
خواهد شد و معاملهگران به سطح مخازن گاز متمرکز شدهاند .ذخایر اروپایی حدود  ۸۶درصد پر شدهاند که اندکی باالتر
از میانگین پنج ساله است و در آلمان  ۹۰درصد پر شده است.قیمت گاز با وجود کاهش در هفتههای اخیر ،همچنان بیش
از هفت برابر میانگین قیمت برای این موقع از ســال است که تورم را سرعت بخشیده و اقتصادهای اروپایی را در آستانه
رکود قرار داده اســت .انتظار میرود تقاضا با آغاز فصل گرمایش ،به تدریج افزایش پیدا کند.بر اساس گزارش بلومبرگ،
بهای معامالت گاز هلند برای ماه آتی که قیمت پایه بازار اروپاست ،روز دوشنبه ساعت  ۸و  ۵۳دقیقه به وقت آمستردام،
 ۶.۸درصد کاهش یافت و به  ۱۷۵یورو مگاوات ساعت رسید که پایینترین قیمت از  ۲۵ژوئیه بود .بازار انگلیس به مناسب
تعطیالت ،بسته بود.

آگـهیمناقـصهعـمومی

درخشش دختران کاراته کار نفت ستاره
خلیجفارس
تیم کاراته دختران شــرکت نفت ستاره خلیج فارس
در مســابقات ورزشی شــرکت ملی پاالیش و پخش
فرآوردههــای نفتی ایران با کســب چهار مدال رنگین
درخشید.به گزارش روابط عمومی و بینالملل شرکت
نفت ســتاره خلیج فارس ،تیم کاراته دختران شرکت
نفت ســتاره خلیج فارس در مســابقات ورزشی شــرکت ملی پاالیش و پخش
فرآوردههای نفتی ایران که به میزبانی شــیراز برگزار شــد با کسب چهار مدال
رنگین درخشید.در کاتای انفرادی نونهاالن فاطمه ساالری مدال طال و در کاتای
انفرادی نوجوانان ســوگند رونده مدال نقره را کســب کرد.در کومیته انفرادی
نوجوانان نیز در وزن منفی  48ســوگند رونده مدال برنز و آیالر محمدی موفق
به کســب مدال برنز این دور از رقابتها شد.همچنین فاطمه ساالری به عنوان
بهترین کاتاکار این دور از رقابت ها در مرحله آتی به مســابقات شرکتهای زیر
مجموعه وزارت نفت اعزام خواهد شد.

@sobheqtesad

نفت و انرژی

www.sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر

@sobheqtesad
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وزیر کشور در پایانه مرزی مهران تاکید کرد:

در بحث آب و فاضالب اصال مشکلی نداشتیم

شماره 2001005265000228

شهرداری کرج درنظر دارد برابر بودجه مصوب شورای اسالمی شهر  ،پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی
به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
ردیف

شرح پروژه

1

مرمت  ،بهسازی ،بهبود معابر حسن آباد (جدولگذاری و
پیاده رو سازی ) و سطح منطقه هشت – تا سقف اعتبار

مبلغ پروژه به ریال مبلغ سپرده به ریال رتبه الزم درصد تهاتر قرارداد
20/000/000/000

1/000/000/000

 5ابنیه

 50درصد

 -1ســپرده شــرکت در مناقصــه به یکی از روش هــای ذیل ارائه گردد :ضمانتنامــه بانکی معادل مبلغ فوق به مدت  90روز اعتبار داشــته وقابل تمدید باشــد و یا
وایــز فیش نقدی به مبلغ فوق به حســاب  700786948623بانک شــهر -2برنــدگان نفراول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند ســپرده آنان به
ترتیــب ضبــط خواهد شــد  -3.مبلــغ  1/000/000ریال بــه عنوان هزینه خرید اســناد به حســاب  700785313795به نام شــهرداری کرج از طریق ســامانه
الکترونیک دولت (ســتاد ) می بایســت واریز گردد  -4.متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشــار آگهی تا ســاعت  13:00تاریخ  1401/7/2جهت خرید اسناد مناقصه به
 www.setadiran.irسامانه الکترونیک دولت (ستاد ) مراجعه نمایند -5.شرکت کنندگان می بایست ضمن بارگزاری ضمانتنامه شرکت در مناقصه در سامانه ستاد
،نسبت به تحویل اصل ضمانتنامه تا ساعت  13:00تاریخ  1401/7/12به آدرس کرج -میدان توحید-بلوار بالل – شهرداری کرج طبقه هفتم اداره امور پیمانها وقراردادها
اقدام نمایند -6.در صورت بروز هرگونه تناقض در موارد مندرج در آگهی با سامانه ستاد ،مالک عمل سامانه ستاد خواهد بود -7.پیشنهادات رسیده در مورخ 1401/7/14
در کمیسیون عالی معمامالت شهرداری کرج مطرح و پس ازبررسی و کنترل  ،برنده مناقصه اعالم خواهد شد  -8.هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد .
 .www.karaj.irجهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  026-35892423تماس و یا به سایت مراجعه نمائید .

اداره امور قراردادها و پیمانها  -شهرداری کرج

مصطفی منصور زارع -رئیس اداره امور پیمانها و قراردادها

ایالم-صمیم نیا-با حضور دکتر احمد وحیدی وزیر کشور ،سردار هادیانفر رییس پلیس
راهور کل کشور ،دکتر بهرام نیا استاندار ایالم ،سردار شاکرمی فرمانده سپاه امیرالمومنین
(ع) و جمعی از مســئولین کشوری و لشــکری در محل پایانه مرزی شهید حاج قاسم
ســلیمانی جلسه هم اندیشی موج برگشــت زوار برگزار شد.در این جلسه وزیر کشور با
تقدیر از عملکرد وزارت نیرو ،گفت  :با کمکهای وزیر نیرو در بحث آب و فاضالب و برق
اصال مشکلی نداشتیم .دکتر وحیدی افزود :از برکات اربعین این است که همه در پای کار
هستند و این حضور ،رضایت زائرین و مسئولین را در پی داشت.وی با بیان اینکه مدیریت
خوبی صورت گرفت ،تصریح کرد :همه به دنبال این بودند که هر طور می توانستند گوشه
ای از کار را بگیرند و خدمت کنند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان:

همكاری سپاه و بسیج و نیروهای نظامی و انتظامی
در گذر موفق از پیك تابستان قابل تقدیر است
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق گلســتان گفت  :امســال بر خالف سال قبل  ،با
موفقیت از پیک تابستان عبور کردیم که این مهم در سپاه و بسیج با ایجاد قرارگاه شهید
حجازی و انعقاد تفاهمنامه در ســطح ملی  ،بین وزارت نیرو ،شرکت توانیر و به تبع آن
در استانها کمک شایانی به صنعت برق در امر صرفه جویی نموده اند ،میسر گردید.سید
احمد موسوی در دیدار با سردار ملک شاهکویی فرمانده سپاه نینوا استان گفت  :انصافا
سپاه و نیروهای انتظامی و بسیج در کنار مردم و دولت برای گذر موفق از پیک تابستان
همکاری های ویژه داشتند که قابل تقدیر بوده و اینجانب به نمایندگی از مجموعه صنعت
برق تقدیر و تشکر خود را اعالم می دارم.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

@sobheqtesad

@sobheqtesad

صنعت و تجارت

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir
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رئیس سازمان توسعه تجارت ایران مطرح کرد

ت عضویت در سازمان شانگهای
رفع موانع داخلی؛ شرط استفاده از فرص 

ایسنا/خراسان رضوی رئیس سازمان توسعه
تجارت ایــران گفــت :ســازمان همکاری
شانگهای یک اتحادیه است که هدفش ایجاد
و شــکل دادن یک سازکار امنیتی ،تجاری و
اقتصادی در برابر تک جانبه گرایی غرب اســت؛ بنابراین شــرط استفاده از این
فرصت ،این اســت که ما در کشــور موانع داخلی را رفع کنیم و از این فرصت به
صورت عملیاتی اســتفاده کنیم؛ هنر ما این اســت که از این فرصت برای توسعه
تجارت بهره ببریم.علیرضا پیمان پاک دیروز  ۲۸شهریور ماه در جمع خبرنگاران
در ســازمان صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی اظهار کرد :جلسات کارگروه
توسعه صادارت استان با حضور نمایندگان دستگاههای مختلف ،نمایندگان اتحادیه
و بخشهای خصوصی  ،معاون اقتصادی استاندار و ...برگزار و در یک جلسه مهم

چالشهای توسعه تجارت با کشورهای آسیای میانه به عنوان اعضای اصلی سازمان
همکاری شــانگهای بررسی شد.وی افزود :در این جلسه برنامه ریزیهایی صورت
گرفت تا در حوزههای مرتبط با توســعه تجارت از جمله شناســایی ظرفیتهای
اســتان و کشور ،توسعه بازار از طریق خراسان رضوی با تجار کشورهای عضو این
سازمان ،شناساسی مشــکالت زیر ساختی مانند حوزه لجستیک ،حوزه مرزها و
ریلی ،کاهش تعرفهها و بحثهای مربوط به بیمهها ،بحث مشکالت گمرک ،ارزش
گذاری و قیمت گذاری پایه صادارتی و ..در قالب یک برنامه مشخص پیگیریهایی
انجام شــده تا به دســتاورد خوبی رســیده و از ظرفیتهای عضویت در سازمان
همکاری شانگهای به خوبی بهره ببریم.معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه
تجــارت ایران در خصوص اثرات تحریمها و عضویت ایران در ســازمان همکاری
شانگهای بیان کرد :سازمان همکاری شانگهای یک اتحادیه است که هدفش این

است که در برابر تک جانبه گرایی غرب سازکار امنیتی ،تجاری و اقتصادی شکل
دهد .بنابراین این سازکار مهمترین فاکتور تسهیل تجارت بین اعضا است .وقتی
این هدف شــکل گیرد به راحتی میتــوان آثار تحریمها در حوزه تجارت کاهش
را دهیــم .در این زمینه موضوعات مختلفی از جمله حذف دالر و یورو از تجارت
اعضای این ســازمان ،بحث ایجاد ســازو کار بانکی مشترک ،تسهیل حمل ونقل
وترانزیت و ....برای مقابله با تحریمها مطرح است .بنابراین با توجه به اینکه اصل،
اساس و رسالت این سازمان مقابله با یک جانبه گرایی و تک قطبی بودن در دنیا
اســت ،پس شرط استفاده از این فرصت این است که ما در کشور موانع داخلی را
رفع کنیم و از این فرصت به صورت عملیاتی استفاده کنیم در غیر این صورت در
ســطح کالن باقی میماند .هنر ما این است که از این فرصت برای توسعه تجارت
بهره ببریم.

