
 ۵ تن دیگر جان باختند
شناسایی ۵۰۰۰ مبتالی جدید کرونا 

در کشور
بر اســاس اعالم وزارت بهداشــت، در شــبانه روز گذشــته و بر 
اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۵۰۰۰ بیمار جدید مبتال به 
کووید۱۹ در کشور شناسایی شدند و متاسفانه پنج بیمار نیز به 
دلیل این بیماری جان خود را از دست دادند.به گزارش ایسنا، تا 
دیروز ۲۲ تیرماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
۵۰۰۰ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۵۴۱ 
نفر از آنها بستری شدند.بر این اساس مجموع بیماران کووید۱۹ 
در کشــور به ۷ میلیون و ۲۶۰ هزار و ۱۷ نفر رسید.متاسفانه در 
طول ۲۴ ساعت گذشــته، ۵ بیمار مبتال به کووید۱۹ در کشور 
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، 
به ۱۴۱ هزار و ۴۵۶ نفر رسید.خوشــبختانه تا کنون ۷ میلیون و 
۶۵ هزار و ۹۸۹ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتان ها 
ترخیص شــده اند.۳۹۷ نفــر از بیماران مبتال بــه کووید۱۹ در 
بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تــا کنون ۵۲ میلیــون و ۷۸۴ هزار و ۱۴۹ آزمایش تشــخیص 
کووید۱۹ در کشور انجام شده است.در حال حاضر ۴ شهرستان 
در وضعیــت قرمز، ۱۴ شهرســتان در وضعیــت نارنجی، ۱۴۲ 
شهرستان در وضعیت زرد و ۲۸۸ شهرستان در وضعیت آبی قرار 
دارنــد.  همچنین تا کنون ۶۴ میلیون و ۶۹۰ هزار و ۸۴۸ نفر ُدز 
اول، ۵۸ میلیــون و ۴۹ هــزار و ۵۹۸ نفر ُدز دوم و ۲۸ میلیون و 
۹۹ هزار و ۴۰۹ نفر نیز ُدز سوم واکسن کرونا را در کشور تزریق 
کرده اند.بر این اساس مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 
۱۵۰ میلیون و ۸۳۹ هزار و ۸۵۵ ُدز رســید.در شبانه روز گذشته 

۹۷ هزار و ۲۸۳ ُدز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
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رئیس جمهور با بیان اینکه جمهوری اســالمی از مواضع به حق و منطقی خود عقب نشــینی نمی کند، به آمریکایی ها توصیه کرد که به جای تکرار تجربه 
شکســت خورده فشــار حداکثری به ملت ایران، واقعیت ها را ببینند و از گذشته درس عبرت بگیرند.به گزارش ایسنا، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در جلسه 
روز چهارشنبه هیات دولت در واکنش به ادعاهای اخیر آمریکایی ها در خصوص برجام گفت: آمریکایی ها گفته اند ایران باید به برجام برگردد، در حالی که 
جمهوری اسالمی هرگز از برجام خارج نشده و این آمریکا بوده که نقض پیمان کرده است.رئیس جمهور افزود: امروز نه تنها برای اروپایی ها به عنوان متحد 

آمریکایی ها در مذاکرات، بلکه برای همه ملت های جهان سؤال شده است که چرا آمریکا به تعهدات خود در برجام پایبند....

www.sobh-eqtesad.ir

رئیس جمهور در جلسه هیات دولت:

ایران از مواضع به حق و منطقی خود عقب نشینی نمی کند
info@sobh-eqtesad.ir

تماس تلفنی معاونان وزیران امور خارجه ایران و کره جنوبی
سئول و تهران درباره دارایی های 

بلوکه شده گفت و گو کردند
تهــران - ایرنا - خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی روز چهارشــنبه با 
اعالم خبر تماس تلفنی معاون وزیر امور خارجه این کشــور و علی 
باقری کنی معاون سیاســی وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی 
ایران، اعالم کرد که دو طرف درباره روابط دوجانبه و دارایی بلوکه 
شده ایران نزد سئول گفت و گو کردند.به گزارش ایرنا، خبرگزاری 
رسمی کره جنوبی)یونهاپ( دیروز چهارشنبه از از گفت و گو تلفنی 
علــی باقری کنی و چو هیون دونگ معاونــان وزیران امور خارجه 
جمهوری اســالمی ایران و کره جنوبی خبر داد و نوشت دو طرف 
درخصوص راه های پیشرفت روابط دوجانبه که تحت الشعاع مسئله 
دارایی های بلوکه شده ایران نزد سئول قرار گرفته است، گفت و گو 
کردند.یونهــاپ به نقل از وزارت امور خارجه کره جنوبی اعالم کرد 
در این تماس تلفنی، دو طرف همچنین درباره تازه ترین تحوالت 
مربوط به مذاکرات احیای توافق هسته ای ایران  و دیگر موضوعات 
مرتبط با روابط دو جانبه ایران و کره جنوبی گفت و گو کردند.رسانه 
رسمی کره جنوبی نوشت در این تماس تلفنی، علی باقری کنی بر 
ضرورت حل و فصل مسائل موجود در روابط دو کشور تاکید کرد و 
همتای کره ای وی نیز اعالم کرد زمانی که توافق هســته ای ایران 
از سر گرفته شود، دولت سئول برای آزادسازی دارایی هفت میلیارد 
دالری بلوکه شده ایران و نیز از سرگیری واردات نفت از این کشور 
تالش خواهد کرد.یونهاپ نوشت:مقامات سئول اعالم کرده اند که 
سرنوشــت دارایی های بلوکه شده ایران به نتیجه مذاکرات هسته 
ای بستگی دارد اما مذاکرات غیرمستقیم که در روزهای اخیر بین 
تهران و واشنگتن )در دوحه( انجام شد، پیشرفت معناداری به دنبال 
نداشت.بر اساس گزارش یونهاپ، ســئول همچنان اصرار دارد که 
آزادسازی دارایی هفت میلیارد دالری ایران را به سرنوشت مذاکرات 
هسته ای گره بزند.در دی ماه سال گذشته که روند مذاکرات هسته 
ای در وین جریان داشــت، یک هیــات از وزارت امور خارجه کره 
جنوبی به ریاست یکی از معاونان این وزارتخانه به وین سفر کرد و 
دیداری هم با علی باقری کنی داشت.چوی جانگ کان معاون وزیر 
خارجه کره جنوبی که زمســتان سال گذشته به وین رفته بود، در 
دیدار با علی باقری کنی، با اشــاره به اهمیت روابط سئول-تهران، 
توضیحاتی در خصوص پول های بلوکه شــده ایران نزد کره جنوبی 
ارائه کرده و عنوان نمود که این کشور برای بازپرداخت بدهی خود 
به ایران تالش می کند.معاون سیاســی وزیر امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران در این دیدار تأکید کرد که فارغ از نتایج گفت وگوها 
در وین، دولت کره جنوبی موظف به آزادسازی پول های بلوکه شده 
ایران اســت و تحریم های یکجانبه آمریکا نمی تواند توجیهی برای 

عدم پرداخت بدهی ها به ایران باشد.

وزیر نیرو:
 38 درصد مشترکان برق پاداش صرفه جویی گرفتند

وزیر نیرو با بیان اینکه به خاطر گرمای هوا رکورد مصرف برق از ۶۸ هزار مگاوات گذشــت، گفت:  ۳۸ 
درصد مشــترکان برق کشور نسبت به ســال قبل صرفه جویی انجام دادند  و پاداش مدیریت مصرف 
گرفتند.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، همزمان با موج گرما در کشور و افزایش مصرف 
برق علی اکبر محرابیان وزیر نیرو در ارتباط زنده با بخش خبر شــبکه ۱۴ اظهار داشت: به خاطر گرما 
مصرف برق کشــور دیروز هم رکوردشکنی کرد و از ۶۸ هزار و ۱۰۷ مگاوات فراتر رفت.وی همچنین 
گفت: مهم ترین راهکار برای مقابله با رشــد مصرف برق همکاری مشترکان و مصرف کنندگان برق در 
کشــور است. خوشبختانه بر اساس بررســی قبوض خرداد  تاکنون ۳۸ درصد مشترکان پاداش صرفه 
جویی گرفته اند،  یعنی نســبت به ســال قبل کمتر مصرف کرده اند و این مهم ترین دلیل برای گذر از 
شرایط کنونی گرمای تابستان است.وزیر نیرو همچنین از مردم و مصرف کنندگان برق دعوت کرد که 
باز هم همکاری خود با وزارت نیرو را                            ادامه دهند تا بتوانیم تابستان امسال را                            با کمترین مشکل در زمینه 
قطعی برق پشت سر بگذاریم.وی همچنین در زمینه تولید برق گفت: با روی کار آمدن دولت سیزدهم و 
تدابیر اندیشیده شده برنامه ریزی شد که همه تعمیرات و توسعه نیروگاه های کشور تا اردیبهشت ماه به 
پایان برسد و حتی نیروگاه هایی که خارج از مدار بودند در مدار تولید قرار گرفتند.به گفته وی؛ قرار شد 
برای تامین نیاز برق کشور ۶ هزار مگاوات تولید جدید برق داشته باشیم که به ظرفیت نیروگاه ها اضافه 
شود. بخش عمده ای از این رقم وارد مدار شده، همچنین تعمیرات نیروگاه ها تا اردیبهشت ماه به اتمام 
رسید.محرابیان با تقدیر از متخصصان صنعت برق کشور گفت: واقعا تامین ۶۸ هزار مگاوات برق برای 
کشور حماسه ای به شمار می رود و خوشبختانه شبکه برق به صورت منظم به کار خود ادامه می دهد و 

تمام تالش بر این است که شبکه برق در خدمت تولید به مردم قرار گیرد.

اظهارات نزدیک ترین فرد به وارن بافت؛
از بازار رمزارزها دوری کنید!

چارلی مانگر، دست راست وارن بافت و نایب رئیس برکشایر هاتاوی، پیامی برای سرمایه گذاران 
ارزهای دیجیتال فرستاد. چارلی مانگر افزود: از رمزارز ها پرهیز کنید و هرگز به آن دست نزنید، 
بازار رمزارز مانند یک فاضالب باز و پر از موجودات مخرب است.اقتصاد آنالین - حسین عسکری؛ 
چارلی مانگر، دســت راست وارن بافت و شــریک تجاری او در مصاحبه با یک رسانه استرالیایی 
که روز ســه شنبه منتشر شد، توهین های بیشــتری به ارزهای دیجیتال کرد. مانگر قبال بیت 
کوین را »ســم موش« نامیده بود و ســال گذشــته گفت که از موفقیت بیت کوین متنفر است.
او با اشــاره به اینکه »شــوق کریپتو« یک »حماقت توده ای« است، به این نشریه گفت:من فکر 
می کنم هر کســی که این چیزها را می فروشد یا متوهم است یا شیطان. من به کریپتو نزدیک 
نمی شوم.دیر اجرایی برکشایر ادامه داد: من عالقه ای به تضعیف ارزهای ملی جهان ندارم.سپس 
از مانگر پرســیده شد که چه توصیه ای به سرمایه گذارانی که ممکن است در فکر سرمایه گذاری 
در ارزهای دیجیتال هســتند، می کنید؟ وی در پاســخ گفت: اجتناب کامل از این بازار مخرب 
سیاســت درستی است، او افزود: هرگز آن را لمس نکنید و هرگز آن را نخرید، بگذارید بگذرند.
مانند وارن بافت، مانگر معتقد است که سهام شرکت های مولد و پول نقد واقعی، سرمایه گذاری 
های بهتری هســتند.در مقابل، او توضیح داد: کریپتو سرمایه گذاری در هیچ چیز است، و مردی 
که می خواهد ســرمایه گذاری در هیچ چیز را به شــما بفروشد، می گوید: من نوع خاصی از هیچ 
چیز دارم که ساختن بیشتر از آن دشوار است.مانگر تاکید کرد: من نمی خواهم یک تکه از هیچ 
چیز بخرم، حتی اگر کســی به من بگوید که نمی تواند بیشتر از آن بخرد. خریدن این چیزها یا 
تجــارت با آن را تقریباً دیوانه وار می دانم.«وی توضیح داد: من فقط از آن اجتناب می کنم، انگار 
که یک فاضالب باز، پر از موجودات مخرب است. من فقط اجتناب می کنم و به بقیه توصیه می 
کنم از من الگوبرداری کنند. او در گذشته چندین بار چین را به دلیل ممنوعیت کریپتو تمجید 
کرده و اظهار داشــته اســت که آرزو می کند ارز دیجیتال هرگز اختراع نمی شد. در ماه می سال 
گذشــته، او گفت که بیت کوین »منزجر کننده و مغایر با منافع تمدن« است.در ماه می، مانگر 
گفت: من ســعی می کنم از چیزهایی که احمقانه و شیطانی هستند و باعث می شوند در مقایسه 
با دیگران بد به نظر بیایم اجتناب کنم،بیت کوین هر سه کار را انجام می دهد.او افزود:بیت کوین 

احتمال دارد به صفر برسد.

