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 افزایش »حقوق « بازنشستگان کشوری و لشکری
 تا 20 درصد

 این افزایش مشمول همه می شود؟
افزایش نرخ تورم و رشــد چندبرابری هزینه هــای زندگی و افزایش 
فاصله حقوق دریافتی بازنشستگان با شاغلین از جمله عللی است که 
متناسب سازی حقوق بازنشستگان را از یک سو به یک مطالبه مستمر 
این قشر و از سوی دیگر به امری اجتناب ناپذیر برای دولت ها تبدیل 
کرده اســت.به گزارش ایسنا،  هرســاله افزایش حقوق بازنشستگان 
تامین اجتماعی و بازنشســتگان کشوری و لشــکری از دو مسیر و 
مکانیســم متفاوت دنبال شــده و به اجرا درمی آید. پرونده افزایش 
حقوق بازنشســتگان تامین اجتماعی با تمام حواشــی که به همراه 
داشــت در نهایت در شــهریور ماه جاری بسته شد اما سیر متناسب 
سازی حقوق بازنشستگان کشوری و افزایش حقوق آنها در این سال 

ها چگونه بوده و اکنون با چه سازوکاری قرار است دنبال شود؟.

مروری بر روند متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری
بر اســاس آخرین گــزارش دریافتــی از پایــگاه اطالعاتی صندوق 
بازنشســتگی کشــوری، مجموع آمار حقوق بگیران این صندوق تا 
پایان اســفند ۱۴۰۰، یک میلیون و ۵۷۱ هزار و ۵۰۳ نفر اســت که 
اســتان تهران با ۳۱۷۸۹۷ بیشترین و اســتان ایالم با ۱۲۹۳۶ نفر 
کمترین تعداد حقوق بگیر را دارا هستند. همچنین ۶۷ درصد جامعه 

حقوق بگیران مرد و ۳۳ حقوق بگیران زن هستند.
بحث متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری از سال ۹۵ در قالب 
افزایش های پلکانی به صورت جدی مطرح شد تا باهدف رفع تبعیض، 
افرادی که دریافتی پایین تری دارند به نســبت مناسبی از دریافتی 
باالتر برخوردار شــوند. این مصوبه در ابتدای سال ۹۶ به جرا درآمد؛ 
در بودجــه دولت میزان افزایش حقوق بازنشســته ها همانند حقوق 
کارمندان ۱۰ درصد تصویب شد، اما دارندگان حقوق زیر دو میلیون 
تومان مشمول همسان سازی حقوق شدند و به طور میانگین حقوق 
مشــموالن همسان ســازی ۲۰ درصد افزایش یافت.متناسب سازی 
حقوق بازنشســتگان کشوری در ســال های بعد نیز ادامه یافت و در 
ســال ۹۹، افتخاری، مدیرعامل وقت صندوق بازنشستگی کشوری با 
بیان اینکه »پس از اجرای طرح همسان سازی حقوق، میزان پرداختی 
ماهانه این صندوق به بازنشستگان ۸۰ درصد افزایش داشته است«، 
گفت که روند همسان سازی و متناسب ســازی حقوق بازنشستگان 
با شاغالن در ســال های آتی هم تداوم خواهد داشت.افزایش حقوق 
بازنشستگان کشوری در سال ۱۴۰۰ همانند شاغالن دولت، بر اساس 
مصوبه هیئت وزیران به میــزان ۲۵ درصد و حداکثر تا ۲.۵ میلیون 
تومان در فروردین۱۴۰۰ افزایش یافت و متناسب سازی بازنشستگان 
نیز مطابق جداول ســال قبل با ضریب ســال جدید )بازنشستگی تا 

۳۰/۱۱/۹۹( همزمان به اجرا درآمد.

 و اما متناسب سازی در سال 1401
اما برای متناســب سازی حقوق بازنشســتگان کشوری، در بودجه 
ســنواتی ســال ۱۴۰۱، ۹۰۰۰ میلیارد تومان درنظر گرفته شد که 
تاکنــون به اجرا در نیامده بود.به موجب بند الحاقی ۱ در تبصره ۲ 
قانون بودجه؛ دولت مکلف شد مبلغ یک میلیون و۳۰۰ هزار میلیارد 
ریال از طریق  واگذاری سهام شرکت های دولتی بابت پرداخت بدهی 
خود تأدیه و پرداخت کند که مبلغ نهصدهزارمیلیارد ریال دراجرای 
ماده)۱۲( قانون برنامه پنج ســاله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی جمهوری اســالمی ایران، بابت پرداخت بدهی دولت به 
ســازمان تأمین اجتماعی و استمرار همســان سازی بازنشستگان 
تأمین اجتماعی، مبلغ ۹۰ هزار میلیارد ریال به سازمان بازنشستگی 
کشوری بابت استمرار همسان سازی بازنشستگان کشوری و  مبلغ 
۵۰ هزارمیلیارد ریال به ســازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح 
بابت اســتمرار همسان سازی بازنشستگان لشــکری از این جمله 
است.مردادماه ســال جاری، محمد اسکندری، مدیرعامل صندوق 
بازنشستگی کشوری درباره متناسب سازی حقوق ها در سال ۱۴۰۱ 
گفت: »فرمول متناسب سازی هنوز مشخص نیست. این نسبت ۹۰ 
درصدی همترازی حقوق بازنشستگان و شاغالن در گروه های بیست 
گانه، برقرار اســت اما دو تعبیر در این زمینه وجود دارد؛ یکی اینکه 
به بازنشستگانی که پس از اســفند ۱۴۰۰ بازنشسته شده اند باید 
برایشان متناسب سازی انجام شود. تعبیر دوم اینکه درست است که 
اکنون در هر ۲۰ گروه، ۹۰ درصد برقرار اســت اما برخی دستگاه ها 
زیر ۹۰ درصدند که در قانون و بخشــنامه ها نیســت و باید اصالح 
شــود و این ۹۰۰۰ میلیارد تومان اینجا خرج شــود یا به طور کلی 
برای همه باشد؟. در هرحال هنوز سازمان برنامه به ما فرمول اعالم 
نکرده است.«در حالی که متناسب سازی حقوق برای بازنشستگان 
تامین اجتماعی در ســال جاری بــرای حداقل بگیران حدود ۵۷ و 
برای سایر سطوح درآمدی ۳۸ درصد افزایش یافت؛ متناسب سازی 
حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری تا کنون به اجرا در نیامده بود 
که در حال حاضر و با تنظیم الیحه متناسب سازی حقوق کارکنان 
و بازنشستگان کشوری و لشــکری زمینه اجرایی سازی آن فراهم 

شده است.

بازنشستگان  و  کارکنان  ارسال الیحه متناسب سازی حقوق 
کشوری و لشکری به مجلس

 بهادری جهرمی، ســخنگوی دولت، دوازدهم مهرماه از ارسال الیحه 
متناسب ســازی حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری به 
مجلس شــورای اسالمی خبر داد که روز گذشــته هفدهم مهرماه، 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی با دو فوریت الیحه متناسب سازی 
حقوق کارکنان دولت و بازنشســتگان کشــوری و لشکری موافقت 
کردند.گفته می شــود در صورت تصویب نهایی این الیحه، افزایش 
حقوق ها به صورت پلکانی خواهد بود؛ به نحوی که حقوق کســانی 
که پایین تر است افزایش بیشتری پیدا می کند، رویه ای که منجر به 

عدالت بیشتر در پرداخت حقوق کارکنان می شود.
ادامه در همین صفحه

افزایش »حقوق « بازنشستگان کشوری و لشکری  تا 20 درصد
این افزایش مشمول همه می شود؟

الیحه دولت درباره افزایش حقوق ها چه می گوید؟
 متن الیحه متناسب سازی حقوق ها، به صورت خالصه به این شرح است:

- )۳۰۰۰( امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز مذکور 
برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ درنظر گرفته می شود.

- )۲۱۰( امتیاز برای اعضای هیئت علمی و قضات، با عنوان متناسب ســازی حقوق، به صورت ثابت 
در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج شــود. مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور 

بازنشستگی است.
- حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر 

صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی، مبلغ ۹۰۰ هزار تومان افزایش می یابد.
-افرادی که تا پایان شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ بازنشسته می شوند، در صورتی که در محاسبه حقوق 
بازنشســتگی آنان، میزان ریالی افزایش مذکور در بند )۱( این قانون کمتر از مبلغ ۹۰۰ هزار تومان 

شود تا سقف مذکور متناسب سازی دریافت می کنند.
-کمــک هزینــه اوالد ۱۰۰ درصد و حق عائله منــدی ۵۰ درصد برای تمامــی گروه های مختلف 

حقوق بگیر دولت افزایش می یابد.
- افزایش فوق العاده ویژه موضوع بند )۱۰( ماده )۶۸( قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً در مورد 
دستگاه های مشمول قانون مذکور که به موجب مصوبات قبلی کمتر از میزان ۳۵ درصد بوده، حداکثر 

تا میزان ۳۵ درصد مجموع حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر افزایش می یابد.
- مســتمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی کشور به 
میزان ۱۰ درصد و مســتمری مددجویان تحت پوشــش کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان 
بهزیســتی کشــور که در دهک های درآمدی )۱(، )۲( و )۳( هســتند، به میزان پنج درصد بیشتر 

افزایش می یابد.

جزئیات تکمیلی درباره الیحه جدید دولت
محمد حسینی، معاون امور مجلس رئیس جمهور روز گذشته به ایسنا گفت: برای اجرای این الیحه 
آمادگی داشته ایم که آن را ارائه کردیم. درست است که ابتدای سال افزایش حقوقی برای همه اقشار 
داشتیم اما با توجه به تورمی که در جامعه وجود دارد، نیاز داشتیم یک تجدیدنظری صورت بگیرد 

و کمتر سابقه داشته است که دولت در اواسط سال خودش پیشگام شود و این الیحه را ارائه دهد.
وی ادامه داد: منابع الزم برای اجرای این الیحه تامین شــده و از ابتدای شهریورماه اگر در مجلس 
تصویب شود، لحاظ خواهد شد. احتماال چهارشنبه همین هفته در دستور کار مجلس قرار می گیرد و 
نهایی می شود. ما آمادگی کامل برای اجرای الیحه داریم. این افزایش حقوق پلکانی اعمال می شود، 
یعنی کسانی که حقوق کمتری دارند مشــمول افزایش درصد بیشتری می شوند که سقف آن ۲۰ 
درصد می شــود و به این معنا نیســت که حقوق همه ۲۰ درصد افزایش یابد. البته منتظر هستیم 
که ببینیم افزایش پلکانی را مجلس می پذیرد یا خیر. ترجیح ما این اســت که همین الیحه مورد 
قبول واقع شــود.محمدرضا میرتاج الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی 
نیز در این باره گفت: در حال حاضر حداقل حقوق ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اســت. در صورتی 
که این الیحه بدون تغییر در مجلس تصویب شــود، یک میلیون تومان به حداقل حقوق اضافه می 
شــود و خالص دریافتی به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می رســد؛ عالوه بر این مبلغی برای »حق 
عائله مندی« و »حق فرزندان« تحت تکفل نیز اضافه می شود.وی میزان افزایش حقوق بازنشستگان 
لشــکری و کشــوری در الیحه دولت را ۹۰۰ هزار تومان عنوان و اظهار کــرد: این الیحه هنوز در 
کمیسیون برنامه بررسی نشده و ممکن است تغییر کند مثال عدد ثابت مدنظر دولت به درصد تبدیل 
شود؛ البته به نظرم پیشنهاد دولت خوب است.بابک افقهی، معاون سازمان برنامه و بودجه نیز با بیان 
اینکه عالوه بر افزایش تورم، افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق مشموالن قانون کار منجر به اختالف 
فاحش بین حقوق کارگران و کارکنان دولت شد به گونه ای که حداقل حقوق دریافتی یک کارگر با 
یک فرزند به ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید اما کارمند دولت با همین شرایط حقوق ۵ میلیون 
و ۶۰۰ هزار تومانی را دریافت می کند گفت: از طرف دیگر نمایندگان مجلس نیز درخواستی برای 
بازنگری در حقوق کارکنان دولت داشتند لذا به دلیل شکاف درآمدی، رئیس جمهوری تهیه الیحه ای 

برای متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان را دستور داد.

تهران- ایرنا-ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت: کشورهای اروپایی و آمریکا 
روند مذاکرات را به مســائل اخیر در ایــران ارتباط دادند،موضوع داخلی ایران 
مربوط به دولت و ملت ایران اســت، اجازه نخواهیم داد هیچ کشوری در امور 
داخلی ایران دخالت کند.به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، ناصر کنعانی 
ســخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری دیروز دوشنبه با خبرنگاران، 
ضمن تبریک هفته گفت: وحدت هفته برادری، دوســتی و مودت و تمرکز بر 
مبانی و اصول مشــترک بین امت اســالمی از همه گرایش ها را  خدمت امت 
اســالمی و به همه کشورهای اسالمی تبریک عرض میکنم. این هفته فرصت 
خوبی است برای امت اسالمی که روی مشترکات تاکید کرده و از اختالف نظر 
دوری کنند و اینکه ما اصول و مبانی مشــترکی داریم که در صورت تمرکز بر 
آنها از اختالفات بی نیاز هستیم و می توانیم از ظرفیت های کشورهای اسالمی 
برای تامین امت اســالمی استفاده کنیم و پایبند به آموزه های ارزشمند دین 

مبین اسالم باشیم و ارزش های دینی را ترویج کنیم.

موضع ایران همچنان پایبندی به مسیر مذاکرات است
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی در مورد اقدامات وزارت خارجه 
دربــاره مذاکرات رفع تحریم ها گفت:  در بحــث مباحث مربوط به مذاکرات و 
گفت وگوها بارها در این جلسه هم اعالم شده و آقای امیرعبداللهیان وزیر امور 
خارجــه هم اخیرا مجددا تاکید کرده اند که رویکرد جمهوری اســالمی ایران 
همچنان پایبندی به مسیر مذاکره است به منظور دستیابی به توافقی که پایدار 
و متضمن منافع اساســی جمهوری اسالمی ایران باشد و منافع ملت ایران را 
تامیــن کند و در عین حال توافق پایدار و ماندگاری باشــد.کنعانی افزود: این 
موضع بارها مورد تاکید جمهوری اســالمی ایران است و اخیرا در گفت وگوی 
وزیر امور خارجه کشورمان با نماینده عالی اتحادیه اروپا آقای بورل مجددا مورد 
تاکید قرار گرفت که اینکه ایران همچنان پایبند به مسیر مذاکره است. اینکه 
دیدگاه هایی در طرف مقابل مطرح شده و برخی صداها را در حوزه غرب، آمریکا 
و یا در اروپا شنیده ایم که روند گفت گوها را با مسائل اخیر داخلی در جمهوری 

اسالمی ایران ارتباط داده اند و به اشاعه اخبار غلط و نادرست دامن می زنند.
وی تصریح کرد: ما معتقد هســتیم اساســا موضوع داخلی جمهوری اسالمی 
ایران مربوط به دولت و ملت ایران اســت و اجازه نمی دهیم که کشــوری در 
امور داخلی جمهوری اســالمی ایران مداخله کنــد. موضوع مذاکرات موضوع 
مشــخصی است و چارچوب روشنی داردو  جزییات کامال برای طرف ها روشن 
است. لذا مواضع و دیدگاه های جمهوری اسالمی ایران بارها بیان شده و آماده 
هستیم در همان مسیر کار را پیش ببریم و به توافق جامعی برسیم که تامین 
کننده منافع همه طرف ها باشد.سخنگوی وزارت امور خارجه عنوان کرد: تاکید 
می کنیم آماده تعامل دوسویه به همه طرف هایی هستیم که در مسیر مذکراه 
قــرار دارند برای اینکه مذاکرات به نتیجه برســید اما تاکید می کنیم در برابر 
هرگونه تــالش طرف های غربی و دولت آمریکا برای اعمال تحریم های جدید 
و فشار و امتیازخواهی و باج خواهی در برابر هر اقدام محدود کننده علیه ملت 

ایران با جدیت ایستادگی می کنیم و به موقع به آنها پاسخ می دهیم.

 شاهد رفتار دوگانه کشورهای غربی در مبحث حقوق بشر هستیم
وی در پاسخ به سوالی در مورد حمله به سفارت خانه های ایران در کشورهای 
اروپایی گفت: متاسفانه شاهد رفتار دوگانه این کشورها در مبحث حقوق بشر 
هســتیم و بسیار جالب است همزمان از مخالفت خودشان با خشونت صحبت 
می کنند و همزمان به دولت جمهوری اسالمی ایران توصیه می کنند که شما 
در برابر کســانی که امنیت عمومی را بر هم زده اند خویشــتن داری کنیدو از 

دست زدن به اقدامات خشونت آمیز پرهیز کنید.

اعتراض و اغتشاش دو رویکرد متفاوتند و نتیجه متفاوت دارند
ســخنگوی دستگاه دیپلماسی تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران بارها اعالم 

کرده که شــنونده انتقاد اســت و به نگاه انتقادی و اعتراضی توجه می کند و 
حرف های شــنوندگان را خواهد شــنید اما در عین حال جمهوری اســالمی 
ایــران به عنوان دولتی که باید حافظ امنیت ملت و شــهروندان خود باشــد، 
در مقابل آشوب و اغتشــاش نمی تواند دست بسته باشد. اعتراض و اغتشاش 
دو رویکرد متفاوت هســتند و نتیجه متفاوت خواهند داشــت.وی تاکید کد: 
آنهایی که در جمهوری اســالمی ایران، دولت ایران را به عدم خشونت توصیه 
می کنند، در کشــورهای خودشان به خشــونت طلبان اجازه می دهند که هم 
علیه ســفارتخانه های جمهوری اسالمی ایران دســت به اقدام خشونت آمیز 
بزنند. معترض ســفارتخانه های جمهوری اســالمی ایران بشوند که بر مبنای 
کنوانسیون وین دارای مصونیت دیپلماتیک است. همچنین به خشونت طلبان 
اجازه می دهند که متعرض دیپلمات های جمهوری اســالمی ایران باشند در 
کشــوری که مدعی دموکراسی است به ما درس های دموکراسی یاد میدهند 
و توصیه های اخالقی می کنند.سخنگوی وزارت امورخارجه ادامه داد: درباره 
نحوه تعامل با شــهروندان اجازه می دهند که فرد مهاجمی با سالح سرد وارد 
ســفارت جمهوری اسالمی ایران شود و ســفیر جمهوری اسالمی را که یک 
خانم هست است مورد تهدید و در معرض هجوم قرار دهد. کارمند سفارت را 

مضروب کند و بعد صحبت از توصیه های اخالقی می کنند.

ایران با انتقاد مشکلی ندارد اما درباره خشونت موظف به تامین امنیت 
برای شهروندان است

وی تاکید کرد: ایران با انتقاد مشکلی ندارد اما درباره خشونت موظف است به 
تامین امنیت برای شهروندان است لذا رفتار کشورهای غربی، رفتار دوگانه ای 
اســت. اینکه در کشورهایی که ادعای دموکراتیک میکنند به گروه هایی اجازه 
حضور می دهند که ســابقه فعالیت های تروریســتی دارند بــه آن ها مجال و 
میدان می دهند که دســت به خشــونت بزنند.وی در مورد آخرین پیگیری ها 
از وضعیت اســدی گفت: پیگیری ها درباره اسداهلل اسدی همچنان ادامه دارد 
و همه تالش هایی که در این زمینه الزم بود، هم در حوزه حقوقی، سیاســی و 
کنســولی انجام داده و می دهیم و امیدواریم ایشان در کوتاه ترین زمان ممکن 
آزاد شــود.وی اقدام وزارت امور خارجه درباره موضع گیری برخی کشورها در 
قبال ســرکوب اغتشاشات در ایران گفت: موضوعات داخلی جمهوری اسالمی 
ایران مربوط به ایران اســت و جمهوری اسالمی در عالی ترین سطح دیدگاه و 
مواضع خود را اعالم کرده و دولت جمهوری اســالمی ایران در تعامل مستقیم 
و قانونی با این موضوع تعامل  و بررســی میکند و دیدگاه های روشــنی اعالم 
شده است و پزشکی قانونی نتایج بررسی های فنی و پزشکی و تخصصی خود 
را در این زمینه اعالم کرده اســت.اینکه کشورهایی به بهانه یک رخ در داخل 
جمهوری اســالمی ایران به خودشــان حق مداخله در امور داخلی جمهوری 
اســالمی را می دهند چنین مداخالتی کامال مردود و غیر قابل قبول اســت.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: درخصوص اظهاراتی که برخی از وزیران 
خارجه کشورهای غربی مطرح کرده اند جالب است کشورهایی که درخصوص 
موضوع حقوق زنان و حقوق بشــر در جمهوری اسالمی اعالم موضع می کنند 
که نه در تاریخ دور دستشان بلکه در تاریخ معاصر و در تاریخ تحوالت ماه های 
اخیر و ســال های اخیرشان ما موضوعات مشــمئزکننده ای در نوع رفتارهای 
حقوق بشری خودشان هم در ارتباط شــهروندان خودشان و هم در ارتباط با 
شهروندان کشورهای دیگر از جمله در ارتباط با شهروند ایرانی زن ما در آنجا 
می بینیم.کنعانی بیان کرد: یکی از کشورهایی که اکنون در بحث حقوق زن و 
حقوق زنان در ایران مدعی است، شهروند ایرانی زن و مامور رسمی آن کشور 
و پلیس آن کشور در مقابل دیدگان فرزندش به شدیدترین شیوه غیراخالقی 
و غیرانســانی برخورد می کند که حتی نمی توان در پشت تریبون نوع رفتار را 
توضیح داد و با خشن ترین وجه با یک شهروند ایرانی خانم برخورد می کنند به 

گونه ای که حتی صدای برخی...
ادامه در صفحه دوم

در شناسایی حساب های تجاری

خوداظهاری مالک است یا واریز ۳۵ میلیون تومان؟
ایجاد ۳۷4هزار شغل جدید

نرخ بیکاری تابستان به 8.9درصد کاهش یافت

بانک مرکزی اعالم کرد

بلوکه کردن بخشی از وام به عنوان وثیقه 
ممنوع است

مطابق آمار ارائه شده از مرکز آمار در تابستان ۱۴۰۱ نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ساله و بیشتر ۸.۹درصد بوده 
است.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مطابق آخرین آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار از نرخ 
بیکاری در تابستان ۱۴۰۱ نرخ بیکاری افراد ۱۵ساله و بیش تر ۸.۹ درصد شده است.بررسی روند تغییرات 
نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل ) تابستان ۱۴۰۰(، ۰.۷ 
درصد کاهش یافته است.در تابستان ۱۴۰۱، به میزان ۴۱ درصد جمعیت ۱۵ساله و بیش تر از نظر اقتصادی 
فعال بوده اند، یعنی در گروه شاغالن یا بیکاران قرار گرفته اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی 

از آن است که این نرخ نسبت...