در نشست خبری تشریح شد؛

جزییات مزایده  ۱۰۶۲خودروی لوکس
مدیرعامل ســازمان جمــع آوری و فروش امــوال تملیکی
جزئیات مزایده خودروهای رســوبی وارداتــی را اعالم کرد.
به گزارش ایســنا ،عبدالمجید اجتهادی در نشســت خبری
جزئیات تعیین تکلیف خودروهای رســوبی وارداتی ،با اشاره
به پرونده موسوم به ثبت سفارش در سال  ،۱۳۹۶اظهار کرد:
این پرونده در ســال  ۱۳۹۷در دادگاه انقالب تشــکیل شد.
 ۱۰۶۲خودروی خارجی صفر کیلومتر به دلیل مشکالت ثبت
سفارش از گمرک ترخیص نشدند و برای جلوگیری از تضییع
این خودروها که در شرایط خوبی نگهداری نمیشدند اجازه
برگزاری مزایده به ســازمان اموال تملیکی داده شــد.وی در
مورد جزئیات خودروها توضیح داد ۶۲ :دســتگاه لکســوس،
 ۴۵۹دســتگاه از خانواده هیوندا ۱۵۴ ،دســتگاه تویوتا۴۳ ،
دستگاه پورشــه ۱۸۲ ،دستگاه کیا ۱۵۲ ،دستگاه بی ام و۸ ،
دستگاه بنز ،یک دستگاه وولوو و یک دستگاه بی نام به مزایده
گذاشته خواهد شد.
 ۷تا  ۱۲مهر بازدید از خودروهای رسوبی وارداتی
اجتهادی با اشــاره به دســتور وزیر اقتصاد مبنی بر تعیین
تکلیــف خودروهای مذکور تا پایان مهرمــاه اظهار کرد :با
توجه به اینکه مزایده به صورت الکترونیکی است ،افرادی که
قصد مشــارکت در مزایده را دارند باید در سامانه ستادیران
ثبتنام کرده و برای گواهی امضای الکترونیک اقدام کنند.
سپس میتوانند نوع خودرو را انتخاب کنند .مشخصات فنی
خودروها ،اینکه در کدام شهر و بندر قرار دارند از چهارشنبه
 ۶مهرماه روی سایت اموال تملیکی قرار خواهد گرفت.وی

افزود :تاریخ بازدید از خودروها هفتم تا  ۱۲مهر بوده و افراد
بعد از بازدید باید پیشنهاد خود را ارائه کرده و همزمان با آن
 ۱۵درصد قیمت خودرو را به عنوان ضمانت سپردهگذاری
کنند .متقاضیان باید حتما توجه داشــته باشند که سپرده
مخصــوص مزایده فوقالعاده  ۵۶۵ثبت ســفارش اســت.

در گفت وگو با ایسنا اعالم شد

سه روز تا پایان مهلت رفع تعهد ارزی
رییــس کنفدراســیون صــادرات ایــران میگوید
صادرکنندگانی که تاکنــون تعهد ارزی خود را ایفا
نکردهانــد فقط تا پایان شــهریور مهلت دارند و در
حال حاضر برنامهای بــرای تمدید این زمان وجود
ندارد.محمد الهوتی در گفت و گو با ایســنا ،اظهار
کرد :بر اســاس برنامه ریزی صورت گرفته از پیش،
صادرکنندگانی که در ســالهای  ۱۳۹۹ ،۱۳۹۸و  ۱۴۰۰صادرات داشتهاند ولی
هنوز تعهد ارزی خود را ایفا نکردهاند تنها تا پایان شــهریور  ۱۴۰۱زمان دارند که
نســبت به این موضوع اقدام کنند.به گفته وی ،این مهلت تا کنون دو یا ســه بار
تمدید شــده و از این رو در حال حاضر برنامهای برای برای تمدید وجود ندارد و
ظرف ســه روز آینده ،باید تعهد ارزی ایفا شود.رییس کنفدراسیون صادرات ایران
درباره خبرهایی که در روزهای اخیر درباره تمدید این زمان منتشــر شده بود نیز
توضیح داد :کمیته اقدام ارزی در روزهای گذشته یک مصوبه جدید داشت که تنها
به کاالهای ورود موقت اختصاص دارد و شامل سایر بخشهای صادراتی نمیشود.
الهوتی ادامه داد :بر اساس این مصوبه با توجه به اینکه برخی زیرساختهای الزم
برای رفع تعهد ورود موقت فراهم نشــده بود ،اعالم شــد که زمان رفع تعهد این
کاالها تا پایان آذر ماه تمدید شده است و این مصوبه هیچ ارتباطی با دیگر کاالهای
صادراتی ندارد و زمان نهایی رفع تعهد این کاالها همچنان پایان شهریور ماه خواهد
بود.به گزارش ایسنا ،از بهار سال  ۱۳۹۷و همزمان با از سرگیری تحریمهای آمریکا،
دولت اعالم کرد که برای تامین نیازهای ارزی ،صادرکنندگان موظف هستند که ارز
حاصل از صادرات خود را در چارچوب چند روش مشخص به کشور بازگردانند .بر
این اساس صادرکنندگان برای استفاده از تسهیالت صادراتی و البته جلوگیری از
جرایم اقتصادی ،ارز خود را در قالب تعهد ارزی به کشور بازگرداندهاند.

خدمت رسانی  ۸۰۰دستگاه
اتوبوس از سوی فوالد مبارکه
در ایام اربعین
شرکت فوالد مبارکه در ایام اربعین حسینی ،خادم زائران پیاده
روی اربعیــن و عزاداران حســینی بودتوزیع بیش از  ۵میلیون
بطری آب معدنی در مرزهای شلمچه ،مهران و چذابه ،اختصاص
بیش از  ۳۰۰دســتگاه اتوبوس برای عزیمــت زائران به مرزها،
اختصاص ۸۰۰دســتگاه اتوبوس طی اقدامی منحصر به فرد در
کشور برای تسهیل بازگشــت زائران از مرزها ،با کاهش ساعت
کار پرســنل از جمله اقدام های انجام شده توسط شرکت فوالد
مبارکه اصفهان است.اختصاص بخش بزرگی از ناوگان حمل و
نقل و ترابری ســنگین فوالد مبارکه ،اعــزام تعدای از کارکنان
و خانواده هایشــان در قالب  ۱۵دســتگاه اتوبوس برای شرکت
در مراســم پیاده روی اربعین نیز بخشــی از خدمات شــرکت
فوالد مبارکه به شــرکت کنندگان در مراسم پیاده روی اربعین
بود .همچنین موکب شــهدای فوالد مبارکه به همت جمعی از
کارکنان این شرکت در روز اربعین پذیرای عزادارن حسینی بود.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه اســامی برندگان مزایده در
 ۱۶مهرماه اعالم میشــود ،گفت :افرادی که ضمانتنامه را
سپرده کردند اما پشیمان شدند تا ساعت  ۱۴سیزدهم مهر
ماه فرصت دارند با مراجعه به سایت ستادیران انصراف خود
را اعالم کنند.

شرکت اشخاص حقیقی و حقوقی در مزایده
اجتهادی با بیان اینکه خودروهای باالی  ۲۵۰۰سیســی در
لیســت این خودروها قرار ندارند ،اظهار کرد :همچنین هیچ
ســرقتی از این خودروها صورت نگرفته است .این خودروها
برای فروش داخل بوده و شمارهگذاری ملی میشود .اشخاص
حقیقی با کد ملی و اشخاص حقوقی با کد اقتصادی میتوانند
در این مزایده شرکت کنند.وی با بیان اینکه منابع حاصل از
فروش این خودروها به خزانه دولت واریز میشود ،عنوان کرد:
اگر برای این خودروها رای برائت صادر شــود ،منابع از خزانه
به حســابهایی که قوه قضاییه تعیین میکند واریز خواهد
شــد.معاون وزیر اقتصاد در مورد تحویل خودروها نیز گفت:
برندگان تا ســه روز بعد از مزایده فرصت دارند برای تسویه
مراجعه کرده و خــودرو را تحویل بگیرند.به گفته اجتهادی
برای افــراد محدودیتی وجود ندارد و یــک فرد میتواند در
مزایده چند خودرو شــرکت کند .قیمتگــذاری خودروها
توسط هیات سه نفره از کارشناسان رسمی دادگستری انجام
گرفته و قیمت پایه در سایت ذکر خواهد شد.وی با بیان اینکه
خودروها متعلق به چند فرد و چند شــرکت است ،در مورد
دلیل توقیف آنها توضیح داد :اتهام جعل ثبت سفارش بوده
که قاچاق تلقی میشود .تعداد زیادی خودرو و ماشین آالت
سنگین راهسازی هم توقیف شده است که باید تعیین تکلیف
شوند.به گفته معاون وزیر اقتصاد اگر خودرویی در این مزایده
به فروش نرفت ،دوباره به مزایده گذاشته خواهد شد.اجتهادی
همچنین تاکید کرد که مالــکان خودروها هم میتوانند در
مزایده شرکت کنند.

دیپلماسی اقتصادی ،گمشده تجارت ایران
دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالملل میگوید :دیپلماســی اقتصادی
فقط انتخاب رایزن نیســت ،رایزن بازرگانی یکی از ابزارهای الزم در این حوزه
اســت .اتاق بازرگانی هم به دیپلماسی اقتصادی بهعنوان یک استراتژی توجه
دارد.به گزارش ایســنا ،محمد خزاعی اظهار کرد :دیپلماســی اقتصادی امروز
نه تنها در ایران بلکه در دنیا مطرح اســت و در بســیاری از کشورهای دنیا به
عنوان یک مسأله اســتراتژیک به آن نگاه میکنند .برای همین سازوکارهایی
برای آن فراهم شده و دســتگاههایی را متولی این کار کردهاند.وی در تعریف
مفهموم دیپلماســی اقتصادی گفت :استفاده از ابزار سیاسی برای تأثیرگذاری
بر مناســبات اقتصادی ،به نفع منافع ملی در هر کشــوری و بالعکس استفاده
از ابــزار اقتصــادی ،مناســبات اقتصادی ،ســازمانها و مجامــع بینالمللی،
ســازوکارهای داخلی برای تأثیرگذاری بر مناسبات سیاسی و همچنین کسب
منافع بیشــتر برای هر کشور است .شاید تأثیرات عوامل اقتصادی بر مناسبات
سیاسی در چند دهه گذشته به مانند امروز خیلی خود را نشان نداده بود ،اما
شــاهد هستیم که از نیمههای قرن بیســتم به این طرف ،توجه به این مقوله
شدت پیدا کرد .سازمانهای بینالمللی تأســیس شدند .اتحادیههای منطقه
برای بحث مناســبات اقتصادی مطرح شــدند .گروههای متعددی در دنیا به
وجود آمدند .از گروه بیســت بگیرید تا گروه هفت ،گروه هشــت و گروههای
دیگری که نگاه جدی به مقوله اقتصاد در دنیا داشــتند و تأثیرات اقتصادی بر
مناسبات سیاســی؛ بنابراین در یک جمله کوتاه ،تأثیر و تأثر عوامل اقتصادی
بر مناســبات سیاســی و مراودات بینالمللی و دو جانبه در جهت منافع ملی
کشورها و همین طور رعایت مالحظات و مناسبات سیاسی بر مراودات تجاری
و اقتصادی.دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالملل با اشــاره به اهمیت
پیگیری دیپلماســی اقتصادی در وزارت خارجه ،بیان کرد :توجه به مســائل