ســخنگوی جدید وزارت امور خارجه در پاسخ به فارس با بیان این که زمان و 
مکان مذاکرات رفع تحریم ها بزودی تعیین می شــود، گفت: روابط خارجی و 
توســعه روابط اقتصادی و تجاری خود را معطل برجام و گفت وگوها برای رفع 
تحریم ها نخواهیم کرد.به گزارش خبرنگار گروه سیاســت خارجی خبرگزاری 
فارس، ناصر کنعانی ســخنگوی جدید وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران دیروز )چهارشنبه( ۲۲ تیر ماه در نخستین نشست هفتگی با خبرنگاران 
ضمن تشــریح آخرین تحوالت حوزه سیاست خارجی به سؤاالت خبرنگاران 
پاســخ داد.وی ضمن ابراز خرســندی از حضور در جمع خبرنگاران به عنوان 
ســیزدهمین ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت: این جلسه در آستانه یک 
ســالگی دولت سیزدهم در حال برگزاری اســت. امیدوارم با ارتباط سازنده و 
تعامل و همکاری نزدیک بین دستگاه دیپلماســی و خانواده بزرگ و اثرگذار 
رســانه گروهی، مطبوعات به مســؤولیت خطیر خود در این حوزه حساس و 
مهم عمل کنیم و همکاری متقابل و ســازنده ای را داشته باشیم.این دیپلمات 
ارشد کشورمان خاطرنشان کرد: شاهد یکی از بانشاط ترین و پویاترین دوران 
در مناســبات و سیاســت خارجی ایران بودیم که همچنان این پویایی را در 
روزها و ماه ها و ســال های آینده شــاهد خواهیم بود. سفرهای متعدد سران، 
روسای جمهور، مقامات عالیرتبه و وزرای خارجه به ایران، تهران را به پایتخت 
دیپلماســی فعال منطقه ای تبدیل کرده است. شاهد سفرهای متعدد رئیس 
جمهور و وزیر خارجه و سایر وزرا و مسؤوالن عالیرتبه به کشورهای مختلف به 
خصوص در حوزه همسایگان و در چارچوب سیاست همسایگی بوده و هستیم 
که می تواند نمایی از تبلور و تجلی ایران قوی با به کارگیری دیپلماســی فعال 

و متوازن باشد.

 طی روزهای آینده شاهد سفرهای مهمی از سران کشورهای همسایه 
و منطقه به تهران خواهیم بود

کنعانی ادامه داد: طی روزهای آینده شاهد سفرهای مهمی از سران کشورهای 
همســایه و منطقه بــه تهران خواهیم بــود. اینکه رویکرد و حرکت دســتاه 
دیپلماسی مبتنی بر سیاست کلی نظام و فرامین و منویات مقام معظم رهبری 
و سیاست های باالدستی نظام براساس مولفه های گفتمانی و رویکرد سیاست 
خارجی فعال و پویای دولت ســیزدهم شکل گرفته و بر همین مبنا ان شاءاهلل 
ادامه می یابد.سخنگوی وزارت خارجه بیان کرد: اهتمام به قدرت های نوظهور و 
ورود به همکاری های راهبردی با آنها، تکمیل فرآیند همگرایی با سازمان های 
منطقه ای و بین المللی، توجه جدی به سیاســت منطقه گرایی و آسیاگرایی و 
توجه به توسعه روابط با ســازمان ها و نهادهای منطقه ای و فرامنطقه ای مثل 
پیمان شــانگهای، اکو، گروه بریکس و ... وجه دیگری از این دیپلماسی فعال و 
پویاست.وی افزود: تأکید بر دیپلماسی اقتصادی با هدف بهبود معیشت مردم 
و مقابله و خنثی ســازی تحریم های یکجانبه و ظالمانــه علیه مردم ایران از 
طریق تمرکز بر روابط دوجانبه با کشــورهای مســتقل و توجه به چندجانبه 
گرایی اقتصادی و تقویت سیاست همسایگی از دیگر توجهات راهبردی دولت 
و دستگاه دیپلماسی است.  مرکز سخنگویی و دیپلماسی عمومی وزارت امور 
خارجه نیز در این دوره همگام و همســو با دیگر معاونت ها و دوایر سیاسی و 
واحدهای مختلف سیاسی، اقتصادی، حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه 

در خدمت تحقق اهداف سیاست خارجی کشور خواهد بود.
ســخنگوی وزارت خارجــه در این جلســه گفت: ضــروری و الزم می دانم از 
تالش های ارزنده برادر و همکار فاضلم آقای سعید خطیب زاده تشکر و قدردانی 
کنم و به ایشــان خسته نباشید بگویم و برای ایشــان آرزوی مزید توفیق در 
خدمت به نظام مقدس جمهوری اســالمی می کنم.وی همچنین اعیاد قربان 

و غدیر را تبریک گفت.

 ایجاد ثبات و آرامش در منطقــه نیازمند تغییر عملی در رفتارهای 
آمریکاست

کنعانی در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات جو بایدن رئیس جمهور آمریکا که 
مدعی شــده افزایش فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک به ایران میزان حمالت 
تحت حمایت ایران به نیروهای آمریکایی را در مقایسه با دو سال قبل کاهش 
داده است، گفت: جای بسی تعجب است، اگر دولتمردان آمریکایی فکر می کنند 
با بیان جمالتی از این قبیل یا نوشتن مقاالتی در یک روزنامه می توانند نتیجه 
عملکرد سوء، مخرب و ویرانگر خود را که در طول سالیان متمادی در منطقه و 
به خصوص در منطقه غرب آسیا اعمال و اجرا کردند توجیه و تبیین کنند.وی 
افزود: آقای بایدن و مقامات آمریکایی حتما می دانند نگاه مردم منطقه نسبت 
به سیاســت مداخله جویانه آمریکا در منطقه چیست. در آستانه سفر رئیس 
جمهور آمریکا به منطقه قرار داریم. ایشان در مقاله خودش هم یکی از اهداف 
اساســی ســفرش را کمک به تقویت صلح و امنیت در منطقه و ایجاد ثبات و 
آرامش در منطقه و حل و فصل اختالفات عنوان کرد. من خیلی تالش می کنم 
که خوشبین باشم، ولی گمان می کنم نگاهی اجمالی به سنت سیاست خارجی 
آمریکا در طول سالیان متمادی در منطقه و جهان نشان می دهد این اظهارات 
نمی تواند اظهارات توام با سیاســت عملی آمریکا در منطقه باشد.کنعانی بیان 
کرد: ایجاد صلح و ثبات و آرامش در منطقه نیازمند تغییر عملی در رفتارهای 
مخرب دولت آمریکاست. ماهیت رژیم غاصب صهیونیستی در منطقه نامشروع 
و غیرقانونی اســت و طی هفت دهه تاریخی تمام عیار از جرم و اشــغالگری و 
نقض قانون اســت. آمریکا حامی تمام عیار و بدون قید و شــرط این رژیم در 
منطقه است. سیاســت مداخله جویانه آمریکا در کشورهای منطقه سیاستی 
غیرقانونی اســت. حضور نظامی آمریکا در کشورهای منطقه غیرقانونی بوده 
است. حضور غیرقانونی آمریکا در کشورهای منطقه از جمله عراق و افغانستان 
آورنده ثبات و نظم و امنیت در این کشــورها نبوده و خسارات گسترده مادی 
و معنوی و بشری برای مردم منطقه و رنج، درد و اندوه را برای آنها به ارمغان 
آورده است.سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: دولت آمریکا نمی تواند با 
یک مقاله و با اظهارنظر رئیس جمهور این کشور فرافکنی کند و احیانا اقدامات 
علیه حضور نیروهای نظامی آمریکا در منطقه را به ایران یا به نیروهای منتسب 
به ایران منتسب کند.کنعانی ادامه داد: دولت آمریکا باید بداند سیاست خشونت 
آمیز در منطقه و حمایت از نیروهای طرفدار رفتارهای خشونت آمیز در منطقه 
باعث ایجاد عکس العمل خواهد شد و آن چیزی که در ارتباط با رفتار مردم در 
منطقه علیه آمریکا و نیروهای آمریکایی وجود دارد و مشاهده می کنند، نتیجه 

سیاست های غلط دولت آمریکاست. 

 امیدواریم بزودی شاهد آزادی اسداهلل اسدی باشیم
ســخنگوی وزارت امور خارجه درباره آخرین وضعیت اسداهلل اسدی دیپلمات 
بازداشــت شــده ایرانی در بلژیک بیان کرد: به طور قطع پیگیری آزادی هر 
چه ســریع تر این دیپلمات عزیز جمهوری اسالمی ایران از ابتدای دستگیری 
غیرقانونی ایشان و دســتگیری و بازداشت مغایرت آمیز ایشان با کنوانسیون 
وین در پیگیری های وزارت امور خارجه و تمامی دوایر ذیربط دولتی جمهوری 
اسالمی ایران قرار داشته و دارد.به گزارش فارس، وی با بیان این که آزادی بی 
قید و شرط اســداهلل اسدی درخواست جدی و موکد جمهوری اسالمی ایران 
اســت، افزود: گفت وگوها و مشورت های سیاسی با مقامات بلژیک برقرار است 
و ارتباط و مشــورت های نزدیکی در حوزه قضایی با دولت بلژیک برقرار است.

کنعانی ادامه داد: امیدواریم در بســتر اقدامات انجام شده و پیگیری هایی که 
تاکنون صورت گرفته و تالش هایی که تا االن انجام دادیم، بزودی شاهد آزادی 
این دیپلمات ارزنده جمهوری اسالمی ایران باشیم و گمان می کنیم که دولت 
بلژیک هم باید به درخواســت قانونــی و به حق ایران توجه کند و تحت تاثیر 
جوسازی یک جریان روسیاه و کامال شناخته شده که تصویر و کارنامه سیاهی 
در ارتباط با ملت ایران دارد،  قرار نگیرد و ان شــاءاهلل بزودی شاهد آزادی این 

دیپلمات ایرانی باشیم.
ادامه در صفحه دوم

میرکاظمی در حاشیه جلسه دولت

 چیزی به اسم ارز ترجیحی ۴۲۰۰ وجود ندارد
جزئیات پرداخت یارانه و معوقات 

معترضان و جاماندگان

پای خودرو پس از گذر از فراز و نشیب های بسیار دوباره به بورس باز شد

موافقت شورا با عرضه خودرو در بورس

افرادی که اعتراض خود را نسبت به عدم دریافت یارانه، ثبت یا به عنوان متقاضی جدید ثبت نام کرده  و در 
مرحله شناسایی و دهک بندی تعیین  تکلیف شده اند، درصورت قرار گرفتن بین دهک اول تا نهم مشمول 
پرداخت یارانه خواهند بود و تا آخر هفته جاری برایشــان معوقه نیز پرداخت می شود.به گزارش ایسنا، در 
اردیبهشت ماه سال جاری و با تغییر رویه در پرداخت یارانه های نقدی، از بین ۷۸ میلیون نفر یارانه بگیر ۴۵ 
هزار و ۵۰۰ تومانی، حدود شــش میلیون نفر حذف و باقی مانده در قالب ۹ دهک مشــمول دریافت یارانه 
شــدند. بر این اســاس مبلغ  ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر برای دهک اول تا ســوم و ۳۰۰ هزار تومان 
برای هر نفر دهک چهارم تا نهم از اردیبهشــت ماه پرداخت شده است.در این بین بخشی از افرادی که تا 
اردیبهشت ماه یارانه می گرفتند و از ماه خرداد در دهک دهم قرار گرفته و یارانه شان حذف شده، نسبت به 

این موضوع اعتراض داشتند....

آخرین اخبار درباره طرح هوشمندسازی یارانه نان

افزایش قیمت و محدودیت خرید نان نداریم

جهان همچنان در اضطراب همه گیری کرونا
کنعانی سخنگوی جدید وزارت امور خارجه: 

زمان و مکان مذاکرات رفع تحریم  بزودی تعیین می شود
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3

7

6

2

2

کاهش دمای هوای تهران
بر اساس بررسی داده ها و نقشه های پیش یابی هواشناسی وضعیت جوی 
استان تهران، آسمان صاف تا کمی ابری و کاهش نسبی دما پیش بینی 
می شود.به گزارش ایسنا، بر اساس بررسی داده ها و نقشه های پیش یابی 
هواشناسی، وضعیت جوی استان تهران طی پنج روز آینده، آسمان صاف 
تــا کمی ابری، گاهی همراه با وزش باد و برای امروز)۲۲ تیرماه( کاهش 
نسبی دما در ســطح استان پیش بینی می شود.بر اساس اعالم اداره کل 
هواشناسی اســتان تهران، ورامین با بیشینه دمای ۴۳ درجه سانتیگراد 
گرمترین نقطه اســتان تهران در ۲۴ ساعت گذشته گزارش شده است.