رییس سازمان هواپیمایی:

 سه فروند هواپیمای باری کشور تحریم شد

وزیر راه و شهرسازی:

زمین مشکل طرح نهضت ملی مسکن نیست
سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری؛

رویکرد ایران همچنان پایبندی به مسیر مذاکرات است
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گزیده خبر

رئیس قوه قضائیه:
آماده استماع انتقادات و نظرات همه 

جناح ها هستم
رئیس قوه قضائیه گفت:خطاب به همه جریان ها، گروه ها،جناح های سیاسی، 
دســته جات و افرادی ازعموم مردم که دارای ابهام، سؤال، انتقاد و اعتراض 
هســتند، اعالم می کنم که آمادگی اســتماع نقطه نظرات را دارم.به گزارش 
خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت االسالم والمسلمین 
محسنی اژه ای، دوشنبه )۱۸ مهر( طی سخنانی در شورای عالی قوه قضائیه 
ضمن تبریک و تهنیت میالد باســعادت نبی مکرم اســالم حضرت محمد 
مصطفــی )ص( و امام جعفر صادق )ع(، اظهار کرد: امیدواریم به برکت این 
موالید مسعود، دل های مؤمنین و مسلمین پیوند و وحدت بیشتری پیدا کند 
و بر شوکت، عزت، اقتدار و صفوف یکپارچه مؤمنین و مسلمین اضافه گردد 
تا جوامع اســالمی بتوانند در سرتاسر گیتی در برابر مستکبرین ایستادگی 
بهتری داشته باشند و از این طریق، هم منافع و مصالح خود را حاصل کنند 

و هم دست مستکبرین و متجاوزین را از بالد اسالمی کوتاه گردانند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه نشســت امروز ضمن اشاره به اتفاقات و وقایع 
روزها و هفته های گذشــته، به تبیین و تشــریح جهات مختلف یک کنش 
اعتراضی و مســائل جامعه شناختی مرتبط با آن پرداخت و در همین راستا 
بیان داشت: خطاب به همه جریان ها، گروه ها، جناح های سیاسی، دسته جات 
و افرادی از عموم مردم که دارای ابهام، ســوال، انتقاد و اعتراض هســتند، 
اعالم می کنم که آمادگی استماع نقطه نظرات و پیشنهادات و انتقادات آنها 
از طریق گفت وگو را دارم و قطعاً چنانچه اشتباه و ضعفی از ناحیه ما وجود 
داشــته باشد از نقطه نظرات ارائه شده در راستای رفع آنها استفاده می کنیم 
و هیج ابایی از اصالح و رفع ضعف نداریم.رئیس قوه قضائیه بار دیگر با تمیز 
و تفکیک قائل شــدن میان دو مقوله اعتراض و اغتشاش، بیان داشت: قطعاً 
یک کنش اعتراضی شــامل آتش زدن قرآن و پرچم و سوزاندن اموال مردم 
و کشته ســازی نمی شــود بلکه کنش اعتراضی تعریف و چارچوب خاص و 
مشــخص خود را دارد.رئیس عدلیه در ادامه به این نکته نیز اشاره کرد که 
امروز دیگر پشت پرده اغتشاشات اخیر و عاملین و محرکین اصلی آن، کاماًل 
برای همگان روشن گردیده و مبرهن گشته که صهیونیست ها، آمریکایی ها و 
برخی کشورهای اروپایی در این وقایع دست داشتند و سردمداران خود آنها 
نیز این موضوع را بر زبان می رانند.حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای 
در ادامه ضمن توضیح و تفسیر علل و اهداف کشورهای متخاصم برای ایجاد 
اغتشاش و ناآرامی در ایران اسالمی، بیان داشت: صهیونیست ها، آمریکایی ها 
و غربی ها وقتی دریافتند که جنگ ترکیبی و تبلیغاتی و انجام ترور و اعمال 
تحریم های غیرانسانی برای شکست دادن ایران اسالمی کارساز نیست و آنها 
در این جنگ همه جانبه خود علیه مردم و نظام ایران شکســت خوردند، لذا 
چاره کار را در تمهید مقدمات برای ناامن کردن ایران یافتند تا کشور ما را 
از مسیر پیشرفت بازدارند.رئیس قوه قضائیه با اشاره به شکست های متعدد 
و پی درپی مستکبران در نقاط مختلف جهان اسالم از جمله یمن، فلسطین، 
لبنان، عراق، سوریه و افغانستان گفت: سردمداران دّول و رژیم های متخاصم 
با جهان اسالم برای سرپوش گذاشتن بر شکست های پرشمار خود در برابر 
ملل اسالمی، ناچارند تا دســت به تحرکاتی بزنند و به دروغ چنین وانمود 
کنند که هزینه های گزاف و هنگفت شــان نتیجه داده است.رئیس دستگاه 
قضا با اشاره به برنامه ریزی پیچیده تدارک دیده شده از ناحیه دشمنان برای 
تحریــک مردم ایران و همراه کردن آنها با عناصر اصلی اغتشاشــات، اظهار 
کرد: دشــمن به مقصود خود نرسید و دوباره آدرس غلط دریافت کرد طی 
روزهای گذشته سردمداران برخی دّول متخاصم نیز نسبت به کاسته شدن 
از حجم شعارها و جمعیت اغتشاشگران اذعان و اظهار تأسف کردند.رئیس 
عدلیه با اشــاره به مترصد بودن دشمن برای تمسک به هر بهانه ای جهت 
تهدید امنیت روانی مردم ایران، گفت: امروز دیگر برای همگان مبرهن است 
که فوت یک دختر خانم )که همه ما را متأثر کرد( کاماًل بهانه بوده اســت؛ 
وقتی یک دستگاه رسمی و مسئول )پزشکی قانونی( با اعمال نهایت دقت و 
بررسی همه جانبه و علمی و تخصصی، نتایج ناظر بر علت فوت آن مرحومه 
را به صورت شــفاف در اختیار مردم می گذارد، دیگر این بهانه از همه سلب 
شده اســت و دیگر کسی که بخواهد همراســتا با دشمن تحرکاتی داشته 
باشــد نمی تواند ادعا کند که موضوع را نمی دانســته و چنین فردی هیچ 
حجتی نزد خداوند، مردم و وجدان خود ندارد.حجت االســالم والمسلمین 
محسنی اژه ای همچنین از عموم مردم که در نقاط مختلف کشور با برگزاری 
تجمعــات خودجوش، انزجار خود را از عناصر اغتشاشــگر اعالم می دارند و 
بــه تکریم نیروهای حافظ امنیت می پردازند تقدیر و تشــکر به عمل آورد.

رئیس قــوه قضائیه همچنین ضمن تقدیر مجدد از مجاهدت های نیروهای 
حافظ امنیت مردم بویژه نیروهای فراجا و بســیج از همکاران قضائی خود 
نیز در بخش های مختلف بویژه ســازمان زندان ها و دادسراها به سبب انجام 
تالش مضاعف قدردانی به عمل آورد و به آنها توصیه کرد که بیش از پیش 
نسبت به توطئه های عناصر شیطان صفت هوشیار باشند.رئیس دستگاه قضا 
همچنین بار دیگر به مقامات دادسراها در سراسر کشور دستور داد تا نسبت 
به تکمیل پرونده عناصر اصلی اغتشاشات و عناصر وابسته به خارج و معاندان 
و ضدانقــالب و عناصری که به انحاء گوناگون از جمله تَســبیب، معاونت و 
مباشــرت، موجبات تهدید امنیت مــردم و تخریب و تحریق اموال عمومی 
و خصوصی را فراهم آوردند، تســریع داشته باشند.قاضی القضات به مقامات 
دادگستری های سراسر کشور نیز دســتور داد تا پرونده های ارسال شده از 
دادســراها پیرامون عناصر اغتشاشــات را در دادگاه ها، خارج از نوبت مورد 
رسیدگی قرار دهند و در مراحل بعدی در مرجع تجدیدنظر یا حسب مورد 
دیوان عالی کشور نیز، نسبت به رسیدگی سریع و دقیق وفق موازین قانونی 

به این پرونده ها اهتمام و توجه صورت گیرد.

سردار سالمی:

 عرصه های ورزشی سرشار از افتخارات است
سردار ســالمی: عرصه های ورزشی سرشــار از افتخارات است/ 

شرافت ورزشکاران کشورمان را در صحنه های مختلف دیده ایم
تهران - ایرنا - فرمانده کل ســپاه پاســداران بــا تاکید بر اینکه 
ورزشــکاران با زیباترین رفتارهاِی سرشــار از روح غیرت، فتوت 
و جوانمردی به ســوی جبهه ها رفتند، گفت: عرصه های ورزشی 
سرشــار از افتخارات است و قله ها توسط جوانان در سطح جهان 
در حال فتح اســت.به گزارش ایرنا، سردار حسین سالمی دیروز 
دوشنبه در دومین کنگره ملی شهدای ورزشکار با ابراز خرسندی 
از توفیــق حضور و میهمانی در فضای بیش از پنج هزار شــهید 
جــاودان و واالمقام جامعه پرافتخار ورزش، اظهار داشــت: پنج 
هزار ستاره درخشان و بی غروب که همیشه بر آسماِن افتخاراِت 
این میهن و عرصه ورزش تابناک و درخشــان هستند. در جمع 
صمیمی خانواده های معزز، صبور و نجیب شهدا هستیم، عزیزانی 
کــه آرزوهای خود را برای عزت، امنیت، اعتبار و منزلت کشــور 
قربانی کرده اند.وی یادآور شــد: یک تفاوت بین خانواده شهدا و 
شهدا هست؛ این یک تفاضل و ارزش کم نظیر است که شهید در 
شهادت به آرزویش یعنی مالقات با خدا و جاودانگی می رسد اما 
خانواده شهید همه آرزوی خود را فدا می کند و این هنر بزرگ تری  
اســت. سر تعظیم مقابل این خانواده های عزیز فرود می آورم و بر 
دستان مبارک شان بوسه می زنم و خاک کف پای شان را به عنوان 
تبرک به چشمان می کشم، هر چند ناچیز و بی مقدارم.فرمانده کل 
ســپاه با بیان اینکه شهیدان ما زیباترین و هنرمندانه ترین نقش 
ایمان را در عرصه های سخت به نمایش گذاشته اند، تصریح کرد: 
آن ها یاد داده اند نباید از شــوکت و جبروت قدرت های شیطانی 
به ظاهر مهیب ترســید. برای انسان های باایمانی که به کبریایی 
خدا ایمــان دارند، قدرت های شــیطانی، به حســاب نمی آیند. 
بی اعتنایی شــهیدان به قدرت شیاطین را در میدان های سخت 
جنــگ دیده ایم؛ از هنگامی که مردان دریادل ما از امواج دریا در 
عملیاِت فتح اسکله االمیه نمی ترسیدند و کیلومترها با سالح شنا 
کردند تا آن اســکله نفتی را از لوث متجاوزین پاک کنند، با هم 
در میان امواج نذر کردند اگر راه را پیدا کنند، حقوق شــان را به 
فقرا ببخشــند تا بتوانند صفحه ای جاودانه بر مجموعه افتخارات 

دوران دفاع بیافزایند.ســردار سالمی افزود: کسانی که از میادین 
مین، ســیم های خاردار، باران آتش ها و توپ خانه ها نترسیدند و 
قلب شــان نلرزید. ورزشکاران ما از همین جنس بوده اند، آن ها با 
زیباترین رفتارهای سرشــار از روح غیرت، فتوت و جوانمردی به 
سوی جبهه ها رفتند. در جســت وجوی این هستند که پرچم و 
سرود مقدس کشورمان را برافراشته و طنین انداز کنند. دست های 
مردم هر گاه آن ها در میادین هســتند، برای دعا به آسمان دراز 
شــد تا ورزشکاران، شکوه ملت را به نمایش بگذارند. وقتی پیروز 
می شوند، خدا را سجده کرده و دچار غرور نمی شوند و پیروزی را از 
آِن خدا و دعای مردم می دانند که این شرف ورزشکاری  است.وی 
با تاکید بر اینکه ورزشکاران میدان جنگ از این همه رویا دست 
کشیدند و مدال را با پالک بر گردن آویختند، خاطرنشان کرد: این 
یعنی اوج شــرف و جوانمردی؛ اینان فتوت را از امیر مومنان )ع( 
آموخته اند. این منش قهرمانان ما است چه آنان که شهید شدند، 
مثل شــهید ابراهیم هادی یا پهلوان جاودانه غالمرضا تختی که 

تمام وجودش عشق به وطن، میهن و ملت بود. در جامعه ورزشی 
مــا از این جوانان با پیشکســوتانی اصیل، متدین و انقالبی و پر 
ســتاره بی شمارند.سردار سالمی با اشاره به سخنان رهبر معظم 
انقالب که فرمودند جامعه ورزشی، سالم است و باشرف، تصریح 
کرد: این را در صحنه های مختلف دیده ایم. عرصه های ورزشــی 
سرشار از افتخارات است و قله ها توسط جوانان در سطح جهان 
در حال فتح اســت. بعد از انقالب، بانوان در سطح جهان باوقار، 
باحجاب، عصمت و پاکی می درخشند، تا آنجا که دیگران از این 
زنان الگو می گیرند. در عین حفظ حیا، عفت و نجابت، قهرمانانه 
جنگیده و افتخار می آفرینند. شــاید بگوییم هیچ کس به اندازه 
ورزشکاران پرچم مان یا ســرودمان را باال نبرده باشد.وی افزود: 
هر گاه وزنه برداران وزنه می زنند، من ناخودآگاه بلند می شوم یا 
وقتی کشــتی گیران با رقیب دست وپنجه نرم می کنند، به بدنم 
فشار می آورم و نگاهم به ثانیه ها است. کشور این گونه پیش رفته 
اســت. عزیزان ما با غیرت در همه عرصه های ورزش می جنگند. 

از نام ها نمی ترســیم، تیراندازی، ووشو، دوومیدانی یا هر ورزش 
دیگری، کم کم نام ها را پشــت سر می گذاریم و خودشان به نام 
تبدیل می شوند و ایران را اعتبار می دهند. مثل جوانان قدرتمند 
بســیج، سپاه و ارتش ما که ایستادند و عظمت و شکوه کشور را 
تثبیــت کردند و جهان را از نزدیکی بــه مرز ایران فراری دادند.
فرمانده سپاه پاسداران یادآور شد: ملت ایران از هر چالشی یک 
فرصت بزرگ ســاخت که می تواند بر قدرت های بزرگ جهانی 
غلبه کنند؛ از تحریم ها خودکفایی ساخته اند. اما دشمن با القائات 
شیطانی از سمت رسانه ها در اتاق های فکر واشنگتن، نیویورک، 
اروپا و ریاض، برای برهم زدن این شکوه و تخریب دستاوردهای 
بزرگ و جلوگیری از فتح مجدد قله ها و تخریب امنیت و آرامش 
ملی سناریویی را در پیش گرفته است. دشمنان  چون نمی توانند 
این درخشــش و ایران عظیم و سربلند را ببینند مسیری را باز 
کرده اند تا با القائات شــیطانی فضای مجــازی، نَبرد را به دروِن 
ذهن و قلب جوانان بکشانند.وی افزود: عده قلیلی از جوانان تحت 
تاثیر قرار گرفته اند که به آنها می گوییم دشــمن را بشناسید و 
مهره سیاسی شطرنج علیه کشور نشوید. با اندیشه های دشمن 
جابه جا و پیاده نظام ژنرال های آن ها نشوید که فرمان می دهند 
نیروهای کشور را حمله و ترور کنید. این ها از کشته شدن شما 
لذت برده و خیرخواه شما نیستند، اینان شیطان هستند.سردار 
سالمی با تاکید بر اینکه این همه افتخار، بزرگی، منزلت سیاسی، 
فنی و علمی، محصول ریخته شدن خون صدها جوان شهید بوده 
اســت، تصریح کرد: به صورت شان چنگ نزنید و مراقب باشید. 
شــما که بسیجیان را شهید می کنید، این ها در دمای ۴۰ درجه 
زیر صفِر غرب کشــور برای نگهبانی حرمت نوامیس در شــب 
منجمد می شــوند یا با بولدوزرها به زمین پرتاب می شوند. هنوز 
تابوت های پیکر جوانان مدافع وطن را تشــییع می کند. چرا در 
خیابان به آن ها حمله می کنید و افتخارتان مثل افتخار دشمن 
شده است؟ آیا می توانید به تاریخ پاسخ بدهید؟ چرا این گونه عمل 
می کنید؟ مگر این نظام جز اســتقالل، آزادی از اراده دشمنان، 
رفع محرومیت، پیشرفت، امنیت، رفاه و افتخار مردم کار دیگری 

می کند؟

ادامه از صفحه اول
از نمایندگان پارلمان آن کشور هم در آمده است.
وی تصریح کرد: آن وقت چنین کشــورهایی به 
ما درس اخالق می دهنــد و به ایران توصیه های 
اخالقی درباره رعایت حقوق زنان وعدم خشونت 
می دهنــد. من در در جلســه دیگری هم عرض 
کردم کشــوری که االن پرچمدار ایجاد اقدامات 
دسته جمعی علیه جمهوری اسالمی ایران است 
با پرچم حقوق زنان و حقوق بشــر، همان کشور 
جزو متهمان اساســی اســت نه فقط متهم بلکه 
مجرمان اساســی و اثبات شده مبتنی بر اسناد و 
مدارک موجود است که تجهیزکننده رژیم بعث 
عراق به سالح شیمیایی علیه شهروندان ایرانی و 
شهروندان کرد ایرانی مشخصا بمباران شیمیایی 
شهرســتان سردشــت بوده که اثبات شده است 
و این موضوع وجود دارد و هر ســاله هم مراسم 
یادبود قربانیان بمباران شیمیایی سردشت برگزار 
می شود و هنوز اسناد زنده این شهروندان مصدوم 
ما از بمباران شیمیایی همین دولت مدعی حقوق 
بشــر وجود دارد ما چگونه این دوگانگی را با هم 
جمع کنیم.ســخنگوی وزارت امور خارجه افزود: 
اینکه عده ای تالش کننــد از یک موضوعی ابزار 
سیاسی بسازند برای گرفتن امتیاز در میز مذاکره 
در حوزه دیگر این رفتارهــا رفتارهای دوگانه ای 
اســت. خشونت اگر بد اســت همان کشورهایی 
که توصیه هــای اخالقی به دیگران می کنند ابتدا 
الزم است خودشان ملتزم به عدم خشونت باشند 
حفاظــت از اماکن دیپلماتیک وظیفه قانونی این 
دولت ها اســت و اینکه اجــازه ندهند تعرض به 
امــکان دیپلماتیــک صورت بگیــرد و مصونیت 
دیپلماتیــک دیپلمات هــا حفظ شــود و اجازه 
بدهند نمایندگی های سیاسی بتوانند فعالیت های 
دیپلماتیک خود را داشــته باشــند این میزان از 
تعرض به یک نمایندگی دیپلماتیک در کشوری 
که خود را مدعی حقوق بشــر می داند و خود را 
الگوی رعایت قوانین و مقررات بین المللی می داند 

یک دوگانگی کامال آشکار است.

اقدامی که ایران انجام داد بر اساس اقدامات 

رسمی و شفاف بود
ســخنگوی وزارت امورخارجه در پاسخ به سوالی 
در مورد حمله به مقر گروهک های تروریستی در 
شمال عراق ادامه داد: اقدامی که ایران انجام داد 
براساس اقدامات رسمی و شفافی بود که پیش از 
آن صورت گرفت. همان طور که به صورت رسمی 
اعالم کردیم اقدام ایران در ضربه زدن به مقرهای 
گروهک های معاند مسلح و تجزیه طلب در خاک 
اقلیم کردســتان عراق متعاقب همــه اقدام های 
رســمی بود که ایران پیشــاپیش انجام داده بود. 
یعنی اطالع رسمی به مقامات دولت مرکزی عراق 
کــه از بخش هایی از خاک اقلیــم برای اقدامات 
ضــد امنیتی علیــه اراضی و شــهروندن ایرانی 
صورت می گیرد و یادداشت های رسمی همراه با 
مســتندات صورت گرفته بــود و همین اقدام در 

خصوص مقامات اقلیم هم صورت گرفته بود.

روند مذاکرات رفع تحریم ها هیچ ارتباطی با 
مسائل داخلی ایران ندارد

وی دربــاره تاثیر حوادث اخیر ایــران روی روند 
مذاکــرات هســته ای گفــت:  رونــد مذاکرات و 
گفت و گوهای رفع تحریــم ارتباطی با تحوالت 
داخلی در جمهوری اســالمی ایــران ندارد و آن 
موضوع مســیر خاص خودش را دارد و در همان 
چارچــوب باید پیش برود.وی درمورد اینکه چند 
خارجی در اعتراضات ایران دســتگیر شــده اند، 
گفت: این اطالعات مربوط به حوزه بنده نیســت 
و قبال از ســوی مراجع ذیربط اعالم شــده است 
و ایــن مراجع به طریــق اوال در این زمینه اقدام 
خواهند کرد. چیزی که اعالم شــد نقش داشتن 
برخی از شــهروندان خارجــی در تحوالت اخیر 
داخلی ایران و اقدامات غیرقانونی است که نباید 
مرتکب می شدند. در این زمینه بررسی ها صورت 
گرفته و در حال صورت گرفتن است.ســخنگوی 

وزارت امور خارجه بیان کرد: همان طور که اعالم 
شده برخی از شهروندان بعد از اثبات عدم دخالت 
آزاد شدند و در خصوص بقیه شهروندان اقدامات 
قانونی و بررســی ها در حال صورت گرفتن است 
به سفارت های مطبوع این افراد هم اطالع رسانی 
شده است و در روند خود در حال پیگیری است.

کنعانــی عنوان کرد: به طــور طبیعی انتظار این 
است که شــهروندان خارجی که با هر دلیلی در 
شرایط کنونی در جمهوری اسالمی ایران در حال 
سفر هستند پایبند به قوانین و مقررات باشند و از 
ورود به موضوعاتی که اساساً در حیطه مسافرت 

عادی شهروند خارجی نیست ورود نکنند.

ایران برای ســفر گردشگری و تجاری همه 
شهروندان خارجی کشوری امن است

وی افزود: جمهوری اســالمی ایران برای ســفر 
گردشــگری و تجاری همه شــهروندان خارجی 
کشــور امنی است و در این زمینه کسی متعرض 
آنها نخواهد شــد اما در شرایط خاص انتظار این 
است که مســافرانی که با انگیزه های گردشگری، 
تجاری یا هر انگیزه دیگری وارد ایران می شــوند 
به موازین و مقررات ایران پایبند باشند.سخنگوی 
دستگاه دیپلماسی درباره قفقاز جنوبی گفت:  در 
خصوص مباحث قفقاز جنوبی موضع رســمی ما 
این اســت که باید در هر تحولی باید به مرزهای 
بین المللی و ژئوپلیتیک منطقه احترام گذاشــته 
شــود و تا زمانیکه تغییری علیه منافع جمهوری 
اســالمی ایران رخ ندهد و این موضع رســمی و 
شفاف ما اســت و بارها به صورت موضع رسمی 
اعالم شــد و هم در مالقات و مذاکرات با مقامات 
عالیه کشورهای منطقه مانند جمهوری آذربایجان 
و جمهوری ارمنستان در این زمینه تاکید شد.ما 
حتما از حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات میان 
دو کشــور حمایت می کنیم و معتقد هســتیم 

بهترین مسیر برای حل و فصل این اختالف مسیر 
دیپلماسی و مذاکره است و ما حمایت است.

در  ما  سرکنســول گری  فعالیت های  آغاز 
ارمنستان

وی درباره سرکنسولگری ایران در ارمنستان گفت: 
براساس توافقی که میان دو کشور صورت گرفت و 
منافع مشترک این اقدام انجام شد و سرکنسولگری 
جمهوری اسالمی ایران باز شد سرکنسول ما کمتر 
از دو هفته پیش مســتقر شــد و روانامه خود را 
تسلیم وزیر امور خارجه جمهوری ارمنستان کرد 
و فعالیت های رسمی سرکنسولگری ما آغاز شده و 
این یک اقدام کاماًل روشن دیپلماتیک مبتنی بر 
توافق میان دو کشــور و منافع مشترک دو کشور 
اســت.کنعانی درباره حمالت اخیر در افغانستان 
و به خطر افتادن امنیت شــهروندان این کشــور 
گفت:  متاسفانه همچنان شاهد رخدادهای بسیار 
تلخی در افغانستان هســتیم. باید اشاره کنم که 
اگر موضوع حقوق زنان مطرح اســت همه ما این 
حادثه بسیار تلخ اقدام تروریستی در یک موسسه 
آموزشــی در غرب کابل را کــه حدود کمتر از دو 
هفته قبل شاهد آن بودیم که چه تعداد دخترکان 
مظلوم و دانش آموزان ما در یک موسسه آموزشی 
در کابل در نتیجه اقدام تروریســتی پرپر شدند و 
این حادثه ده ها شهید و مجروح به جای گذاشت.