اقتصادی در وزارت امور خارجه ،همیشــه دغدغه وزرای ذیربط بوده اســت.
مــن به یاد دارم که در زمان آقایان والیتی ،خرازی و دیگر وزرای امور خارجه
مســأله سفرا و نقش آنها در مناســبات اقتصادی مطرح بوده است .از طرفی
بحث تأســیس معاونت دیپلماسی اقتصادی یک اقدام ارزشمند بود و اآلن هم
به همان قوت دنبال میشود؛ ولی نکتهای که در این جا وجود دارد ،این است
که تأثیرگذاری معاونت اقتصادی یا دیپلماســی اقتصــادی در وزارت خارجه
به تنهایی نمیتواند پاســخ گوی انتظارات و نیازهای کشــور باشد.خزاعی به
ســایت اتاق ایران گفت :ما نباید تصــور کنیم که فقط وزارت خارجه میتواند
بر بحث دیپلماســی اقتصادی تأثیرگذار باشــد .وزارت خارجه به عنوان یک
اهرم بســیار مهم که باید نقش ایفا کند در تنظیم مناســبات ،حضور دارد و
باید باشد؛ اما واقعیت این است که دستگاهها و نهادهای دیگر ،فضای عمومی
سیاسی اقتصادی کشور ،مناسبات دیگر ،مجامع و سازمانهایی که سایر وزارت
خانهها در آن عضو هســتند ،مثل وزارت امور اقتصادی و دارایی ،وزارت کار و
امور اجتماعی ،وزارت جهاد کشــاورزی و حتی وزارت ورزش و جوانان و سایر
نهادها ،همگی بر بحث دیپلماسی اقتصادی تأثیر گذار هستند .حتی  NGOها
و نهادهای عمومی و دیپلماتیک میتوانند در این مســیر تأثیر گذار باشند.او
خاطرنشــان کرد :الزم است که در کشور یک هسته قدرتمند اجرایی با حضور
تمام نهادها و دســتگاههایی که در این رابطه مؤثر هستند ،با محوریت وزارت
امور خارجه به وجود آید تا بتوانند بحث دیپلماسی اقتصادی و تنظیم مراودات
را در آن جا به بحث بگذارند و دستگاهها و نهادهای کشور هم موظف به اجرا
باشــند .به این ترتیب آن بحث بروننگری که در اقتصاد مقاومتی در بندهای
دهم تا ســیزدهم که مقام معظم رهبری به آن تاکید داشتند ،تحقق مییابد.
در کل خیلی خوشبین هستم و این روند رو به جلو است.
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گزیده خبر
در نمایشگاه اختصاصی علمی ،فناوری و صنعتی ایران در ونزوئال انجام شد:

بازدید رئیس جمهور ونزوئال از محصوالت
گروه خودروسازی سایپا

نمایشــگاه علمی ،فناوری و صنعتی مشــترک ایران و
ونزوئال با حضور شرکتهای دانشبنیان و خودروسازان
ایرانی در کاراکاس پایتخــت ونزوئال آغاز به کار کرده
اســت.به گزارش ســایپانیوز ،به همت معاونت علمی
ریاســت جمهوری ،حدود  80شــرکت دانش بنیان و
خودروســازان ایرانی به منظور ارائه و انتقال فن آوری های خود در نمایشــگاه
اختصاصــی ایران در ونزوئال شــرکت کرده انــد.در روز اول برگزاری ،نیکالس
مادورو ،رئیس جمهور کشــور ونزوئال نمایشــگاه را افتتاح کرد و پس از افتتاح،
از محصوالت ایرانی دانش بنیان و خودروهای گروه خودروســازی سایپا بازدید
کرد.در بازدید رئیس جمهور کشور ونزوئال از این نمایشگاه ،او گفت :چهار مدل
خودرو ایرانی که بین  12تا  16هزار دالر قیمت خواهد داشــت ،در ونزوئال و از
طریق شــرکت ونیراتو مونتاژ خواهد شد.مادورو تاکید کرد :تولید این خودروها
موجب صرفهجویی اقتصادی مردم این کشــور میشــوند ،چرا که برای هرصد
کیلومتر تنها هفت لیتر سوخت نیاز دارند.بر اساس توافق نامه همکاری فی مابین
کشور ونزوئال و خودروسازان ایرانی ،بحث واردات خودروهای ایرانی مد نظر دولت
کشور ونزوئال است و در این نمایشگاه با برگزاری جلساتی با حضور وزیر صمت و
خودروسازان ایرانی با وزرای راه و ترابری ،انرژی و صنایع کشور ونزوئال راه های
انجام این توافق نامه مورد بررسی قرار گرفته است.طبق این توافق نامه ،عالوه بر
این که تعداد قابل توجهی خودرو ایرانی به کشور ونزوئال صادر خواهد شد روند
احیای کارخانه ونراتو که حدود  40درصد سهام آن متعلق به شرکت سایپا است
جهت تولید تعدادی از خودروهای کوییک و ساینا.اس مورد بررسی قرار گرفته
است.گروه خودروسازی سایپا با دو خودرو کوییک اتوماتیک پالس و ساینا.اس
در این نمایشگاه شرکت کرده است .ساینا.اس عنواندار ارزانترین خودرو ایرانی
در ونزوئال خواهد بود .باتوجه به وضعیت اقتصادی ونزوئال ،پیشبینی میشود که
وضعیت فروش محصوالت ذکر شده سایپا موفقتر از سایر خودروسازان باشد.

آمادگی خدمات پس از فروش ایران خودرو
در موج بازگشت زائران اربعین حسینی (ع)
مدیر عامل شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو
هم زمان با بازگشــت زائران کربالی حســینی (ع) در
ایام اربعین ،به منظور بررسی و نظارت بر کیفیت ارایه
خدمات از مســیرهای مواصالتــی و پایانههای مرزی
مشــترک با کشــور عراق بازدید کرد.ایکوپرس -بابک
ســاجقه مدیرعامل این مجموعه به همراه مدیران ارشد ایساکو و امدادخودرو
ایران از شهرهای مرزی شلمچه و چذابه و نمایندگیهای شهرهای اهواز ،آبادان
و خرمشــهر بازدید کردند و طبق تمهیداتی که از پیش برنامهریزی شده بود ،از
آمادگی کامل شــبکه خدمات پس از فروش برای ارایه خدمات ،همزمان با موج
بازگشت زائران اطمینان یافتند.به گزارش روابط عمومی ایساکو ،مدیر عامل این
شرکت گفت :طرح ویژه خدمترسانی به مسافران کربالی معال با یک روز تمدید
تا پایان روز دوشــنبه  ۲۸شهریور ادامه خواهد داشت و ما با استفاده از ظرفیت
 ۳۷نمایندگی تکشیفت ،دو شیفت ،شبانهروزی و تعمیرگاه ویژه و بهرهمندی از
 ۱۵۶اکیپ امدادی در طول مسیر برگشت نیز همچنان آماده خدمترسانی به
عاشقان بارگاه حسینی خواهیم بود.
ناصر فتحعلیان مدیر «بهداشت ،ایمنی و محیطزیست موسوم به »HSE
مجتمع فوالد خراسان مطرح کرد:

تعهد فوالد خراسان به استانداردهای ایمنی
حفظ ســامت و ارتقای ایمنی در معادن و صنایع معدنی از دغدغههای اصلی
مدیران این صنایع به شــمار میرود .برخی از شــرکتها به دلیل تعداد باالی
پرسنل ،همه روزه به بررســی وضعیت ایمنی و سالمت کارکنان میپردازند تا
تعداد حوادث کاهش یافته و حوادث رخ داده ،تکرار نشــود .فوالد خراســان از
برترین شرکتها در حوزه مدیریت  HSEبه شمار میرود که طی سالهای اخیر
آمار حوادثشان در حال کاهش است.به گزارش اخبار پولی مالی ،ناصر فتحعلیان
مدیر «بهداشت ،ایمنی و محیطزیست موسوم به  »HSEمجتمع فوالد خراسان
از رعایت اســتانداردهای ایمنی در این مجتمع خبر داد و گفت :هر ســازمانی
برنامه و استراتژیهای خاصی برای افزایش ضریب ایمنی دارد .به واسطه اینکه
صنایع معدنی و فوالدی به صورت مســتقیم یا غیرمســتقیم زیر نظر ایمیدرو
فعالیت میکنند و ایمیدرو نیز روی مســائل ایمنی کار حساس است ،تا جایی
که مطلع هســتم و ارتباطی که با ســایر شرکتهای معدنی و صنعتی دارم ،در
همه این صنایع واحد  HSEمستقر شدهاست.در خود ایمیدرو نیز یک واحد به
نام مدیریت «  » HSEوجود دارد که به مســائل مربوط به بهداشــت ،ایمنی و
محیطزیست نظارت میکند .شاخصهای حوادث فردی مانند ضرایب شدت و
تکرار حوادث تقریبا وضعیت ایمنی را در محیط کار مشخص میکنند.

دریافت دو استاندارد جدید در منطقه ویژه
اقتصادی خلیج فارس
مدیرعامل منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی اقتصادی
خلیــج فارس از دریافت دو اســتاندارد ISO500001
و  ISO100004خبــر داد.به گــزارش روابط عمومی
منطقــه ویژه اقتصــادی خلیج فارس« ،حســن خلج
طهرانــی» ضمن اعالم خبــر دریافــت گواهینامهی
اســتاندارد بینالمللی مدیریت مصرف انرژی موســوم به  ISO500001در این
منطقه عظیم اقتصادی ،گفت :این اســتاندارد با هدف توانمندسازی سازمانها
برای بهبــود عملکرد مدیریت مصرف انرژی ایجاد شــده اســت و اجرای این
اســتاندارد بینالمللی ســبب افزایش بهرهوری ،مدیریت مصرف بهینه انرژی و
بهبود شاخصهای زیستمحیطی در صنایع خواهد شد.وی افزود :ممیزی این
استاندارد از سوی شرکت گواهی دهندهی بینالمللی  SGSصورت گرفته است و
این نشاندهندهی بهبود شاخصهای این حوزه در منطقه ویژه اقتصادی خلیج
فارس است.خلج طهرانی دریافت گواهی استاندارد ارتقا رضایت مشتریان موسوم
به اســتاندارد  ISO100004را نیز یکی دیگر از دستاوردهای اخیر این شرکت
عنوان کرد و گفت :در راستای ارتقا عملکرد در حوزه مشتری مداری با همکاری
تمامی کارکنان و همچنین اســتقرار تیمی علمی متشکل از دانشگاهیان ضمن
اخذ و جاریسازی این استاندارد توانســتیم گامی روبهجلو در راستای افزایش
اطمینان خاطر سرمایهگذاران و تسهیل سرمایه پذیری منطقه برداریم.مدیرعامل
منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس اضافه کرد :اخذ این استاندارد در سازمان این
پیام را به مشــتریان القا میکند که خواســتهها و نیازهای ایشان برای سازمان
اهمیت دارد و سازمان در برآورده کردن این خواستهها اهتمام خواهد داشت.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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گزیده خبر
آخرین مهلت شرکت در جشنواره حسابهای
قرضالحسنه پسانداز بانک سینا
برای شــرکت در ششمین جشنواره حســابهای قرضالحسنه پسانداز بانک
سینا تنها تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه  31شهریور ماه سال جاری فرصت
باقی است.به گزارش روابطعمومی بانک سینا ،با هدف ایجاد بسترهای مشارکت
بیشــتر هموطنان در امور عامالمنفعه و ترویج فرهنگ پسندیده قرضالحسنه،
ششمین جشنواره حسابهای قرضالحسنه پسانداز این بانک با میلیاردها ریال
جوایز نقدی برگزار میشود.هموطنان میتوانند تا پایان شهریور ماه سال جاری
با مراجعه به تمام شــعب بانک سینا در سراســر کشور ضمن افتتاح حساب یا
تکمیل موجودی در این جشنواره شرکت و فرصت بهرهمندی از جوایز این دوره
را برای خود فراهم کنند.