آسمان تهران فردا ) ۲۳ تیرماه( صاف و گاهی وزش باد با حداقل دمای 
۲۴ و حداکثر دمای ۳۵ درجه سانتیگراد و طی  جمعه )۲۴ تیرماه( صاف 
و در بعضی ســاعت ها همراه با وزش بــاد با حداقل دمای ۲۵ و حداکثر 

دمای۳۶ درجه سانتیگراد پیش بینی می شود.
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گزیده خبر

امیرعبداللهیان: 
برای توافق خوب و پایدار جدی هستیم

وزیر امور خارجه در دیدار نخســت وزیر و وزیر خارجه 
واتیــکان با بیان اینکه برای توافق خوب و پایدار جدی 
هستیم، گفت: در طول مذاکرات ابتکارات و انعطاف های 
مهمــی را ارائه کرده ایم ولی الزم اســت آمریکا نیز با 
واقع بینی، شرایط را برای نهایی شدن توافق مهیا کند.

به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، حسین امیرعبداللهیان وزیر 
امور خارجه جمهوری اسالمی ایران ظهر روز سه شنبه به وقت محلی با کاردینال 
پیترو پارولین نخســت وزیر واتیکان و همچنین اسقف اعظم پاول گاالگر وزیر 
امور خارجه واتیکان گفتگو و تبادل نظر کرد.طرفین در این گفت وگوها در مورد 
عالیق و نگرانی های مشــترک در قبال تحــوالت بین المللی و منطقه ای تبادل 
نظر کردند و ضمن بررســی روابط دوجانبه، در مورد تدارک ســاز و کار ارتقای 
همکاری های مشترک توافق و اهمیت گفتگوهای بین ادیان که پیرو سفر آیت 
اهلل اعرافی به واتیکان مورد بررســی قرار گرفته را مورد تاکید قرار دادند.وزرای 
خارجه جمهوری اســالمی ایران و واتیکان همچنین ضمن تبادل نظر در مورد 
راههای استحکام بخشیدن به صلح و ثبات جهانی و منطقه ای، بر ضرورت حل و 
فصل سیاسی بحران ها تاکید کردند. وزیر خارجه کشورمان در این دیدار، آخرین 
وضعیت مذاکرات رفع تحریم ها را تشــریح و تاکید کرد که جمهوری اســالمی 
ایران برای توافق خوب و پایدار جدی است و افزود: ما در طول مذاکرات ابتکارات 
و انعطافهای مهمی را ارائه کرده ایم ولی الزم اســت طرف آمریکایی نیز با واقع 
بینی، شرایط را برای نهایی شدن توافق مهیا کند.در این مالقات در مورد مسائل 
منطقه ای تبادل نظر شــد و دو طرف بر ضرورت اســتقرار صلح و امنیت پایدار، 
بویژه در منطقه غرب آسیا تاکید کردند. وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: 
جمهوری اسالمی ایران در راستای ایفای مسؤولیت جهانی در مقایله با تروریسم، 
با مجاهدت های ســردار شهید قاسم ســلیمانی، نقش مهمی را در حفاظت از 
مسیحیان ایزدی عراق و نیز مسیحیان سوریه در برابر تروریست های جنایتکار 
داعش ایفا کرده، امری که مورد قدردانی واتیکان است.امیرعبداللهیان همچنین 
گفت: جمهوری اســالمی ایران همانقدر که با جنگ در  اوکراین مخالف است و 
از راه حل سیاسی برای پایان بخشیدن به آن حمایت می کند، با جنگ در دیگر 
مناطق جهان نیز مخالف است. وزیر امور خارجه کشورمان افزود: ما به ویژه نگران 
هرگونه بحرانی شدن شرایط در شمال سوریه هستیم و تالش های مهمی را برای 
جلوگیری از بروز یک بحران جدید صورت داده ایم. در این دیدار دیدگاه مشترک 
جمهوری اسالمی ایران و واتیکان در خصوص استفاده سیاسی از ابزار تحریم های 
فرامرزی غیرقانونی، مورد تاکید قــرار گرفت.امیرعبداللهیان رویکرد جمهوری 
اسالمی ایران را برای حل سیاسی بحران های یمن، اوکراین و افغانستان تبیین 
کرد. وزیر خارجه کشــورمان طرح دموکراتیک جمهوری اســالمی ایران برای 
برگزاری رفراندوم در بین فلسطینی های اصیل شامل مسلمان، مسیحی و یهودی 
را برای واتیکان تشریح کرد.وضعیت در لبنان نیز مورد ارزیابی امیرعبداللهیان و 
نخست وزیر واتیکان قرار گرفت.وزیر خارجه کشورمان همچنین از وزیر خارجه 

واتیکان برای سفر به تهران دعوت کرد.

امیر سرلشکر موسوی:
اقدامات بزرگ ارتش، ناشناخته مانده است

فرمانده کل ارتش با بیان اینکه خیلی از برجستگی  ها، 
مزیت ها و اقدامات بزرگ ارتش، ناشناخته مانده است، 
گفت: بسیار برای مردم شیرین وجذاب و الگویی برای 
نسل های آینده خواهد بود که ببینند یک ارتش چگونه 
در محاصره کامل مشــکالت، در تحریم و در سختی ها 
توانســت از تمامیت ارضی واستقالل کشور دفاع کند و قدرت  چندبرابری برای 
خود در دفاع از کشور ایجاد کند.به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی ارتش، 
امیر سرلشکر  سید عبدالرحیم موســوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی 
ایران با اشاره به اقدامات ارتش در دوران دفاع مقدس افزود: شناساندن شهدای 
بزرگ و حتی گمنامی  که کارهــای تعیین کننده در دوران دفاع مقدس انجام 
دادنــد، طراحان جنگ در اتاق های عملیــات قرارگاه ها و فرماندهان بزرگی که 
عملیات های سرنوشت ساز را فرماندهی کردند، از وظایف اصلی ما است.فرمانده 
کل ارتش تصریح کرد: پس از دفاع مقدس هم در جبهه مقاومت، ارتش اقداماتی 
را انجــام داده که زمان بیان خیلی از آنها هنوز فرا نرســیده و همان مقدار که 
بیان شده نیز هنوز به خوبی منتشر نشده، لیکن تشریح آن برای مردم، شیرین 
و جذاب و الگویی برای نسل های آینده خواهد بود که ببینند یک ارتش چگونه 
در محاصره کامل مشکالت، در تحریم و در سختی ها توانست از تمامیت ارضی، 
استقالل کشــور، نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و از مرزهای کشور دفاع 
کند و ماموریت خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهد و با تمام ضرباتی که 
در دفاع مقدس خورده بود، دوباره از درون، قدرت  چندبرابری برای خود در دفاع 
از کشور ایجاد کند.امیر سرلشکر موسوی تاکید کرد: امروز شاهد هستیم که در 
عرصه های مختلفی که برای یک ارتِش به روز و کارآمد نیاز است، ارتش جمهوری 
اســالمی ایران سرآمد است. بخشــی از مواردی که خدمت ریاست محترم قوه 
قضاییه بیان شد، مردم عزیز هنوز اطالع ندارند و اینها نیز، همه حرف نیست و 
نمی توان 43 ســال را در یک مستند 50 دقیقه ای خالصه کرد و البته فرصت 
طرح خیلی از اقدامات مهم انجام شده نیز در این جلسه وجود نداشت.وی ادامه 
داد: وظیفه ما و البته هنرمندان، نویســندگان، رسانه ها، صاحبان سخنگاه، ائمه 
جمعه و  دیگر بزرگواران و دلسوزان است که در  این حوزه فعالیت بیشتری کنند 
تا دنیا بداند نظامی مانند نظام جمهوری اسالمی ایران، وقتی یک نیروی مسلح 
آن تحت فرماندهی شخصیتی مانند حضرت امام )ره( و مقام معظم رهبری قرار 

می گیرد، چگونه می تواند برای آیندگان الگو، موفق و سرآمد باشد.

رئیس جمهور در جلسه هیات دولت:

ایرانازمواضعبهحقومنطقیخودعقبنشینینمیکند
رئیس جمهور با بیان اینکه جمهوری اسالمی از مواضع به حق 
و منطقی خود عقب نشــینی نمی کند، به آمریکایی ها توصیه 
کرد که به جای تکرار تجربه شکســت خورده فشار حداکثری 
به ملت ایران، واقعیت ها را ببینند و از گذشــته درس عبرت 
بگیرند.به گزارش ایسنا، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در جلسه 
روز چهارشــنبه هیــات دولت در واکنش بــه ادعاهای اخیر 
آمریکایی هــا در خصوص برجام گفــت: آمریکایی ها گفته اند 
ایران باید به برجام برگردد، در حالی که جمهوری اســالمی 
هرگز از برجام خارج نشده و این آمریکا بوده که نقض پیمان 
کرده است.رئیس جمهور افزود: امروز نه تنها برای اروپایی ها 
به عنوان متحــد آمریکایی ها در مذاکــرات، بلکه برای همه 
ملت های جهان سؤال شــده است که چرا آمریکا به تعهدات 
خود در برجام پایبند نماند و از آن خارج شد؟رئیسی با اشاره 
به تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران اظهار داشــت: 
آمریکایی ها بارها گفته اند فشــاری که به ملت ایران تحمیل 
کردند بی سابقه و حداکثری بوده اما سخنگوی وزارت خارجه 
این کشور رســماً اعالم کرد این فشارها به هیچ وجه کارساز 
نبوده و مفتضحانه شکســت خورده اســت.رئیس جمهور با 
بیان اینکه جمهوری اسالمی از مواضع به حق و منطقی خود 
عقب نشــینی نمی کند، به آمریکایی ها توصیه کرد که به جای 
تکرار تجربه شکســت خورده فشــار حداکثری به ملت ایران، 
واقعیت ها را ببینند و از گذشــته درس عبرت بگیرند.رئیسی 
افزود: آمریکایی ها باید در طول 43 ســال اخیر متوجه شده 

باشــند که نمی شــود با زبان زور با ملت ایران سخن گفت؛ 
این عجیب اســت که آنها باز هم می خواهند با همان ادبیاتی 
ســخن بگویند که حتماً نتیجه ای برای آنها نخواهد داشــت.

رئیس جمهور گفت: جمهوری اســالمی ایران در مذاکرات با 
۱+5 و ۱+4 همواره کاماًل عقالنی عمل کرده و خواســته های 
منطقی خود را مطرح کرده است. امروز هم تیم مذاکره کننده 
خواســته ای خــارج از چارچوب ها مطرح نکــرده و در تداوم 

مسیری که تاکنون طی شده، بر اساس موازین عمل می کند.
رئیســی در ادامه با اشــاره به سفر مســئوالن آمریکایی به 
منطقــه تأکید کرد: اگر رفت وآمدهــای مقامات  آمریکایی به 
کشورهای منطقه برای تحکیم موقعیت رژیم صهیونیستی و 
عادی سازی روابط این رژیم با برخی کشورهاست، تالش های 
آنها به هیچ عنوان برای صهیونیست ها امنیت ساز نخواهد بود.

رئیس جمهور خطاب بــه آمریکایی ها گفت: اگر می خواهید 

بدانید که عملکرد و رفت وآمدهای شــما در منطقه چه اثری 
داشــته، با چشــم باز موضع ملت ها را نگاه کنید که نفرت از 
صهیونیســت ها و جنایات این رژیم در دل آنها افزایش یافته 
است.رئیســی همچنین با تأکید بر اینکه جمهوری اسالمی 
ایــران تمام تحوالت منطقه را به دقت زیر نظر دارد و از هیچ 
تحرکی غافل نیســت، خاطرنشان کرد: بارها به کسانی که از 
ســوی آمریکایی ها پیام آورده اند گفته ایم که اگر کوچکترین 
حرکتی علیه تمامیت ارضی ایران انجام شود، با عکس العمل 
قاطع ما مواجه خواهد شد.رئیس جمهور در بخش دیگری از 
سخنان خود، به موضوع ارتقای زیرساخت های رفاهی در حوزه 
آموزش عالی اشاره کرد و با تاکید بر ضرورت توسعه، نوسازی 
و تجهیز خوابگاه های دانشجویی، بویژه خوابگاه های دانشجویی 
متاهلی، خواســتار برنامه ریزی دقیق برای مشــارکت اقشار 
مردمی و َخّیرین و همچنین همکاری بنیادها و مؤسسات در 
احداث این خوابگاه ها شد.رئیسی همچنین توجه دستگاه ها به 
خدمت رسانی شایسته به مردم و مطالبات آنها را مورد تأکید 
قــرار داد و با بیان اینکه هیچ کاری مهم تر از خدمت به مردم 
و حفظ آرامش و امید در جامعه نیســت، از افزایش ســرمایه 
اجتماعی و امید در دل مردم به عنوان اَبَرپروژه دولت سیزدهم 
یاد کرد.رئیس جمهور متذکر شد: همه کارگزاران دولت باید 
خود را موظف به امیدآفرینی در جامعه بدانند و هرکس نسبت 
به امور مردم بی توجه باشد و آگاهانه یا ناآگاهانه مردم را ناامید 

کند، خالف راهبرد نظام و دولت حرکت می کند.