ســخنگوی وزارت امور خارجه تصریــح کرد: ما 
متاسفانه شــاهد تکرار این اتفاقات در افغانستان 
هستیم که مســئولیت هیأت حاکمه سرپرستی 
افغانستان است که امنیت مردم افغانستان را تامین 
کنند و هم مسئولیت نهادهای حقوق بشری و هم 
اینکه این یک تذکر عمومی به همه دولت ها است 
که کشورهایی که مدعی حقوق بشر هستند هم 
از حقوق زنان و کودکان در افغانستان دفاع کنند 
و هم به تامین امنیت فراگیر در افغانستان کمک 

کنند.
موضــع جمهوری اســالمی در این زمینه 

اوکراین کامال روشن و واضح است
وی درباره موضوع اوکراین گفت: ما همه سواالت 
را پاســخ دادیــم و پاســخ مکتوب فرســتادیم. 
موضع جمهوری اســالمی در این زمینه اوکراین 
کامال روشــن و واضح است. ما یک طرف جنگ 
در اوکراین نیستیم مناســبات ما با هر دو طرف 
درگیری یعنی روســیه و اوکرایــن در چارچوب 
منافع و مصالح مشــترک بوده و ادامه پیدا کرده 
و همکاری های ما مبانی قانونی و رســمی داشته 
است. بنابراین ما در این زمینه به طور واضح پاسخ 
داده ایم و اتهامــات را در این زمینه نپذیرفتیم و 
نخواهیم پذیرفت.سخنگوی وزارت اورخارجه در 
پاسخ به سوالی در مورد اخراج دانشجویان ایرانی 
در اوکراین افزود: گزارش تایید شده ای از چنین 
اقدامی از سوی دولت اوکراین نداریم. بخش قابل 
توجهی از دانشــجویان ایرانی زمانی که شــرایط 
سخت کرونا بود و با وضعیتی که در همه کشورها 
وجود داشت و امکان حضور در جلسات حضوری 
نبود بــه ایران آمده بودند و بعد از عادی شــدن 

شرایط برخی دانشجویان برگشتند.

تذکرهای جدی به سفیر انگلیس در تهران 
داده شد

وی ادامه داد: ما بر وظیفه قانونی دولت انگلیس در 
این زمینه تاکید می کنیم در این روزها هم چند 
بار سفیر انگلیس در تهران به وزارت امور خارجه 
احضار شد، تذکرهای جدی داده شد، مسئولیت 
انگلســتان در تامین امنیت اماکن دیپلماتیک ما 
مورد تاکید قرار گرفت و این انتظاری است که ما 
از دولــت انگلیس داریم که اگر نمی توانند امنیت 
را تامین کند به دولت جمهوری اســالمی ایران 
را اعــالم کند. اگر پذیرنده نمایندگی دیپلماتیک 
است به مســئولیت خود عمل کند و اگر مقابله 
با خشــونت برای آنها یک اصل و اصالت است در 
سرزمین های خودشان اعمال کنند و با خشونت 
طلبــان برخورد کنند و اجازه تعرض و فعالیت به 

خشونت طلبان ندهند.

سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری؛

رویکرد ایران همچنان پایبندی به مسیر مذاکرات است

بیانات رهبر انقالب اسالمی 
دســت اندرکاران  دیدار  در 
و  ورزشکار  شهدای  کنگره 
جمعی از مادران شــهدای 
ورزشــکار که در تاریخ ۲۰ 
شهریور ۱۴۰۱ برگزار شده 
بود، صبــح دیروز در محل 
برگزاری ایــن همایش در 
تهران منتشر شد.به گزارش 
ایسنا، حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار با اشاره به تصریح قرآن به زنده بودن 
شهیدان، گفتند: شهیدان به جامعه ایمانی بشارت و دلگرمی می دهند که مجاهدت 
در راه خدا با وجود دشــواری ها، عاقبت بســیار خوبــی دارد و پایان آن نه با ترس 
همراه اســت نه با اندوه.ایشان این بشــارت امیدبخش را موجب حرکت و پیشرفت 
دانستند و خاطرنشان کردند: انقالب اسالمی موجب ایجاد جاذبه عمومی برای جهاد 
و شهادت در راه خدا شد و بیش از ۵ هزار شهید ورزشکار نشانه های ممتازی از این 

جاذبه فراگیر و اثرگذار هستند.رهبر انقالب، محیط کنونی ورزش را متأثر از معنویت 
شــهدای ورزشکار دانستند و با برشمردن جلوه هایی از تدیّن و پایبندی ورزشکاران 
کشــورمان گفتند: حضور بانوی ورزشکار بر ســکوی قهرمانی با حجاب اسالمی و 
دست ندادن با مرد بیگانه، اهداء مدالهای قهرمانی به خانواده های شهدا، سر به خاک 
ســاییدن و ذکر نام ائمه هدی پس از پیروزی، و عزیمت هیئت ورزشــی به زیارت 
اربعین، پدیده های شــگرف و بی بدیلی در دنیای مادی و پر از فساد امروز است که 
برای شناخت اعماق روحی و اخالقی ملت ایران باید مورد توجه قرار بگیرند.ایشان 
با اشاره به نقش برجسته چهره ها از جمله ورزشکاران صاحب نام در تزریق معنویت 
به الیه های گوناگون اجتماعی، گفتند: پایبندی ورزشــکاران و مدیران ورزشــی به 
مســائل دینی و حضور جهادی چهره ها در میادین، تأثیر معنــوی زیادی بر افراد 
مستعد دارد.حضرت آیت اهلل خامنه ای ورزش همگانی را عامل سالمت جسم و نشاط 

روح و امــری الزم و واجب برای همه خواندند و افزودند: ورزش حرفه ای و قهرمانی 
نیــز اهمیت زیادی دارد چراکه هم موجب تشــویق عموم مردم به ورزش همگانی 
است هم مایه افتخار ملی است و پیروزی در آن موجب خرسندی و سرافرازی همه 
ملت می شــود و به همین علت بنده همواره از قهرمانان ورزشی تشکر می کنم و به 
آنها تبریک می گویم.ایشــان با تأکید بر لزوم همراه کردن پیروزی فّنی در میدان با 
پیروزی ارزشی افزودند: اینکه ورزشکار ما به علت مسابقه ندادن با فرستادگان رژیم 
صهیونیســتی از مدال محروم می شــود، در واقع یک پیروزی است چرا که مسابقه 
دادن به معنی به رســمیت شــناختن رژیمی غاصب، جالد و کودک کش و پامال 
کردن پیروزی اخالقی به بهای پیروزی فّنی و ظاهری اســت که به هیچ وجه ارزش 
ندارد.ایشان تحریم های ورزشی بعد از جنگ اوکراین را موجب رنگ باختن ادعاهای 
مســتکبران و دنباله روهای آنها درباره دخالت ندادن سیاست در ورزش دانستند و 

گفتند: این قضیه نشان داد هر جا منافع غربی ها اقتضاء کند به راحتی از خطوط قرمز 
خود عبور می کنند.حضرت آیت اهلل خامنه ای ورزشــکاران را به حفظ شرف و آبروی 
خود و ملت و کشور با مراقبت از رفتارشان در میدان مسابقه و خارج از آن، توصیه 
کردند و افزودند: در گذشته محیط ورزشی ما همیشه به نام خدا و ائمه معصومین 
و جنبه های دینی و اخالقی آراســته بود اما غربی ها سعی کردند همراه با ورزشهای 
جدید، فرهنگ خود را نیز وارد کنند که باید ضمن فراگیری و پیشرفت در ورزشهای 
جدید، فرهنگ خود را غالب کنیم و نگذاریم ورزش به پلی برای ورود فرهنگ غربی 
تبدیل شود.رهبر انقالب، همچنین از تولیدکنندگان فیلم مستطیل قرمز با موضوع 
شــهادت جمعی از ورزشکاران و تماشاگران در جریان بمباران یک زمین فوتبال در 
استان ایالم در دوران دفاع مقدس، تشکر و تأکید کردند: بیان حقایق با آثار هنری 

کار الزمی است که باید با قوت انجام شود.

رهبر انقالب در دیدار دست اندرکاران کنگره شهدای ورزشکار و جمعی از مادران شهدای ورزشکار:

پایبندی ورزشکاران به مسائل دینی و فعالیت جهادی تأثیر معنوی و اجتماعی زیادی دارد
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گزیده خبر

ایجاد ۳۷۴هزار شغل جدید
نرخ بیکاری تابستان به ۸.۹درصد کاهش 

یافت 
مطابق آمار ارائه شده از مرکز آمار در تابستان ۱۴۰۱ 
نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ســاله و بیشتر ۸.۹درصد 
بوده است.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
تســنیم، مطابق آخرین آمار ارائه شده از سوی مرکز 
آمار از نرخ بیکاری در تابســتان ۱۴۰۱ نرخ بیکاری 

افراد ۱۵ســاله و بیش تر ۸.۹ درصد شــده است.بررسی روند تغییرات نرخ 
بیکاری حاکی از آن اســت که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال 
قبل ) تابســتان ۱۴۰۰(، ۰.۷ درصد کاهش یافته است.در تابستان ۱۴۰۱، 
به میزان ۴۱ درصد جمعیت ۱۵ساله و بیش تر از نظر اقتصادی فعال بوده اند، 
یعنی در گروه شــاغالن یا بیــکاران قرار گرفته اند. بررســی تغییرات نرخ 
مشــارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در 
سال قبل )تابستان ۱۴۰۰( ۰.۱ درصد کاهش یافته است.جمعیت شاغلین 
۱۵ســاله و بیشتر در این فصل ٢۳ میلیون و ۷۷۹ هزار نفر بوده که نسبت 
به فصل مشابه سال قبل ۳۷۴ هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال 
در بخش های عمده اقتصادی نشــان می دهد که در تابستان ۱۴۰۱، بخش 
خدمات با ۵۰.۴ درصد بیش  ترین ســهم اشتغال را به خود اختصاص داده 
است. در مراتب بعدی بخش های صنعت با ۳۳.۸ درصد و کشاورزی با ۱۵.۸ 
درصــد قرار دارند.نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ٢۴ ســاله حاکی از آن اســت 
که ٢۳ درصد از فعاالن این گروه ســنی در تابســتان ۱۴۰۱ بیکار بوده اند. 
بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می دهد این نرخ نسبت 
به فصل مشابه در سال قبل )تابستان ۱۴۰۰( ٢.۷ درصد کاهش یافته است.

بررســی نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ســاله نیز نشان می دهد که در 
تابستان ۱۴۰۱، ۱٦.٢ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده اند، 
این در حالی اســت که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می دهد 
این نرخ نســبت به تابستان ۱۴۰۰، به میزان ۱.۴ درصد کاهش یافته است.

بررسی سهم جمعیت ۱۵ساله و بیش تر دارای اشتغال ناقص نشان می دهد 
که در تابستان ۱۴۰۱، ۹.٢ درصد جمعیت شاغل،  به دالیل اقتصادی )فصل 
غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ســاعت بیش تر و…( کم تر از ۴۴ 
ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده اند، این در حالی 
است که ۳۹.٦ درصد از شاغلین ۱۵ساله و بیش تر، ۴۹ ساعت و بیش تر در 

هفته کار کرده اند.

 افزایش 374هزارنفری شاغلین در تابستان امسال
نتایج طرح آمارگیری نیروی کار تابســتان ۱۴۰۱ بیانگر این است که تعداد 
جمعیت شاغل ۱۵ساله و بیشتر در این فصل ٢۳میلیون و ۷۷۹ هزار نفر بوده 
است که نسبت به مدت فصل مشابه سال قبل ۳۷۴ هزار نفر افزایش داشته 
است. بررسی اشــتغال در بخش های عمده اقتصادی نشان می دهد که در 
تابستان ۱۴۰۱، بخش خدمات با ۵۰.۴ درصد بیش ترین سهم اشتغال را به 
خود اختصاص داده است، در مراتب بعدی بخش های صنعت با ۳۳.۸ درصد 
و کشــاورزی با ۱۵.۸ درصد قرار دارند.نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ٢۴ســاله 
حاکی از آن اســت که ٢۳.۰ درصد از فعاالن این گروه ســنی در تابستان 
۱۴۰۱ بیکار بوده اند. بررســی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشــان 
می دهد این نرخ نســبت به فصل مشابه در سال قبل )تابستان ۱۴۰۰( ۷.٢ 
درصد کاهش یافته است.بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ساله نیز 
نشان می دهد که در تابستان ۱۴۰۱، ۱٦.٢ درصد از جمعیت فعال این گروه 
ســنی بیکار بوده اند، این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این 
افراد نشــان می دهد این نرخ نسبت به تابستان ۱۴۰۰، به میزان ۱.۴ درصد 

کاهش یافته است.

وزیر جهادکشاورزی درخواست کرد
 اختصاص ردیف بودجه برای اجرای

 الگوی کشت
وزیر جهاد کشــاورزی اظهار کرد: درخواست داریم در 
قانون بودجه سال ۱۴۰٢ ردیف بودجه اختصاصی برای 
اجرای الگوی کشت داشته باشیم.به گزارش ایسنا، سید 
جواد ســاداتی نژاد در اولین اجالس سراســری الگوی 
کشــت محصوالت کشــاورزی و رونمایی و ابالغ سند 

کشــت محصوالت استان ها در سال زراعی ۱۴۰۱ – ۱۴۰٢ با بیان این که هدف 
ما در دولت سیزدهم دستیابی به اقتدار غذایی است، گفت: اگر به اقتدار غذایی 
برســیم امنیت غذایی هم محقق خواهد شــد همانطور که دنیا امروز از امنیت 
غذایی به قدرت غذایی رسیده است.وی ادامه داد: از سال ۱۳۵۰ بحث مربوط به 
الگوی کشت در ایران مطرح بود نیم قرن است که الگوی کشت جزو چالش های 
بخش کشــاورزی است. به دالیل مختلف در این ۵۰ سال الگوی کشت اجرایی 
نشــده اســت برخی معتقدند که دانش اجرای آن را نداریم و برخی می گویند 
کشــاورزان آمادگی ندارند ولی معتقدم نه تنها هیچ مشــکلی در دانش الگوی 
کشــت نداریم، بلکه کشاورزان ما هم آمادگی اجرای الگوی کشت را دارند.وزیر 
جهاد کشاورزی با بیان این که مشکل ما الزامات الگوی کشت است، اضافه کرد: 
کشاورزی خصوصی ترین و مردمی ترین بخش اقتصادی است. دولت باید جذابیت 
و مطلوبیت اقتصادی ایجاد کند که کشاورز به سمت اجرای الگوی کشت برود.
وی تصریح کرد: در قانون گفته شــده که اول مهرماه دولت باید الگوی کشت را 
ابالغ کند الگوی کشــت یک کار فراقوه ای اســت و فقط مرتبط به وزارت جهاد 
کشــاورزی نیســت. این کار دولت بوده و حاکمیت باید پای اجرای کار بیاید.

ساداتی نژاد همچنین در بخش دیگری از صحبت هایش به کشاورزی قراردادی 
اشاره کرد و گفت: کشاورزی قراردادی در کشور ما تنها یک درصد از محصوالت 
را تحت پوشــش قرار داده اســت در حالی که این عــدد در دنیا به ۴۰ درصد 
می رسد.وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: اگر مشکل آب در کشور داریم یا دچار 
کمبود و بیش بود محصوالت کشاورزی می شویم، راهی جز اجرای الگوی کشت 
نداریم و باید با جدیت آن را دنبال کنیم. برای اجرا شــدن نیاز داریم حداقل در 
سال های اول یارانه کشت دهیم .وی ادامه داد: درخواست داریم در قانون بودجه 
ســال ۱۴۰٢ ردیف بودجه اختصاصی برای اجرای الگوی کشت داشته باشیم.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که الگوی کشت برای همه وزارتخانه ها فرستاده 
شــده و این طرح بسته به شــرایط و منابع کشور اصالح خواهد شد، گفت: این 
سند در سال اول کاهش شــش درصدی مصرف آب، صرفه جویی ٢.٢ میلیارد 
دالری ارزی، افزایــش بهــره وری در آب و افزایش تولید و همچنین نیم درصد 
کاهش ســطح کشت آبی و افزایش سطح کشــت دیم زارها را به دنبال خواهد 
داشت.ســاداتی نژاد اظهار کرد: با اجرای طــرح جهش تولید در دیم زارها انتظار 
داریم که تولید محصــوالت در این اراضی ۴.۵ میلیون تن افزایش بیابد.وی در 
پایان گفت: حداقل ۳۰ همت برای اجرای الگوی کشــت در ردیف بودجه سال 

آینده نیاز داریم.

وزیر راه و شهرسازی:
زمین مشکل طرح نهضت ملی مسکن نیست

اراک- وزیر راه و شهرســازی با اشاره به اینکه زمین مشکل طرح نهضت ملی 
مســکن نیست، گفت: به دنبال اجرای طرح واگذاری زمین به متقاضیان برای 
ساخت خانه های ویالیی هستیم.به گزارش خبرگزاری مهر، رستم قاسمی صبح 
دوشنبه در حاشیه بازدید از طرح نهضت ملی مسکن در شهر جدید امیرکبیر 
با اشاره به اینکه سفرهای استانی به منظور نظارت و سرکشی از پروژه های ملی 
همانند نهضت ملی مسکن است، اظهار کرد: در استان مرکزی نیز این پروژه ها 
در شــهر امیرکبیر و اراک شروع شده اســت.وی اضافه کرد: با توجه به طرح 
جدید تغییرات در معماری و شهرسازی نهضت ملی مسکن به دنبال واگذاری 
زمین به متقاضیان هستیم.وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه اراک نیز برای 
اجرای این طرح بسیار مستعد است، افزود: شهر امیرکبیر نیز نمونه از ساخت 
خانه های تک واحد و ویالیی است و به دنبال ایجاد ظرفیت هایی برای ساخت 
٢۰ هزار واحد در این شــهر هستیم.وی با بیان اینکه در کشور زمین به اندازه 
کافــی وجود دارد، تصریح کرد: البته در این مــدت موفق به دریافت زمین از 
دستگاه های دولتی نشده ایم اما با الحاقات و تغییر کاربری زمین های متعلق به 
راه و شهرسازی، زمین به عنوان موضوع و مشکل جدی ما محسوب نمی شود.

آغاز پرداخت وام مسکن روستایی
چراغ سبز برخی بانک ها به روستاییان

در شرایطی که هنوز اساسنامه صندوق ملی مسکن برای تامین منابع ساخت 
و ساز روســتایی به تایید شــورای نگهبان نرســیده، گزارش ها حاکی از آن 
اســت که در روزهای اخیر بعضی بانک ها پرداخــت وام ٢۰۰ میلیون تومانی 
ساخت مسکن روســتایی را آغاز کرده اند.به گزارش ایسنا، پرداخت تسهیالت 
٢۰۰میلیون تومانی ســاخت مسکن روستایی پس از حدود ۱۰ ماه از تصویب 
آن در شورای عالی مسکن، ظاهرا به شکل محدود شکل اجرایی به خود گرفته 
است. این در حالی است که چند روز قبل اعالم شد پرداخت یارانه وام مسکن 
روستایی از محل صندق ملی مسکن خواهد بود که باید اساسنامه آن به تایید 
شورای نگهبان برسد.در این خصوص سیدرضا حمیدیـ  مدیرکل دفتر مسکن 
روســتایی بنیاد مسکنـ  به ایســنا گفت: اساسنامه صندوق ملی مسکن باید 
به تایید شــورای نگهبان برســد تا بتوان از طریق این صندوق، یارانه سود وام 
مسکن روستایی را بر عهده گرفت. اما درصدد هستیم تا زمان تصویب صندوق، 
از محل حســاب ملی مســکن که در اختیار وزیر راه و شهرسازی است یارانه 
پرداخت شــود.در حال حاضر گزارش ها حاکی از آن اســت که برخی بانک ها 
فرآیند پرداخت تسهیالت ٢۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی را آغاز 

کرده اند.

رییس سازمان هواپیمایی:

 سه فروند هواپیمای باری کشور تحریم شد
رییس ســازمان هواپیمایی کشــوری گفت: هیچ گزارش تایید 
شــده ای از تیراندازی و بمب گذاری در هواپیماهای کشــورمان 
نداشــته ایم.به گزارش خبرنگار اقتصــادی ایلنا، محمد محمدی 
بخش ، رییس ســازمان هواپیمایی کشــوری در نشست خبری 
امروز با تکذیب هر گونه تیرانــدازی و بمب گذاری در هواپیماها 
اظهار داشــت: هیچ گــزارش تایید شــده ای از تیرانــدازی  و 
بمب گذاری در هواپیماهای کشــورمان نداشــته ایم. درباره پرواز 
هواپیمایــی ماهان در مســیر چین هم موضوعــات و مداخالت 
غیر قانونی  پیش آمد که براســاس آیین نامه های موجود سریع 
ورود کردیم که موضوعی نبــود.وی تاکید کرد: تمام موضوعات 
صنعت هوانوردی و هواپیمایی کشور باید از سوی مرجع رسمی 
این سازمان هواپیمایی کشور اعالم شود و نباید صحبت هایی که 
معلوم نیســت با چه منبع خبری مطرح می شود استناد شود و 
مسئول پاسخگویی در باره تمام این موضوعات سازمان هواپیمایی 
است و اظهارات سایر افراد نباید محلی از اعراب باشد.معاون وزیر 
راه و شهرســازی در پاسخ به ســوال ایلنا مبنی بر افزایش تعداد 
هواپیماهای زمین گیر و هواپیماهای تحریم شده، گفت: در همین 
چند روز گذشــته ۳ فروند هواپیماهای ۷۴۷ باری ایران تحریم 
شــدند و دالیل تحریم این تعداد هواپیمای باری کامال مشخص 
است.وی افزود: در حال حاضر ۱۷۵ ناوگان هوایی اعم از مسافری، 
بیزنس جت و باری در داخل کشــور فعال هســتند که اظهارات 
اخیر مبنی بر کاهش هواپیماهــای فعال به ۱۱۵ فروند هواپیما 
مربوط به بخش مســافری و هواپیماهای ریجســتری شده بوده 
اســت اما در حال حاضر به ۵۵۰ فروند هواپیما نیاز داریم.رییس 
سازمان هواپیمایی کشــوری با تکذیب اظهارات اخیر وزیر راه و 
شهرسازی مبنی براینکه سال گذشته تعداد هواپیماهای فعال ۷٦ 
فروند بوده، گفت: تعداد ناوگان هواپیماهای فعال در مهرماه سال 
گذشته ۹۸ فروند بوده که امروز با اجرای نهضت تعمیر قطعات و 
ورود هواپیماهای جدید دســت دوم زیر ٢۰ سال، به ۱۷۵ فروند 
هواپیما رســیده و در این مدت در تعمیر ارابه های فرود و تعمیر 
موتور هواپیما به یک جهشــی دست پیدا کردیم و با سرعت باال 
توانســتم تعداد هواپیماهای قابل توجهی را به سر خط بیاوریم.
وی در پاسخ به ســوال دیگر ایلنا مبنی بر اینکه روسیه از ایران 

درخواست معرفی دالل های خرید قطعات هواپیما بوده و نه تعمیر 
هواپیما در ایران اظهار داشت: واقعیت این است که ایران به تعمیر 
هواپیمــای غربی از جمله ایرباس و بویینگ دســت پیدا کرده  و 
روسیه هم از ایران درخواست پشتیبانی در بخش تعمیرات داشته 
است. امروز ایران می تواند قطعات هواپیماهای ایرباس و بویینگ 
را جز به جز تعمیــر کند.محمدی بخش همچنین درباره امنیت 
آســمان عبور ایران و درخواست کشورهای مختلف برای خروج 
اتباع خارجی از کشــورمان گفت: تاییــد ممیزان ایکائو از میزان 
ایمنی و امنیت صنعت هوانوردی در ایران شاهد بر ادعای برقراری 
امنیت و رعایت استانداردهای جهانی در ایران است. اینکه اخیرا 
چند کشور درخواســت خروج اتباع خود از ایران داشتند منظور 
همان کف خیابانی ها هستند وگرنه ورود و خروج مسافر در ایران 
در حالت عادی اســت.وی با اشــاره به انجام پروازهای اربعین با 
کمترین تاخیر و پاسخ به تقاضای قابل توجه در این مسیر اظهار 
داشت: امسال مطئمن بودیم که درخواست برای سفر به عراق در 