بانک صادرات ایران ارز  ٢٧هزار زائر
اربعین را تامین کرد
بانک صادرات ایران از طریق شــعب منتخب خود در سراســر کشور و صرافی
سپهر صادرات تا ٢٦شهریورماه امسال ارز مورد نیاز بالغ بر  ٢٧هزار زائر اربعین
را تامین کرد.به گزارش روابطعمومی بانک صادرات ایران ،این بانک در راستای
مسئولیتهایاجتماعی خود برای عرضه ارز اربعین ،پیشگام بوده به نحوی که
از ابتدای عرضه ارز اربعین تا  ٢٦شــهریور ماه ،از طریق  ١٢٥شــعبه منتخب و
باجههای ارزی در استانهای سراسر کشور و به ویژه شعب منتخب استانهای
مرزی ،ارز بیش از  ٢٢هزار نفر از زائرین امام حسین علیهالسالم را تامین کرده
و این خدمترســانی تا روز  ٢٦شــهریور ماه و در صورت لزوم تا پایان ماه صفر
ادامه خواهد یافت .صرافی ســپهر بانک صــادرات ایران نیز به همین منظور به
عنوان اولین صرافی تامین و ارائهدهنده ارز اربعین به صورت دینار عراق ،تالش
گســتردهای را برای پاسخگویی به تقاضای مسافران کربال داشته و در این مدت
بالغ بر  ٥٠٠٠نفر از زوار نیز از طریق این شرکت و در چارچوب دستورالعملهای
بانک مرکزی برای عرضه  ١٠٠دالر یا  ١٥٠هزار دینار عراق به ازای هر نفر با نرخ
توافقی ،به ارز مورد نیاز خود دسترسی داشتهاند.

اهدای  4200بسته لوازم التحریر از سوی
بانک ملت به دانش آموزان
بانک ملت در راســتای ایفای مســوولیت های اجتماعی خود ،نسبت به اهدای
 4200بســته لوازم التحریر به دانش آموزان مناطق کمتر برخوردار کشور اقدام
کرد.به گزارش روابط عمومی بانک ملت ،این بانک با دستور مدیرعامل در تداوم
سیاست خود مبنی بر دستگیری از محرومان و کمک به توسعه علم و دانش در
مناطق کمتر برخوردار کشور ،بیش از  13میلیارد ریال از محل بودجه تبلیغات
خود را بابت خرید بسته های لوازم التحریر برای دانش آموزان  14استان کشور
اختصاص داد.بر اســاس این گزارش ،بســته های آموزشی یادشده شامل کوله
پشتی ،دفتر مشق ،دفتر نقاشی ،دفتر یادداشــت ،مداد ،خودکار و جامدادی از
طریق شــرکت چاپ بانک ملت تهیه و از سوی مدیریت های شعب استان های
آذربایجان غربی ،ایالم ،بوشهر ،خراسان های رضوی ،شمالی و جنوبی ،خوزستان،
سیستان و بلوچســتان ،کردستان ،کرمان ،کرمانشــاه ،کهگیلویه و بویراحمد،
گلستان و هرمزگان بین دانش آموزان مناطق کمتربرخوردار توزیع شد.
مدیر بانکداری تجاری و شخصی اعالم کرد:

آخرین مهلت شرکت در قرعه کشی حساب
های قرض الحسنه
اسمعیل برزنونی مدیر بانکداری تجاری و شخصی آخرین مهلت شرکت در قرعه
کشــی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک کارآفرین را پایان شهریور ماه
سال  ۱۴۰۱اعالم کرد.به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین ،اسمعیل برزنونی
مدیر بانکداری تجاری و شــخصی با تأکید بر این که بانک کارآفرین همزمان با
بیســت و سومین سالگرد تاســیس بانک دومین دوره قرعه کشی حساب های
قرض الحســنه پس انداز بانک را اجرایی خواهد کرد ،گفت :سپرده گذاران برای
شــرکت در دومین دوره قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک
تنها چهار روز فرصت دارند.وی با تأکید بر این که حداقل موجودی جهت شرکت
در قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز در دوره جاری ،یک میلیون
ریال خواهد بود ،افزود :بدیهی است جهت شرکت در قرعه کشی عالوه بر حفظ
حداقل موجودی(صد هزار تومان) ،طــی  ۳ماه یا  ۹۰روز متوالی ،مفتوح بودن
حساب و داشتن حداقل موجودی در روز قرعه کشی ضروری است.

روند درآمد صدور بیمه نامه بیمه تعاون
شرکت بیمه تعاونی تعاون در بهار سال  1401روند صعودی درآمد صدور بیمه
نامه را حفظ کرد.به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون به نقل از ریســک نیوز،
شرکت بیمه تعاونی تعاون در بهار سال  1401روند صعودی درآمد صدور بیمه
نامه را حفظ کرد.در تیر ماه درآمد مذکور با افت حدود  40درصدی همراه شد
و در مرداد شــاهد بازگشت روند صعودی شناسایی درآمد در این شرکت بیمه
ای بودیم.مجموع درآمد حق بیمه صادره در  5ماهه نخست سال جاری به رقم
 457میلیارد تومان بالغ گردید که در مقایســه با مدت مشابه سال  1400رشد
 16درصدی داشته است.مجموع خسارت پرداختی در بازه زمانی مورد گزارش
 217میلیارد تومان بود که  50میلیارد تومان آن در مرداد ماه شناسایی شد.

بانک قرضالحسنه مهر و سازمان انرژی اتمی
تفاهم نامه پرداخت وام امضا کردند
با حضور دکتر «محمد اسالمی» رئیس سازمان انرژی اتمی و دکتر «سید سعید
شمســی نژاد» مدیرعامل بانک قرضالحســنه مهر ایران تفاهم نامه همکاری
پرداخت وام قرضالحســنه به کارکنان سازمان انرژی اتمی امضا شد.به گزارش
روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر ایران ،بر اســاس این تفاهم نامه ،ارائه
خدمات متنوع بانکی و استفاده بهینه از ظرفیت های  ۲مجموعه در دستور کار
قرار گرفت.در ابتدای مراســم امضای تفاهم نامه ،مدیرعامل بانک قرض الحسنه
مهر ایران ،با اشــاره به عملکرد بانک ،بر ترویج فرهنگ قرض الحسنه تأکید و از
روند رشــد آن در میان آحاد جامعه ابراز رضایت کرد.شمسی نژاد همچنین بر
ضرورت حمایت از کارکنان ســازمان انرژی اتمی به عنوان یکی از پیشروترین
ســازمان های کشور در حوزه اســتراتژیک علم ،تأکید کرد و گفت :بانک قرض
الحسنه مهر ایران آماده ارائه خدمات مختلف و طرح های متنوع وام به کارکنان
این سازمان است.در ادامه رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به مزایای بانکداری
بر مبنای شریعت و عقد قرض الحسنه ابراز امیدواری کرد تا با گسترش این نوع
بانکداری شاهد استفاده هر چه بیشتر مردم از این خدمات باشیم.
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بانک مرکزی:

بخشنامهای برای افزایش هزینه پیامک بانکها ندادیم

در حالیکه برخی از بانکها به مشتریان خود اعالم کردهاند که با توجه بخشنامه بانک مرکزی تغییراتی در شیوه محاسبه هزینه پیامک بانکی ایجاد شده است ،بانک مرکزی اعالم کرد :هیچگونه بخشنامه
ک به مشتریان نداده است.به گزارش ایسنا ،برخی از بانکها به مشتریان خود اعالم کردند که «از ابتدای سال  ۱۴۰۱با توجه به بخشنامه بانک مرکزی و با عنایت به تعرفه
مبنی بر افزایش هزینه ارسال پیام 
جدید اپراتورهای تلفن همراه ،کارمزد پیامک بر اساس تعداد پیامک واریز و برداشت نزد این بانک محاسبه و هر شش ماه یکبار به ازای هر پیامک  ۹۰۰ریال اخذ میشود».در این زمینه ،بانک مرکزی اعالم
ک به مشتریان ،به اطالع میرساند بانک مرکزی هیچگونه بخشنامهای در این خصوص نداشته
کرد :پیرو انتشار برخی گزارشها درخصوص بخشنامهبانک مرکزی به بانکها مبنی بر افزایش هزینه ارسال پیام 
است .الزم به ذکر است آخرین بخشنامه بانک مرکزی در این خصوص ،آذر  ۱۳۹۹صادر شده و همچنان معتبر و الزم االجراست.

صالحآبادی پاسخ داد

برنامه بانک مرکزی برای سود بین بانکی چیست؟

در شرایطی که سود بین بانکی با تداوم روند افزایشی خود در
هفتههای اخیر دوباره به نرخ  ۲۱درصد نزدیک شــده است،
رئیس کل بانک مرکزی میگوید که سیاست این بانک برای
سود بین بانکی این است که این نرخ نوسانات زیادی نداشته
باشــد.به گزارش ایسنا ،ســود بین بانکی که بهعنوان یکی از
انــواع نرخهای بهره در بازار پول به نرخهای ســود یا بهره در
سایر بازارها جهت میدهد ،در واقع قیمت ذخایر بانکهاست
و زمانــی که آنها در پایان دوره مالی کوتاهمدت اعم از روزانه
یا هفتگی دچار کســری ذخایر میشوند ،از سایر بانکها در
بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض میکنند.این سود
در هفتههای اخیر دوباره روند صعودی خود را شــروع کرده و
به نرخ  ۲۱درصد نزدیک شــده است .این در حالی است که
پیش از این ،نرخ ســود بین بانکی به  ۲۱.۳۱درصد رسیده و
با واکنش منفی فعاالن بازار سرمایه مواجه شد.در این زمینه،
بانک مرکزی در جلســه با فعاالن بازار سرمایه موظف شد تا
نرخ سود در بازار بین بانکی را کنترل و این نرخ را در بازار بین
بانکی متناسب با سیاستهای تورمی مدیریت کند که پس از
آن جلســه ،روند سود در بازار بین بانکی نزولی شد و این نرخ
ب ه ترتیب از  ۲۱.۳۱به  ۲۰.۵۹ ،۲۰.۶۴ ،۲۱.۱۳درصد رسید.
اما در ادامه ،نرخ ســود بین بانکی روند صعودی خود را آغاز
کرد و اکنون به  ۲۰.۹۳درصد رسیده است.در این زمینه ،علی
صالحآبادی  -رئیس کل بانک مرکزی  -به ایســنا اعالم کرد
که روند تغییرات ســود بین بانکی به وضعیت عرضه و تقاضا
در بازار بین بانکی بســتگی دارد و سعی بانک مرکزی بر این
اســت که سود بین بانکی نوسانات زیادی نداشته است.عالوه

بانکی بازاری نیست که بانکها سهام خود را بفروشند و پول
خــود را وارد این بازار کنند که وقتی نرخ در این بازار افزایش
یابد ،آنها انگیزه ورود به بازارهای دیگر را نداشته باشند و سایر
بازارها تحت تاثیر این موضوع قرار بگیرند.