ادامه از صفحه اول
 طنز تلخ/ پاســخ قاطع بــه اقــدام نابخردانه رژیم 

صهیونیستی
کنعانی درباره اظهارات نخســت وزیر رژیم صهیونیستی مبنی 
بــر این که همچنــان آزادی عمل داریم تا با برنامه هســته ای 
ایــران مقابله کرده و اقداماتی را علیــه این برنامه انجام دهیم 
و این که بایدن حامل پیام صلح اســرائیل برای عربستان است 
نیز بیان کرد: این هم طنز تلخی اســت، رژیمی که عضو هیچ 
کدام از معاهدات عدم اشاعه و نظارت های بین المللی در حوزه 
هســته ای نیست و تاریخچه ســیاه و روشنی از نقض قوانین و 
مقررات بین المللی و تاریخچه  طوالنی از تجاوز به حقوق ملت ها 
و اشــغالگری دارد و زرداخانه  بزرگی از امکانات و تســلیحات 
هسته ای را جمع کرده درباره فعالیت های صلح آمیز هسته ای 
ایران اظهارنظر می کند. این هم از طنزهای تلخ دنیای سیاست 
اســت.وی گفت: فعالیت های هسته ای جمهوری اسالمی ایران 
کامال روشــن و قانونی اســت و عضو آژانس بین المللی انرژی 
اتمی و معاهده عدم اشــاعه اســت و تمامی فعالیت های ایران 
زیر نظر آژانس انجام می شــود. هرگونه فعالیــت ایران در این 
حوزه با نظارت آژانس صورت می گیرد. رژیم صهیونیســتی با 
دارا بودن زرداخانه هســته ای و عــدم عضویت در معاهده عدم 
اشــاعه حق ندارد در ارتباط با فعالیت های هسته ای صلح آمیز 
ایران اظهارنظــر کند.کنعانی ادامه داد: توانمندی هســته ای 
رژیم صهیونیســتی و زرداخانه هســته ای این رژیم که تحت 
هیچگونــه نظارت بین المللی قرار نــدارد خطری برای صلح و 
امنیت بین المللی اســت و این مسؤولیت مجامع بین المللی و 
ســازمان ملل و کشورهای عضو سازمان ملل و آژانس است که 
به وضعیت هســته ای این رژیم رسیدگی کرده و آن را مجبور 
کنند که تحت مقررات عدم اشــاعه قــرار بگیرد و به الزامات و 
مسؤولیت های بین المللی تن دهد. متاسفانه قانون گریزی این 
رژیم نتیجه حمایت تمام عیار و بی قید و شرط برخی کشورها 
از جمله آمریکاســت و معتقدم هرگونــه اقدام غیرقانونی رژیم 
صهیونیســتی در ارتباط با ایران مســؤولیت آن نه تنها با این 
رژیم بلکه کشورهایی اســت که از این رژیم حمایت می کنند.

ســخنگوی وزارت خارجه بیان کرد: ایران به طور قطع هرگونه 
اقــدام نابخردانه این رژیم را با جدیت و با قاطعیت و به صورت 

پشیمان کننده پاسخ خواهد داد.

 انتظــار ایــران از مقامات هیأت حاکمه سرپرســتی 
افغانستان

وی درباره درگیری نیروهای مرزبانی ایران و طالبان در روزهای 
گذشته گفت: مسائل ما با افغانستان متنوع و متکثر است. یکی 
از موضوعاتی که در ماه های اخیر در ارتباط با کشور همسایه ما 
افغانستان به صورت متناوب گزارش می شود برخی رخداد ها و 
نابسامانی و احتماال اصطکاک های مرزی است. ارتباطات مقامات 

جمهوری اســالمی ایران با مقامات هیأت حاکمه سرپرســتی 
موقت افغانســتان به صورت مستمر برقرار است. جهات ذیربط 
ایرانی با مراجع مرتبط افغانستان در حوزه مرزی ارتباط نزدیک 
دارند و چند دور گفت وگوهای کمیته مشترک مرزی نیز برگزار 

شده است.

  زمان و مکان مذاکرات بزودی تعیین خواهد شد
کنعانی خاطرنشــان کرد: جمهوری اسالمی ایران همچنان به 
روند مذاکرات پایبند اســت. مذاکرات به روال گذشته از طریق 
تبادل پیام چه در سطح وزیر خارجه با آقای جوزپ بورل و چه 
در ســطح آقای باقری مذاکره کننده ارشــد کشورمان با آقای 
انریکه مورا در جریان است. نحوه جمع بندی در خصوص ادامه 
مذاکرات و همچنین مکان مذاکــرات در ارتباطات و پیام های 
طرفینی در حال رایزنی اســت و زمان و مکان مذاکرات بزودی 
تعیین خواهد شد.به گزارش فارس، وی گفت: عدم تعیین زمان 
و محل مذاکــرات را به معنای پایان مذاکرات تلقی نمی کنیم. 
جمهوری اسالمی ایران در مسیر مذاکره قرار دارد و این مسیر 
را تــا زمانی که طرف های مقابل به روند مذاکره و دیپلماســی 
چندجانبه پایبند باشند، ایران در این مسیر قرار خواهد گرفت. 
البته همانطور که دولــت و وزارت خارجه بارها اعالم کرده اند 
اساســا جمهوری اسالمی ایران روابط خارجی و به ویژه توسعه 
روابط اقتصادی و تجاری خودش را معطل برجام و گفت وگوهای 
هسته ای برای رفع تحریم ها نخواهد کرد.کعنانی افزود: امیدواریم 
با رویکرد سازنده و همراه با حسن نیت همه طرف های مذاکره 
از جمله آمریکا که مسؤول اصلی و قطعی شراط فعلی حاکم بر 
روند مذاکرات است، امکان جمع بندی روند و نتایج مذاکرات در 
آینده نزدیک فراهم شود.وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسالمی 
ایران در دستیابی به توافقی که تامین کننده منافع ملت ایران 
باشــد و تضمین کننده منافع اقتصادی ایران ناشــی از توافق 
برجام باشــد در این مسیر جدی هســتیم و تاکنون بیشترین 
ابتکارات را ایران در طول مذاکرات ارائه کرده است. معتقدم این 
طرف های مقابل هستند هم طرف اروپایی و هم مشخصا طرف 
آمریکایی که باید تصمیم سیاسی خودشان را بگیرند که آیا روند 

مذاکرات را در آینده به نتیجه برسانند.

 توصیه به دولت فرانسه
وی همچنین در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار خبرگزاری فارس 
درباره هشدار فرانسه به شهروندان این کشور برای عدم سفر به 
ایران هم گفت :  متاســفانه طرف فرانسوی بر مبنای یک رفتار 
غیرحرفه ای، چندمین بار اســت که چنین هشداری را در وب 
سایت وزارت خارجه فرانسه درباره هشدارهای امنیتی سفر به 
ایران منتشر کرده است. مبنای این هشدار و رفتار، یک رویکرد 
سیاسی اســت و هیچ انطباقی با وضعیت امنیتی داخلی ایران 
ندارد.کنعانی بیان کرد: آمارهای رسمی نشان می دهد در طول 

یک ســال گذشــته با فروکش کردن همه گیــری کرونا روند 
مسافرت توریست از کشــورهای خارجی از جمله فرانسه روند 
افزایشی بوده اســت. حتی شاهد افزایش گردشگران فرانسوی 
هســتیم. جمهوری اســالمی ایران به خوبی و کامال برجسته 
مشخص است که یکی از کشــورهای با ثبات در منطقه غرب 
آسیا است و شاهد کمترین رخدادهای امنیتی برای گردشگران 
خارجی بودیم. مردم ایران کامال مهمان نواز هســتند. سیاست 
دولت آقای رئیســی بر این قرار گرفته که زمینه ها و بسترهای 
الزم را در داخــل برای افزایش پذیرش گردشــگران خارجی 
فراهم کنــد.وی افزود: ایران به همه گردشــگران خارجی و از 
جمله فرانســه که عالقه مندند به ایران سفر و از اماکن تاریخی 
و فرهنگــی ایران بازید کنند، خوشــامد می گویــد و با آغوش 
باز پذیرای گردشــگران خواهد بود و به دولت فرانســه توصیه 
می کنیم به این مسائل حرفه ای نگاه کند و مسائل سیاسی را به 
موضوعات گردشگری و امنیت گردشگران ارتباط و پیوند ندهد.

 سوئد هر چه سریع تر زمینه آزادی حمید نوری را فراهم 
کند

وی درباره وضعیت حمید نوری زندانی ایرانی در ســوئد گفت: 
ســفارت ایران در سوئد و وزارت خارجه موضوع نوری شهروند 
ایرانی زندانی در ســوئد را در دســتورکار خود قرار داده است. 
فضاســازی سیاســی یک جریان معاند و تروریســتی زمینه 
دستگیری این شهروند ایرانی را در سوئد فراهم کرده است.باید 
به وضعیت ســالمت و درمان ایشان توجه جدی شود. به دولت 
سوئد تأکید جدی کردیم و ارتباط وزارت خارجه با سوئد برقرار 
بوده و گفت وگوی تلفنی هفته گذشته امیرعبداللهیان با همتای 
ســوئدی برقرار شــد و تأکید ویژه ای وزیر خارجه در ارتباط با 
ضرورت رعایت حقوق قانونی این شهروند ایرانی و دسترسی به 
وکیل و پزشک برای دریافت خدمات درمانی و دیدار و گفت وگو 
با خانواده خودش و اینهــا را به صورت جدی مورد تاکید قرار 
دادیم و انتظار داریم دولت سوئد نگاه سیاسی را از دریچه یک 
جریان معاند کنار بگذارد و هر چه ســریع تر زمینه آزادی این 

شهروند ایرانی را فراهم کند.

 مناسبات ایران و مصر
ســخنگوی وزارت خارجه درباره مناسبات ایران و مصر گفت: 
ارتباط دیپلماتیک بین دو کشور از طریق دفاتر حفاظت و دیگر 
سطوح دیپلماتیک در چارچوب های مختلف برقرار است. در این 
ارتباط معتقدم وجود گفت وگوها و ارتباطات رسمی دیپلماتیک 
کمک می کند دو کشور دیدگاه های خود را منتقل کنند و نیاز به 
ایفای نقش میانجی نداشته باشیم. به خاطر نوع روابط سیاسی 
در برخی سطوح ارتباطات و همکاری های بسیار خوبی داریم در 
حوزه سازمان های تخصصی بین المللی دو کشوری هستند که 
همکاری ها و مشورت های مستمر و سازنده ای را در طول سالیان 
متمادی داشــتند و این ارتباط وجود دارد. عالیق و مشترکات 
تاریخی و تمدنی بین دو کشــور زیاد اســت. اینکه کشوری با 
حســن نیت ایفای نقش کند که روابط دو کشور به هم نزدیک 
شود ایران قطعا استقبال می کند ولی اینکه گفت وگویی برگزار 

شده در حد گمانه زنی مطبوعاتی می دانم و االن نمی توانم تایید 
کنم. وی درباره روابط ایران و عربســتان و مذاکرات بغداد هم 
گفت: با تالش های دیپلماتیک بسیار خوب و توام با حسن نیت 
دولت عراق گفت وگوهای خوبی در چند دور بین دو کشور ایران 
و عربســتان در بغداد برگزار شــد. جمع بندی ما این است که 
نتیجه مذاکرات امیدوارکننده، دلگرم کننده و رو به جلو بوده و 
عالقه مندی بین دو طرف برای تداوم گفت وگوهاست. امیدواریم 
در نشست آتی گام ملموسی به ســمت جلو برداریم و با اراده 
سیاسی عراق و ایران و عربستان گمان می کنم در نشست بعدی 

شاهد اتفاقات بهتری خواهیم بود.