ایام اربعین افزایش پیدا می کند و توانســتیم از حداکثر ظرفیت 
نــاوگان برای انجام پروازهای اربعین اســتفاده کنیم و در همین 
بازه زمانی ٢۰۸۴ پرواز به /از عراق انجام شــد و جمع مســافران 
ورودی و خروجی به ٢۵۷ هزار و ۸۷ نفر رســید.رییس سازمان 
هواپیمایی کشــوری با بیان اینکه در این مدت زمان هیچ مسافر 
و زائــری بر روی زمین نماند، ادامه داد: تمام ایرالین ها پروازهای 
یکدیگر را پشــتیبانی کردند و تنها یک پــرواز با تاخیر بیش از 
دو ساعت مواجه شــد که آن هم به مشکل نقض فنی در موتور 
برخورد و تمام پروازها با رعایت تمام استانداردهای ایمنی برقرار 
شدند.محمدی بخش تاکید کرد: امکان افزایش تعداد پرواز اربعین 
هم وجود داشــت اما فرودگاه نجف برای بیش از این تعداد پرواز، 
ظرفیت نداشت و عالوه بر نمایندگان شرکت های هواپیمایی در 
فرودگاه های داخل کشــورمان و فرودگاه نجف، تیمی از سازمان 
هواپیمایی کشوری به صورت سه شیفته در فرودگاه نجف حضور 
داشــتند.وی با تاکید بر اینکه هیچ یک کــدام از عوامل محدود 

کننده صنعت هوانوردی ایران کم یا خنثی نشــده اند، گفت: در 
این شــرایط اتحادیه اروپا هم اقدام موثر و مثبتنی برای کاهش 
تحریم ها انجام نداد و تحریم هایی هم دراین مدت اضافه شــده  
است. البته در این مدت با استفاده از ظرفیت  مجموعه های دانش 
بنیان در برابر تحریم های صنعت هوانوردی مقاوم شده ایم.معاون 
وزیر راه و شهرســازی با اشاره به برنامه ممیزی یوزآپ ایکائو در 
ایران و بررسی وضعیت صنعت هوانوردی کشورمان اظهار داشت: 
بــرای برنامه ممیزی یوزآپ میزبان افراد و کارشــناس های فوق 
حرفه ای و شناسنامه حمل و نقل هوایی و نمایندگان ایکائو بودیم 
که بحث آموزش نیروی انســانی بســیار حائز اهمیت بوده و این 
ممیزی منجر به ارتقای ســطح سازمان هواپیمایی به عنوان یک 
نهاد مقتدر در صنعت هوایی ایران شــد.وی با بین اینکه اخرین 
ممیزی ایکائو در ایران در سال ٢۰۱۰ انجام شده  بود، گفت: پس 
از گذشت ۱۰ سال با تشدید تحریم ها علیه صنعت هوانوردی در 
این مدت و افزایش سختگیری های ایکائو در ممیزی ها توانستیم 
نمره های خوبی را در موارد متعدد مورد ارزیابی قرار گرفته کسب 
کنیم و نقایص ســنوات گذشته را برطرف سازیم.محمدی بخش 
درباره برگزاری چهل و یکمین اجالس ایکائو و حضور نمایندگان 
ســازمان هواپیمایی ایران در این دوره از اجالس اظهار داشــت: 
ایران در انتخابات شــورا و هیات رییســه شــورا حضور داشت و 
برنامه های ۱۰ ســاله خود در صنعت هوانوردی را به ایکائو ارایه 
داد. همچنین مطالبه جدی سازمان هواپیمایی ایران از ایکائو ورود 
قطعات هواپیمایی بود و اینکه ایکائو در این باره برخورد سیاسی 
نداشته باشند.رییس سازمان هواپیمایی کشوری همچنین درباره 
درخواست شرکت های هواپیمایی برای افزایش نرخ بلیت هواپیما 
ادامه داد: درباره خواسته ایرالین ها با توجه به افزایش دستمزد ها، 
افزایش نرخ ارز و افزایش هزینه ها باید تصمیم کارشناســی شده  
گرفت، درخواست هایی درباره افزایش قیمت بلیت هواپیما بوده 
که در حال بررســی این درخواست هستیم و در صورت تغییری 
در نرخ مصوب، تصمیمات اطالع رسانی خواهد شد.وی همچنین 
با بیان اینکه به زودی اخبار خوبی از تولید هواپیمای مســافری 
منتشــر خواهیم کرد، گفت: تا ۳٦ ماه آینده از اولین هواپیمای 

مسافری تولید داخل رونمایی خواهیم کرد.

مدیرکل دفتر تجاری ســازی وزارت 
راه و شهرســازی اظهار داشــت: در 
جلســه نوامبــر با روســی ها بر روی 
نحــوه همکاری هــا برای ســاخت 
راه آهن رشت-آستارا به توافق نهایی 
و جمع بندی  می رسیم.امین ترفع در 
گفت وگو با خبرنــگار اقتصادی ایلنا 
درباره جزییات توافقات جلســه سه 
جانبه ایران، روســیه و آذربایجان که 
روز گذشــته با میزبانــی وزارت راه و 
شهرســازی برگزار شد، اظهار داشت: 
این جلســه با حضور مقامات وزارت 
راه و شهرسازی، وزیر توسعه اقتصادی 
و معاون وزیر حمل و نقل روســیه و 
معاون وزیر حمــل و نقل آذربایجان 
برگزار شــد و یکی از اهداف برگزاری 
این جلســه بررســی راهکارها برای 
تحقق ترانزیــت ۱۵ میلیون تن بین 
سه کشور بوده است.وی با بیان اینکه 
یکی از مهمترین موضوع این جلسه، 
توافق با روســیه بــرای تامین منابع 

مالی ســاخت راه آهن رشت- آستارا 
بود، ادامه داد: در این جلســه روسیه 
مفهومی برای مکانیزه سرمایه گذاری- 
ســاخت- بهره برداری پیشــنهاد داد 
که به بررســی اصول این پیشــنهاد 
پرداختیــم و در مجمــوع روس ها به 
سرمایه  گذاری و تامین اعتبارات برای 
ســاخت راه آهن رشت-آستارا تمایل 
دارنــد. مدیرکل دفتر تجاری ســازی 
وزارت راه و شهرســازی تاکیــد کرد: 
یک ماه دیگر جلسه سه جانبه مجددا 
برگزار می شــود و در جلسه نوامبر با 

روسی ها بر روی نحوه همکاری ها برای 
ساخت راه آهن رشت-آستارا به توافق 
نهایی و جمع بندی ها می رسیم.ترفع 
درباره میزان اعتبــارات مورد نیاز  و 
درخواست شده از روسیه برای ساخت 
این مســیر ریلی، گفــت: آنچه که بر 
روی کاغذ وجــود دارد مبلغی حدود 
۸۰۰ میلیــون یورو اســت که البته 
بخش تملک زمین در مسیر را ایران 
انجام می دهد. دبیر کارگروه روانسازی 
و توســعه ترانزیت با اشاره به توافقات 
انجام شــده با آذربایجان در جلســه 

روز گذشته، گفت: درباره موضوعاتی 
ســاخت پل اغبنــد، آســتاراچای و 
جزییــات پروژه هــای کریدورهــای 
شــمال-جنوب و شــرق - غــرب 
مذاکراتی انجام شــد و موضوع مهم 
این است که ایران پایانه مرزی جدید 
آستارا را در کمتر یک سال به احداث 
می رساند که با احداث این پایانه جدید 
مرزی و پل آستاراچای ظرفیت تردد 
کامیون افزایش پیدا می کند و به تردد 
روزانه ۵۰۰ کامیون می رسد. وی ادامه 
داد: همچنیــن از موضوعات مهم در 
ســاخت پایانه جدید  مرزی آســتارا 
این اســت که پایانه به خارج از شهر 
منتقل خواهد شــد و ترافیک شهری 
حاصل از صف کامیون های ترانزیتی 
حذف می شــود. ترفع افزود: از دیگر 
مذاکرات انجام شــده دربــاره اجرای 
پلمپ های هوشمند بود که منجر به 
حذف موانع غیر فیزیکی و  تســهیل 

ترانزیت می شود.

یک مسئول وزارت راه و شهرسازی خبر داد:

توافق نهایی با روسیه در تامین اعتبار 800 میلیون یورویی برای 
راه آهن رشت-آستارا تا یک ماه دیگر

دبیــرکل کانون عالــی انجمن هــای صنفی 
کارگــران بــا بیان اینکــه برای حفــظ منابع 
صندوق هــا بایــد راهکارهای دیگــری غیر از 
افزایش سن و ســابقه بازنشستگی را در پیش 
گرفت، تاکید کرد: جامعه کارگری نسبت به این 
مساله حساس است و چنین طرح هایی موجب تضییع حقوق بیمه شدگان می شود و 
نمی تواند قابل اجرا باشد چون قرارداد بیمه سال های قبل بسته شده است.هادی ابوی 
در گفت وگو با ایســنا، درباره پیگیری مطالبات کارگران و افزایش ســن بازنشستگی 
در برنامه هفتم توســعه گفت: این پیشــنهاد در ادوار مختلف مطرح شده است ولی 
متاسفانه برنامه ریزان و پیشنهاد دهندگان به اصل مساله توجه نمی کنند و بدون آنکه 
نظر تشــکل مربوطه را بگیرند، برای بازنشستگان یا کارگران تصمیم می گیرند.وی با 
بیان اینکه برخی موضوعات نظیر بازنشستگی در جامعه به خصوص جامعه کارگری و 

بازنشســتگان حساسیت بسیاری دارد، افزود: ما نمی توانیم برای کارگری که ۳۰ سال 
قبل با تامین اجتماعی قرارداد بســته و ماهانه از حقوقش به صندوق تامین اجتماعی 
حق بیمه واریز کرده تا در دوران بازنشستگی از آن استفاده کند، تصمیم بگیریم.ابوی 
افزود: برای افرادی که دارای ســوابق باال هستند و حتی کسانی که سابقه ۵ سال در 
تامین اجتماعی دارند، چنین طرح هایی قابل اجرا نیســت چون قرارداد سالهای قبل 
بسته شده است مگر برای کسانی که به تازگی می خواهند وارد بازار کار شوند و بیمه 
پردازی داشته باشند.به گفته این مقام مسئول کارگری، برای حفظ و پایدارسازی منابع 
صندوق هــا باید راهکارهای دیگــر را در پیش گرفت و نباید به این دلیل حقوق بیمه 
شــدگان را تضییع و بر خالف نظر و میل آنها ســن و سابقه بازنشستگی را تغییر داد 
چون بیمه شدگان برای آینده خود برنامه ریزی کرده اند.دبیرکل کانون عالی انجمن های 
صنفی کارگران با بیان اینکه قانون تامین اجتماعی در برخی موارد نیاز به اصالح دارد 
و ما هم قبول داریم، گفت: در بحث افزایش ســن بازنشستگی می توان در اصالحات 

مربوطه قید کرد که بازنشستگی تا ۳۰ سال قطعی و از ۳۰ سال تا ۳۵ سال اختیاری 
است و در صورت تغییر سن و سابقه این طرح را برای افراد شغل اولی و کسانی که به 
تازگی وارد بازار کار شــده  و مشمول بیمه پردازی شده اند، پیاده سازی کرد.این مقام 
مســئول کارگری با تاکید بر اینکه اگر بدهی های دولت به تامین اجتماعی پرداخت 
شود نیازی به ارائه چنین طرح ها و پیشنهاداتی نیست، گفت: اگر سود بانکی بدهی ها را 
محاسبه کنیم رقمش بیش از اصل بدهی می شود ولی متاسفانه چون پرداخت بدهی 
در ید دولت اســت آن را پیگیری نمی کنند ولی اصل بیمه شــدگان را فراموش می 
کنند و بدون مشورت با تشکل مربوطه یا رضایت فرد بیمه شده درصدد افزایش سن 
و سابقه برمی آیند.وی در پایان منابع صندوق تامین اجتماعی را بین النسلی و متعلق 
به همه کارگران دانست و گفت: جامعه کارگری نسبت به مساله بازنشستگی حساس 
است. البته ایرادی ندارد که ورودی های جدید هم سر سفره تامین اجتماعی بنشیند 
اما می گوییم منابع ســازمان تامین اجتماعی از محل واریز حق بیمه های کارگران به 
دســت آمده و قطعا آنها باید از منافع بیشتری برخوردار باشند. کارگر در آغاز کارش 
بیمه اجباری اســت ولی هنگام بازنشستگی، هزار و یک تبصره و ماده در قانون وجود 

دارد تا نتواند از حق قانونی خود بهره مند شود.

واکنش یک مقام کارگری به افزایش سن بازنشستگی

از سوی بانک مرکزی
تغییرات قیمت خانه در نیمه اول امسال اعالم شد

بررسی آمار بانک مرکزی از متوسط قیمت هر متر خانه در تهران از ابتدای سال جاری تا شهریور نشان می دهد که در این مدت هر متر خانه در تهران حدود ٢٦ درصد گران 
شــده اســت.به گزارش ایسنا، بانک مرکزی هر ماه متوسط قیمت هر متر خانه در تهران اعالم می کند که بررسی این آمار در بازه شش ماهه سال جاری بیانگر این است که 
متوسط قیمت هر متر خانه در تهران از ۳۴ میلیون و ٢۷٢ هزار تومان در فروردین ماه به ۴۳ میلیون و ٢۱٦ هزار تومان در شهریور ماه رسیده است.بنابراین، این آمار نشان 
می دهد که هر متر خانه در تهران از ابتدای سال جاری تا شهریور ماه حدود ٢٦ درصد گران شده است.این در حالی است که در شش ماهه سال گذشته قیمت هر متر خانه 
در تهران فقط ۸.۱ درصد گران شده بود.متوسط قیمت هر متر خانه در تهران از ٢۹ میلیون و ۳٢٢ هزار و ۷۰۰ تومان در فروردین سال گذشته به ۳۱ میلیون و ۷۰۳ هزار 

و ۴۰۰ تومان در شهریور ماه رسیده بود.
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صادرات گاز ایران به ترکیه از سر گرفته شد
تهران- ایرنا- صادرات گاز ایران به ترکیه که هفته گذشته متوقف شده بود، امروز و پس از پایان تعمیرات از سرگرفته شد.به گزارش ایرنا، ۱۱ مهرماه، صادرات گاز ایران به ترکیه با اعالم 
قبلی برای تعمیرات به مدت ۸ روز متوقف شد. این اقدام؛ به دلیل انجام کارهای بازرسی و نگهداری بر روی خط لوله انتقال گاز ایران - ترکیه طی روزهای دوم تا نهم اکتبر ۲۰۲۲ که از 
قبل برنامه ریزی شده بود و امکان دریافت گاز از نقطه ورودی گوربوالک به شبکه انتقال گاز ترکیه در این مدت وجود نداشت.البته هر دو طرف تاکید کردند که در جریان عملیات تعمیر 
و نگهداری این خط لوله هیچ مشکلی در زمینه تراز عرضه و تقاضای گاز ترکیه ایجاد نمی شود.صبح امروز و با گذشت ۸ روز از این عملیات، مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران اعالم 
کرد که صادرات گاز ایران به کشور ترکیه پس از تکمیل تعمیرات توافق شده ازسرگرفته شد.آن گونه که وزارت نفت ایران اعالم کرده، محمدرضا جوالیی در این باره اظهار کرد: صادرات 
گاز ایران به ترکیه از روز دوشنبه )۱۰ مهرماه( برای انجام تعمیرات دوره ای از سوی هر دو کشور و با توافق پیشین برای مدت هشت روز متوقف شده بود که پس از تکمیل این تعمیرات 
و بعد از مدت زمان اعالم شده،  )دوشنبه، ۱۸ مهرماه( از ساعت ۱۰ و ۱۰ دقیقه صبح ازسرگرفته شد.به گزارش ایرنا، ترکیه برای تامین گاز مورد نیاز خود به ایران، آذربایجان و روسیه 

وابسته است و این در حالی است که افزایش قیمت حامل های انرژی در جهان از جمله نفت و گاز بر قیمت سوخت در ترکیه اثرگذار بوده است.

استانها

 روشنایی معبر پادگان به زودی
 به بهره برداری می رسد

معاون مهندســی و برنامه ریزی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، از ادامه 
روند احداث روشــنایی معبر پادگان خبر داد.به گزارش روابط عمومی شــرکت 
توزیع نیروی برق اســتان زنجان، حسین ســهیل با اعالم این که پروژه تامین 
روشــنایی معبر پادگان با اعتباری بالغ بر 65میلیارد ریال توسط امورهای برق 
فرهنگ و اشــراق در دســت احداث است گفت: با توجه به اینکه معبر جدید از 
داخل پادگان ارتش احداث و به معابر شهر افزوده شد که پیش از این هیچگونه 
زیرســاخت و شبکه برقی در این منطقه وجود نداشت و به همین سبب شبکه 
جدیدی برای این معبر طراحی و در کوتاه ترین زمان توسط همکاران توزیع برق 
استان زنجان اجرا شد.سهیل از احداث 45۰متر شبکه فشار متوسط در این پروژه 
خبر داد و افزود: معبر جدیداالحداث پادگان در حدفاصل شهرک نصر تا شهرک 
غرب قرار دارد و به همین ســبب در محدوده دو امور برق فرهنگ و اشراق واقع 
شده و اجرای پروژه نیرورسانی و روشنایی این معبر توسط این دو امور در دست 
احداث است که خوشبختانه با توجه به همکاری های منساب این دو امور پروژه 
در مراحل نهایی قرار دارد.معاون برنامه ریزی و مهندســی شرکت توزیع نیروی 
برق اســتان زنجان تعداد پایه های روشنایی جانمایی و نصب شده در این پروژه 
را ۱5۰ اصله شــمرد و اضافه کرد: طراحی و اجرای روشنایی این معبر به طول 
56۰۰متر با توجه به شرایط جغرافیایی و قرارگرفتن این معبر در گذرگاه منطقه 
نظامی با دقت و ظرافت باالیی اجرا شده است. این معبر پس از بهره برداری بار 
ترافیکی معابر دیگر شــرق به غرب شهر را کاهش خواهد داد و می تواند یکی از 
معابر بسیار مهم شهر زنجان باشد و از این رو سعی شد با استفاده از جدیدترین 
تجهیزات و پایه های روشنایی عالوه بر کارایی باال و کمترین تلفات انرژی از نظر 
مبلمان شهری نیز مناسب و چشمگیر باشــد.گفتنی است پروژه معبر پادگان 
حدفاصل شــهرک نصر تا شهرک غرب به طول حدود یک کیلومتر از چند سال 

پیش آغاز شده است و به زودی به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرکل بحران استانداری مازندران عنوان کرد :
ضرورت تخصیص اعتبارات ویژه به شرکت 

آبفا استان برای استمرار خدمت رسانی
مدیــرکل بحران اســتانداری مازندران در نشســت با 
مدیرعامل، معاونان و مدیران ســتادی آب و فاضالب 
اســتان بر تخصیص اعتبارات ویژه به این شرکت برای 
استمرار خدمت رسانی تاکید کرد.مهندس محمدی در 
این نشســت گفت: مجموعه شرکت آب و فاضالب در 
تمامی فصول ســال در حالت آماده باش و خدمت رسانی قرار دارند بنابراین در 
زمینه تخصیص اعتبارات برای خرید تجهیزات ضروری از جمله دیزل ژنراتورها 
و اجرای طرحهای زیربنایی، نگاه ویژه مســئوالن را می طلبد.مهندس برارزاده 
مدیرعامل آبفامازندران نیز با بیان اینکه در این اســتان نیز مشــکل کمبود آب 
وجود دارد، افزود: با توجه به کمبود آب ومیزبانی این اســتان از هموطنان عزیز 
درتمامی فصول سال به ویژه ایام تعطیل و تابستان، ضروری است اعتبارات ویژه 

ای برای ارتقا و احداث زیرساختها در حوزه آب و فاضالب در نظر گرفته شود.

پنجمین جلسه شورای هماهنگی راه و 
شهرسازی استان گلستان برگزار شد.

پنجمین جلســه شورای هماهنگی راه و شهرســازی استان گلستان به ریاست 
مهندس ملک مدیر کل راه و شهرسازی استان و با حضور دکتر منتظری نماینده 
مردم شــریف گرگان و آق قال و  مدیران کل زیرمجموعه وزارت راه وشهرسازی 
اســتان در سالن جلســات اداره کل راه و شهرســازی برگزار شد.دراین جلسه 
مهنــدس مصدقی مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای به ارائه گزارش در 
بخش حمل و نقل جاده ای،دکتر اعتماد مدیر کل راه آهن شــمال شــرق ۲ به 
ارائه گزارش در بخش حمــل و نقل ریلی و  مهندس متانت مدیر کل فرودگاه 
های اســتان به ارائه گزارش در بخش حمل و نقل هوایی در اســتان پرداختند.
دکتر منتظری نماینده مردم شــریف  گرگان و آق قال ضمن تقدیر از عملکرد 
دستگاه های زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی تاکید نمودند که موارد و موانع 
قانونی در اســتان  جهت پیگیری در صحن مجلس به ایشان ارائه شود.در پایان 
جلسه مهندس ملک ضمن ارایه گزارش  اقدامات انجام شده در خصوص تامین 
زمین  در اجرای طرح نهضت ملی در استان ، انعکاس اخبار اقدامات انجام شده 
ادارات عضو شورا ، در پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی مورد تاکید قرار دادند.

کمیته شایسته گزینی انتصابات در شهرداری 
راه اندازی شود

رئیس شورای اسالمی شهر کرج با بیان اینکه انتصابات 
نشان دهنده نگاه شهردار به مدیریت شهر است، گفت: 
کمیته شایسته گزینی انتصابات در شهرداری بر اساس 
تخصص و نیاز شهر و ایجاد تحول شهر راه اندازی شود.
 بــه گزارش پایگاه خبری کرج امروز؛ علی قاســم پور 
در مراســم تکریم سرپرست سابق شهرداری کرج عصر روز یکشنبه ) ۱۷ مهر( 
با حضور اعضاء شــورای اسالمی شــهر، مدیران و مسئولین مدیریت شهری در 
ســالن جلسات شهرداری برگزار شــد، شایســته گزینی را رویکرد اساسی در 
انتصابات مدیران شــهرداری عنوان کرد و افزود: مدیریت شــهری با راه اندازی 
کمیتــه انتصابــات حتی المقدور از ظرفیــت مغفول مانده در بدنــه نیروهای 
مجرب درون سازمان اســتفاده کند و همچنین توجه به تخصص و تجربه افراد 
را مدنظر قرار دهد.رئیس شــورای اسالمی شــهر کرج ضمن تقدیر و تشکر از 
زحمات چهارماهه سرپرست سابق شهرداری تصریح کرد: امانتداری، صداقت و 
با برنامه بودن برای هدایت کالنشــهر کرج از اوجب واجبات است لذا با توجه به 
فرصت هایی که به هر دلیلی در طی این مدت از دســت رفته است ، امیدواریم 

با برنامه ریزی و کار ویژه توسط سرپرست شهرداری پی گیری و دنبال شود.
قاسم پور از مجموعه مدیریت شهری خواست تا تمام توان خود را به کار گرفته 
و با خدمت رسانی بهتر  پاسخگوی مردم شوند.رییس شورای اسالمی شهر کرج 
اظهار داشــت: ۱4 ماه از عمر دوره ششم شورای شهر  می گذرد که در طی این 
مدت ۱۸ پروژه به همت شــهرداری و شورای شهر به بهره برداری رسیده است.
قاسم پور خاطرنشان کرد: در طول این مدت اگر اطالع رسانی خوبی داشتیم و 
به مردم اعالم می کردیم که در هر ۲۳ روز یک پروژه در این کالنشــهر به بهره 
برداری رســیده است قطعا در کشــور خوش درخشیده بودیم.وی با بیان اینکه 
ناکارآمد سازی شورا و شهرداری را بر نمی تابیم، تاکید کرد: هر مدیر شهری که 
سوار قطار شود و با این قطار حرکت و تالش کنُد در کنار شهردار موفق خواهد 
بود و هر مدیری که نمی تواند سوار قطار خدمت رسانی به شهر و مردم شود، به 

سرپرست جدید شهرداری اعالم کند.