سود بین بانکی بر بورس تاثیری ندارد
نادعلی ادامه داد :تقاضا و عرضــه بانکها در بازار بین بانکی
است که موجب تغییرات در نرخ سود این بازار میشود و سعی
بانک مرکزی در این زمینه این اســت که نوسانات این بازار را
کنترل کند بنابراین ،وقتی نوسانات را از بازار بین بانکی بگیریم
طبیعتا نوســانات در سایر بازارها نیز کمتر میشود .نرخ سود
سپرده و تسهیالت در ایران تابع شرایط بازار بین بانکی نیست
و بنابراین ،تغییرات در سود بین بانکی نمیتواند تاثیری بر بازار
سرمایه داشته باشد بلکه تغییرات نرخ سود سپرده و تسهیالت
است که بر بازار سرمایه تاثیرگذار است.

بــر این ،محمد نادعلی  -مدیــرکل عملیات پولی و اعتباری
بانک مرکزی  -در این رابطه در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد:
فلسفه بازار بین بانکی این است که بانکها در صورت کمبود
منابــع ،مبادالت کوتاه مدت و یک شــبه انجام میدهند که
این مبادالت باعث میشــود تا نرخ سودی در این بازار شکل

بگیرد و نرخ این سود نیز متناسب با نیاز بانکها به این منابع
مشخص میشود.وی با بیان اینکه بانکها منابع مازاد خود را
وارد بازار بین بانکی میکنند و به سایر بانکها که به این منابع
نیاز دارند تســهیالت میدهند ،گفت :بنابراین ،نرخ سود بین
بانکی تاثیری بر سود سپرده و تسهیالت نمیگذارد .بازار بین

بانک مرکزی در بازار بین بانکی چه میکند؟
مدیرکل عملیات پولی و اعتبــاری بانک مرکزی افزود :بانک
مرکزی سعی میکند نرخ سود در بازار بین بانکی را مدیریت
کنــد تا انتظارات تورمی را کنتــرل و منابع بانکها را تامین
کنند تا بانکها به ســمت برداشت مستقیم از بانک مرکزی
بروند .عملکرد بانک مرکزی در بازار بین بانکی به این صورت
است که اخبار و انتظارت تورمی را تنظیم و منابع را از طریق
عملیات ریپــو تزریق یا جذب میکند که با این اقدامات نرخ
در بازار بین بانکی بسته به سیاست مدنظر بانک مرکزی تغییر
میکند.
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لوپن:

مشارکت فرانسه در تحریمها علیه روسیه یک
اشتباه ژئوپلیتیکی است

رئیس فراکسیون راستگرای «جبهه ملی» در پارلمان فرانسه ،مشارکت پاریس در تحریمهای ضد روسیه را یک «اشتباه
ژئوپلیتیک» توصیف کرد.به گزارش ایسنا ،مارین لوپن رئیس فراکسیون راستگرای «جبهه ملی» در پارلمان فرانسه امروز
یکشنبه در سخنانی گفت که کشورش با مشارکت در تحریم های نامناسب و نسنجیده علیه روسیه یک اشتباه ژئوپلیتیکی مرتکب شد.به گزارش روسیه الیوم،
لوپن تأکید کرد که کشورهای اتحادیه اروپا در «شرایط هیستریک ناشی از درگیری اوکراین» ،روسیه را تحریم کردند .پیشتر رئیس فراکسیون راستگرای
«جبهه ملی» در پارلمان فرانسه تحریمهای نفتی اتحادیه اروپا علیه روسیه را «احمقانه» خوانده بود و گفت که تحریمهای اتحادیه اروپا علیه روسیه آسیب
بیشــتری به خود اروپا وارد کرده اســت.وی افزود :نفت روسیه را اگر ما خریداری نکنیم به بقیه فروخته خواهد شد .متوقف کردن ذخایر نفتی روسیه باعث
افزایش قیمت نفت خواهد شد و مسکو ثروت بیشتری از فروش نفت خود به دیگر کشورها کسب خواهد کرد و کامال خرسند خواهد بود.لوپن در ادامه عنوان
کرد که تحری م نفتی علیه روسیه و همچنین تحریمهای گازی احتمالی علیه روسیه که اتحادیه اروپا ممکن است در آینده اعمال کند ،پیامدهای جدی برای
شهروندان فرانسه خواهند داشت.
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ژنرال میلی:

جهان باید نسبت به واکنش روسیه به پیشروی نیروهای
اوکراینی هشیار باشد

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا نسبت به واکنشهای بالقوه روسیه به دنبال از دست دادن برخی از اراضی که در اوکراین به کنترل خود درآورده
بود ،هشدار داد.به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز ،ژنرال «مارک میلی» رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در ورشو ،لهستان با اعالم
آمادهباش برای نیروهای کشورش در اروپا گفت :جنگ روسیه در اوکراین دیگر حاال به نفع مسکو پیش نمیرود .بنابراین وضعیت کنونی برای همگی ما باید زنگ هشداری برای آمادگی
باال باشــد.اظهارات این مقام ارشــد ارتش آمریکا پس از بازدید وی از یک پایگاه نظامی در لهســتان که به اوکراین در نبرد با روسیه کمک میکند ،صورت گرفت.نیروهای اوکراینی در
روزهای اخیر اقدامات مقابلهای علیه روسیه انجام داده و هزاران مایل مربع از قلمروهایی را که توسط ارتش روسیه تصرف شده بود ،باز پس گرفتند .موفقیتهای اصلی نیروهای اوکراینی
منطقه خارکیف ،واقع در شمال شرق این کشور است.این اقدامات مقابلهای از سوی اوکراین امیدی برای مردم و دولت این کشور و متحدان پس از هفت ماه نبرد است و در عین حال،
به ناامیدی برای روسیه بدل شده است.شخصیتهای شبکههای تلویزیونی متعلق به کرملین در برخی موارد رهبری والدیمیر پوتین ،رئیس جمهوری روسیه را به دلیل عقبنشینی
نیروهای این کشور از مناطق تحت تسلط در اوکراین زیر سوال بردهاند .دهها مقام در سطح شهرداری نیز خواستار استعفای پوتین شدهاند.در همین حال ژنرال مارک میلی همچنین
هشدار داد که واکنش پوتین در این مورد« ،غیر قابل پیشبینی» است و این جنگ شاید به سرعت وارد بُعد دیگری شود.

رییسی در مصاحبه با سی بی اس:

توافق بدون تضمین بیمعنی است

رییس جمهوری ایران در مصاحبه با شــبکه سی بی اس نیوز
آمریکا در آســتانه ســفر به نیویورک تاکید کرد که به خاطر
پیمان شکنی آمریکاییها ،توافق بدون تضمین برای ما بیمعنی
است.به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از فارس ،آیت اهلل «سید
ابراهیم رئیسی» رئیس جمهوری ایران در مصاحبه با برنامه ۶۰
دقیقه شبکه سی بی اس آمریکا درباره توافق هستهای گفت،
ما برای دستیابی به توافق خوب و منصفانه جدی هستیم .اما
در این توافق باید تضمین وجود داشته باشد که آمریکا نتواند
از این توافق خارج شود .وی در ادامه افزود :آمریکاییها پیمان
شــکنی کردند .آنها این کار را کردند ،وقتی شما به تعهدتان
وفادار نباشــید توافق بی معنی است .ما نمیتوانیم به آمریکا
اعتماد کنیم چرا که قبال آن را تجربه کردیم؛ اگر تضمین وجود
نداشته باشد هیچ اعتمادی(به آنها) نخواهیم داشت .آیت اهلل
رئیسی در ادامه مصاحبه درباره استفاده ایران از مصارف صلح
آمیز انرژی اتمی تاکید کرد که انرژی هستهای را برای مصارف
درمان ،کشــاورزی ،نفت و گاز میخواهیم.وی درباره ادعاهای
غرب درباره ســاخت بمب اتمی نیز گفت ،ما بارها به آن پاسخ
دادیم ،این ادعاها بی اساس هستند و جمهوری اسالمی ایران
بارها اعالم کرده اســت که بمب اتمــی در دکترین دفاعی ما
هیچ جایگاهی ندارد .آیت اهلل رئیســی درباره موضوع تبادل
زندانی با آمریکا گفت :در آمریکا نیز تعدادی شــهروند ایرانی
زندانی هســتند و ما بارها اعالم کردیــم و این میتواند یک
موضوع مستقیم انساندوســتانه باشد و به آمریکاییها گفتیم
که میتوانیم با آنها جدای از مذاکرات هستهای گفتوگو کنیم.

اوکراین از بازپسگیری برخی
مناطق اطراف خارکیف خبر داد

همزمان با گزارشها از کییف درباره پیشــروی نیروهای
اوکراینی در کناره شــرقی رودخانه «اوسکیل» ،ولودیمیر
زلنسکی بر پسگرفتن مناطق تحت کنترل روسیه متعهد
شد.به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز ،اوکراین
مدعی شــد که عبور از اوســکیل یکی دیگر از مهمترین
ضدحملههای اوکراین در منطقه شــمال شرق خارکیف
محسوب میشود .نیروهای مســلح این کشور اواخر روز
یکشــنبه در کانال تلگرامی خود نوشــتند که «نیروهای
اوکراینی از اوســکیل عبور کردهانــد و از دیروز اوکراین
کنترل کناره شرقی این رودخانه را در دست دارد».سرهی
گایدای ،فرماندار لوهانســک در تلگرام نوشــت« :منطقه
لوهانســک دقیقا همســایه مجاور آن است .پسگرفتن
مناطق تحت کنترل روسیه خیلی دور نیست».ولودیمیر
زلنسکی ،رئیسجمهوری اوکراین یکشنبه شب طی ویدئو
شبانه خود گفت« :شاید برخی از شما تصور کنید که ما
پس از چند سری پیروزی ،نوعی وقفه خواهیم داشت ...اما
هیچ توقفی در کار نیســت .آمادهسازیهایی برای مراحل
بعدی وجود دارد ...اوکراین باید آزاد شــود .تمامش».جو
بایدن ،رئیسجمهوری آمریکا نیز گفت که پیروزی برای
اوکراین به معنای «بیرون کردن تمام نیروهای روســی از
کل اوکراین» است و همچنین خاطرنشان کرد تا زمانی که
این درگیری ادامه یابد ،آمریکا از کییف حمایت میکند.
وی روز یکشنبه طی مصاحبهای با برنامه «شصت دقیقه»
تلویزیون سیبیاس عنوان داشت« :پیروزی این جنگ در
اوکراین بدین معناست که روسیه تماما از اوکراین خارج
شــود و حاکمیت این کشور را بشناســد .اوکراینیها در
حال شکست روسیه هستند».رئیسجمهوری آمریکا در
ادامه ادعا کرد که روســیه در اهدافش «آن طور که مردم
میپنداشــتند ،ماهر و توانا نبوده است».همچنین وزارت
دفاع انگلیس در بیانیهای مدعی شد که نیروهای روسی
در مرز با مشــکالت و موانعی مواجه میشوند و احتماال
حمالت گســتردهای را علیه زیرســاختهای غیرنظامی
انجام داده و همچنین حمالت خود را گسترش میدهند.
روز جمعــه والدیمیــر پوتین ،رئیسجمهوری روســیه
ضد حملــه اوکراین را «کماهمیــت» خواند و گفت اگر
نیروهای روســی تحت فشار بیشتری قرار بگیرند ،مسکو
با «قاطعیت بیشتری» پاســخ خواهد داد.از طرف دیگر،
هنگامی که از جو بایدن پرسیده شد ،اگر پوتین استفاده
از تســلیحات هستهای و شیمیایی را درنظر بگیرد ،پیغام
رئیسجمهوری آمریکا به همتای روســی خود چیست،
بایدن گفت« :اســتفاده نکن! نکن! نکن! با استفاده از این
تسلیحات ،تصویر این جنگ را برخالف هر چیزی از زمان
جنگجهانی دوم تغییر خواهی داد».