 سفر پوتین و اردوغان به تهران
سخنگوی وزارت خارجه همچنین درباره سفر پوتین و اردوغان 
به تهران بیان کرد: روابط بســیار خوبی بیــن ایران و ترکیه و 
ایران رو روســیه و سه کشــور به صورت سه جانبه وجود دارد 
و اراده مثبت بین ســه کشور برای ارتقای سطح همکاری ها در 
چارچوب دوجانبه و سه جانبه وجود دارد و شاهد ارتباط مثبتی 
طی روزهای آینده خواهیم بود. چون سفر در حال برنامه ریزی 
دقیق است اجازه دهیم دولت و سخنگوی دولت طی چند روز 

آینده اطالعات تفصیلی برای حوزه رسانه ارائه کند.

دولت آمریکا مسؤولیت وضعیت موجود است
وی درباره اظهارات جیک ســالیوان مبنی بــر این که توپ در 
زمین ایران اســت و ایران باید تصمیم بگیرد، گفت: سیاســت 
انداختن توپ از سوی آمریکا به زمین ایران یک سیاست بی اثر 
و بی فایده است. دولت آمریکا مسؤول وضعیت موجود در روند 
توافق هسته ای است و باید به مسؤولیت های خود عمل کند و از 
اتهام زنی به ایران خودداری کند. این سیاست کمکی به دولت 
آمریکا، شــرکای آن و ایجاد توافق نخواهد کرد. در این ارتباط 
موضع ایران روشن اســت و به صورت رسمی و در مذاکرات از 

طریق طرف های اروپایی به دولت آمریکا اعالم شده است. 

 روابط رو به جلوی ایران و روسیه
وی در پاسخ به ســؤالی درباره مناسبات ایران و روسیه و سفر 
هفته آتی پوتین به تهران گفت: روابط ایران و روسیه گسترده 
و متنوع و در پرتو اراده سیاســی رهبران عالی دو کشور رو به 
جلو است. این روابط حوزه خاص و محدودی را در برنمی گیرد. 
دو طرف به این جمع بندی رسیدند که روابط خود را در سطح 
عالی در همه حوزه ها گسترش دهند. هدفگذاری دو کشور این 
است که مناسبات تجاری و اقتصادی دو کشور هم طراز و همگن 
با روابط خوب سیاســی دو کشــور ارتقا یابد. ارتقای مناسبات 
اقتصادی و تجاری نیازمند زیرساخت های الزم در حوزه بانکی 
است و این حوزه از زمینه های مذاکرات دو کشور بوده و انگیزه 
و اراده مثبتی وجود دارد که مکانیسم های دوجانبه برای تسهیل 
همکارهای دو کشور فراهم شود. امیدوارم این سفرها و تبادل ها 
و مشورت های مشترک در سطوح مختلف کمک کند که منافع 
مشترک دو کشــور و دو ملت ایران و روسیه در پرتو گسترش 

روابط اقتصادی همگام با حوزه سیاسی تامین شود.

کنعانی سخنگوی جدید وزارت امور خارجه: 
زمان و مکان مذاکرات رفع تحریم  بزودی تعیین می شود

تهران - ایرنا - فرمانده نیروی 
زمینی ارتش بــا بیان اینکه 
جهان با دیدن قدرت پهپادی 
ارتش انگشت به دهان مانده 
اســت، گفت: با ظرفیت های پیشــین به دنبال ایجاد 5 یگان جدید 
پهپادی در سطح نزاجا هستیم. به گزارش خبرنگار دفاعی ایرنا، امیر 
ســرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش صبح دیروز 
چهارشنبه در دوازدهمین جشنواره مالک اشتر که در ستاد هوانیروز 
برگزار شد، با اشاره به اهمیت جهاد تبیین در سطح نیروهای مسلح 
اظهارداشــت: ما در نزاجــا 3 اصل والیت مــداری، عدالت محوری و 
شایسته ساالری را در رأس امور خود قرار داده ایم و تالش می کنیم تا 

آنچه که رهبری اراده فرموده در نیروی زمینی تحقق یابد.
وی افزود: ما در حوزه جهاد تبیین پیشقدم ترین سازمان بوده و هیئت 
جهاد تبیین را تشــکیل دادیم و ۹ همایش اســتانی را در این راستا 
برگزار کردیم تا آنچه مطابق اراده و مطالبه رهبر معظم انقالب اسالمی 
است در سطح نیرو ایجاد کنیم. فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان 
اینکه ما تببین جایگاه والیت در نظام جمهوری اسالمی را در سطح 
نیرو مورد توجه قرار دادیم، ادامه داد: امروز با افتخار اصل والیت فقیه 
را صراط مستقیم می دانیم و در این مسیر با قدرت گام برمی داریم. 
امیر حیدری تاکید کرد: اگر امروز نیروی زمینی موفقیت هایی داشته 
که با ارزیابی های منصفانه اشــراف فرمانده معظم کل قوا توانسته به 
جشــنواره ســطح یک راه پیدا کند، رمزش معطوف شدن در تالش 

برای تحقق منویات و مطالبات رهبر معظم انقالب اســالمی است و 
ما اســاس کار را بر لبیک به ایشــان قرار دادیم.وی با بیان اینکه 30 
طرح لبیک را امروز به عنوان فروع فرماندهی ایجاد کردیم و معتقدیم 
همین فروعات هســتند که اگر درست اجرا شوند اصول را به نتیجه 
می رساند، خاطرنشان کرد: ما در وهله نخست تغییر در ساختار نزاجا 
را در راستای چابکسازی نیروها در دستورکار خود قرار دادیم و تالش 
کردیم تا نیروی زمینی از حالت گستردگی و پراکندگی خارج شده و 
به یگان های متحرک هجومی و واکنش سریع تبدیل شود. فرمانده 
نیروی زمینی ارتش ادامه داد: امروز ســاختار عوض شده و در تالش 
هستیم تا سالح و تجهیزاتمان نیز مطابق با تغییر ساختاری ارتقا یابد 
و بر همین اساس نیز به سمت سالح های دورزن و دقیق زن در حال 

حرکت هستیم. امیر حیدری با بیان اینکه امروز یکی از ارکان اصلی 
پیشرفت تسلیحاتی در نزاجا ورود به عرصه پهپادی است، گفت: باید 
گفت از چندی پیش پیشرفته ترین پهپادها در خدمت نزاجا هستند 
کــه آثار آن در پایگاه پهپادی 3۱3 ارتش دیده شــد و پهپاد کروز و 
پهپاد حیدر نزاجا به رخ جهانیان کشیده شد و جهان با دیدن قدرت 
پهپادی ارتش انگشــت به دهان ماند. وی تصریح کرد: ما پیشــنهاد 
تشکیل 5 گروه پهپاد را به سلسله مراتب فرماندهی داده ایم و برای این 
مار کار درخواست نیروی جدید نکرده و با همان ظرفیت های پیشین 
به دنبال ایجاد 5 یگان جدید پهپادی در ســطح نزاجا هستیم. امیر 
حیدری با بیان اینکه پس از اصالحات در حوزه ساختاری و تسلیحاتی 
به سمت ساخت و نوسازی اماکن سازمانی و پادگانی آمده ایم، گفت: 
۱۷ پادگان باید بسازیم ۲3 هزار منزل سازمانی را نیز باید تکمیل و 
تحویل نیروها دهیم و امروز ۱4 هزار خانه سازمانی زیر بار رفته اند و 
مابقی نیز نوبت به نوبت پیش می روند. فرمانده نیروی زمینی ارتش 
ادامه داد: امروز در 5۲ نقطه کشــور در حال ساخت و ساز هستیم و 

4 هزار واحد ســازمانی را ســاخته و ۱۱ هزار واحد دیگر را تا پایان 
سال می سازیم؛ امسال بایک برنامه ریزی درست سراغ احداث خانه 
شــخصی رفتیم و برعکس گذشته که یک ســهم ملک به افراد می 
دادیــم امروز برنامه ریزی کرده ایم تا در گســتره ایران بزرگ، خانه 
شخصی را بسازیم و بعد در اختیار نیرو قرار دهیم و این در جهت ارج 
نهادن به منزلت و شــأن نیرو است تا دیگر هم و غم خانه دار شدن 
را نداشــته باشند. وی تصریح کرد: امروز نیروی زمینی برای دفع هر 
خطر و تهدید در هر ســطح و مقیاسی آمادگی دارد و این توانمندی 
را در رزمایش فاتحان خیبر نشان دادیم. امروز بالگردهای ما از قدرت 
ناوبری و مقابله به مثل در شــب برخوردارند و برد آتش ما تا شــعاع 
بیست کیلومتری افزایش یافته است.فرمانده نزاجا گفت: امروز قدرت 
زرهی ما انباشته شده و تانک های ما اورهال شده و آماده نبرد هستند 
و توپخانه ما نیز آماده اســت. قدرت توپخانه ما امروز باالترین قدرت 
را در ســطح خاورمیانه دارد و البته باید برای هوشمند کردن حوزه 

توپخانه تالش کنیم.

فرمانده نیروی زمینی ارتش:

جهان از قدرت پهپادی ارتش انگشت به دهان مانده است
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گزیده خبر

زاهدی وفا:
امکان ثبت نام برای دریافت یارانه ۳۰۰ و 

۴۰۰ هزار تومانی همچنان وجود دارد
سرپرســت وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی از تکمیــل اطالعات افرادی که 
مشــمول دریافت یارانه ۳۰۰ -۴۰۰ هزار تومانی هستند خبر داد و گفت: امکان 
ثبت نام همچنان وجود دارد.به گزارش ایســنا، هــادی زاهدی وفا در همایش 
سراسری شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با بیان اینکه به دلیل تغییراتی 
که در شرایط خانوارها ایجاد شــده همیشه امکان تکمیل اطالعات افراد یارانه 
بگیر وجود دارد اظهارکرد: در مرحله نخســت بخشی از اطالعات تکمیل شده 
و پرداخت صورت می گیر د. اما همیشــه این امکان وجود دارد افراد در ســایت 
حمایت ثبت نام کنند.وی ادامه داد: چرا که ممکن است برخی تشکیل خانواده 
بدهند و برخی هم جدا شوند. این سایت تا ۱۰ روز آینده باز می شود. اما به طور 
کلــی ما تالش کرده ایم که اطالعات خود را بر اســاس اطالعاتی که در بانک ها  
داشــتیم به صورت دقیق کامل کنیم.وی با بیان اینکه از ســال آینده سیاست 
دیگری برای یارانه بگیران تعیین خواهد شــد توضیح داد: در ابتدای سال آینده 
تصمیمی اخذ شده و تا پایان سال به آن پایبند خواهیم بود.زاهدی  وفا در پاسخ 
به ســوال ایسنا در مورد شناســایی جاماندگان سهام عدالت نیز گفت: کارهای 
کارشناســی آن انجام شده و در دســتور کار دولت است.وی در پاسخ به سوال 
دیگری در مورد اینکه آیا به عنوان وزیر معرفی خواهد شــد؟ گفت: صبحت هر 

چیزی را باید در زمان مناسب کرد.

جزییات بسته پیشنهادی ساماندهی بازار 
مسکن و اجاره بها مصوب هیات دولت

پیشــنهادی  بســته  دولت  هیــات 
ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها را با 
هدف حمایت از مستأجرین و تشویق 
موجرین قانون مدار به تصویب رساند.
به گزارش ایســنا، هیــات وزیران در 
جلســه صبح دیروز خود به ریاست 
آیت اهلل رئیسی رئیس جمهور، با هدف 

ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها، حمایت از مستأجرین و تشویق موجرین قانون 
مدار و با توجه به ضرورت تکمیل و به روز رســانی اطالعات سامانه ملی امالک 

و اسکان کشور، بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی را به تصویب رساند.
از رئوس بسته مصوب هیات وزیران درخصوص ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها 
می توان به پرداخت تسهیالت کمک ودیعه مسکن، ایجاد مشوق برای موجران، 
نرخ گذاری خدمات مشاورین امالک و ارتقای توان فنی و تخصصی آنها و کمک 
به تکمیل و تحویل پروژه های نیمه تمام مسکن )خصوصی و حمایتی( اشاره کرد.