صادرات گاز ایران به عراق افزایش 
می یابد

مدیر دیســپچینگ شــرکت ملی گاز ایران در جریان سفر گروهی از 
وزارت برق عــراق به ایران، از افزایش صادرات گاز به این کشــور در 
ســال ۱4۰۱ خبر داد.به گزارش ایسنا، محمدرضا جوالیی در نشست 
با مســئوالن ارشد وزارت برق عراق، که در اصفهان برگزار شد، گفت: 
رابطه ما با عراق، رابطه ای راهبردی اســت.وی با اشاره به مذاکرات در 
این نشســت، اظهار کرد: به صورت ســالیانه و فصلی، نشست هایی با 
مســئوالن وزارت برق عراق حول محور قرارداد صــادرات گاز به این 
کشور، انجام می شود و در این نشست نیز مباحث فنی و عملیاتی این 
فرآیند مطرح شــد.طبق اعالم وزارت نفت، مدیر دیسپچینگ شرکت 
ملی گاز ایران همچنین با اشــاره به آغاز فصل سرد سال در کشور و 
افزایش مقدار مصرف گاز در بخش خانگی، بیان کرد: با توجه به مقدار 
مصرف در 6 ماه گذشــته و مقدار گاز طبیعی موردنیاز در 6 ماه پیش 
رو، بررســی های فنی و عملیاتی الزم انجام شــد تا برای آن مشکلی 
نداشته باشیم و صادرات گاز طبق توافق انجام شده با طرف های عراقی، 

انجام شود.

 ساخت خط لوله جدید برای انتقال
 نفت روسیه

مجارستان و صربســتان موافقت کردند خط لوله ای برای انتقال نفت 
اورال روســیه به صربســتان از طریق خط لوله دروژبا احداث کنند.به 
گزارش ایسنا، اتحادیه اروپا هفته گذشته با تحریمهای جدیدی علیه 
روسیه بر سر حمله به اوکراین موافقت کرد که شامل سقف قیمت برای 
صادرات نفت دریابرد روسیه به کشورهای دیگر است. صربستان نفت 
مورد نیازش را از خط لوله JANAF از کرواسی دریافت می کند اما انتقال 
نفت از طریق کرواســی تحت تحریمهــای اتحادیه اروپا، کاهش پیدا 
خواهد کرد.زولتان کوواچ، سخنگوی دولت مجارستان اظهار کرد: خط 
لوله نفتی جدید، به صربستان امکان می دهد با اتصال به خط لوله نفتی 
دوستی، از نفت ارزان تر اورال بهره مند شود. تامین نفت صربستان، تا 
حد زیادی از طریق خط لوله ای انجام می شــود که از کرواسی عبور 
می کند اما به دلیل تحریمهای تصویب شــده، چنین امری در آینده 
بعید است.مجارستان که تا حدود زیادی به نفت و گاز روسیه وابسته 
است، اصلی ترین مخالف تحریمها علیه روسیه در اتحادیه اروپا بوده و 
اعالم کرده که این تدابیر، قیمتهای انرژی را باال می برد. بوداپست هفته 
گذشته از بسته تحریمها، حمایت کرد.شاخه جنوبی دروژبا )خط لوله 
دوستی( از اوکراین تا مجارستان، اسلواکی و جمهوری چک امتدا پیدا 
می کند و سال ها، منبع اصلی تامین نفت برای پاالیشگاههای این سه 
کشور بوده است.تنها شــرکت نفتی صربستان، شرکت NIS است که 
شرکتهای گازپروم نفت و گازپروم سهم عمده ای در آن دارند.بر اساس 
گزارش رویترز، مجارستان اوایل ماه میالدی جاری اعالم کرده بود اگر 
صربســتان به گاز نیاز داشته باشــد، به این کشور کمک خواهد کرد. 
ویکتور اوربان، نخســت وزیر مجارستان گفته بود این کشور به اندازه 

پنج تا شش ماه مصرف، ذخایر گازی دارد.

بازی دو سر برد همکاری با روس ها در حوزه انرژی
وزیر نفت به تازگی از آمادگی دولت ایران برای جذب ســرمایه  
فعــاالن اقتصادی روســیه در بخش نفت و گاز، مشــارکت در 
میدان ها، ســوآپ فرآورده هــای نفتی و صــادرات محصوالت 
پتروشــیمی خبر داده اســت، موضوعی که به گفته فعاالن این 
حوزه به نفع هر دو کشــور خواهد بود.به گزارش ایسنا، شرکت 
ملی نفت ایران و گازپروم روســیه در ماه ژوئیه یادداشت تفاهم 
4۰ میلیارد دالری امضا کردند که به توســعه میدان های گازی 
کیش و پارس شــمالی، شــش میدان نفتــی، همچنین حفظ 
فشــار در میدان پارس جنوبی کمک می کند. در عین حال، این 
سند شــامل عملیات مبادله با گاز طبیعی و فرآورده های نفتی، 
اجرای پروژه های گاز مایع و ســاخت خطوط لوله گاز صادراتی 
می شــود.تحلیلگران بخش انرژی این معامله بین ایران و روسیه 
را 4۰ میلیــارد دالر ارزیابی کردند. جواد اوجی - وزیر نفت - در 
تشــریح جزئیات تبادالت نفت و گاز بین ایران و روســیه تاکید 
کرده اســت که در حوزه صادرات فرآورده ها، تهاتر و ســوآپ از 
حوزه دریای خزر با بعضی از شــرکت های روســی شروع به کار 
کرده ایــم و نزدیــک ۱۰ میلیون تن ظرفیت تهاتر و ســوآپ و 
صــادرات فرآورده های نفتی در این حــوزه داریم. همچنین در 
بحث پتروشیمی نیز ما صادرات محصوالت و کاتالیزها را داشته 
و ســال گذشته هم رقمی نزدیک به ۱۲.5 میلیارد دالر صادرات 
به کشورهای مختلف از جمله به اروپا داشته ایم.وی درباره بعضی 
از ویژگی های این تفاهم نامه بزرگ بین ایران و روســیه توضیح 
داد: ایران و روســیه هر دو ظرفیت های بســیار خوبی در حوزه 
نفت و گاز و پتروشیمی دارند؛ خوشبختانه در این مدت نزدیک 
به 4 میلیارد دالر قرارداد در بحث توسعه میدان ها و 4۰ میلیارد 
دالر در حوزه احداث خطوط صادراتی گاز و واحدهای ال ان جی 
تفاهم نامه امضا کرده ایم.وزیر نفــت ادامه داد: در این دوره برای 
روس ها قراردادهای توســعه میدان هایی در قالب  الگوی جدید 
قراردادهای نفتی و پیش خرید )OFF TAKE( را رونمایی کردیم 

که سرمایه گذار از همه ابعاد همچون از سوی وزارت نفت، دولت 
جمهوری اسالمی بیمه و حمایت می شود. این نوع قراردادها برای 
سرمایه گذاران روس بسیار شیرین و جذاب است و خوشبختانه با 
توجه به اهمیت انرژی که امروز در دنیا همه به این آگاهی داریم، 
فرصــت طالیی را برای امضای قراردادهــای دیگر با روس ها در 

حوزه انرژی به وجود آورده است.

فصلی نو از همکاری های ایران و روسیه آغاز شده است
محمــد خطیبی - نماینده ســابق ایران در اوپــک درباره تاثیر 

همکاری های ایران و روســیه در حوزه انرژی در پیشبرد اهداف 
ایران، به ایســنا گفت: یک توافق کلی در قالب یاداشــت تفاهم 
نامه با روس ها صورت گرفته که بر اساس آن شرکت های روسی 
می تواننــد در ایران ســرمایه گذاری کنند که این مســاله یک 
اتفاق مثبت اســت؛ صنعت نفت ما نیاز به ســرمایه گذاری دارد 
و ســرمایه گذاری روس ها به دلیل آشنایی آن ها با صنعت نفت 
و گاز می تواند برای ایران موثر و مفید باشــد.وی ادامه داد: این 
همکاری مثبت است و یاداشت های تفاهم باید یک به یک تبدیل 
به قرارداد شوند، اجرای این قراردادها برای هر دو کشور می تواند 

مفید باشد و در مجموع این همکاری را باید مثبت ارزیابی کرد.
این کارشناس ارشد حوزه انرژی با بیان اینکه این همکاری ها در 
شرایط تحریم اتفاق می افتد، کشورهای زیادی تمایل به همکاری 
با ایران دارند امــا به دلیل تحریم ها این کار را نمی کنند، گفت: 
وجود چنین همکاریهایی موجب خواهد شــد تا کشورهایی که 
حاضرند در شرایط تحریم نیز  با ایران فعالیت داشته باشند، برای 
این مساله تشویق شوند، بدیهی اســت که اگر تحریم برداشته 
شود، کشورهای زیادی تمایل به همکاری با ایران دارند.خطیبی 
با تاکید بر اینکه در شــرایط فعلی بحث روی سرمایه گذاری در 
شرایط تحریم است، تاکید کرد: پیشینه همکاری ایران با روسیه 
کارنامه خوبی را نشــان می دهد و در شرایط حال حاضر که هر 
دو کشــور تحریم هستند، به نظر می رسد که فصل جدیدی را 
تجربه می کنیم که با گذشته متفاوت است و می تواند شرایط را 
بسیار بهتر از گذشته رقم بزند.وی با بیان اینکه شرایط جدید با 
گذشــته متفاوت است و این شرایط جدید الزام می کند که هر 
دو طرف همکاریها را بسیار جدی تر پیگیری کنند، اظهار کرد: در 
این شــرایط تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه بستگی به 
این دارد که بتوانیم با همســایگان در این رابطه به توافق برسیم 
و  منافع مشــترک پیدا کنیم تا از مسیر ایران انرژی عبور کند.
به گفته نماینده ســابق ایران در اوپک این موضوع به منافع هر 
دو کشور بازمیگردد و اگر ایجاب کند، ایران نقطه مناسبی است 
تا کشورهایی که نمی توانند مستقیم  به کشور دیگری صادرات 
داشــته باشــند، از طریق ایران وارد عمل شوند و این می تواند 
شرایط خوبی را ایجاد کند اما باز هم این مساله نیاز به توافق دو 
طرف دارد و یک طرفه نمی توان در این بخش کار خاصی انجام 
داد.به گفته خطیبی توافقات دو جانبه و چندجانبه برای تحقق 
این مساله نیازمند است، مانند توافقی که با جمهوری آذربایجان 
و ترکمنستان انجام دادیم، بنابراین این مساله در قالب توافقات 

دوجانبه و چندجانبه می تواند شکل بگیرد و موفق شود.

استاد دانشگاه صنعتی شریف گفت: وقتی 
روسیه مســیر ایران را مبنا قرار می دهد 
کــه نفت و گاز خود را صادر کند در واقع 
به نوعی در پی حذف ایران از بازار است.

هاشــم اورعی در گفت وگو بــا خبرنگار 
اقتصادی ایلنا، درباره سواپ نفت روسیه 
از مســیر ایران تا هند و تاثیر آن بر بازار 
ایران اظهار داشــت: وقتی روسیه مسیر 
ایــران را مبنا قرار می دهد که نفت و گاز 
خود را صادر کند در واقع به نوعی در پی 
حذف ایران از بازار اســت. درست که ما 
هزینه ترانزیت را دریافت می کنیم اما این 
هزینه هزینه خیلی کمتر از قیمت فروش 
نفت است، مبلغ کمی می گیریم و در واقع 
روســیه را در بازار بین المللی جایگزین 
خودمان می کنیم. وی افزود: اگر روسیه با 
هند قرارداد چند ساله منعقد کند، حتی 
اگر برجام هم به سرانجام برسد هیچ یک 
از طرفیــن روســیه و هند زیــر قرارداد 
نمی زنند، در نتیجه ما تنها وقتی باید این 
کار را بکنیم که هیچ امیدی به بازگشت 
ایران به بازار بین المللی نفت و گاز نداشته 
باشیم و این بدترین حالت ممکن است، 
بنابراین اگر ما امیدی داشتیم که برجام 
پا می گیرد و اجــازه ورود مجدد به بازار 
نفت در صحنه بین الملل را داشته باشیم 
نباید روسیه را جایگزین خودمان کنیم، 
بعبارت دیگر مــا اکنون منافع بلندمدت 
را فــدای منافع کوتاه مــدت می کنیم و 

این در کشــور ما عجیب نیست.اســتاد 
دانشگاه صنعتی شــریف در ادامه درباره 
برنامه ای که ایران برای هاب شدن دنبال 
می کند، گفــت: عربســتان نزدیک ۱۱ 
میلیون بشکه، امارات ۳.۷ میلیون بشکه 
و عراق 4.۲ میلیون بشــکه در روز  نفت 
صادر می کند، با این ارقام صادراتی قطعا 
ایران نمی تواند، چراکه ما ظرفیت اجرایی 
نداریم. تجهیزات ما نیز در صنعت نفت و 
گاز قدیمی است، حتی تولید و صادرات 
را حــد فعلی هم نمی توانیم حفظ کنیم، 
بنابراین وقتی عدد و رقم ها کنار هم قرار 
می گیرند ایران به هیچ وجه شــرایط الزم 
را نه فقط از نظر فنــی و اقتصادی بلکه 
به لحــاظ ژئوپلیتیــک و بین المللی هم 
ندارد. باتوجه بــه جایگاهی که ایران در 
صحنه بین الملــل دارد، هیچ کس اجازه 
نمی دهد کــه بتوانیم هاب انرژی منطقه 
باشــیم و در واقع این موضوعات خواب و 
خیال اســت.وی بیان داشت: ما در حال 

حاضر یک میلیون بشکه در روز صادرات 
نفت داریم و به نظر می رســد که امریکا 
و غرب این تفاهــم را کرده اند که اجازه 
صادرات حدود یک میلیون بشکه نفت را 
به ما بدهند، البته به شــرطی که باتوجه 
به شــرایط چند هفته اخیر در این رقم 
بازنگری نکننــد. اورعی درباره احتمال از 
دســت رفتن دیگر بازارها مثل چین هم 
خاطرنشــان کرد: چین هم در واقع نفت 
ما را هم ارزان می خرد و هم اینکه پول را 
به درستی تسویه نمی کند، اکنون مشکل 
ما تحویل نفت نیست بلکه دریافت پول 
آن اســت، ما حدود 5۰ میلیون بشــکه 
نفت روی کشــتی داریم که اکثرا اطراف 
چین مستقر هستند و بیش از قبل از ما 
خرید نمی کند، چین فقط یک چراغ سبز 
از امریکا گرفته که در همین حد کنونی 
از ما نفت بخرد و پول آن را هم هر زمان 
که تمایل داشتند پرداخت کنند. بنابراین 
اگر شرایط ایران در صحنه بین الملل بدتر 

از این شــود و غرب بخواهد بیشتر فشار 
وارد کند می تواند که با روســیه معامله 
کنــد و با تخفیف هایی هــم که روس ها 
اعمــال می کنند مــا دیگــر در صحنه 
بین الملل انرژی قدرت چانه زنی نخواهیم 
داشت.وی در ادامه تاکید کرد: مهمترین 
ویژگی نفت این اســت که به عمر آن رو 
بــه پایان بوده و کشــورهایی که در نظر 
داشــتند انرژی های جایگزین را در صدر 
سبد ســوخت قرار دهند با حمله روسیه 
به اوکراین این قضیه را سرعت دادند در 
نتیجه نفت تا ۳، 4 ســال آینده به شکل 
امروز بازاری نخواهد داشت، تمام کشورها 
به طور مشخص عربستان و روسیه تمام 
تالش خود را می کنند در چند سال باقی 
مانده تا می توانند نفت خود را بفروشند، 
اما  اتفاقی که برای ما افتاده اینکه روسیه 
بــازار را از ما گرفته و اکنون پنجره برای 
ما نیمه باز است. چند سال آینده بازاری 
برای نفت ما نخواهد ماند. این کارشناس 
حوزه انرژی گفت: از هــم اکنون باید با 
برنامه ریزی درازمدت نســبت به کاهش 
وابســتگی اقتصاد کشــور به نفت و گاز 
اقدام کنیم که متاســفانه فعال چیزی در 
این زمینه شاهد نیستیم.وی یادآور شد: 
نکته مهــم اینکه اگر نفــت را به عنوان 
محور اصلی اقتصاد کشور قرار دهیم قطعا 
کشور در چند سال آینده هر روز فقیرتر 

خواهد شد.

امیدی به بازگشت نفت ایران به بازار نیست؟

زمینه سازی برای واگذاری بازار نفت هند به روسیه

کرملین از اوپک پالس برای موافقت با کاهش تولید و تقابل موفقیت آمیز در برابر 
هرج و مرجی که آمریکا در بازارهای انرژی جهانی ایجاد کرده است، تمجید کرد.

به گزارش ایســنا، تصمیم اوپک پالس برای کاهش چشمگیر تولید نفت با وجود 
مخالفت شدید آمریکا، روابط میان کاخ سفید و حکومت عربستان سعودی را تیره 
کرده است. کاخ سفید تالش زیادی کرد تا از کاهش تولید جلوگیری کند. بایدن 
به دنبال جلوگیری از افزایش قیمت بنزین آمریکا پیش از برگزاری انتخابات میان 
دوره ای کنگره در نوامبر است.دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین گفت: چنین 
همکاری متوازن، بامالحظه و برنامه ریزی شده کشورهایی که مواضع مسئوالنه ای 

در اوپــک اتخاد می کنند در مقابل اقدامات آمریکا، خیلی خوب بود.طبق گزارش 
خبرگزاریهای روســی، پســکوف اظهار کرد: این اقدام حداقل هرج و مرجی که 
آمریکایی هــا عامل آن بودند را اصالح می کند.جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا 
اظهار کرده است  تصمیم اوپک پالس برای کاهش تولید نفت، برای اقتصاد جهانی 
به خصوص بازارهای نوظهور، نابخردانه و بی فایده اســت.بر اساس گزارش رویترز، 
پسکوف گفت: آمریکا آرامش خود را در برابر تصمیم اوپک از دست داده و تالش 
می کند حجم بیشتری نفت از ذخایر استراتژیک خود را روانه بازار کند. آمریکایی ها 
تالش می کنند با استفاده از ذخایر استراتژیک خود، نفت بیشتری را وارد بازار کرده 

و بازار را دســتکاری کننــد. چنین بازی، به 
اتفاق خوبی منجر نمی شود. ناظران بازار نفت 
می گویند بر مبنای محاسبات انجام گرفته و 
جدیدترین آمار تولید اوپک پالس، روســیه 
در واقع بیشترین منفعت را از تصمیم اخیر 
اوپک پالس می برد. مســکو نیازی نخواهد 
داشــت تولید خود را حتی یک بشکه نفت 
کاهش دهد زیرا این کشــور در حال حاضر 

بسیار پایین تر از هدف توافق شده، تولید می کند و همزمان از قیمت باالتر نفت که 
نتیجه محدودیت عرضه تولیدکنندگان اوپک بوده است، سود می برد.  تحت توافق 
اخیر اوپک پالس، روسیه تولید خود را به ۱۰.5 میلیون بشکه در روز کاهش می 

دهد که در واقع ۰.6 میلیون بشکه باالتر از تولید فعلی این کشور است.

تمجید روسیه از اوپک پالس برای مقابله با هرج ومرج آمریکا
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گزیده خبر
به دنبال طرح ایراد از مصوبه واردات خودرو

سخنگوی وزارت صمت: ایرادات به 
آیین نامه سبب ابطال آن نمی شود

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در رابطه با ایراد ســه گانه 
رئیس مجلس شــورای اسالمی از 
مصوبــه آیین نامه واردات خودرو و 
ابالغ آن به رئیس جمهوری، تاکید 
دارد که این ایرادات مطرح شــده 
به آیین نامه واردات خودرو ســبب 
ابطال آن نخواهد شــد.به گزارش 

ایســنا، رئیس مجلس شورای اســالمی در نامه ای به رئیس جمهوری، به 
مصوبه واردات خودرو ســه ایراد وارد دانســته و مصوبه دولت در رابطه با 
»تعیین ســازوکار واردات خودرو« را مغایر قانون خوانده است.محمدباقر 
قالیباف در نامه خود مصوبه هیات وزیران مورخ ســوم شــهریور ماه سال 
جاری با موضوع تعیین سازو کار واردات خودرو را با سه ایراد شامل تبصره 
۲ بنــد )۱( مصوبه از این حیث که ارزش گمرکــی خودرو را منحصر به 
هزینه های حمل ونقل )سیف( دانسته، با بند )۲( مصوبه که اختیار تعیین 
ســود بازرگانی را به کارگروه موضوع همین بند واگــذار کرده و بند )۸( 
مصوبه که تدوین و ابالغ دســتورالعمل اجرایی این تصویب نامه را به جای 
کمیســیون های متشــکل از چند وزیر، صرفا به وزارت صنعت، معدن و 
تجارت محول نموده را مغایر با قانون خوانده اســت.وی تاکید کرده است: 
بدیهی اســت پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از 
مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته اســت، ملغی االثر خواهد بود.  متن کامل 
نامه محمدباقر قالیباف )رییس مجلس شورای اسالمی( به حجت االسالم 
والمسلمین ابراهیم رییسی )رئیس جمهوری( از این لینک قابل مشاهده 

است.

ایرادات به زودی رفع می شود
به دنبال ابالغ این نامه به شخص رئیس جمهوری، امید قالیباف- سخنگوی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت -  به ایســنا، گفت: ایرادات مطرح شــده 
بــه آیین نامه واردات خودرو ســبب ابطال آن نمی شــود.وی تاکید کرد: 
اشکال های وارده به این آیین نامه به زودی اصالح و نتیجه آن در اسرع وقت 
تقدیم مجلس خواهد شــد.این مقام مسئول در وزارت صمت تصریح کرد: 
عزم دولت و مجلس برای واردات خودرو جدی است و قطعا واردات انجام 
خواهد شد.گفتنی است که روز گذشته )یکشنبه(، سیدرضا فاطمی امین- 
مقام عالی وزارت صمت نیز ضمــن تاکید بر قطعی بودن موضوع واردات 
خودرو اعالم کرد: درخواست ها برای واردات به وزارت صمت ارجاع شده که 
بسیاری به سبب نداشتن شرایط الزم حذف شده اند، اما تا هفته گذشته، دو 
شرکت به تایید نهایی رسیده اند؛ البته تعداد شرکت های مجاز افزایش یافته 

و واردات اولین خودروها در آینده نزدیک انجام می شود.