اگر این اتفاق بیافتد این یک موضوع انساندوســتانه میتواند
باشد و قابل مذاکره است.رئیس جمهوری ایران درباره حضور
در مجمع عمومی سازمان ملل و احتمال دیدار با رئیس جمهور
آمریکا نیز گفت :نه .فکــر نمیکنم چنین اتفاقی رخ دهد .ما

هیچ اعتقادی به مذاکره و دیدار با رئیس جمهور آمریکا نداریم
و آن را بی فایده میدانیم .آیت اهلل رئیســی در زمینه تفاوت
دولت بایدن و ترامپ نیز به خبرنگار شبکه سی بی اس گفت:
دولــت جدید آمریکا ادعا میکند کــه با دولت قبلی فرقهایی

بایدن:

اگر به تایوان حملهای شود ،دفاع میکنیم
رئیسجمهــوری آمریکا در مصاحبهای گفت ،ارتش آمریکا در
صورتــی که به تایوان حمله شــود ،از این جزیره دفاع خواهد
کــرد .او همچنین گفت که به رهبری چین نســبت به نقض
تحریمهای روســیه هشدار داده اســت.به گزارش ایسنا« ،جو
بایدن» رئیسجمهوری آمریــکا در مصاحبهای با برنامه «۶۰
دقیقه» شبکه سی.بی.اس در پاسخ به این سوال که آیا نیروهای
آمریکایی از جزیره تایوان در صورت حمله چین دفاع خواهند
کرد ،گفت :بله ،اگر که در واقع یک حمله بیسابقه وجود داشته
باشد.مجری شبکه سی.بی.اس از بایدن خواست شفاف بگوید
آیا منظورش این است نیروهای آمریکایی بر خالف اوکراین ،از
تایــوان در صورت وقوع حمله چین دفاع خواهند کرد؟ بایدن
پاســخ داد :بله.بایدن در این اظهارنظر صریحتر از صحبتهای
قبلیاش مساله متعهد ســاختن سربازان آمریکایی به دفاع از
تایوان را مطرح کرده اســت .آمریکا مدتها سیاســت «ابهام
راهبردی» و عدم تصریح اینکه به حمله به تایوان پاسخ نظامی
میدهد ،پایبند بوده است.به نوشــته خبرگزاری رویترز ،یک
سخنگوی کاخ سفید در پاســخ به درخواست برای اظهارنظر
درباره این گزارش گفت ،سیاست آمریکا در قبال تایوان تغییر
نکرده اســت .این سخنگو بیان داشت :رئیسجمهوری آمریکا
این مســاله را قبال از جمله در اوایل ســال جاری میالدی در
توکیو گفته اســت .او در آن زمان تصریح کرد سیاست ما در
قبال تایوان تغییر نکرده اســت .این همچنان درست است.این
مصاحبه بایدن با ســی.بی.اس چند روز قبل ضبط شــده و او
اکنون برای شــرکت در مراسم خاکســپاری ملکه انگلیس در
لندن به سر میبرد.
هشدار به چین
بایــدن همچنیــن در ایــن مصاحبــه به شــی جینپینگ،
رئیسجمهوری چین هشــدار داد که نقض تحریمهای روسیه
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یک «اشتباه عظیم» است.
رئیسجمهوری آمریکا اظهار کــرد ،به رئیسجمهوری چین
در حوالی زمانی که مســکو جنگ را در اوکراین شــروع کرد،
گفته اســت نقض تحریمها علیه روســیه «اشتباهی عظیم»
خواهد بود.بر اســاس گزیدهای از این مصاحبه بایدن با برنامه
« ۶۰دقیقه» شــبکه سی.بی.اس که یکشنبه شب پخش شد،
بایــدن گفت ،اوایل ســال جاری میالدی پس از دیدار شــی
جینپینگ بــا والدیمیر پوتین در پکــن در جریان بازیهای
المپیک ،با شی جینپینگ تماس تلفنی برقرار کرد.بایدن بیان
داشــت :من گفتم ،اگر بر مبنای اقدامتان در نقض تحریمهای
اعمالشده علیه روسیه فکر میکنید آمریکاییها و دیگران به
سرمایهگذاری در چین ادامه میدهند ،فکر میکنم اشتباهی
عظیم را مرتکب می شوید ،اما با این حال تصمیمگیری در این
مورد به عهده شماست.جو بایدن خاطرنشان کرد که این تماس
تلفنی «هدفش تهدید رئیسجمهوری چین نبود» بلکه هشدار
به او درباره تبعات زیر پای گذاشتن تحریمها بود .بایدن درباره
چین گفت :تاکنون هیچ نشانهای وجود ندارد که آنها اقدام به
ارائه تسلیحات یا چیزهای دیگری که روسیه میخواهد ،کرده
باشــند.اما بایدن در این مصاحبه گمانهزنی درباره اینکه گرم

دارد و بارهــا پیامهایی به مــا دادهاند اما ما هیچ تغییری را در
واقعیت شــاهد نبودیم .رئیس جمهوری در ادامه تاکید کرد،
تحریمها علیه مردم ایران بســیار ظالمانه است و برای ما مهم
است که تحریمها برداشته شود .وی در پاسخ به سوالی راجع
به هولوکاست و اینکه آیا به هولوکاست اعتقاد دارد یا نه گفت:
مســائل تاریخی باید توســط محققان و تاریخ شناسان مورد
بررســی و کنکاش قرار بگیرد .یک نشانه هایی نیز وجود دارد
که چنین اتفاقی(هولوکاست) افتاده است که باید مورد بررسی
دقیق توســط محققان و مورخان قرار بگیرد.آیت اهلل رئیسی
مردم فلســطین را مردم اصلی کشــور فلسطین و کسانی که
باید در آنجا زندگی کنند خواند و افزود ،مردم فلســطین یک
حقیقت هســتند اما اکنون آواره و از ســرزمین مادری رانده
شده اند و آمریکا از این رژیم جعلی حمایت میکند .آیت اهلل
رئیسی تاکید کرد ،کسانی که امروز با رژیم صهیونیستی دست
میدهند(کشورهایی که با تل آویو عادی سازی روابط کردند)
نیز در جنایات این رژیم شــریک هستند.آیت اهلل رئیسی در
پاســخ به سوالی درباره ترور ناجوانمردانه سردار سپهبد شهید
قاســم سلیمانی به دست عوامل دولت قبل و مساله انتقام نیز
گفت :دســتور به قتل سردار ســلیمانی از سوی دولت قبل و
شخص ترامپ یک جنایت غیرانســانی بود.وی در واکنش به
مجری شبکه ســی بی اس که انتقام شما چگونه خواهد بود
نیز گفت :آن چیزی که ما دنبال کردیم و دنبال خواهیم کرد
عدالت اســت ،اما ما از جنس جنایاتی که آمریکا در سراســر
جهان مرتکب میشود انجام نخواهیم داد.

شدن روابط بین شی جینپینگ و پوتین میتواند باعث شروع
«یک جنگ سرد جدید پیچیدهتر» باشد ،رد کرد.
نامزدی در انتخابات
رئیسجمهــوری آمریکا همچنین در این مصاحب ه گفت ،پس
از انتخابــات میاندورهای کنگره در مــاه نوامبر قصدش برای
نامزدی مجدد برای انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۲۴
را اعالم میکند .او همچنین به دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری
سابق آمریکا در ارتباط با مناقشه نگهداری از اسناد محرمانه در
اقامتگاه شخصیاش در ماراالگو انتقاد کرد.بایدن در مصاحبه
با برنامه « ۶۰دقیقه» دربــاره تصمیمش برای نامزدی مجدد
در انتخابات ریاست جمهوری  ۲۰۲۴گفت :برای اتخاذ چنین
تصمیمی هنوز خیلی زود اســت .فعال میخواهم کارم را انجام
دهم .مــن آن کار را در یک چارچــوب زمانی منطقی بعد از
این چرخــه انتخابات پیشرو و با ورود به ســال آینده ،انجام
داده و بررســی خواهم کرد که چه کار باید بکنم.در حالی که
رئیسجمهــوری آمریکا بار دیگر بر قصد خــود برای نامزدی
مجدد در انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد ،همچنین اعالم
کرد که تصمیمش در این زمینه هنوز نهایی نشده است .بایدن
بیان داشت :اینکه آیا تصمیم قطعی است که من دوباره کاندید
شوم؟ در آینده مشخص میشود.پس از اینکه مصاحبهکننده
بــه بایدن یادآور شــد که مســنترین رئیسجمهوری تاریخ
آمریکاســت ،بایدن به شــوخی گفت :خیلی خــوب به نظر
میرسم ،اینطور نیســت؟رئیسجمهوری آمریکا همچنین به
الزامات قانون انتخابــات در خصوص زمان اعالم کاندیداتوری
یک نفر برای ریاســت جمهوری اشاره و آن را دلیل عدم اعالم
تصمیم قطعیاش برای نامزدی خواند.بایدن همچنین در این
مصاحبه گفت که در ارتباط با مناقشه مربوط به کشف اسناد
محرمانه در اقامتگاه ماراالگو ترامپ ،درخواست دریافت گزارش
درباره این مساله را نکرده تا شائبه دست داشتن خودش در این
تحقیقات پیش نیاید.او همچنین در این مصاحبه اعالم کرد که
همهگیری ویروس کرونا در آمریکا «پایان» یافته است .بایدن
به برنامه « ۶۰دقیقه» گفت :همهگیری پایان یافته است.