به موجب مصوبه دولت، بانک مرکزی موظف است با اعالم وزارت راه و شهرسازی 
و مطابق با ضوابط مربوط و در حدود اعتبارات مصوب، امکان پرداخت تسهیالت 
کمک ودیعه مســکن به مســتاجران را در هر ســال فراهم آورد.بانک مرکزی 
همچنین موظف است شرایطی را فراهم آورد که در صورت درخواست مستأجر، 
وی بتواند در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، اصل تســهیالت را در سررسید 
مقرر بازپرداخت نماید و در بازه زمانی دریافت تسهیالت تا بازپرداخت آن صرفاً 
سود تسهیالت را به صورت ماهیانه به بانک پرداخت کند. اقساط پرداختی بابت 
ســود تسهیالت در صورت تغییر سقف زمانی بازپرداخت اصل آن در سال های 
آتی قابل تعدیل بوده و در صورت درخواســت مستأجر سقف زمانی بازپرداخت 
برای یک ســال تمدید می شود و با تشخیص بانک برای سال های آتی نیز قابل 
تمدید خواهد بود.متقاضیان دریافت تســهیالت موضوع این مــاده، با اولویت 
خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، زنان سرپرست خانواده، خانواده های 
دارای سه فرزند و بیشتر، زوج های جوان و خانوارهای دهک های پایین درآمدی 
حســب مورد متناســب با وضعیت هر یک از گروه های مذکور، توسط وزارت 
راه و شهرســازی از طریق ســامانه طرح های حمایتی مسکن، پس از اخذ کد 
رهگیری و ثبت در ســامانه به بانک های عامل معرفی می شوند.همچنین وزارت 
راه و شهرســازی مکلف است با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و 
دارایی بسته های پیشنهادی مشتمل بر مفاد تشویقی از قبیل پرداخت تسهیالت 
جعاله مسکن و مشــوق های مالیاتی را برای موجرینی که واجد یکی از شرایط 

ذیل باشند، تهیه و جهت طی مراحل قانونی به مراجع ذی صالح ارسال نمایند.
الف - تعیین اجاره بها حداکثر به میزان سقف مصوبه شورای عالی

ب - انعقاد قرارداد اجاره برای زمان بیش از یک ســال با رعایت میزان افزایش 
اجاره بها بر اساس مصوبه شورای عالی برای سال های دوم به بعد

نرخ خدمات مشــاورین امالک برای خریــد و فروش ملک بر مبنای درصدی از 
ارزش معامالتی امالک موضوع ماده )۶۴( قانون مالیات های مستقیم، با رعایت 
تبصره های ذیل آن و بــرای امور اجاره ملک بر مبنای درصدی از ارزش اجاری 
موضوع ماده )۵۴( قانون مالیات های مستقیم بر اساس قانون نظام صنفی تعیین 
می شــود و کمیسیون نظارت هر شهرســتان موظف است در اجرای ماده )۵۱( 
قانون نظام صنفی، نرخ های مورد عمل صنف مشاوران امالک را ظرف مدت یک 

ماه پس از ابالغ این مصوبه اصالح نماید.
هر گونه ارایه خدمــات به متقاضیان فروش و اجاره ملک پس از ثبت اطالعات 
طرفین در سامانه امکان پذیر است و مشاورین امالک موظفند بر اساس اطالعات 
اقامتگاه ثبت شــده در سامانه، نســبت به اخذ کد رهگیری از سامانه معامالت 
اقدام نمایند. در راستای اجرای ماده )۱۸( قانون جهش تولید مسکن، مشاورین 
امالکی که بدون اخذ کد رهگیری نســبت بــه انجام معامالت خرید و فروش و 
یا اجاره اقدام نمایند، حسب مورد مشمول مجازات های تخلفات مقرر در قانون 
نظام صنفی و قانون مالیات های مســتقیم می شوند.در راستای عمل به تکلیف 
قانونی مندرج در ماده )۱۸( قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی 
مکلف اســت ظرف مدت سه ماه با همکاری سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
امکان دسترسی و اخذ کد رهگیری توسط عموم مردم از سامانه معامالت را به 

صورت مستقیم فراهم نماید.
حق الزحمه مربوط به هر یک از خدمات مشاورین امالک توسط سامانه معامالت 
محاسبه و در قراردادها و مبایعه نامه ها چاپ می شود. مشاورین امالک موظفند 
حق الزحمه را صرفاً بر اســاس مبلغ محاسبه شده توسط سامانه معامالت و به 

وسیله دستگاه های کارتخوان متصل به سازمان امور مالیاتی اخذ نمایند.
در جهت افزایش عرضه واحدهای مســکونی و به منظور تعیین تکلیف، تکمیل 
و تحویل واحدهای مســکن مهر و نهضت ملی مســکن با پیشــرفت فیزیکی 
)۸۰( درصد و باال که فاقد انشــعاب و کنتور آب، برق، گاز و فاضالب هســتند 
وزارتخانه هــای نیرو و نفــت مکلفند ضمن عمل به تعهدات پیشــین خود در 
خصوص احداث خطوط انتقال آب، برق و گاز و نیز نصب انشعابات و شمارش گر 
)کنتــور(، ترتیبی اتخاذ نمایند تا دســتگاه های خدمت رســان ذی ربط پس از 
تصویــب این مصوبه، عملیات اجرایی را به منظور خدمت رســانی به طرح های 
مســکن مهر و نهضت ملی مسکن مذکور، آغاز و متناسب با امکانات در اختیار 
ایشان، حداکثر ظرف مدت ۶ ماه به صورتی به پایان برسانند که انشعابات متصل 

و قابل بهره برداری باشد.

مدیرعامل شهرهای جدید مطرح کرد
مهلت یک ماهه به دستگاه ها برای تامین 

زمین نهضت مسکن
مدیرعامل شرکت عمران شــهرهای جدید گفت: دستگاه هایی مثل محیط 
زیست، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و میراث فرهنگی، مرجع پاسخگویی 
به اســتعالمات درخصوص الحاق اراضی به نهضت ملی مســکن هستند و 
بنا به دستور ریاســت جمهوری اگر تا یک ماه پاسخ استعالمات داده نشود 
مراحــل صدور پروانــه و اجرای پروژه ها در اراضی مورد نظر آغاز می شــود.

علیرضا جعفری در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: برای اجرای طرح نهضت 
ملی مسکن در بعضی از شهرهای جدید با کمبود زمین مواجهیم. این مساله 
در پردیس، اندیشــه، هشتگرد، گلبهار، پرند و صدرا وجود دارد. در شهرهای 
مذکور پیگیری هایی صورت گرفته و برخی اراضی برای الحاق به این شهرها 

شناسایی شده است.

ساخت سه شهرک در تهران از اوایل سال آینده
وی افزود: در اســتان تهران احداث سه شهرک جدید را در دستور کار داریم 
که در حال تهیه طرح های جامع آن هســتیم. انشــاءاهلل بعد از نهایی شدن 
طرح های جامع اقدامات آماده ســازی را انجام می دهیم که حدود شش ماه 
زمان می برد. من امیدوارم تا پایان ســال بتوانیم مشکل تامین زمین را حل 
کنیم و از ابتدای سال آینده کارهای اجرایی در سه شهرک مورد نظر را آغاز 
کنیم.مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید درباره راهکارهای تامین زمین 
پروژه نهضت ملی مسکن گفت: در هفته های گذشته مذاکرات و نشست هایی 
با برخی اســتانداران و معاونت های عمرانی استانداران داشتیم و درخصوص 
تاکید ریاست جمهوری بر بحث زمین، ضرورت اجرای پروژه های مسکونی و 
ایجاد سکونتگاه های مطلوب برای شهروندان صحبت شد. استانداران به جد 
پیگیر این مساله هستند و امیدوارم با پیگیری این عزیزان مساله الحاق اراضی 
در جلســات فنی و شورای برنامه ریزی استان ها محقق شود.جعفری تصریح 
کرد: دســتگاه هایی مثل محیط زیست، جهاد کشــاورزی، منابع طبیعی و 
هم چنین میراث فرهنگی، مرجع پاسخگویی به استعالمات درخصوص الحاق 
اراضی هســتند. باید ظرف یک ماه در این زمینه پاسخ  بدهد. طبق دستور 
ریاســت محترم جمهوری اگر این اقدام صورت نگیرد به منزله مثبت بودن 

پاسخ خواهد بود و سایر مراحل صدور پروانه در دستور کار قرار می گیرد.

مترو پردیرس از مطالبات مردم شرق تهران است
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید درباره آخرین وضعیت مترو تهران 
ـ پردیس گفت: مطالعات مترو پردیس طبق نشریه ۷۷۷ که استاندارد طرح 
های حمل و نقل را بررسی می کند در دستور کار است. دو پیشنهاد در رابطه 
با مســیر مترو توسط مشاور طرح ارایه شــده که در حال بررسی است. من 
فکر می کنم با توجه به مطالعات جدیدی که داریم و با توجه به ظرفیت های 
توپوگرافی و جغرافیایی منطقه بتوانیم طرح های بهینه تری  را داشته باشیم.

جعفــری توضیح داد: هفته گذشــته مکاتباتی با مراکز آمــاری و اطالعاتی 
درخصوص اطالعت حمل و نقل مســافر، ظرفیت ها و ضرورت مسافرپذیری 
این خط داشتیم. از دستگاه های مربوطه خواستیم آخرین آمار را به ما ارایه 
دهند تا در گزارش های اطالعاتی پیمانکار بررسی کنیم. به محض این که آمار 
جدید به دســت ما برســد بر ضرورت اجرای طرح تاکید بیشتری شود.وی، 
پروژه مترو پردیس را یکی از محورهای حمل و نقل شــرق تهران دانست و 
گفت: از مطالبات جدی که مردم شرق تهران دارند ساختارهای حمل ونقل و 
تردد است که مترو پردیس به عنوان یک ظرفیت برای شهرهای شرق استان 

تهران و آسایش هموطنان دیده می شود.

آخرین اخبار درباره طرح هوشمندسازی یارانه نان

افزایش قیمت و محدودیت خرید نان نداریم
مشــاور وزیر اقتصاد با بیان اینکه در طرح هوشمندســازی یارانــه نان، عملکرد نانوا 
ســنجیده و قابل ارزیابی اســت، گفت: در این طرح، برای مردم اتفاق ویژه ای نخواهد 
افتاد، یعنی افزایش قیمت نان و محدودیت خرید نان برای مردم نخواهیم داشــت.به 
گزارش تســنیم، محمد جالل با اشاره به اجرای طرح هوشمندسازی و مردمی سازی 
یارانه نان، اظهار داشــت: یارانه آرد و نان یک تفاوت ماهوی با یارانه ســایر کاالهای 
اساســی و حتی حامل های انرژی دارد و اینکــه وقتی یارانه را به خود کاال اختصاص 
می دهیم، کســانی از یارانه بیشتر منتفع می شوند که بیشتر مصرف می کنند، اما در 
ســایر کاالها و حتی حامل های انرژی، افراد پرمصرف ، بیشــتر افراد متمکن هستند.

وی افــزود: در موضوع نان، پرمصرف ها، افراد و خانواده هایی هســتند که تمکن مالی 
پایین تــری دارند و به دلیل اینکه امکان تأمیــن کاالهای مصرفی دیگر را ندارند، نان 

بیشتری مصرف می کنند؛ البته به شرطی که واقعاً نان به مصرف این خانوارها برسد.

هدف اصلی، جلوگیری انحراف از مصارف گندم و آرد و نان است
مشاور وزیر اقتصاد، هدف اصلی طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان یا به اختصار 
)مهیا( را جلوگیری انحراف از مصارف گندم و آرد و نان عنوان کرد. مشاور وزیر اقتصاد 
توضیح داد: در ســمت مردم اتفاق ویژه ای را مشاهده نخواهیم کرد؛ یعنی نه افرایش 
قیمت نان و نه محدودیت خرید نان توســط مردم را خواهیم داشــت و نه حتی ابزار 
خاصی تحت عنوان کارت نان یا چیزی شبیه این برای مردم وجود دارد، به این معنی 
که مردم با کارت بانکی خودشــان از هر بانکی که باشد، مطابق سابق خرید نان را با 

همان نرخ سابق انجام می دهند.