در گفت وگوی ا مطرح شد:

هیچ شرکتی واجد شرایط واردات خودرو نیست
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو خاطر نشان کرد: باتوجه به 
دستورالعمل تنظیم شده هیچ شرکتی واجد شرایط واردات 
نیست؛ به عبارت دیگر این دســتورالعمل، امکان واردات را 
ســلب کرده اســت و من اطمینان دارم که در نهایت موفق 
نخواهد شــد.مهدی دادفر در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنا، در پاســخ به این پرســش که وزیــر صمت اعالم کرد 
که لیست شرکت های واجد شــرایط واردات خودرو تا چند 
هفته آینده اعالم خواهد شــد آیا جزئیاتی در زمینه لیست 
شــرکت های واردکننده دارید؟ گفت: وزارت صمت ۱7 مهر 
جلســه ای با حضور شــرکت های که در گذشته نمایندگی  
واردات را برعهــده داشــتند برگزار کرد.وی دســتورالعمل 
واردات خــودرو را غیر منطقــی و غیروارداتی عنوان کرد و 
افزود: باتوجه به دستورالعمل تنظیم شده هیچ شرکتی واجد 
شــرایط واردات نیســت؛ به عبارت دیگر این دستورالعمل، 
امکان واردات را ســلب کرده اســت و مــن اطمینان دارم 
که در نهایت موفق نخواهد شــد.دبیر انجمن واردکنندگان 
خودرو اضافه کرد: در دســتورالعمل آمده اســت که وزارت 
صمت اختیاری در زمینه تخصیص ارز ندارد و در این زمینه 
بانک مرکزی باید ورود کند؛ اینجا این پرســش مطرح است 
که اگــر وزارت صمت نمی خواهد ارز برای واردات تخصیص 
بدهد پس با چه منطقی اقدام به تدوین دســتورالعمل کرده 
اســت؟دادفر با بیان اینکه باید نرخ عوارض گمرکی، تعرفه 
گمرکی و تعداد اســقاط خودرو در دســتورالعمل مشخص 
شــود، اذعان کرد: وزارت صمت به شــرکت های واردکننده 
اعــالم کرده که خودروها بعد از واردات باید در بورس عرضه 

شــوند و بعد از فروش یک ســود عادالنه به واردکننده داده 
می شود. اینجا این پرسش مطرح است که چه نوع  کاالیی با 
این روند وارد و بفروش رسید؟وی ادامه داد: ماده 4 حمایت 
از مصرف کننده در این واردات برقرار اســت یا خیر؟ آیا الزم 
به وجود آمدن شــرکت نمایندگی و خدمات پس از فروش 

وجود دارد؟ آیا وزارت صمــت به دنبال واردات خودروهایی 
مانند پروتون، سوبارو، ولوو و هوندا است که یک قطعه آن در 
بازار پیدا نمی شود؟ آیا سازمان ملی استاندارد به هر شرکتی  
گواهی انطباق اســتاندارد را می دهد؟ آیا بــا ۱0 هزار یورو 
می توان خودرو وارد کرد؟ به نظر می رسد این دوستان اهل 

واردات خودرو نیستند و با قواعد واردات آن آشنایی ندارند و 
نمی تواند اقدام به واردات کنند.این کارشناس حوزه واردات 
با اشــاره به لزوم مشخص شــدن تکلیف ماده ۲ آیین نامه 
واردات خودرو، افزود: اگر میزان سود برای واردکننده خودرو 
مشــخص نباشــد واردکننده نتواند خود خودرو را بفروش 
برســاند بدون تردید رغبتی برای ورود به ایــن بازار ندارد. 
واردکنندگان شــبکه نمایندگان، خدمــات پس از فروش و 
هزینــه تبلیغات دارد و باید این هزینه ها را جبران کنند من 
نمی دانم با چه منطقی از کار اشتباه و نامفهوم دفاع می کنیم.

دادفر با بیان اینکه خودرویی زیر قیمت خودرو داخلی وارد 
و فروخته نخواهد شد، افزود: ایران 40 سال است که صنعت 
خودروســازی دارد و دولت مالک این صنعت است و دولت 
بازار را به گونه ای تنظیم می کند که به نفع این خودروســاز 
تبدیل شود و نمی تواند کاری انجام دهد که به ضرر آنها تمام 
شــود. ارزان ترین خودرو داخلی حدود ۲00 میلیون تومان 
اســت آیا  وزارت صمت می تواند مجوز واردات خودرو ۱50 
میلیونی را بدهد؟ بدون تردید پاسخ منفی است و دولت در 
راستای حمایت از تولید داخلی نمی تواند خودرو زیر قیمت 
تولید داخلی وارد کند.وی تاکید کرد: اگر واردات پورشــه و 
خودروهای هیبریدی ممنوع اســت بــرای همه باید ممنوع 
باشــد چرا فروش این خودرو برای امــوال تملیکی ممنوع 
نیســت؟ مردم چون این پرســش ها را دارند و جوابی برای 
آنها پیدا نمی کنند ناراحت می شوند، ثبت سفارش در دولت 
قبلی بسته شد و خودروها ماند اما امروز دولت می تواند آنها 

را بفروشد و سود آن عاید خودش کند.

وزیــر صنعت، معدن 
و تجــارت صــادرات 
ســاالنه در صنعــت 
دارو را حــدود 50 
میلیون دالر اعالم کــرد و گفت که امکان صادرات یک 
تــا دو میلیارد دالر در این صنعت قابل تحقق اســت.به 

گزارش ایســنا، سید رضا فاطمی امین در مراسم افتتاح 
هفتمین نمایشــگاه »ایران فارما« در محل مصالی امام 
خمینــی تهران، با بیان اینکه ایران از نظر ســالمت در 
جنبه های مختلف، از جمله تجهیزات پزشکی، خدمات 
سالمت، درمان و دارو دارای اعتبار بین المللی است و باید 
از این فرصت اســتفاده شود، گفت: عالوه بر تالش برای 

توسعه این صنعت، باید اقدامات جدی در موضوع تجارت 
خارجــی این حوزه آغاز شــود.وی  با بیان اینکه ارتقای 
صادراتی منجر به ارتقای تراز ارزی می شود، تصریح کرد: 
در ســال های اخیر شــکاف صادرات غیرنفتی و واردات 
کاهش یافته است؛ به طوری که سال گذشته 5۲ میلیارد 
دالر واردات انجــام و در مقابل صادرات غیرنفتی 4۸.5 

میلیارد دالر بوده اســت.به گفتــه وزیر صمت صادرات 
محصوالت خام و نیمه خام گرچه ارزآوری به دنبال دارد، 
اما برای کشــور قدرت آفرین نیست. اما حوزه تجهیزات 
پزشــکی و دارو می تواند برای کشور قدرت آفرین باشد 
و این مهم به ویژه در حوزه داروهای زیســت فناوری و 

تجهیزات پزشکی قابل دستیابی است.

وزیر صمت:

صادرات ۲ میلیارد دالری در حوزه صنعت دارو قابل تحقق است
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بانک مرکزی اعالم کرد
بلوکه کردن بخشی از وام به عنوان وثیقه ممنوع است

طبق اعالم بانک مرکزی، اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل یا بعد از اعطای تسهیالت توسط بانک ها و 
موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است.به گزارش ایسنا، در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: بر اساس مفاد بخشنامه ۲۳    اسفند 
۱۴۰۰، اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل یا بعد از اعطای تسهیالت توسط بانک     ها و موسسات اعتباری 
غیربانکی ممنوع است.همچنین، چنانچه بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در راستای بخشنامه نهم تیر ۱۳۹۹، قبل از اعطای 
تسهیالت و منوط به توافق قبلی، اقدام به اخذ وثیقه نقدی در قالب سپرده سرمایه گذاری مدت دار از تسهیالت گیرنده کنند، پرداخت 
سود علی الحساب به سپرده مذکور معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده مشابه سپرده هایی که وثیقه تسهیالت نیستند، 
الزامی است.  گفتنی است؛ طبق گزارشات دریافتی، بررسی های به عمل آمده و شکایات ثبت شده در بانک مرکزی، حاکی از عدم رعایت بخشنامه های یادشده و تخلف از سوی 
برخی از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی است که درصورت تداوم تخلف مذکور، موضوع مشمول اقدامات نظارتی و طرح در هیئت انتظامی بانک ها خواهد شد؛ از این رو مقتضی 

است به قید تسریع اقدامات الزم به منظور رعایت کامل ضوابط یادشده اتخاذ شود و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق صورت گیرد.

گزیده خبر

مدیران کمیته امداد امام خمینی)ره( تصریح کردند:
توانمندسازی مددجویان و اقشار کمتر 

برخوردار، مدال افتخار بانک مسکن
طی مراسمی، مســووالن کمیته امداد امام خمینی )ره( از مساعدت های بانک 
مســکن در اعطای تســهیالت به مددجویان این کمیته، تقدیر و تشکر کردند.
بــه گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مســکن – هیبنا ، در این مراســم که 
دکتــر یحیی صادقی، مدیرکل برنامه ریزی و پشــتیبانی طرح های اشــتغال و 
محمدعلی هاشــمی مدیر تجهیز منابع و بهبود فضای کسب وکار کمیته امداد 
امام خمینی )ره( نیز حضور داشــتند، با اعطای لوح تقدیری از ســید محسن 
فاضلیان عضو هیأت مدیره و معاون امور اعتباری بانک مســکن تقدیر به عمل 
آمد.مدیرکل برنامه ریزی و پشتیبانی طرح های اشتغال کمیته امداد امام خمینی 
)ره( پــس از اعطای لوح تقدیر به عضو هیأت مدیره بانک، با بیان اینکه اعطای 
تسهیالت بانک مسکن به مددجویان با سرعت و سهولت مطلوبی انجام می شود، 
از همــکاری بانک در برنامه های مختلف کمیته امداد امام خمینی )ره( تشــکر 
کرد.سید محسن فاضلیان عضو هیأت مدیره و معاون امور اعتباری بانک نیز در 
این مراســم گفت: بانک مسکن به موضوع توانمندسازی قشر ضعیف جامعه در 
حیطه مســوولیت اجتماعی خود نگاه می کند.وی ادامه داد: بانک چه در اعطای 
تسهیالت اشــتغالزایی به مددجویان و چه در زمینه عمل به رسالت اجتماعی 
خود در خانه دار کردن اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه انجام وظیفه کرده و با 
افتخار در این مسیر با کمیته امداد امام خمینی )ره( همکاری می کند.فاضلیان 
با اشــاره به انجام بیش از ۹8 درصد تعهدات بانک مسکن در اعطای تسهیالت 
به مددجویان کمیته امداد امام خمینی )ره( گفت: بانک مسکن در سال ۱۴۰۱ 
مکلف به اعطای ۱7 هزار میلیارد ریال تسهیالت برای توانمندسازی اقشار ضعیف 
تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( است که در شش ماهه اول سال ۴۰ 
درصد از تعهدات خود را انجام داده اســت و پیش بینی می شــود تا پایان سال 

۱۴۰۱ به تمام تعهدات و تکالیف خود در این زمینه عمل کند.

تفاهم نامه همکاری بانک توسعه تعاون و 
اتحادیه تعاونی های سواری کرایه بین شهری 

طی تفاهم نامه بین بانک توسعه تعاون و اتحادیه تعاونی های سواری کرایه بین 
شهری فرآیند واگذاری ۲5۰۰ خودرو سورن جهت نوسازی ناوگان بین شهری 
صورت می پذیرد.مهدی مسکنی معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در جلسه انعقاد تفاهم نامه میان شرکت ایران خودرو و اتحادیه تعاونی های سواری 
کرایه بین شــهری اظهار داشت: رانندگان از اقشار پر تالش هستند که تسهیل 
فعالیت آنان بســیار حائز اهمیت اســت.وی افزود: مجموعه نهادهای حاضر در 
بخش تعاون همواره در پی تسهیل فعالیت اتحادیه تعاونی های سواری کرایه بین 
شــهری بوده اند که این اتحادیه نیز طی بیش از ۲۰ ســال فعالیت از فعال ترین 
اتحادیه ها در بخش تعاون بوده است و پیگیری مسائل و رعایت حقوق شرکت ها 
و اعضای زیرمجموعه این اتحادیه بســیار مهم است.مســکنی تاکید کرد: بانک 
توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون به عنوان دو نهاد توسعه ای 
می توانند در پیشــبرد مناســبات اقتصادی میان تعاونگران و فعالین حاضر در 
اتحادیه های تخصصی حمل و نقل مؤثر واقع شــوند.وی تصریح کرد: در نتیجه 
این تفاهم نامه، فرآیند و مراحل واگذاری ۲5۰۰ خودرو ســورن جهت نوسازی 
ناوگان از طریق اتحادیه تعاونی های سواری کرایه بین شهری صورت می پذیرد و 
هدفگذاری بر این است این مهم تا دهه فجر اجرایی گردد.محمد شیخ حسینی 
سرپرســت بانک توسعه تعاون در حاشــیه این جلسه گفت: بخش حمل و نقل 
کشور از راهبردی ترین جایگاه جهت پیشرفت و ارتقای بخش صنعت، معدن و 
کشاورزی کشور برخوردار است و بخش تعاون نیز سهم بزرگی را در حوزه حمل 

و نقل بار و مسافر درون شهری و برون شهری دارا می باشد.

برندگان خوش شانس دومین دوره جشنواره 
نیک آفرین مشخص شدند

با برگزاری مراسم قرعه کشی برندگان خوش شانس دومین دوره جشنواره نیک 
آفرین تعیین شدند.به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین؛ با حضور مدیرعامل 
و اعضاء هیات مدیره بانک، نماینده دادستانی کل کشور، نمایندگان بانک مرکزی 
و مدیر کل روابط عمومی بانک مرکزی مراسم قرعه کشی دومین دوره جشنواره 
حساب های قرض الحسنه پس انداز ریالی بانک کارآفرین تحت عنوان جشنواره 
نیک آفرین برگزار و برندگان خوش شانس این دوره از جشنواره مشخص شدند.
ســهراب صادقی معاون امو ر بانکی در این مراسم ضمن تبریک هفته وحدت با 
اشاره به اهمیت سنت قرض الحسنه گفت: در احادیث ائمه اطهار )ع(، فرهنگ 
کهن ایران و همچنین سخنان بزرگان به نیکی و نیک اندیشی توصیه های زیادی 
شده که ترویج فرهنگ قرض الحسنه از جمله مصادیق مورد توجه آن است.وی با 
اشاره به اهداف تعیین شده بانک در بخش قرض الحسنه ادامه داد: در سال های 
اخیر سیاستگذاری بانک کارآفرین از تمرکز بر بانکداری شرکتی به سمت توسعه 
تعامالت با کســب و کارهای کوچک و متوســط و نیز مشتریان حقیقی تغییر 
یافته و بر همین اســاس مدیریت بانکداری تجاری و شخصی ایجاد شده است.
معاون امور بانکی گفت: برنامه های مشخصی در راستای سیاست های کالن بانک 
ترســیم شد که از جمله این برنامه ها می توان به برگزاری جشنواره حساب های 
قرض الحسنه پس انداز به منظور افزایش توان بانک در پرداخت و ترویج سنت 
حسنه اعطای تسهیالت قرض الحسنه به مشتریان با محوریت تسهیالت ازدواج 

برای جوانان اشاره کرد.

معرفی خدمات بانک سامان در نمایشگاه 
بین المللی ایران فارما

هفتمین نمایشــگاه بین المللی ایــران فارما، به عنــوان بزرگ ترین گردهمایی 
بین ا  لمللی فعاالن حوزه دارو و صنایع وابســته با حضور فعال بانک ســامان در 
محل مصال تهران برگزار می شود.به گزارش سامان رسانه، بانک سامان با گستره 
متنوعی از خدمــات و محصوالت در حوزه های گوناگــون و برنامه جدی برای 
حمایت از فعاالن بخش دارو و صنایع وابســته در حوزه خدمات ریالی، ارزی و 
اعتباری با کادری کامل متشکل از مدیران ارشد، میانی و کارشناسان متخصص 
در این نمایشــگاه حضور خواهد داشت.بر اســاس این گزارش، بانک سامان که 
به واســطه خدمات گسترده و کامل خود در ســال های گذشته به انتخاب اول 
شرکت های تولیدی و صنعتی به ویژه در حوزه غذا و دارو و صنایع وابسته تبدیل  
شده، در مدت برگزاری این رویداد با برگزاری جلسات و مالقات حضوری آخرین 
خدمات و امکانات خود را در اختیار این حوزه اقتصادی کشــور قرار خواهد داد. 
گفتنی اســت، این نمایشــگاه از ۱8 لغایت ۲۰ مهر ۱۴۰۱ در محل نمایشگاه 
بین المللی تهران برگزار خواهد شــد و عالقه مندان می توانند با حضور در غرفه 
بانک سامان در شبستان اصلی غرفه ۱5۳ مشاوره های فنی الزم درزمینهٔ خدمات 

مالی و بانکی را دریافت کنند.

بهره مندی از ظرفیت های بانک 
شهر برای توسعه خدمات رسانی به 

شهروندان شیرازی
مدیرعامل بانک شهر با اشاره به امضای تفاهم نامه همکاری مشترک 
میان این بانک و شــهرداری کالن شهر شیراز، گفت: به واسطه این 
تفاهم نامه بهره مندی از ظرفیت های بانک شهر برای توسعه خدمات 
رسانی به شهروندان شیرازی شتاب می گیرد.به گزارش روابط عمومی 
بانک شــهر، دکتر ســیدمحمدمهدی احمدی در مراسم رونمایی از 
تفاهم نامه ۲۰ هزار میلیارد تومانی بانک شــهر با شــهرداری شیراز 
که شامل شــش سر فصل و برای یک دوره ســه ساله است، اظهار 
کرد: این تفاهم نامه در راستای هم افزایی بیشتر و با هدف بهره مندی 
از ظرفیت های بانک شهر و شــهرداری برای توسعه خدمات منعقد 
می شــود.دکتر احمدی با بیان اینکه بانک شــهر آمادگی دارد خط 
اعتباری هزار میلیارد تومانی برای عوارض و تراکم در راستایی رونق 
ساخت وســازهای بخش خصوصی را اختصــاص دهد، گفت: در این 
مرحله متقاضیان ۲۰درصد عوارض را به حساب بانک شهر پرداخت 
می کنند و بانک شهر کل مبلغ عوارض را به حساب شهرداری واریز 

خواهد کرد و طی اقساط ۳۶ماه از سازنده دریافت خواهد کرد.

مزایای بیمه های آتش سوزی بیمه 
تعاون تشریح شد

مدیر بیمه های آتش ســوزی بیمه تعاون در تشــریح مزایای بیمه 
های آتش ســوزی از تقویت ارتباط با شعب، نمایندگان و کارگزاران 
برای فروش مطلوب تر این رشــته بیمه ای ســخن گفت.به گزارش 
روابط عمومی بیمه تعاون، حسن پوراسکندری، مدیر بیمه های آتش 
ســوزی این شــرکت، از برنامه ریزی برای تقویت حضور در فضای 
فروش مبتنی بر درگاه های آنالین، تقویت شــعب و سیاســت های 
نوین برای آموزش های اثربخش نمایندگان سخن گفت.او همچنین 
بر برنامه ریزی برای تقویت خرده فروشی سخن گفت و اظهار داشت: 
با سیاست هایی که تا کنون اتخاذ کرده ایم، موفق شدیم بیش از 5۰ 
درصد پورتفوی در نظرگرفته شده خود را تأمین کرده و در ادامه برای 
تکمیل پورتفوی خود بنــا داریم تا ارتباط با کارگزاران را نیز تقویت 
کنیم.مدیر بیمه های آتش سوزی بیمه تعاون در این خصوص تشریح 
کرد: با توجه به ضرورت فرهنگسازی هرچه بیشتر برای بهره مندی 
عموم مردم از خدمات بیمه ای و نیز، تقویت پوشــش های بیمه ای 
در مواقع وقوع حوادث، بر آن شدیم تا ضمن گسترش شبکه فروش ، 
نسبت به افزایش فروش در رشته آتش سوزی مسکونی، غیرصنعتی، 
انبار و صنعتی و در راســتای افزایش انگیزش شــعب، نماینده ها و 
کارگزاران نیز فعالیت کرده باشیم.پوراسکندری در ادامه درباره تفاوت 
و مزایای بیمه آتش سوزی بیمه تعاون در مقایسه با سایر شرکتها نیز 
بیان داشت: ما تالش می کنیم تا محصولی را ارائه دهیم که در مقایسه 
با ســایر شرکت ها متنوع تر و جذاب تر باشد و در دید مردم تفاوتی را 

ایجاد کنیم تا بتوانیم آن را به فروش برسانیم.

در شناسایی حساب های تجاری

خوداظهاری مالک است یا واریز ۳۵ میلیون تومان؟
درحالی که پرونده شناســایی حســاب های تجاری با واریز ۳5 
میلیون تومان طی ۱۰۰ مرتبه بســته شده بود، اخیرا اعالم شد 
که امسال مبنای تشــخیص حساب های تجاری و غیر تجاری، 
خود اظهاری افراد اســت.به گزارش ایســنا، در راستای اجرای 
قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که در سال ۱۳۹8 
تصویب شد، تاکنون چند اقدام انجام شده است که اجرای ماده 
)۱۱( این قانون از جمله آن است. طبق ماده ۱۱ قانون مذکور، 
بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران موظف بود با همکاری 
سازمان امور مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگاه های کارتخوان 
بانکی یا درگاه هــای پرداخت الکترونیکی اقدام کرده و با ایجاد 
تناظــر بین آنها با مجوز فعالیت و شــماره اقتصادی بنگاه های 
اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصاص 

دهد.

اجرای ماده 11 به کجا رسید؟
پس از تخصیص شناســه مذکــور، کلیــه تراکنش های  های 
انجام شده از طریق حســاب های بانکی متصل به دستگاه های 
کارتخوان بانکی و نیز درگاه های پرداخت الکترونیکی به عنوان 
تراکنش های های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب 
بانکی محسوب شــده و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
موظف است در چارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطالعات این 
تراکنش های  های بانکی شــامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، 
وجوه برداشــت شــده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به 
منظور تکمیل پایــگاه اطالعات هویتی، عملکــردی و دارایی 
مؤدیان موضوع ماده )۱۶۹ مکرر( قانون مالیات های مســتقیم 
مصوب سوم اسفند ســال ۱۳۶۶ با اصالحات و الحاقات بعدی 
به صورت برخط در اختیار ســازمان امــور مالیاتی قرار دهد.در 
راستای اجرای این ماده، حدود ۱8 میلیون و 8۰۰ هزار دستگاه 

کارتخوان ساماندهی شــد که از این تعداد، حدود ۹ میلیون و 
۴۰۰ هزار دســتگاه به علت عدم اتصال به پرونده های مالیاتی 
غیرفعال و مابقی نیز به پرونده های مالیاتی مربوطه متصل شد.در 
واقع حساب های متصل به این دستگاه های کارتخوان، به عنوان 
حســاب تجاری محسوب شده و وجوه واریزی به این حساب ها 

به عنوان وجوه درآمدی کسب و کار مؤدی در نظر گرفته شد.

لزوم اجرای ماده 10 چیست؟
اجرای این قانون باعث شــد بســیاری از مؤدیانی که به صورت 

مستقیم با مشــتری ســر و کار دارند، واریز نقدی یا کارت به 
کارت را به جای اســتفاده از کارتخوان پیشنهاد کنند. فرایندی 
که برخــی آن را ناعدالتی مالیاتی می داننــد، زیرا درحالی که 
مالیات برخی اقشــار از جمله کارمنــدان ماهانه از حقوق آن ها 
کســر می شود، اصناف دیگری که از درآمد باالیی هم برخوردار 
هستند، از این طریق از پرداخت مالیات سرباز می زنند.بنابراین، 
تفکیک حســاب های تجاری و شــخصی که مــاده ۱۰ قانون 
پایانه های فروشگاهی است، کار برخی از مشاغل که می خواهند 
مالیات کارتخوان را با کارت به کارت کردن، دور بزنند، ســخت 

می کند، زیرا با این تفکیک اگر فردی بخواهد از طریق کارت یا 
حساب بانکی خود از کارتخوان استفاده نکند، نظارت بانکی بر 

آن حساب ها بیشتر می شود.

باالخره نحوه شناسایی حساب های تجاری چگونه است؟
در این راســتا، چندی پیش شورای پول و اعتبار اعالم کرد که 
اگر حســابی بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه داشــته باشد و ۳5 
میلیون تومان در تراکنش ها جابجا شود، تراکنش تجاری تلقی 
می شود. البته بانک مرکزی توضیح داد که داشتن ۱۰۰ تراکنش 
واریزی در ماه فقط مالک تجاری تلقی شدن یک حساب نیست، 
بلکــه باید به طور همزمان در یک ماه بیــش از ۱۰۰ تراکنش و 
۳5 میلیون تومان جابجا شود که صرفا تعداد واریزی به حساب 
مالک اســت، نه هر تراکنش.با این حال به نظر می رســد عمر 
تصمیم مذکور به امسال نرسد، چراکه علی صالح آبادی -  رئیس 
کل بانک مرکــزی - اخیرا اعالم کرده که با توافق در جلســه 
شــورای پول و اعتبار قرار براین شد که امسال مبنای تشخیص 
حســاب های تجاری و غیر تجاری خود اظهاری افراد باشد. هر 
فردی که متقاضی اســتفاده از مزایای حساب های تجاری است 
می تواند تجاری بودن حســاب خود را اعالم کنند. به هر حال 
امســال تعداد تراکنش و مبلغ ورودی به حساب مبنای تجاری 
بودن حساب نخواهد بود.صحبت های صالح آبادی از عدم اجرای 
۳5 میلیون تومان طی ۱۰۰ واریز حکایت دارد و به نظر می رسد 
مبنا همان خوداظهاری است. سازمان امور مالیاتی نیز تابع بانک 
مرکزی اســت، چراکه تفکیک حساب های تجاری و غیرتجاری 
وظیفه اجرایی بانک مرکزی اســت و معیار حساب های تجاری 
هم باید از سوی شورای پول و اعتبار و هیئت عامل بانک مرکزی 
تعیین شود و ســازمان امور مالیاتی تعیین کننده این موضوع 

نیست.