رایزنی بلینکن با رئیسجمهوری آذربایجان درباره آتشبس با ارمنستان

وزیر امور خارجه آمریکا در تماســی تلفنی با رئیسجمهوری آذربایجان ،در مورد برقراری آتشبس با ارمنســتان و کار روی حل و فصل مشکالت میان باکو و ایروان از طریق مذاکرات به
گفتوگو پرداخت.به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری تاس ،در بیانیه روز یکشنبه وزارت خارجه آمریکا آمده است :آنتونی بلینکن ،وزیر خارجه آمریکا از توقف خصومتهای اخیر میان
ارمنستان و جمهوری آذربایجان استقبال کرد .او از الهام علیاف ،رئیسجمهوری آذربایجان خواست تا به آتشبس پایبند بماند ،نظامیگری را کنار بگذارد و برای حل تمام مسائل باقیمانده
میان ارمنســتان و جمهوری آذربایجان از طریق مذاکرات مســالمتآمیز کار کند.وزارت دفاع ارمنستان در ساعات اولیه روز سهشنبه اعالم کرد که چندین شهرک زیر گلولهباران نظامی
جمهوری آذربایجان قرار گرفته است .در همین حال ،باکو گفت که این پاسخی به تحریکات ایروان است .بعدا ً جمهوری آذربایجان گفت که توافق آتشبس حاصل شده است اما ارمنستان
میگوید شلیک توپخانهای همچنان ادامه دارد .شورای امنیت ارمنستان جلسه فوقالعادهای برگزار کرد و تصمیم گرفت از روسیه برای اجرای مفاد معاهده دوستی ،همکاری و کمک متقابل
و همچنین از ســازمان پیمان امنیت جمعی ( )CSTOو شــورای امنیت سازمان ملل کمک بگیرد.دفتر ریاست جمهوری آذربایجان هم درباره این تماس تلفنی گفت ،وضعیت منطقهای و
گشایش کریدورهای حمل و نقل در کانون گفتوگوی بلینکن و علیاف قرار داشت.در بیانیه باکو آمده است :این تماس با ابتکار آمریکاییها انجام شد و طرفین بر اهمیت تقویت آتشبس،
تضمین صلح پایدار و ثبات و عادیسازی روابط ارمنستان – جمهوری آذربایجان از جمله ادامه مذاکرات روی پیمان صلح و گشایش کریدورهای حمل و نقل تاکید کردند.

گزیده خبر
آلمان :اید ه جدیدی برای پایان بحران
اوکراین وجود ندارد

رئیسجمهور آلمان میگوید انتظار ندارد در گفتوگوهای سران کشورهای
اروپا در حاشــیه مراسم خاکسپاری ملکه انگلیس ،ایده جدیدی برای پایان
بحران اوکراین مطرح شــود.به گزارش خبرگزاری مهر بــه نقل از رویترز،
«فرانک والتر اشــتاین مایر» ،رئیسجمهور آلمان کــه هماکنون در لندن
حضور دارد ،اعالم کرد انتظار ندارد در نشستهای لندن و مراسم خاکسپاری
ملکه الیزابت دوم ،ایدههای جدیدی درباره پایان بحران اوکراین مطرح شود.
این اظهارات اشــتاین مایر روز دوشنبه در حاشــیه دیدارهای او با مقامات
کشورهای مختلف در مراسم خاکســپاری ملکه انگلیس بیان شد.پیش از
این «سرگئی نچایف» ،سفر روسیه در آلمان اعالم کرده بود ،برلین با ارسال
ســاح به اوکراین ،روابط ویژه خود با مسکو را کنار گذاشت .وی همچنین
گفت :آلمان از زمانی که اوکراین را با سالحهای مرگبار خود تجهیز کرده ،از
خطوط قرمز عبور کرده است .حقیقت این است که سالحهای ارسالی آلمان
نه تنها علیه نظامیان روس اســتفاده میشوند ،بلکه در کشتار مردم منطقه
دونباس نیز نقــش دارند و این خط قرمزی بود کــه مقامات آلمانی نباید
از آن عبور میکردند.مراســم خاکسپاری ملکه الیزابت دوم ،امروز با حضور
مقامات و سران کشورهای مختلف در لندن برگزار میشود.شامگاه پنجشنبه
 ۸سپتامبر ( ۱۷شهریور) ،کاخ باکینگهام در بیانیهای مرگ الیزابت دوم ،ملکه
انگلیس را در سن  ۹۶سالگی ،اعالم کرد .با پایان سلطنت  ۷۰ساله الیزابت
دوم ،شــاهزاده «چارلز»  ۷۳ساله ،پسر ارشد ملکه انگلیس بالفاصله بعد از
مرگ مادرش ،به عنوان پادشاه انگلیس معرفی شد.
برای نخستین بار،

اتحادیه اروپا بودجه مجارستان را به خاطر
لطمه زدن به دموکراسی قطع میکند

اتحادیــه اروپا توصیه کرد بودجه  ۷.۵میلیارد یورویی برای مجارســتان به
خاطر فســاد به حالت تعلیق درآید؛ این نخستین مورد از این دست در این
بلوک  ۲۷کشــوری تحت قانون جدید تحری م مالی به منظور حفاظت بهتر
از اجرای قانون است.به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز ،اتحادیه
اروپا برای نخســتین بار دو سال پیش تحریم مالی جدیدی را در واکنش به
آنچه که آن را برابر با تضعیف دموکراسی در لهستان و مجارستان میداند،
معرفی کرد .به گفته اتحادیه اروپا ،ویکتور اوربان ،نخســت وزیر مجارستان
دادگاهها ،رسانهها ،سازمانهای غیردولتی و دانشگاهها را تحت سلطه خود
در آورده و حقوق مهاجران ،زنان و همجنسگرایان را در بیش از یک دههای
که در راس قدرت است ،محدود کرده است.یوهانس هان ،کمیسیونر بودجه
اتحادیه اروپا گفت :این درباره نقض اجرای قانون است که استفاده و مدیریت
از بودجههــای اتحادیه اروپا را به خطر میاندازد .ما نمیتوانیم نتیجهگیری
کنیم که از این بودجه اتحادیه اروپا به طور مناسب حفاظت میشود یا خیر.
وی در جریان ســخنان خود بر بینظمیهای نظاممند در قوانین تدارکات
عمومی مجارستان ،تدابیر ناکافی در برابر تضاد منافع ،ضعف در پیگرد قانونی
موثر و کاستیها در سایر اقدامات مربوط به مبارزه با اختالس تاکید کرد.
یوهانس هان افزود :این کمیسیون تعلیق حدود یک سوم از بودجه در نظر
گرفته شــده برای مجارستان از بودجه مشــترک این بلوک برای سالهای
 ۲۰۲۱تا  ۲۰۲۷میالدی به ارزش کلی  ۱.۱تریلیون یورو را توصیه میکند.
 ۷.۵میلیارد یورو مورد بحث برابر با پنج درصد از تولید ناخالص داخلی برآورد
شده  ۲۰۲۲مجارستان است .کشورهای اتحادیه اروپا در حال حاضر سه ماه
فرصت دارند تا درباره این پیشنهاد تصمیمگیری کنند.هان گفت :وعده اخیر
مجارستان برای رسیدگی به انتقادات اتحادیه اروپا گامی برجسته در مسیر
درست بود اما این وعده باید به قوانین جدید و اقدامات عملی تبدیل شود.
تیبور ناوراسیکس ،وزیر توسعه مجارستان و مسئول مذاکرات با اتحادیه اروپا
گفت :مجارستان به تمامی  ۱۷وعده خود که به کمیسیون اروپا داده ،عمل
خواهد کرد تا از هرگونه تعلیق بودجع اتحادیه اروپا جلوگیری کند.
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چهره روز

زج لبم رشح میان او نکرد

روی اقبالی ندید آن رس ،هک زود

غالمرضا تختی
ُغالمرضا تَختی ( ۵شهریور  ۱۷ – ۱۳۰۹دی  )۱۳۴۶که با
عنوان جهانپهلوان تَختی نیز شناخته میشود؛ ورزشکار
ایرانی رشته کشتی آزاد بود ]۱[.وی در بازیهای المپیک
 ۱۹۵۶ملبورن توانست پس از امامعلی حبیبی ،دومین
مدال طالی ورزشــکاران ایرانی در بازیهای المپیک را
به دســت آورد .او با کسب این مدال ،به همراه دو نشان
نقره که در بازیهای المپیک  ۱۹۵۲هلسینکی و ۱۹۶۰
رم از آن خود کرد ،تا اکنون پرافتخارترین کشــتیگیر
ایرانی در المپیک اســت .تختی همچنین دو قهرمانی و
دو نائب قهرمانی در رقابتهای قهرمانی کشــتی جهان
و همچنین نشان طالی بازیهای آسیایی  ۱۹۵۸توکیو
را در دوران فعالیت خود به دست آورد ]۲[.او در کشتی
پهلوانی و ورزش زورخانهای نیز فعالیت داشــت و صاحب بازوبند پهلوانی ایران در سه سال پیاپی بود.
تختی از چهرههای محبوب و مشــهور فرهنگ عامهٔ ایرانیان است و در فرهنگ ورزشی ایران ،بسیاری
وی را نماد «پهلوانی» و «جوانمردی» میدانند.پس از رخداد زمینلرزهٔ بوئین زهرا که دهها هزار کشته
و مجروح در پی داشت ،فعالیتهای او و تنی چند از پهلوانان برای امدادرسانی و کمک به زلزلهزدگان؛
موجی از شور و وحدت ملی را در ایران برانگیخت و کمکهای فراوانی برای آسیبدیدگان ارسال شد.او
همچنین فعال سیاسی و عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران بود.تختی در  ۱۷دی  ۱۳۴۶درگذشت
و جنازهٔ او درحالیکه خودکشی کرده بود در هتل آتالنتیک تهران پیدا شد  .غالمرضا تختی در جنوب
تهران محلهی خانیآباد به دنیا آمد« ]۱[.رجب خان» (پدر تختی) متولد سال  ۱۲۷۵محلهٔ دروازه
غار تهران و مادرش از خانوادهٔ ســنتی تهران بود.با تبدیل شــدن وی به یک «قهرمان ملی» ،گاه
داستانهایی دربارهٔ او گفته میشود که لزوماً صحت تاریخی ندارند.

پیشنهاد

فرهنگ

قت
ره هک ل ما بدید آگاه شد:

آنکه رس رد اپی عشق او نباخت

خارط آشفت ٔه ما کی کند؟

جای خود رب آستان او نکرد

ٔ
چاره ردد نهان او نکرد

کان هب زج تیر و امکن او نکرد

دست وصل اندر میان او نکرد

عش
رتی کندر زمان او نکرد

از هر دری خبری

پناهجویان غالبا ونزوئالیی در کنار دیوار مرزی ال پاسو در مرز مکزیک و
ایالت تگزاس آمریکا

ورزشی

ردهبندی نهایی کشتی آزاد قهرمانی جهان  -صربستان؛

ایران نایب قهرمان جهان شد

تیم ملی کشتی آزاد ایران با کسب  ۲مدال طال ۳ ،مدال نقره و  ۲مدال برنز به عنوان نایب قهرمانی رقابت های کشتی آزاد قهرمانی
جهان در صربســتان دست یافت.به گزارش ایســنا ،رقابت های کشتی آزاد قهرمانی جهان روزهای  ۲۴لغایت  ۲۷شهریورماه به
میزبانی شهر بلگراد صربستان برگزار شد و در پایان تیم ایران توسط رحمان عموزاد در وزن  ۶۵کیلوگرم و کامران قاسم پور در
وزن  ۹۲کیلوگرم به مدال طال ،رضا اطری در وزن  ۶۱کیلوگرم ،محمد نخودی در وزن  ۷۹کیلوگرم و حسن یزدانی در وزن ۸۶
کیلوگرم به مدال نقره ،یونس امامی در وزن  ۷۴کیلوگرم و امیرحسین زارع در وزن  ۱۲۵کیلوگرم به مدال برنز دست یافتند.
در رده بندی تیمی آمریکا با  ۱۹۸امتیاز قهرمان شد ،ایران با  ۱۵۰امتیاز نایب قهرمانی را از آن خود کرد و ژاپن نیز با  ۷۰امتیاز
سوم شد.