 عملکرد نانوا قابل ارزیابی می شود
جالل ادامه داد: فقط از ســمت کارتخوان های هوشمند، یا بستر پرداخت هوشمندی 
که به این ســامانه متصل اســت، تغییر اتفاق می افتد و عملکرد نانوا سنجیده شده و 
قابل ارزیابی می شود، با این رویکرد بحث ما این است که دسترسی به آرد یارانه ای یا 
یارانه آرد، منوط به میزان عملکرد فروش نان به مردم اســت.وی اضافه کرد: قباًل این 
تخفیف با رایزنی و چانه زنی اتفاق می افتاد، یعنی یک ســهمیه آرد مشخصی به نانوا 
داده می شــد ولی اینکه برای آن عملکردی وجود دارد یا خیر، دیگر بررسی نمی شد؛ 
یعنی ما نمی توانستیم خروجی را بسنجیم، این زیرساخت در فاز نخست خودش که 
بحث استقرار ســامانه های پرداخت هوشمند است، سنجش عملکرد نانوایان را انجام 
می دهد.جالل گفت: سهمیه آرد برای نانوایان متعهد و درستکار و توانمند در این طرح 
به تدریج  برداشــته می شود و هزینه باالی اجاره نانوایی که ناشی از سهمیه آرد بوده 
است، به آرامی کاهش پیدا می کند و همچنین هزینه مجوز به مرور کاهش می یابد و 
به سمت صفر حرکت می کند.مشاور وزیر اقتصاد متذکر شد: بنابراین در نهایت هزینه 
تولید نان برای این نانوایان کاهش خواهد یافت و از ســوی دیگر افرادی که بیشتر با 
انگیزه عرضه خارج از شبکه آرد و سوءاستفاده از آرد ارزان، کسب و کار خود را فعال 
کرده بودند و مجوز گرفته بودند، موضوعیت کار برایشــان از دست می رود، چراکه در 
این طرح به آنان یا آرد یارانه ای مبتنی بر عملکرد ثبت شده در این سامانه اختصاص 

می یابد یا آرد و گندم آزادســازی می شود و اگر شــرایط فراهم شود و در یک استان 
آزمایش شــود، مابه التفاوت نرخ آزاد با نرخ فروش نان، یا همان قیمت تمام شده نان 
به حســاب آنان واریز می شود.مشاور وزیر اقتصاد بیان کرد: این طرح با دو رویکرد در 
فاز دوم خود پیگیری خواهد شد؛ یا آرد یارانه ای مبتنی بر عملکرد اختصاص می یابد 
یــا آرد و گندم به نرخ آزاد تغییر قیمت می یابد و به ازای عملکرد، مابه التفاوت آن به 
نانوا پرداخت می شود، ولی از سمت مردم هیچ تغییری نداریم و هیچ جهش قیمتی یا 

هزینه ای به مردم وارد نمی شود.

استفاده از مفهوم الگوی متعارف
جالل یادآور شــد: از سمت مردم اصوالً ما محدودیت یا مفهومی تحت عنوان سهمیه 
نان نداریم، وقتی می گوییم ســهمیه، یعنی یک قیمت نان اصطالحاً ترجیحی و یک 
قیمــت آزاد نان داریــم و کاًل رویکرد طرح، رویکرد مدیریت داده محور اســت. یعنی 
ما ســمت نانوا در بیشــتر اوقات و گاهی از ســمت مردم یا خریداران، ممکن است 
تراکنش های غیرمتعارف داشــته باشند که در اینجا از مفهوم الگوی متعارف استفاده 
کردیم و میانگین رفتاری فروش یا خرید نان در بین نانوایان و مشتریان در هر منطقه، 
ســنجیده می شود چون در هر منطقه یک الگوی رفتاری متفاوت داریم.وی افزود: ما 
از همــان میانگین عملکرد نانوایان یا میانگین عملکرد خریداران، الگوی متوســط را 
اســتخراج می کنیم و فعالیت کردن حوالی این الگو را متعــارف می دانیم؛ اما فاصله 
گرفتن از ایــن الگو قاعدتاً متعارف نخواهد بود، یعنی نانوایی که احیاناً بخواهد تقلب 
کند و با یک کارت چند بار تراکنش خرید بزند یا بیش از حد تراکنش های غیرواقعی 
در کارتخوان داشته باشد، با یک تحلیل داده ساده، استخراج می شود و تراکنش های 
غیر معمول از  مابه التفاوتی که قرار است به وی پرداخت شود یا آرد یارانه ای که قرار 
است مابه التفات آن به نانوا پرداخت شود، حذف خواهد شد و همچنین برای نانوا رتبه 

اعتباری در نظر گرفته می شــود که به ازای هر بــار ارتکاب روش های متقلبانه، رتبه 
اعتباری نانوا کاهش یابد.مشاور وزیر اقتصاد یادآوری کرد: این روش باعث می شود که 
ضریــب تخفیف بازپرداخت یا تخفیف مابه التفاوت آرد یارانه ای کاهش یابد و مدت ها 
طول بکشــد که نانوا بتواند رتبه اعتباری اش را ترمیم کند؛ لذا با یک الگوی بازدارنده 
غیرقضائی ترجیح می دهیم که موضوع حل و فصل شود و نانوایی که زحمتکش است 
و می خواهد مفصل روی این حوزه کار کند و قباًل محدودیت ســهمیه آرد داشت و یا 
نمی توانســت از یک حجمی بیشتر تولید کند، در این طرح دیگر آن محدودیت ها به 
صورت اتوماتیک برداشته می شود.وی اضافه کرد: از آن طرف یک عده ای که صرفاً به 
دنبال سهمیه هستند، موضوعیت ادامه کسب و کارشان از بین می رود و خود به خود 
مجبورند یا تغییر شیوه دهند و یا واقعاً به فکر تولید نان برای کسب سود باشند و یا 

اینکه کاًل این کسب و کار را رها کنند.

پرداخت 15 درصد مازاد عملکرد فروش کارتخوان های هوشمند با نانوایان
مشاور وزیر اقتصاد درباره نرخ های اعالم شده از سوی اتحادیه عنوان کرد: اینها همان 
نرخ ســال گذشته است و هیچ تغییری نکرده است، مبنای عمل مطابق همان قانون 
مجلس و هم نرخ های سال ۱۴۰۰ است و چون این نرخ ها تغییر نمی کند، نانوایانی که  
فعالیت می کنند، فعاًل بعد از نصب کارتخوان های هوشــمند و مبتنی بر عملکردشان 
۱۵ درصد مازاد پرداخت به آنها در پایان هر روز پرداخت می شود و پیگیر هستیم که 
این عدد افزایش یابد تا نانوایان بتوانند افزایش هزینه های اجاره و دســتمزد خودشان 
را پوشــش بدهند و بتوانیم از کســی که فعالیت درست و سالم انجام می دهد به قدر 
کفایت حمایت کنیم تا کسب و کارش ادامه پیدا کند.جالل توضیح داد: از سمت مردم 
هم زیرساخت مشــارکت برای رتبه بندی نانوایان و اخذ نظر مردم راجع به کیفیت و 
مقدار نان برای هر نانوایی اعم از کم فروشــی و احیاناً گزارش دادن برخی تقلب ها و ... 
با اســتفاده از ظرفیت مردم هم پیش بینی هایی انجام شــده است که در آینده به آن 

پرداخته خواهد شد.

ابزار جدیدی تحت عنوان کارت نان صحت ندارد
جالل متذکر شــد: مجــدداً تأکید می کنم که در راهکار طرح پیشــنهادی مدیریت 
هوشمند یارانه آرد و نان که از سمت وزارت اقتصاد مدیریت می شود و وزارتخانه های 
کشور، کشاورزی، رفاه و ... همکاری بسیار خوب و نزدیکی داشتند و مسئوالن استانی 
هم همراهی و دقت نظر باالیی داشــتند، کار به خوبی پیگیری شد، اما حتماً نواقصی 
در کار وجود دارد که در طول زمان رفع خواهد شــد.وی خاطرنشــان کرد: از مردم 
هم که صبوری به خرج می دهند تشــکر و تأکید می کنیم که در این طرح هیچگونه 
افزایش قیمتی در حوزه نان سنتی را به دنبال نخواهد داشت و محدودیت های خرید 
هم وجود نخواهد داشــت و ابزار جدیدی تحت عنوان کارت نان و ... هم یک شایعه و 
گمانه زنی رسانه ای بوده و صحت ندارد و مردم با هر کارت بانکی که نزد خودشان است 
می توانند خرید خودشــان را انجام دهند و هیچگونه تغییری از طریق کارتخوان های 

جدید نخواهیم داشت.
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گزیده خبر

مدیرعامل پاالیشگاه گاز ایالم:
افزایش میانگین 86 درصدی تولید و فروش 

محصوالت پنجگانه پاالیشگاه گاز ایالم در 
سال 1400 

مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ایالم از تحقق جهش 
تولید در این واحد صنعتی خبر داد و گفت: در مجموع 
تولید و فروش محصوالت پنجگانه این شــرکت شامل 
متان، اتان، گاز مایع خــام، گوگرد، میعانات گازی در 
طول ســال گذشــته به نسبت ســنوات قبل افزایش 
چشمگیری داشته بطوریکه در طول سال گذشته شاهد افزایش بطور میانگین 
86 درصدی مجموع تولیدات پنجگانه این شرکت بوده ایم.دکتر روح اله نوریان 
در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات استان از افزایش قابل توجه تولید 
محصوالت جانبی این شرکت در طول سال گذشته خبر داد و افزود: این شرکت 
ضمن توجه به پایداری تولید، توانســته است برای دومین سال پیاپی در زمینه 
افزایش تولید و فروش محصوالت جانبی خود، گام های مؤثری بردارد و نســبت 
به سال 1399 میانگین تولید و فروش محصوالت پنجگانه این شرکت در سال 

گذشته نزدیک به 86 درصد افزایش داشته است.

سرپرست شرکت گاز مازندران عنوان کرد؛
جلب رضایت مشتریان و ارباب رجوع از طریق 

ارایه خدمات با کیفیت مطلوب
سرپرســت شــرکت گاز مازندران در بازدیــد از واحد 
بهره برداری ســتاد عنوان کرد: یکی از هدفهای اصلی 
سازمان، جلب رضایت مشتریان و ارباب رجوع از طریق 
ارایه خدمات بــا کیفیت مطلوب است.قاســم مایلی 
رســتمی در این بازدید گفت: رضایتمنــدی مردم از 
ســازمان یکی از شاخصهای اصلی سنجش کار آمدی و رشد و توسعه می باشد 
و مؤلفه هایی از قبیل ســرعت، صحت و دقت در انجام کار مراجعان، چگونگی 
رفتار و برخورد با ارباب رجوع و اطالع رسانی مناسب عواملی هستند که موجب 
رضایتمندی مراجعین می شوند.وی همچنین بهادادن به حقوق همه شهروندان 
و رعایت شــأن و عزت نفس آنان را بسیار ضروری برشمرد و اظهار داشت: رفتار 
مناســب همراه با گشاده رویی در برخورد با مراجعه کنندگان، تسلط داشتن به 
امور محوله، رعایت ادب و نزاکت در گفتار و ایجاد احترام متقابل، سرعت عمل 
در انجام امور مراجعان، رعایت عدالت و نوبت در ارایه خدمات، تطبیق اطالعات 
اعالم شده قبلی و رفتار متصدی انجام کار، آرامش و متانت در رفتار، نپرداختن به 
امور شخصی و گفتگوهای بی مورد، راهنمایی مراجعان با ارایه توضیحات کافی، 

از نکاتی بود که دکتر مایلی به آن اشاره کرد.

توزیع خدمت و توسعه در شهر نهاوند
همدان- مجید ملکیان: شهردار نهاوند در این خصوص گفت: با پیگیری صورت 
گرفته طی حدود 9 ماه گذشــته نهضت آســفالت به صورت عملیاتی در تمام 
ســطح شهر با شش اکیپ فعال اجرایی شــد و ورودی های شهر از جمله بلوار 
ســردار سلیمانی و بلوار شــهید ترکمان بعد از چند دهه روکش آسفالت شد و 
این عملیات تا پایان فصل کاری ادامه دارد،نهضت آسفالت در تمام مناطق شهر 
بر اســاس اولویت کوچه های خاکی و مناطقی که در سنوات گذشته خودیاری 
پرداخت کرده انجام می گیرد مجید یوسفی نوید در ادامه گفت: کارخانه آسفالت 
شهرداری برای اولین بار مجوز استاندارد را جهت تولید و فروش آسفالت توانست 
دریافت کند که می تواند به عنوان درآمدی پایدار برای پیشرفت در پروژه های 
عمرانی مورد اســتفاده قرار گیردشــهردار نهاوند گفت: در راستای احیای بافت 
فرسوده و توزیع خدمت به کل مناطق شهر، پارک های محله ای از جمله پارک 
صخره ای در خواهران،پارک آســیاب در گوشه سرآســیاب، پارک جانبازان در 
خیابان جانبازان و پاک منطقه حسن آباد و اولین پارک بانوان در پارک ولیعصر 
کلنگ زنی و عملیات عمرانی در همه ی پارک ها به صورت فعال ادامه دارد که 

این حجم از کلنگ زنی و احداث پارک در نهاوند بی سابقه بوده است

تجهیز سایت همراه اول چهارباغ  از توابع 
4G گرگان به تکنولوژی

سایت همراه اول چهارباغ به فناوری 4G مجهز شد .سایت همراه اول چهارباغ از 
توابع شهرستان گرگان به فناوری 4Gمجهز شد .به گفته مهندس مهدی یزدانی 
 4G مدیر ارتباطات سیار مخابرات منطقه گلستان با تجهیز این سایت به فناوری
ساکنان و مسافرانی که از این منطقه  گذر خواهند کردمی توانند ازسرعت بیشتر 
اینترنت برخوردار بوده وافزایش کیفیت ارتباطات همراه اول را تجربه کنند.وی 
راه اندازی سایت های جدید همراه اول در نقاط مختلف استان همچنین تجهیز 
سایتهای قبلی به فناوری های نو وبه روز را از برنامه های اجرایی در قالب توسعه 
ارتباطات سیار استان تحت عنوان فاز 8 اعالم کردوافزود: پوشش حداکثری آنتن 
دهی تلفن همراه ودسترســی مردم به اینترنت پرسرعت همراه اول و با کیفیت 

باال از اهداف اجرای این طرح است .