یک مهاجرت جهانی در بازار طال در جریان است زیرا سرمایه گذاران غربی شمش 
را رها می کنند در حالی که خریداران آسیایی از کاهش قیمت برای خرید جواهرات 
و شــمش های ارزان استفاده می کنند.به گزارش ایسنا، افزایش نرخ هایی که باعث 
می شود طال به عنوان یک سرمایه گذاری جذابیت کمتری داشته باشد؛ به این معنی 
اســت که حجم زیادی از فلز از انبارهای مراکز مالی مانند نیویورک خارج می شود 
و به ســمت شرق می رود تا تقاضا در بازار طالی شانگهای یا بازار بزرگ استانبول 
را برآورده کند اما مســائل لجستیکی همراه با ویژگی های خاص بازار، دستیابی به 
شــمش کافی برای معامله گران را سخت می کند. در نتیجه، طال و نقره در برخی 
از بازارهای آســیایی با قیمت های غیرعادی باال نسبت به قیمت معیار جهانی به 

فروش می رســند.چرخش فلز در سراسر جهان بخشی از چرخه بازار طالست که 
برای دهه ها تکرار شــده است که سرمایه گذاران عقب نشینی می کنند و قیمت ها 
کاهش می یابد، خرید آسیایی افزایش می یابد و فلزات گرانبها به سمت شرق جریان 
می یابند. ســپس، زمانی که طال در نهایت دوباره افزایش پیدا کرد، بیشــتر آن به 
صندوق های بانکی در نیویورک، لندن و زوریخ بازمی گردد.قیمت طال از زمان اوج 
گیــری در ماه مارس، ۱8 درصد کاهش یافته اســت زیرا افزایش نرخ بهره فدرال 
رزرو باعث انحالل گســترده سرمایه گذاران مالی شده است. داده ها نشان می دهد 
کــه بیش از 5۲7 تن طــال از انبارهای نیویورک و لندن که دو بازار بزرگ غربی را 
حمایت می کنند، از پایان ماه آوریل خارج شده است.محموله ها به مصرف کنندگان 
بزرگ طالی آســیایی مانند چین که واردات آن در ماه اگوســت به باالترین حد 
خود در چهار سال گذشته رسید، در حال افزایش است. در حالی که مقدار زیادی 
طال در حال حرکت به ســمت شرق اســت، هنوز برای پاسخگویی به تقاضا کافی 

نیســت.فیلیپ کالپویک، مدیر عامل مشاور 
Precious Metals Insights Ltd در هنگ کنگ 
گفت: تقاضا معموالً با کاهش قیمت ها افزایش 
می یابد و خریداران می خواهند فلز را با قیمت 
پایین تــری تهیه کنند اما در بــازار فیزیکی 
محلی مورد نظر، ممکن اســت فلز کافی در 
هنگام کاهش قیمت در دســترس نباشد و 
قیمت افزایش یابد.بر اساس گزارش بلومبرگ، 

جیتی تانگسیثپاکدی، رئیس انجمن بازرگانان طالی تایلند، گفت که طال در تایلند 
نیــز به دلیل کمبود عرضه و ضعف پول محلی، با قیمت های باالتر از لندن معامله 
می شــود. در هند، نقره قیمت های باالیی را به خود اختصاص می دهد زیرا  تقاضا 

برای نقره بسیار زیاد است و معامله گران انبار می کنند.

مهاجرت جهانی در بازار طال!
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گزیده خبر

بهدنبالشبیهسازیحمالتهستهایبهکرهجنوبی؛
کره شمالی: کیم جونگ اون تمایلی به مذاکره 

با آمریکا یا کره جنوبی ندارد
رسانهدولتیکرهشمالیدیروز)دوشنبه(گزارشداد،
رهبرپیونگیانگهیچتمایلــیبهبرگزاریمذاکرات
باایــاالتمتحدهیاکرهجنوبینداردواینکشــورها
رابهعنواندشــمنتوصیفمیکند.بهگزارشایسنا،
درگزارشخبرگزاریکیسیانایآمدهاست،»کیم

جونگاون«رهبرکرهشمالیهشدارداد:اقداماتمستمر،عمدیوغیرمسئوالنه
درراستایتشدیدتنشهاازسویایاالتمتحدهورژیمکرهجنوبیتنهاواکنش
شــدیدترپیونگیانگرابههمراهخواهدداشت.کرهشمالیازنزدیکاوضاعرا
زیرنظردارد.درگزارشاینرسانهدولتیکرهشمالیآمدهاست:رفیقمحترمو
ارجمند،کیمجونگاونگفتکهدشمنانهمچناندرموردگفتوگوومذاکره
صحبتمیکنند،درحالیکهتهدیداتنظامیعلیهمابهوجودمیآورند.اوگفت
ماهیچقصدیبرایگفتوگوبادشــمناننداریمولزومیهمبهانجاماینکار
وجودندارد.کیمجونگاونگفتکهکشورشبیشازهمهبایدسیگنالروشنی
رابهدشمنانیکهاوضاعرادراینمنطقهتشدیدمیکنند،ارسالکند.بهگزارش
کیســیانای،رهبرکرهشمالیافزود:ماازنزدیکوضعیتبیثباتامنیتیدر
شبهجزیرهکرهوتمامیتحرکاتنظامیدشمنانراکهنمیتواننادیدهگرفت،
رصــدخواهیمکردودرصورتلزومتماماقداماتمتقابلنظامیرابهشــدت
انجــامخواهیمداد.اوهمچنینبااطمینانگفتکهنیروهایرزمیهســتهای
کرهشــمالیقویترینموضعواکنشهســتهایخودراحفظخواهندکرد،در
حالیکهبــهخوبیازوظیفهمهمخوددر»دفــاعازکرامت،حاکمیتوحق
موجودیتاینکشور«آگاههستند.اوایلامروزدوشنبه،وبسایتکیسیانای
گزارشدادکهکیمجونگاونبرهفتدورتمریناتهستهایتاکتیکیبین۲۵
ســپتامبرتا۹اکتبرنظارتداشتهاست.خبرگزارییونهاپکرهجنوبیامروزبه
نقلازکیسیانایگزارشداد،پیونگیانگ»مانورهایپرتابموشکبالستیک
راتحتشبیهسازیبارگیریکالهکهایهستهایتاکتیکی«بهمنظوربررسی
وارزیابی»قابلیتبازدارندگیجنگوضدحملههســتهای«درپاسخبهمانور
نظامیمشــترکآمریکاوکرهجنوبیبرگــزارکرد.بهگزارشکیســیانای،
کرهشمالیهمچنینروزیکشنبهتمریناتشلیکمستقیمباتوپخانهوهوانوردی
دوربردبرگزارکرد.روزشــنبه،پیونگیانگمانورهایحملههواییدرمقیاس
بزرگراباشرکتبیشاز۱۵۰هواپیمایجنگیبرگزارکرد.کیمجونگاونقول
دادنیرویهستهایکرهشمالیراتقویتکند.کیسیانایافزود،اینآزمایشها،
حملهبهتأسیســاتفرماندهینظامی،بنادراصلیوفرودگاههایکرهجنوبیرا
شبیهســازیکردند.دراینگزارشآمدهاست:اثربخشیوقابلیترزمیعملی
نیرویرزمیهســتهایمابهطورکاملنشاندادهشــدوکاماًلآمادهاستتا
اهــدافرادرهرزمانوازهرمکانیهدفقراردهدونابودکند.باوجوداینکه
دشمنهمچناندربارهگفتوگوومذاکرهصحبتمیکند،امامانهچیزیبرای
گفتوگوداریمونهنیازیبهانجامآناحســاسمیکنیم.حزبحاکمکارگران
کرهشــمالیتصمیمگرفتاینرزمایشهارابهعنوانپاسخیاجتنابناپذیربه
بسیجمقیاسوسیعنیروهایدریاییآمریکاوکرهجنوبی،ازجملهحضوریکناو

هواپیمابرویکزیردریاییهستهای،برگزارکند.

تایوان: جنگ با چین »مطلقا« یک گزینه 
نیست، اما توان دفاعی را تقویت می کنیم

رئیسجمهــورتایوانگفتکهجنــگبینتایوانو
چین»مطلقاًیکگزینهنیست«.بهگزارشایسنابه
نقلازرویترز،تسایاینگون،رئیسجمهورتایوان
درعینحالتمایلخودرابرایگفتگوباپکناعالم
کردهوهمچنینمتعهــدبهتقویتدفاعیجزیرهاز

جملهباموشکهایدقیقشد.تایوانکهچینآنراسرزمینخودمیداند،به
ویژهپسازمانورهایچیندراوایلماهاوت،پسازسفرنانسیپلوسی،رئیس
مجلسنمایندگانآمریکابهتایپه،تحتفشارنظامیوسیاسیفزایندهایاز
سویپکنقرارگرفتهاست.هرگونهدرگیریبرسرتایوانمیتواندبهآمریکا،
ژاپنوشایدبسیاریازنقاطجهانکشیدهشودوهمچنیناقتصادجهانیرا
متالشــیکند،بهویژهباتوجهبهموقعیتبرترتایوانبهعنوانسازندهنیمه
هادیهاییکهدرهمهچیزازتلفنهایهوشمندوتبلتهاگرفتهتاجتهای
جنگندهاســتفادهمیشود.تسای،درســخنرانیروزملیتایواندرخارجاز
دفترریاســتجمهوریگفتکه»مایهتاسف«استکهچینارعابخودرا
تشــدیدکردهوصلحوثباتدرتنگهتایوانومنطقهراتهدیدکردهاست.او
گفتکهچیننبایدفکرکندکهدرتعهدمردمتایوانبهدموکراسیوآزادی
جاییبرایسازشوجوددارد.منمیخواهمبرایمقاماتپکنروشنکنمکه
رویاروییمسلحانهمطلقاًگزینهایبرایدوطرفنیست.تنهااحترامبهتعهد
مردمتایوانبهحاکمیت،دموکراسیوآزادیمیتوانپایهایبرایازسرگیری
تعاملسازندهدرسراسرتنگهتایوانباشد.پکنتاکنونواکنشیبهاینسخنان
نداشتهاست.چین،تسایرا-کهباقاطعیتدرسال۲۰۲۰باوعدهایستادگی
دربرابرپکندوبارهانتخابشــد-جداییطلــبمیخواندوازصحبتبااو
امتناعمیکند.سخنرانیتسایکمترازیکهفتهقبلازگشایشکنگرهحزب
کمونیســتحاکمچیندرپکنانجامشــد،،جاییکهانتظارمیرودرئیس
جمهورشیجینپینگتاییدسومیندورهپنجسالهخودرادریافتکند.تسای
گفتکهدولتاومشــتاقازســرگیریتدریجیمبادالتسالمومنظمبین
مردمدرسراسرتنگهپسازهمهگیریاست.اوافزود،امااجماعگستردهدر
تایوانایناستکهبایدازحاکمیتوشیوهزندگیآزادودموکراتیکآندفاع

کرد.اوگفت:»دراینزمینه،ماجاییبرایسازشنداریم.

کانادا از شهروندان اش خواست ایران را 
ترک کنند

وزارتامورخارجهکاناداباانتشارتوصیهنامهای،ازشهروندانشخواستبهایران
سفرنکنند.بهگزارشایسنا،وبگاهوزارتامورخارجهکاناداباانتشارتوصیهنامهای
ازشهروندانشخواستبهدلیلآنچه»وضعیتامنیتیمتشنج،تهدیدتروریسم
منطقهایواحتمالبازداشــتخودسرانه«خواندهشده،ازهرگونهسفربهایران
خودداریکنند.کاناداهمچنینازشهروندانشخواستکهدرصورتامکانایران
راترککنند.وزارتامورخارجهکانادادراینتوصیهنامهبهشهروندانشمتذکر
شدکهارائهخدماتکنسولیدرایرانبهشدتمحدوداست.پیشازاین،فرانسه،

سوئدوهلندنیزازشهروندانشانخواستهبودندبهایرانسفرنکنند.

درواکنشبهاقداماخیراوپکپالس؛
آمریکا طرح توقف فوری فروش سالح به 

عربستان را بررسی می کند
درپیاقدامعربســتانواوپکپالسبهکاهشتولیدروزانهنفت،قانونگذاران
آمریکاییباارائهطرحیدرسناومجلسنمایندگانبهدنبالتوقففوریفروش
تســلیحاتنظامیبهریاضهستند.بهگزارشخبرگزاریمهر،سناتور»ریچارد
بلومنتال«و»روکانا«عضومجلسنمایندگانآمریکاباانتشاریادداشتیمشترک
درنشــریه»پولیتیکو«اعالمکردندکهروزسهشــنبهطرحتوقففوریفروش
ســالحبهعربستانوتجدیدنظردرروابطریاضوواشنگتنرابهسناومجلس
نمایندگاِناینکشورارائهخواهندداد.ایناقدامنمایندگانآمریکاپسازتصمیم
اخیراوپکپالسبرایکاهشتولیدنفتخودبهرهبریعربســتانوروســیه
انجاممیشــود.دربخشیازیادداشــتایندوقانونگذارآمریکاییآمدهاست:
تصمیمعربســتانضربهایجدیبهآمریکابود،اماآمریکاهمراهیبرایپاسخ
دارد.واشنگتنمیتواندبهسرعتانتقالگستردهفناوریهایجنگیآمریکایی
بهدســتانمشتاِقسعودیهارامتوقفکند.بهبیانسادهآمریکانبایداینگونه
ونامحدودســامانههایدفاعیوراهبردیرادراختیارمتحِدآشکاربزرگترین
دشمنما،یعنیپوتینقراردهد.درادامهمیافزایندکه»بههمیندلیلمااین
طرحراروزسهشنبهدرســناومجلسنمایندگانارائهخواهیمدادکهفروش
تسلیحاتنظامیبهعربستانرافوریمتوقفمیکند.سالهاستکههمکارانما
بهدنبالتصویبچنینقانونیهســتند،اماتاکنوناینطرحهاتصویبنشدند.
فکرمیکنیمبهعلتانتقادشــدیددوحزبیازتبانیوهمدســتیعربستانبا
روسیه،اکنوناوضاعفرقکرده.باتوجهبهگفتوگوهایمانباهمکاران،طرحما
هماکنونحمایتدوحزبیقابلتوجهیهمدرسناوهمدرمجلسنمایندگان
دارد.اوپکپالسدراجالسروزچهارشــنبهگذشتهدرویندربارهشدیدترین
کاهشتولیدنفتخوداززمانآغازهمهگیریکرونادرســال۲۰۲۰)کاهش
دومیلیونبشــکهدرروز(بهتوافقرسید.اینتوافقبهرغمفشارآمریکاودیگر
کشورهابرایتولیدبیشترحاصلشدهومیزانعرضهرادربازارجهانیکههم
اکنوننیزگفتهمیشودباکمبودعرصهمواجهاست،محدودترمیکند.افزایش
قیمتنفتباکاهشقابلتوجهتولیداینمحصول،دولتبایدنرادرآســتانه

انتخاباتمیاندورهایکنگرهعصبانیکردهاست

 از نگاه هیل

چالش های جهانی پیش روی دولت بایدن
تهران-ایرنا-تارنمایهیلنوشــت:دولتدموکراتآمریکابا
چالشهاییجهانیازجملهپرتابموشکبالستیکازسوی
کرهشــمالی،تصمیماوپکپالسبرایکاهشتولیدنفتو
احتمالاســتفادهروسیهازسالحهســتهایمواجهاست.به
گزارشایرنا،اینرسانهافزود:روزیکشنبهقانونگذارانومقام
هایکاخسفیددربارهتهدیدهایامنیتیناشیازکشورهای
متخاصمازجملهروسیهوکرهشمالیابرازنگرانیکردند.بعد
ازهشــداراخیربایدندربارهوقوع»آخرالزمانهستهای«با
تهدیدهایپوتیننسبتبهاستفادهازسالحهایهستهای،
تنیچندازجمهوریخواهانازاینتوصیفاوابرازنگرانیکرده
وآنرا»غیرمحتاطانــه«خواندند.مایــکپمپئووزیرخارجه
پیشــینآمریکادربرنامهیکشنبهشــبهایشبکهخبری
فاکسنیوزگفت:ایناظهاراتغیرمحتاطانهبودوحتیمهم
ترازآن،بزرگترینشکســتدرسیاستخارجیآمریکادر
چنددههگذشتهرانشانداد.وقتیرئیسجمهورفکرنکرده
ازآخرالزمانصحبتمیکنداینتهدیدیبرایمردمآمریکا
است.اگرواقعابهایننظرمعتقداستبایدبالحنیجدیتر
باماصحبــتکند.دنبیکننمایندهجمهوریخواهکنگرهنیز
دربرنامه»میتِدپرس«شــبکهخبریانبیسی،پوتینرا
»خطرناک«توصیفکردامااونیزمانندپمپئواظهاراتبایدن
دربارهآرماگدون)اخرالزمان(هســتهایراموردانتقادشدید
قرارداد.دولتبایدنوعدهدادهاگرپوتینتهدیدهســتهای
خودراعملیکند،تبعاتیجدیخواهدداشتوبهگفتهمقام
هایکاخسفیدآنهاجزییاتبیشتریرادربارهواکنشآمریکا
دررایزنیهایخصوصیخودبــاکرملینارائهدادهاند.جان
کربیسخنگویامنیتملیآمریکادربرنامه»اینهفته«ای

بیسینیوز،گفت:رئیسجمهوراینواقعیترامطرحکرده
کهچنینتهدیدیبسیارباالاست.

تهدید در منطقه آسیا اقیانوسیه
بهنوشــتهاینرســانه،دولتمردانآمریکاییهمچنینزنگ
هشــداررادرمنطقهآسیا-اقیانوســیهبهصدادرآوردهاند

زیراکرهشمالیدرروزهایاخیربارهاموشکهایبالستیک
راپرتابکردهکهتازهترینآنهاهمینیکشــنبهبودکهدو
موشــکدیگرآزمایشکردواینآزمایشاتتنشهادراین
منطقهراتشدیدکردهاســت.آمریکا،کرهجنوبیوژاپنبه
تازگیدرواکنشبهاینآزمایشاتکرهشمالیرزمایشنظامی

مشترکبرگزارکردند.

تصمیم اوپک ضربه ای مهلک به دولت بایدن
امامقامهایکاخســفیدهمچنینبافشارروزنامهنگاران
دربارهامکانافزایشبهاینفتوتقویتمنابعمالیروسیه
درحملهبهاوکراینباتصمیمروزچهارشــنبهاوپکپالس
بــرایکاهشتولیــدروزانه۲میلیونبشــکهنفتمواجه
هســتند.اینتصمیماوپکپالسضربهایمهلکبهدولت
بایدنبودچراکهکاخســفیدامیدواربودســطحعرضهرا
برایمقابلهبــاتورموافزایشبهــایگازطبیعیافزایش
دهد.»محمداِریان«مشــاوراقتصادیشرکتبینالمللی
خدماتمالی»آلیانس«دربرنامه»فیسدنیشن«سیبی
اسگفت:اینتصمیــماوپکپالسبرایمنعجیبنبود.
ویگفــت:اوپکپالسبهدنبالحفظقیمتهاینفتدر
شــرایطکاهشتقاضایجهانیاست.تقاضاینفتدرسه
منطقهاصلیجهان،چین،اروپاوآمریکاکاهشیافتهاست.
اوپکپالسچهتصمیمیمــیگیرد؟تولیدراکاهشمی
دهد.کاهشتولیدنفتهمچنینبرخیازقانونگذارانراوادار
کردهبهارزیابیائتالفنظامیآمریکاوعربســتانبپردازند.
سناتوردموکراتکریسمورفیدربرنامه»وضعیتکشور«
شبکهسیانانگفتروابطدوکشورتضعیفشدهاست.
مامقادیرهنگفتیســالحبهســعودیهامیفروشیموبا
اینوضعیتبایددربارهفروشسالحبهعربستانتجدیدنظر
کنیم.»الیساالوتکین«نمایندهدموکراتومقامسابقسیاو
وزارتدفاعآمریکانیزگفتسعودیهامدتهایطوالنیاین
تصمیــمخودراحفظخواهندکرد.تصمیمآنهادربهترین
حالتکمکیبهبقیهکشــورهایجهاننکردودربدترین

حالتهمسوییباپوتینبود.

دوروزپــسازانفجارپــلکریمه،
روســیهامروزدوشــنبهبــاحمالت
سنگینموشــکیپایتختاوکراینو
چندشــهردیگراینکشورراهدف
قرارداد.بهگزارشخبرگزاریمهربه
نقلازرویتــرز،دوروزپسازانفجار
پلکریمه،روســیهامروزدوشنبهبا
حمالتســنگینموشــکیپایتخت
اوکراینوچندشهردیگراینکشور
راهدفقــرارداد.بنابرگزارشهای
شــهرهایکییــف،دنیپــرو،لویو،
ژیتومیــر،خملنیتســکیوترنوپیل
هدفحمالتموشکیروسیههستند.
خبرگزاریدولتیاوکراینی»اونیان«
اعالمکردصبحامــروزصدایچهار
انفجــاردرکییفشــنیدهشــدو
گزارشهایــینیــزدربــارهعملکرد
پدافنــدهوایــیارتــشاوکرایندر
استانکییفانتشاریافت.بهنوشته
خبرگــزاریفرانســهایــنانفجارها
حوالــیســاعت۸:۱۵صبحبهوقت
محلیویکســاعتپسازبهصدا
درآمــدنآژیرهایخطــردرکییف
رخدادهاســت.اینخبرگزاریافزود
کهخبرنگارانشچندینآمبوالنسرا
دیدهاندکهبهسمتمحلانفجارها

درمرکزشهرحرکتکردند.
کییف شــهردار کلیچکو« »ویتالی
نیــزازوقوعچندانفجــاردرمنطقه
»شفچنکوفســکی«درمرکــزایــن
شــهرخبردادوافــزودکهخدمات
اورژانــسدرحالارســالبهمنطقه
اســتوجزئیاتبیشــتردربارهاین
حادثهبعداًاعالمخواهدشــد.پایگاه
خبــری»Strana.ua«همگزارشداد
کهســاکنانمنطقه»پچرسک«در
کییفازوقوعســهانفجارقویدر
ایــنمنطقهخبــردادهوگفتندکه
صدایاینانفجارهادرســایرمناطق

اینشهرشنیدهشد.

زلنسکی: روسیه می خواهد ما را 
محو کند

وزیر مشــاور گراشــچنکو« »آنتون
کشــوراوکرایننیزاعــالمکردیک
موشکدرخیابان»والدیمیرسکایا«
کییفجاییکهمقرسرویسامنیت
دولتیودفتررئیسجمهوراوکراین
درنزدیکیآنقراردارد،سقوطکرد.
ولودیمیــرزلنســکی،رئیسجمهور
اوکراینپسازاینحمالتموشکی
گفت:روســیهمیخواهدمارانابود
کندومــاراازرویزمینمحوکند.
ویدرادامــهافزود:ازمردمخواهش
میکنــمدرپناهــگاهبماننــد،آژیر
اوکراینمتوقف خطردرشــهرهای
نمیشــوند،روســیهمیخواهدمارا
ازرویزمیــنمحــوکند!کاربــران
وشــبکههایاجتماعــیتصاویــرو
فیلمهاییازحمالتموشکیگسترده
بهشــهرکییفوآتشســوزیدر
برخیمناطقاینشهرمنتشرکردند.