الگوی خوابی که خطر ابتال به
آلزایمر را کاهش میدهد
ایسنا/خراســان رضوی افرادی که خیلی کم یا خیلی زیاد میخوابند،
بیشــتر در معرض خطر زوال شــناختی و عقل قــرار دارند.به نقل از
ســایکولوژی ،کســانی که بین  ۵.۵تا  ۷.۵ســاعت خواب شبانه دارند،
حتی زمانی که از عوارض اولیه بیماری آلزایمر رنج میبرند ،کاهشــی
در سالمت شناختی خود مشاهده نمیکنند.آلزایمر شایعترین نوع زوال
عقل اســت که  ۷۰درصد موارد ابتال را تشکیل میدهد .خواب ضعیف
یکی از عالئم شــایع آلزایمر است و میتواند پیشرفت بیماری را تسریع
کند.دکتر برندان لوســی ،محقق ارشد این تحقیق ،گفت :تعیین اینکه
چگونه خواب و مراحل مختلف بیماری آلزایمر با هم مرتبط است ،چالش
برانگیز است اما این موضوعی است که برای آغاز طراحی مداخالت باید
از آن آگاه بود.نتایج مطالعه ما نشــان میدهد یک محدوده متوسطیا
«نقطه شــیرین» برای کل زمان خواب وجــود دارد که در آن عملکرد
شناختی در طول زمان ثابت است.زمان خواب کوتاه و طوالنی با عملکرد
شــناختی بدتر همراه بوده است که شــاید این موضوع به دلیل خواب
ناکافی یا کیفیت پایین خواب باشد.ســوال بیپاســخ این است که اگر
بتوانیــم برای بهبود خواب مداخله کنیم ،مانند اینکه زمان خواب برای
افراد کمخواب را تا یک ســاعت یا بیشــتر افزایش دهیم ،آیا این مورد
تاثیر مثبتی بر عملکرد شناختی آنان خواهد گذاشت؟برای پاسخ به این
سوال به دادههای طولی بیشتری نیاز داریم.این مطالعه شامل  ۱۰۰نفر
با میانگین ســنی  ۷۵سال بود که اکثر آنان هیچگونه اختالل شناختی
نداشتند .عملکرد شناختی آنان به همراه کیفیت خواب طی تقریبا پنج
سال پیگیری شد.

تخت گاز
باکتری که تصور میشد بیخطر
است ،خطرناک از آب درآمد

«وودی آلن» از سینما خداحافظی میکند
«وودی آلــن» در یک مصاحبه جدید عنوان کرد که
پنجاهمین فیلمش ،آخرین حضور او در سینما خواهد
بود.به گزارش ایسنا و به نقل از ددالین« ،وودی آلن»
کارگردان  ۸۶ســاله و کهنهکار سینما در مصاحبه با
روزنامه اســپانیایی « »La Vanguardiaتائید کرد که
پنجاهمین فیلم بلند کارنامه سینماییاش را با عنوان
«زنبور  »۲۲پائیز امسال در پاریس کارگردانی خواهد
کرد و دیگر فیلمی نخواهد ساخت.او همچنین عنوان
کرد میخواهد بیشتر بر روی نویسندگی تمرکز کند و
پروژه بعدی او نگارش یک ُرمان خواهد بود.این اولین
باری نیســت که آلن درباره عقب نشــینی از تجارت
ســینما صحبت میکند و چندی پیش در گفتگو با
الک بالدوین نیز گفته بود قصد دارد یک یا دو فیلم دیگر را کارگردانی کند چرا که «هیجان تجربه
سینمایی از بین رفته اســت».دو فیلم اخیر «آلن» شامل «یک روز بارانی در نیویورک» در سال
 ۲۰۱۹و «جشــنواره ریفکین» در سال  ۲۰۲۱که در اسپانیا مقابل دوربین رفت ،هر دو در طول
همهگیری اکران شدند و فیلم «جشنواره ریفکین» عملکرد خوبی در گیشه نداشت ،اما فیلم «یک
روز بارانی در نیویورک» با بازی «تیموتی شاالمی» و «ال فانینگ» در صدر جدول گیشه نیز قرار
گرفت«.یک روز بارانی در نیویورک» همچنین اولین فیلمی بود که پس از پایان قرارداد ساخت پنج
فیلم «وودی آلن» با آمازون در نتیجه حواشی پیرامون شکایت دخترخواندهاش «دیلن فارو» مبنی
بر ســوء استفاده جنسی ،اکران شد.جنجالهایی پیرامون «آلن» به دنبال اتهامات سوء استفاده از
«دیلن فارو» در مستندی از کمپانی  HBOمحصول  ۲۰۲۱مورد بررسی قرار گرفته است اما «آلن»
این اتهامات را رد کرده است.

زج دلم وصف داهن او نکرد

راز دل زان افش میرگدد ،هک دوست

کتاب جنگ چهرهی زنانه ندارد
کتاب جنگ چهرهی زنانه ندارد در چند ســال اخیر به
یکی از مشــهورترین کتابهای جهان با موضوع جنگ
ی است
تبدیل شــده اســت .این رمان درباره زنان روس 
که در جنگ جهانی دوم در جبهه حضور داشــتند و با
آلمانها جنگیدند.غالباً حضور زن در جبهه و خط مقدم،
با توجه به کتابها و فیلمهایی که خواندهایم و دیدهایم
در نقش پرســتار و امدادگر خالصه میشــود ولی این
کتاب داســتان زنانی را تعریف میکند که اسلحه دست
گرفتند و در خط مقدم مثل یک سرباز به دشمن حمله
ک تیرانداز بودنــد ،پارتیزان بودند و در جنگل
کردند ،ت 
ن روب بودند ،حتی فرمانده شدند
زندگی میکردند ،می 
و سربازان مرد را فرماندهی میکردند .یک عده دیگر هم
در نقش پرستار و پزشک و آشپز و حتی خواننده ،به جبهه خدمت میکردند.کتاب جنگ چهرهی زنانه
ندارد روایت پر فرازو نشــیب از روزگار و خاطرات زنانی که در ارتش اتحاد جماهیر شــوروی در جنگ
جهانی دوم جنگیدند و حاال بعد از سالها از کابوسها ،تنهایی و هو ل هایشان میگویند .نویسنده چند
صد نفر از این زنان را مییابد و با تمامشــان حرف میزند .از هر قشــری هستند؛ پرستار ،تکتیرانداز،
ت شــور ،پارتیزان ،بیسی م چی و…سوتالنا الکسیویچ ( )۱۹۴۸اولین نویسندهی تاریخ است
خلبان ،رخ 
که به خاط ِر نوشــتههایش در ژانر مســتندنگاری جایزهی ادبی نوبل را در سال  ۲۰۱۵از آن خود کرد.
در قســمتی از پشــت جلد کتاب جنگ چهرهی زنانه ندارد آمده است:کتاب گاه شامل چنان لحظاتی
میشود که فراتر از خواندهها و شنیدههای مرسوم است دربارهی جنگ .بیپرده و عریان است و ناگهان
مادری را به ما نشان میدهد که برای عبور از خط بازرسی آلمانها بچهاش را نمکاندود میکند تا تب
کند و سربازان بهراسند از تیفوس و او بتواند در قنداق بچهی گریان با پوست ملتهب سرخشده دارو...

گنجینه

جزئیات بی ام و  XMجدید ،مدل لیبل  ۷۵۰اسبی در راه است
بیامو جزئیات مربوط به خودروی  XMجدید را منتشــر کرد .برای اولین بار از زمان خاتمه تولید  M1در ســال  ۱۹۸۱تاکنون،
ژرمنها میخواهند یک خودروی ویژه  Mرا راهی بازار کنند .این خودرو که چندی قبل نمایش داده شده یک شاسیبلند پالگین
هیبریدی با میزان تولید عادی اســت درحالیکه کوپه پیشرانه وسط بیامو تنها به تعداد  ۴۵۳دستگاه تولید شده بود .کانسپت
 XMکه سال قبل معرفی شد پیشنمایشی از نسخه تولیدی بود .بیامو  XMجدید به پیشرانه جدید  S68این برند مجهز خواهد
شد.این پیشرانه  ۸سیلندر  ۴.۴لیتری توئین توربو از تکنولوژی هیبریدی مالیم سود میبرد و قدرت ترکیبی  ۶۵۰اسب بخاری در
نسخه استاندارد  XMخواهد داشت .قیمت این خودرو در اروپا حدود  ۱۷۰هزار یورو معادل  ۱۷۰۱۲۷دالر خواهد بود و بعد از آن
نیز نسخه قویتری با پسوند لیبل بجای پسوند کامپتیشن عرضه خواهد شد .این مدل قدرت  ۷۵۰اسب بخاری و قیمت حدود
 ۱۹۰تا  ۱۹۵هزار یورو معادل  ۱۹۰۱۴۲تا  ۱۹۵۱۴۶دالر خواهد داشت .اولین نسخهای که از مدل قویتر لیبل تولید خواهد شد
 XMلیبل ِرد نام خواهد گرفت و در آینده مدلهای سفارشی لیبل با رنگهای منحصربهفرد نیز تولید خواهند شد .هنوز رقم دقیق
گشتاور این مدلها مشخص نشده اما کانسپت  XMگشتاور قابلتوجه  ۱۰۰۰نیوتون متری داشت.

یک مطالعه بینالمللی به رهبری دانشــمندان ســنگاپوری نشان
میدهد باکتریهایی که تصور میکردیم بیخطر هستند میتوانند
باعث وخامت بیماریهای ریوی موجود شوند.به گزارش ایسنا و به
نقل از استیدی ،گروهی از دانشــمندان بینالمللی کشف کردهاند
که نایســریا( )Neisseriaکه ســردهای از باکتریهای ساکن در بدن
انسان اســت ،آنطور که پیش از این تصور میشد بیضرر نیست.
در واقــع ،این باکتریها میتوانند باعــث عفونت در بیماران مبتال
به برونشکتازی ،آسم و بیماری انســداد مزمن ریه( )COPDشوند.
در یک مطالعــه قابل توجه ،که در تاریخ  ۱۴ســپتامبر  ۲۰۲۲در
مجله « »Cell Host & Microbeمنتشــر شــد ،محققان شــواهدی
قطعی ارائه کردند که نشان میداد گونههای نایسریا میتوانند باعث
وخامت بیماریهای ریوی شــوند .دانشــمندان به رهبری دانشگاه
فناوری نانیانگ ،ســنگاپور( )NTUبه انجام این تحقیقات پرداختند.
برونشکتازی یک بیماری مزمن است که در آن راههای هوایی ریهها
به دالیل نامعلومی به طور غیر طبیعی بزرگ میشــود .این بیماری
در میان آســیاییها تا چهار برابر بیشتر از همتایان غربیشان شایع
است و همچنین میتواند پس از بهبودی از سل رخ دهد.یک گروه
بینالمللی متشــکل از محققان و بیمارستانهای سنگاپور ،مالزی،
چین ،اســترالیا و بریتانیا به سرپرستی ســانجی چوتیرمال(Sanjay
 ،)Chotirmallاســتادیار دانشکده پزشــکی « ،»LKCMedicineبرای
ن آسیایی،
یافتن علت وخیم شــدن برونشــکتازی در بیماران مس 
دادههای مربوط به بیماری و عفونت را از  ۲۲۵بیمار آسیایی مبتال به
برونشکتازی با بیماران مبتال به برونشکتازی در اروپا مقایسه کردند.