شهردار کی یف: شهروندان لباس 
پناهگاه  در  و  کــرده  تهیه  گرم 

بمانند
ویتالیکلیچکو،شهردارکییفپس
موشکیســنگینمسکو ازحمالت

بهاینشهر،بهشــهروندانپایتخت
اوکراینهشــداردادکــهلباسگرم
تهیــهکــردهودرپناهــگاهبمانند.
کلیچکوگفت:ازشــهروندانکییف
میخواهیــمتالباسگرم،آب،غذاو
شــارژرتلفنهمراهتهیهکردهودر

پناهگاههابمانند.

پل »کلیچکو« در کی یف، منفجر 
شد

داد گزارش اســپوتنیک خبرگزاری
کــهدرجریانحمالتموشــکیبه
شــهرکییف،پل»کلیچکو«منفجر

شدهاست.

۳2 نفر در کی یف کشته و زخمی 
شدند

بهگفتهمقامــاتاوکراینتاکنوندر
حمالتموشکیبهشهرکییف۸نفر

کشتهو۲۴نفردیگرزخمیشدند.

اوکراین  به شهرهای  75 موشک 
شلیک شده است

برخیمنابعمیگویندارتشروسیهبا
بیشاز۲۰فروندموشککروزمواضع
نیروهایاوکراینیدرشهرهایکیف،
ترنوپیل،لویو،دنیپــروچندمنطقه
دیگــررابهطــورصورتگســترده
بمبارانکردهاست.امارویترزبهنقل

ازارتــشاوکراینمدعیشــدبیش
از۷۵موشکبهشــهرهایاوکراین
شلیکشدهکهپدافندهواییاوکراین

۴۱موشکرامنهدمکردهاست.

را  روســیه  اوکراین:  دفاع  وزیر 
پاسخگو خواهیم کرد!

وزیردفــاعاوکرایناعــالمکرد:ما
بــامتحدانمــانکارخواهیــمکرد
تاحمایــتکنندوروســیهرابابت
خواهیم پاســخگو »جنایتهایش«

کرد.

ایرانی  پهپادهــای  زلنســکی: 
کی یف را هدف قرار دادند!

اوکراینمدعیشدکه رئیسجمهور
ارتشروسیهبااستفادهازپهپادهای
ایرانیشهرکییف،پایتختاوکراین

راهدفقراردادهاست.

به زودی  تنش ها  امیدواریم  چین: 
کاهش یابد

»مائــونینــگ«،ســخنگویوزارت
خارجهچیــندرواکنشبهحمالت
موشــکیوتالفیجویانهروســیهبه
شــرایط امیدواریم گفــت: اوکراین

بهزودیتنشزداییشود.

اضطراری  نشســت  هفت  گروه 
تشکیل می دهد

کرد اعــالم اوکراین رئیسجمهــور
توافــقکردند آلمان باصدراعظــم
کهنشســتفوریکشــورهایگروه
»هفت«تشــکیلشــودواودراین
زلنسکی کند. ســخنرانی نشســت
همچنیــنازصدراعظــمآلمــانو
به فرانســهخواســت رئیسجمهور
حمالتموشکیروسیهپاسخدهند.

اتحادیه اروپا: شوکه شدیم!
اتحادیهاروپــادرواکنشبهحمالت
موشــکیتالفیجویانــهروســیهبه
شــهرهایاوکرایــناعــالمکردکه

»عمیقاًشوکهشدیم«

گزارش حمالت موشکی روسیه به اوکراین؛

زلنسکی: روسیه می خواهد ما را محو کند

هماهنگکنندهارتباطاتراهبردیشــورایامنیتملیکاخســفیدبااینادعاکهرئیسجمهورروسیهازخودهیچگونهتمایلیبرای
مذاکرهنشــانندادهاست،تصریحکردکهطرفهایروسواوکراینبایدبتوانندباهمبنشینندومذاکرهکنند.بهگزارشایسنا،»جان
کربی«،هماهنگکنندهارتباطاتراهبردیشورایامنیتملیکاخسفیددرسخنانیمدعیشدکهوالدیمیرپوتین،رئیسجمهورروسیهازخودهیچگونهتمایلیبرایمذاکره
باطرفاوکراینینشــانندادهاســت.کربیافزود:کهطرفهایروسیواوکراینیبایدبتوانندباهمبنشینندومذاکرهکنندوراهیبرایخروجازبحرانبهصورتصلحآمیزو
دیپلماتیکبیابند.هماهنگکنندهارتباطاتراهبردیشورایامنیتملیکاخسفیدادامهداد:مابهپیونگیانگگفتیمکهآمادههستیمبدونپیششرط،برسرمیزمذاکره
بنشینیم.ویتصریحکرد:مامیخواهیمشاهدخلعسالحاتمیهمهجانبهوقابلراستیآزماییشبهجزیرهکرهباشیم.کرهشمالیدیروزدوفروندموشکبالستیکرابهسمت
دریایشرقیشلیککرد.خبرگزاریدولتیکرهجنوبی)یونهاپ(بهنقلازخبرگزاریمرکزیکره)KCNA(گزارشدادکهآزمایشهایموشکیکرهشمالیتحتعنوان»دفاع
منظموبرنامهریزیشدهازخود«انجامشدهاست.دراینگزارش،ضمناشارهبهاینکهآزمایشاتمذکوربهمنظور»حفاظتازامنیتکرهشمالیومنطقهدربرابرتهدیدات

نظامیمستقیمآمریکا«انجامگرفته،تاکیدشدهاستکهتهدیداتمذکورحداقل۵۰سالاستکهادامهدارد.

رهبراپوزیســیونبالروسبراینباوراستروسیهضعیفشدهبهواسطهجنگاوکراینمیتواندیکفرصتبرایبالروسیهایطرفدار
دموکراسیباشد.بهگزارشایسنا،سوتالناتیخانوفسکایا،رهبراپوزیسیونبالروسپسازادعایپیروزیالکساندرلوکاشنکودرانتخابات
ریاستجمهوریاینکشوردر۲۰۲۰ازکشورگریختوبهلیتوانیرفت.ویدرجریانسخنرانیکنفرانسامنیتیورشوگفتکهبراین
باوراستناکامیهایروسیهدراوکراینمیتواندباعثکاهشقدرتلوکاشنکوشود.ویافزود:مایکروسیهناکامداریمکهدارددرجنگ

اوکراینشکستمیخورد.مسکودیگرنمیتواندلوکاشنکوراباتزریقپولوحمایتنظامیمانند۲۰۲۰سرپانگهدارد.رهبراپوزیسیونبالروسهمچنینگفت:مردمبالروس
آمادهمبارزهبرایکشورشانهستند.آنهااینرادوسالاستکهاثباتکردهاند.شایددیگرشاهدراهپیماییهایزیبادرخیابانهایبالروسنباشیمامابدانمعنینیستکه
مردمازاعتراضدستکشیدهباشند.رهبراپوزیسیونبالروسدرادامهصحبتهایخودگفت:»کابینهمتحدانتقالی«درواکنشبهجنگتشکیلشدچونمتوجهشدیمکه
استقاللمادرخطراست.اینکابینهانتقالیمانندیکنهادتصمیمگیریمرکزیخواهدبود.افرادیکهاکنوندرکناررژیمهستند،حتیافرادشبهنظامییانظامی،یکمکان
سازمانیافتهراخواهنددیدکهمیتوانندواردآنشوندوموضعخودراتغییردهند.ویگفت:اطرافیانلوکاشنکوممکناستازرژیمحمایتکنندچوناینطوربرایشانبهتر
است،بهآنهاحقوقپرداختمیشودامااینافراداصالازجنگحمایتنمیکنند.اینکابینهنیزبهدرخواستمردمبالروسسازماندهیشد.آنهامیخواهندنیروهایاصلی

رادریکساختارمتحدکنند.رهبراپوزیسیونبالروسدرادامهگفت:بایدرویمسائلیچونزبان،هویت،ترویجفرهنگخودتمرکزکنیم.

کربی: 

پوتین از خود هیچ گونه تمایلی برای مذاکره نشان 
نداده است

رهبر اپوزیسیون بالروس:

 مسکو دیگر نمی تواند لوکاشنکو را سر پا نگهدارد
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یک باتری جدید بدون آند با یک بار شارژ می تواند ۶۳۰ کیلومتر را طی 
کند. مهندسان می گویند ترفند آن در استفاده از چگالی انرژی حجمی 
باالتر اســت.به گزارش ایســنا و به نقل از آی ای، یک تیم تحقیقاتی به 
تازگی یک باتری لیتیومی بدون آند ســاخته است که می تواند با یک 
بار شارژ مســافت ۶۳۰ کیلومتری را طی کند.این باتری بدون آند تازه 
ساخته شده دارای چگالی انرژی حجمی Wh/L ۹۷۷ است که ۴۰ درصد 
بیشتر از باتری های معمولی است. در حالی که باتری های معمولی دارای 
چگالی انرژی حجمی wh/L ۷۰۰ هستند.توسعه این باتری جدید ممکن 
است به این معنی باشــد که اکثر وسایل نقلیه الکتریکی می توانند در 
آینده بُرد بیشــتری داشته باشند.ســاخت این باتری حاصل کار تیمی 
به رهبری پروفسور سوجین پارک استاد دپارتمان شیمی و سونگجین 
چو از دانشــگاه علم و فناوری پوهانگ کره جنوبی با همکاری پروفسور 
دونگ-هوا ســئو و دکتر دونگ یون کیم از دانشکده انرژی و مهندسی 
شــیمی در موسسه علم و فناوری اولســان)UNIST( است که به دنبال 
ساخت یک باتری لیتیومی بدون آند با عملکرد طوالنی مدت با یک بار 
شارژ بودند.یون های لیتیوم در طول شارژ و تخلیه شارژ مکرر باتری، به 
سوی الکترود می روند و سپس از آن فاصله می گیرند و ساختار مواد آند 
در باتری ها را تغییر می دهند. به همین دلیل ظرفیت باتری های معمولی 
با گذشــت زمان کاهش می یابد.پیش بینی می شد که چگالی انرژی که 
ظرفیت باتری را مشخص می کند، در صورت امکان شارژ و تخلیه شارژ 
بدون آند افزایش یابد. اســتفاده از این روش باعث می شود حجم آند به 

طور قابل توجهی متورم شود که عمر باتری را کوتاه می کند.

ســاختار دی ان ای در سلول های شبکیه چشم انسان با ترسیم یک نقشه 
سه بُعدی آشکار شد.به گزارش ایسنا و به نقل از ساینس دیلی، سلول های 
شبکیه چشم انســان بالغ، نورون های حسی بسیار تخصصی هستند. از 
آنجایی که این ســلول ها تقسیم نمی شــوند، گزینه های پایداری برای 
بررســی نقش ساختار ســه بُعدی کروماتین ها در بیان اطالعات ژنتیکی 
هستند.رشته های طوالنی دی ان ای )DNA( توسط الیاف کروماتین به دور 
پروتئین های هیستون پیچیده می شوند و به طور مداوم به صورت حلقه ای 
درمی آیند تا ســاختارهای بسیار فشــرده ایجاد کنند. همه  این حلقه ها، 
نقــاط تماس متعددی ایجاد می کنند که در آن ها توالی های ژنتیکی که 
پروتئین ها را کد می کنند، با توالی های تنظیم کننده ژن، مانند فاکتورهای 
رونویسی ارتباط برقرار می کنند.این توالی های غیرکدکننده مدت هاست 
که به عنوان »دی ان ای ناخواسته« نامیده می شوند. این فرآیندهای خاص 
که توســط آن ها، عناصر تنظیم کننده غیرکدکننده کنترل را به دســت 
می گیرند، حتی زمانــی که محل قرارگیری روی یک رشــته دی ان ای 
از ژن هایی که به تنظیم آن ها می پردازند فاصله داشــته باشــد، توسط 
پژوهش های جدید مشخص شــده اند و نشان می دهند که چگونه و چه 
زمانی این توالی ها بر روی ژن هایی که رونویسی می شوند، تأثیر می گذارند.

 Hi-C پژوهشگران موسسه ملی چشم آمریکا با استفاده از توالی یابی عمیق
که ابزاری برای مطالعه ساختار سه بُعدی ژنوم است، نقشه ای با وضوح باال 
ایجاد کردند که شــامل ۷۰۴ میلیون نقطه تماس در کروماتین سلولی 
شبکیه بود. آنها ساختار کروماتین سلولی شبکیه انسان را ترسیم کردند. 
این شبکه جامع ژن، چگونگی تنظیم ژن ها و نحوه عملکرد شبکیه چشم 

در شرایط غیر معمول و معمول چشم را نمایش می دهد.

طی مسافت 630 کیلومتر با 
باتری بدون آنُد!

ترسیم نقشه سه بُعدی ساختار 
دی ان ای در شبکیه چشم

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

خسارات و ویرانی های ناشی از توفان در ایالت فلوریدا آمریکا/ رویترز

نیسان GT-R50، سامورایی بسیار کمیاب با 720 اسب بخار
کمی بیش از دو ســال پیش، نیسان به مناسبت پنجاه سالگی مدل افسانه ای GT-R، نسخۀ ویژه و تولید محدودی از این خودرو 
را که با همکاری ایتال دیزاین طراحی شده و GT-R۵۰ نام گرفته بود معرفی کرد. از این خودرو تنها ۵۰ دستگاه ساخته شد اما 
برای کسانی که در آن زمان یک میلیون دالر برای خرج کردن داشتند اما آن قدر خوش شانس نبودند که بتوانند یک دستگاه از 
 GT-R۵۰.منحصربه فرد را بخرند، خبر خوبی وجود دارد زیرا یک نمونه از این ماشین برای فروش گذاشته شده است GT-R این
که به عنوان یک GT-R رها شده از محدودیت های کاربردی و صرفه جویی در هزینه ها توصیف می شود، برای اولین بار در جشن 
سالگرد پنجاه سالگی GT-R و ایتال دیزاین در قالب یک کانسپت به نمایش درآمد. این کانسپت در سال ۲۰۱۸ رونمایی شد اما 
نیسان بعداً اعالم کرد که تولید این خودرو به دلیل انجام اصالحات الزم برای امکان تردد در جاده های عمومی تا سال ۲۰۲۰ به 
تعویق خواهد افتاد. سپس در می سال ۲۰۲۰ اولین نمونهٔ تولیدی GT-R۵۰ در ایتالیا معرفی شد و در جوالی امسال نیسان اعالم 
کرد که تمام ۵۰ دستگاه آن فروخته شده اند.برای این خودرو رنگ های مختلفی ارائه شد که یکی از آن ها همین رنگ نقره ای مایع 

است که در این نمونهٔ فروشی دیده می شود. به گفتهٔ فروشنده، این رنگ یک آپشن ۲۵ هزار یورویی بوده است.

کلوپ: لیورپول این فصل مدعی قهرمانی در لیگ نیست
یورگن کلوپ اعتراف کرد که لیورپول با ۱۴ امتیاز کم تر از آرسنال صدرنشین، مدعی قهرمانی در این فصل نیست.به گزارش ایسنا 
و به نقل از ساکرنت، در ادامه دیدارهای لیگ برتر انگلیس، تیم فوتبال آرسنال توانست با نتیجه ۳ بر ۲ لیورپول را شکست دهد و 
جایگاه خود را در صدر جدول رده بندی حفظ کند. در این دیدار گابریل مارتینلی و بوکایو ساکا دو بار برای آرسنال گل زنی کردند 
و داروین نونیز و روبرتو فیرمینو برای لیورپول گلزنی کردند.به این ترتیب آرسنال با ۲۴ امتیاز هم چنان باالتر از منچسترسیتی 
در صــدر جدول رده بندی لیگ برتر باقی ماند و لیورپول نیز دهم اســت.یورگن کلوپ بعد از این دیدار گفت: ما در حال حاضر 
مشکالتی داریم اما امروز تیم را از نظر فرم بازی در شرایط خوبی دیدم. ما آن ها را با مشکالت واقعی مواجه کردیم و شانس های 
خوبی داشتیم و شاید حق ما یک امتیاز از این دیدار بود. االن باید تنها به دیدار با گالسکورنجرز در لیگ قهرمانان فکر کنیم و در 
ادامه در لیگ با منچسترسیتی بازی داریم. این دو دیدار برای ما مهم است که بتوانیم اعتماد به نفس خودمان را افزایش دهیم. 
ما در شرایط سختی هستیم و می خواهیم با هم از آن عبور کنیم و این چیزی است که روی آن کار می کنیم. ما امسال مدعی 

قهرمانی در لیگ نیستیم و تنها باید روی این موضوع تمرکز کنیم که مشکالت در تیم مان را حل کنیم.

 ره زمان آشفته دل انمم کند
با دل آشفته رد دامم کند

کار چون شود راز دل من آش
بعد ازان پوشیده پیغامم کند

رگ هب زبم عشق بنشاند رما
اپسبان خویش رب بامم کند

ات نبیند دیدٔه من روی غیر
بادٔه توحید رد کامم کند

ات نبینم نیز روی او هب خواب
سالها بی خواب و آرامم کند

از ربای وصف روی خویشتن
شهرٔه آافق و ایامم کند

پیشنهاد

چهره روز

خرمگس
کتاب خرمگس با عنوان اصلی The Gadfly اثری از اتل 
لیلیان وینیچ است که برای اولین بار در سال ۱۸۹۷ 
منتشر شد. پدر اتل لیلیان وینیچ پروفسور ریاضیات 
بود و مــادرش درباره مســائل اجتماعــی مقاالتی 
می نوشت. جرجی اورست، عموی مادر او، جغرافیدان 
مشــهوری بود و مرتفع ترین قله جهان نیز، به پاس 
تحقیقات وی، در سلسله جبال هیمالیا، »اورست« نام 
گذاری شده است.کتاب خرمگس تاکنون به هلندی، 
آلمانی، لهستانی، عبری، روســی، فرانسوی، چینی، 
مجارستانی، ژاپنی و بیش از بیست زبان دیگر ترجمه 
شده است. شخصیت اصلی این رمان، آرتور است. پسر 
جوانی که گذشته مبهی دارد و شاگرد مونتانلی، پدر 
روحانی و مدیر آموزشگاه طالب است. رابطه آرتور با مونتانلی چیزی بیش از یک رابطه شاگرد و 
اســتادی است و به نظر می رسد پیوند عمیقی میان آن ها برقرار باشد. آرتور پدر و مادر خود را از 
دست داده است و چند برادر ناتنی دارد که با آن ها رابطه خوبی ندارد. کودکی را در تنهایی سپری 
کرده و به همین خاطر تا این حد با پدر روحانی رابطه خوبی دارد.آرتور در قســمتی از کتاب، در 
مورد پدر روحانی چنین می گوید:پس از اولین جلسه اعتراف، تدریس مرا به عهده گرفت. از زمانی 
که وارد دانشگاه شدم تاکنون، در هرگونه مطالعه خارج از دروسم به من کمک کرده است. نسبت 
به من بی اندازه لطف داشته است؛ آن قدر که مشکل بتوانید مجسم کنید. )کتاب خرمگس – صفحه 
۵۴(آرتور عضو ســازمان »ایتالیای جوان« نیز می باشد. جمعیتی که هدف آن بیرون راندن ارتش 
اتریش از کشــور با کمک مردم است. اما از مســائل و کارهایی که در این سازمان انجام می دهد، 

کلمه ای با پدر روحانی صحبت نمی کند و به شکلی سازمان »ایتالیای جوان« خط قرمز اوست. 

محمدرضا شجریان
محمدرضا شجریان )۱ مهر ۱۳۱۹ – ۱۷ مهر ۱۳۹۹( 
موسیقی دان و خوانندهٔ موســیقی سنتی ایرانی بود. 
شجریان در میان دوستداران خود با عنوان »استاد آواز 
ایران« و »خسروِ آواز ایران« شناخته می شود. بسیاری 
از مردم ایران او را مهم ترین چهرهٔ موســیقی ایرانی و 
یکی از نمادهای مهم فرهنگ و موسیقی ایران زمین 
می دانند.شجریان از آوازه ای بین المللی نیز برخوردار 
اســت.محمدرضا شــجریان از بنیاد آقاخان، جایزهٔ 
خداوندگار موســیقی را دریافت کرده اســت و نامزد 
جایزه گرمی نیز بوده است.وی همچنین خوش نویس 
در خِط نستعلیق،رئیس شورای عالی خانه موسیقی 
ایران،بنیان گذار گروه شهناز،شرکت دل آواز،باغ هنر 
بم و طراح چند ســاز موســیقی بود. او در قرائت قرآن نیز فعالیت داشت و دعای ربنا، نامدارترین 
تالوت قرآنِی او بود.محمدرضا شــجریان، یکم مهر ۱۳۱۹ در مشــهد زاده شد. آواز خواندن را از 
کودکی آغاز کرد و با توجه به اســتعداد و صــدای خوبش، تحت آموزش پدر خود که قاری قرآن 
بود، مشغول به پرورش صدای خویش شد.در سال ۱۳۳۱، برای نخستین بار، صدای تالوت قرآن 
او از رادیو خراســان پخش شد. وی در ســال ۱۳۳۸ به دانش سرای مقدماتی مشهد رفت و برای 
نخســتین بار با یک معلم موسیقی آشنا شد.پس از دریافت دیپلم دانش سرای عالی، به استخدام 
آموزش و پرورش درآمد و به تدریس مشــغول شــد و در این زمان با سنتور آشنا شد و فراگیری 
این ساز را نزد جالل اخباری شروع کرد. شجریان در سال ۱۳۴۰ با فرخنده گل افشان ازدواج کرد 
که حاصل آن سه دختر به نام های فرزانه )راحله(، افسانه )همسر پرویز مشکاتیان( و مژگان و یک 

پسر )همایون( بود.

فرهنگ

یکی از نقاشــی های مشــهورترین دوره های فعالیت 
»پیــت موندریان« ممکن اســت در یک حراجی به 
قیمــت بیش از ۵۰ میلیون دالر به فروش برســد.به 
گزارش ایســنا و به نقل از فوربس، حراجی ســاتبیز 
در ماه نوامبر میزبان تابلو نقاشــی »ترکیب شــماره 
۲« اثر »پیــت موندریــان« )Piet Mondrian( نقاش 
مشهور هلندی خواهند بود. به گفته مسووالن حراجی 
ساتبیز، این نقاشی ممکن است به قیمت بیش از ۵۰ 
میلیون دالر به فروش برسد؛ این یعنی قیمت کنونی 
»ترکیب شماره ۲« بیست برابر بیشتر از آخرین باری 
است که به فروش رسید.»موندریان« در سال ۱۹۳۰ 
میالدی و در دوران سکونتش در پاریس یعنی زمانی 
که سبک نقاشی مشبک انتزاعی را جدی تر گرفته بود این نقاشی را خلق کرد. »پیت موندریان« 
این روزها بیشــتر برای خلق تابلوهای نقاشی مشبکی شناخته می شــود که در آن ها از خطوط 
مشــکی و رنگ های اصلی استفاده شده بود.»ترکیب شــماره ۲« در حقیقت یکی از نقاشی های 
مجموعه مشــهوری است که بر روی بوم های مربعی شــکل خلق شده اند. اغلب این نقاشی ها در 
مجموعه موزه ها نگهداری می شوند و به ندرت از بازار مجموعه داران خصوصی سر در می آورند.حاال 
این نقاشــی شانس شکستن رکورد گران ترین اثر هنری »پیت موندریان« را دارد، چراکه در حال 
حاضر عنوان گران ترین نقاشــی »موندریان« به تابلو نقاشی »ترکیب شماره ۳« تعلق دارد که در 
سال ۲۰۱۵ به قیمت ۵۰.۶ میلیون دالر فروخته شد.»ترکیب شماره ۲« آخرین بار در سال ۱۹۸۳ 
به قیمت ۱.۲ میلیون دالر به یک مجموعه دار ژاپنی فروخته شــد. در آن زمان هم این نقاشی به 

گران ترین اثر »موندریان« و گران ترین اثر هنری انتزاعی فروخته شده در حراجی تبدیل شد.

حراج نقاشی 50 میلیون دالری »موندریان«
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