 مشاهده و تصویر برداری 
یک قالده پلنگ نر در گیالن

محمدپور-گیــالن؛ بــا تــالش فــراوان محیــط 
بانــان  حفاظت محیط زیســت شهرســتان املش 
و نصــب دوربین تله از یک قــالده پلنگ نر تصویر 
برداری شــد.معاون محیط زیســت طبیعی و تتوع 
زیستی  محیط زیست استان گیالن از مشاهده یک 
قالده پلنگ در منطقه  خبر داد و گفت: مامورین یگان حفاظت محیط زیست 
شهرستان املش به هدایت محیط بان شاهپور عبدی موفق به تصویربرداری 
از پلنگ نر توسط دوربین تله ای در ارتفاعات این شهرستان  گردیدند.تورج 
صادقی افزود: این چندمین  بار اســت که مامورین یگان حفاظت موفق به 
فیلمبرداري از پلنگ در این منطقه شــده اند و گزارشــات مکرر مردمي و 
مامورین  اجرایي ما از مشــاهده پلنگ در منطقه حاکي از آن است  که این 
منطقه  مامن و زیســتگاه فوق العاده مناسبی براي این گونه نادر و در کشور 
مي باشــد.وی در ادامه یادآور شــد: تنوع گیاهی و جانوری منحصر به فرد ، 
وجود دره های عمیق در این منطقه بهترین شــرایط را براي زیســت گونه 
های جانوری نظیر پلنگ، شوکا ، خرس قهوه ای ، گربه جنگلی ، گراز و سایر 
 جانداران فراهم نموده است که به جرات می توان گفت در کشور بی نظیر است.

تــورج صادقی اظهار داشــت :املش بــا دارا بودن جنگل انبوه و بخشــی 
کوهستانی  دارای تنوع زیستی باالیی میباشد 

رشد ماهانه قیمت نفت سنگین ایران
جدیدترین گزارش ماهانه اوپک نشــان داد قیمت نفت ســنگین ایران ماه میالدی 
گذشته رشــد مالیمی را تجربه کرد.به گزارش ایسنا، قیمت هر بشکه نفت سنگین 
ایران در ژوئن به 11۵ دالر و 8۵ ســنت رســید که 3۷ سنت معادل ۰.3 درصد در 
مقایسه با قیمت 11۵ دالر و 48 سنت در ماه مه، افزایش داشت. میانگین قیمت نفت 
ســنگین ایران از ابتدای سال ۲۰۲۲ تاکنون، به 1۰۵ دالر و 14 سنت در مقایسه با 
میانگین قیمت 63 دالر و 63 ســنت در مدت مشابه سال ۲۰۲1 رسید.ارزش سبد 
نفتی اوپک در ژوئن به 11۷ دالر و ۷۲ ســنت در هر بشکه رسید که سه دالر و 8۵ 
سنت معادل 3.4 درصد در مقایسه با ماه مه افزایش نشان داد. میانگین ارزش سبد 
نفتی اوپک از ابتدای ســال ۲۰۲۲ تاکنون، به 1۰۵ دالر و 3۷ سنت در هر بشکه در 
مقایســه با 63 دالر و 8۵ سنت در مدت مشابه سال ۲۰۲1 رسید که 41 دالر و ۵۲ 
سنت معادل 6۵ درصد رشد داشته است.طبق گزارش منابع ثانویه، تولید نفت اوپک 
که متشکل از 13 کشور تولیدکننده است، در ژوئن به ۲8.۷۲ میلیون بشکه در روز 
رسید که ۲34 هزار بشکه در روز افزایش ماه به ماه داشت. تولید نفت این گروه عمدتا 
در عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ایران، کویت و آنگوال افزایش پیدا کرد اما 
در لیبی و ونزوئال کاهش داشت. تولید نفت ایران در ژوئن به ۲.۵۷4 میلیون بشکه در 
روز رسید که 31 هزار بشکه در روز در مقایسه با سطح تولید ۲.۵43 میلیون بشکه 

در روز در ماه مه، افزایش یافت.

 توقف واردات نفت از روسیه به آلمان
 تا پنج ماه آینده

معاون وزیر دارایی آلمان اعالم کرد این کشــور خرید زغال ســنگ روســیه را از اول ماه 
اوت و واردات نفت از روسیه را 31 دسامبر )ابتدای دی ماه( به طور کامل متوقف خواهد 
کرد.به گزارش ایســنا، یورگه کوکیز، معاون وزیر دارایی آلمان در کنفرانسی در سیدنی 
گفت: چالش اصلی، پر کردن شکافی است که با توقف خرید 1۵8 ملیارد متر مکعب گاز 
روســیه توسط اتحادیه اروپا، ایجاد می شود.معاون وزیر دارایی آلمان در این کنفرانس که 
به میزبانی دولت استرالیا و آژانس بین المللی انرژی برگزار شد، گفت: تا چند هفته دیگر، 
خرید زغال سنگ روسیه را متوقف می کنیم. روسیه پیش از این 4۰ درصد از زغال سنگ 
و 4۰ درصد از نفت مورد نیاز آلمان را تامین می کرد.وی اظهار کرد: کسانی که تاریخ خط 
لوله دروژبا را می دانند، واقف هستند که رهایی از وابستگی به آن، یک مسئله کم اهمیت 
نیست بلکه نقطه عطفی اســت که تا چند ماه دیگر به آن دست پیدا می کنیم.آلمان به 
ســرعت در حال ساخت پایانه های واردات گاز طبیعی مایع )LNG( برای پر کردن شکاف 
ناشی از توقف واردات انرژی از روسیه است اما با وجود این که آمریکا و قطر به اتفاق هم 
حدود 3۰ میلیارد متر مکعب LNG برای اروپا تامین می کنند، همچنان شــکاف بزرگی 

در تامین انرژی وجود خواهد داشت. نمی توانیم تصور کنیم این مشکل حل خواهد شد

 مذاکرات توتال فرانسه برای واردات دیزل
 از امارات

شــرکت توتال انرژیز در واکنش به درخواست دولت فرانسه برای یافتن منابع جایگزین 
عرضه روســیه، ســرگرم مذاکره برای واردات دیزل و سوخت های دیگر از امارات متحده 
عربی اســت.به گزارش ایسنا، کشورهای اروپایی در تالش برای یافتن منابع دیگری برای 
تامین انرژی مورد نیازشــان به جای واردات از روسیه، در ماه های اخیر با تولیدکنندگان 
نفت خلیج فارس تماس گرفته اند. شرکت توتال انرژیز پس از خروج از روسیه، آماده است 
واردات هیدروکربن از عربســتان سعودی و سایر کشــورهای خاورمیانه را افزایش دهد.

پاتریک پویانه، مدیرعامل شــرکت توتال انرژیز روز چهارشنبه در جلسه سنای فرانسه در 
پاریس گفت:  تحت ابتکارهای دولت فرانسه، این شرکت سرگرم مذاکره درباره توافقی برای 

واردات دیزل و سوختهای دیگر از امارات متحده عربی در زمستان جاری است. 

اوپک: 

رشدتقاضابراینفتدرسالآیندهآهستهمیشود
اوپک پیش بینی کرد تقاضای جهانی برای نفت در ســال ۲۰۲3 
رشد می کند، اما روند کندتری در مقایسه با سال ۲۰۰۲ خواهد 
داشــت.به گزارش ایسنا، سازمان کشــورهای صادرکننده نفت 
)اوپــک( در جدیدترین گــزارش ماهانه خود پیــش بینی کرد 
تقاضای جهانی برای نفت در ســال ۲۰۲3 به میزان ۲.۷ میلیون 
بشــکه در روز معادل ۲.۷ درصد رشــد می کند. این گروه پیش 
بینی خود از رشــد تقاضا برای نفت در ســال میالدی جاری را 
تغییر نــداد و همچنان 3.36 میلیون بشــکه در روز حفظ کرد.

اســتفاده از نفت در مقایســه با اوج بحران همه گیری کرونا در 
ســال ۲۰۲۰، بهبود یافته است و انتظار می رود امسال از سطح 
ســال ۲۰19 عبور کند. چشم انداز ســال ۲۰۲3 نشان می دهد 
محدودیت عرضه ممکن است استمرار پیدا کند زیرا رشد تولید 
غیراوپک تحت تاثیر تحریم ها علیه روســیه، از رشد تقاضا عقب 
خواهد ماند.در گزارش اوپک آمده اســت: در سال ۲۰۲3 با توجه 
به انتظارات برای رشد اقتصادی مطلوب جهانی با بهبود تحوالت 
ژئوپلیتیکی و پیشــرفت در مهار کووید 19 در چین، پیش بینی 
می شود مصرف نفت تقویت شود.پیش بینی اوپک از تقاضا برای 
نفت در سال ۲۰۲3، خوش بینانه تر از آژانس بین المللی انرژی و 
همچنین دیدگاه اولیه نمایندگان اوپک است که کندی شدیدتر 
رشد تقاضا به دلیل قیمت های باال را پیش بینی کرده بودند.اوپک 

اعالم کرد در پیش بینی ها برای سال ۲۰۲3، فرض بر این گرفته 
شــده که جنگ در اوکراین تشدید نمی شود و ریسکهایی مانند 
تورم، به رشد اقتصاد جهانی آسیب نمی زنند.این گروه پیش بینی 
خود از رشد اقتصاد جهانی در سال میالدی جاری را همچنان 3.۵ 
درصد و سال ۲۰۲3 را 3.۲ درصد حفظ کرد.دورنمای عرضه نفت 

در سال ۲۰۲3 نشان می دهد که بازار همچنان دچار محدودیت 
عرضه می مانــد. اوپک پیش بینی کرد عرضه غیراوپک به میزان 
1.۷ میلیون بشــکه در روز رشــد می کند و از رشد تقاضا ۲۰۲۲ 
عقب می ماند. در نتیجــه، اوپک پیش بینی کرد جهان به 3۰.1 
میلیون بشکه در روز نفت این گروه برای متوازن کردن بازار نیاز 

دارد که 9۰۰ هزار بشکه در روز باالتر از سال ۲۰۲۲ خواهد بود.
این مســئله ممکن است به کمبود عرضه دامن بزند زیرا اوپک و 
متحدانش شامل روسیه برای افزایش تولید متعهد شده در سال 
۲۰۲۲ و خاتمه دادن به توافق محدودیت عرضه، به سختی تقال 
می کنند.ظرفیت مازاد تولید نفت در اوپک به دلیل عدم سرمایه 
گــذاری کافی بعضی از اعضای این گروه در میادین نفتی، تقلیل 
پیدا کرده است. عاملی که به بدبینی ها افزوده است، تولید پایین تر 
از سقف توافق شده از سوی عربستان سعودی، با وجود قیمت های 
باال بوده اســت.گزارش اوپک نشــان داد تولید نفت این گروه با 
افزایش تولید کشورهایی شامل عربستان سعودی و امارات متحده 
عربی، در ژوئن ۲34 هزار بشکه در روز افزایش یافت و به ۲8.۷۲ 
میلیون بشــکه در روز رسید. با این حال، آمار منابع ثانویه نشان 
می دهد عربستان سعودی 1۰.۵9 میلیون بشکه در روز در ژوئن 
نفت تولید کرده که نزدیک به ســهمیه 1۰.66 میلیون بشکه در 
روز است.بر اساس گزارش رویترز، انتظار می رود آمریکا سال آینده 
بزرگترین افزایش تولید را در میان تولیدکنندگان خارج از اوپک 
داشته باشد با این حال در رشد تولید نفت شیل شتابی مشاهده 
نمی شود. اوپک پیش بینی کرد عرضه نفت سبک آمریکا در سال 
۲۰۲3 به میزان ۷1۰ هزار بشکه در روز رشد می کند که کمتر از 

88۰ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۲۲ است.

قیمت نفت اوایل معامالت روز چهارشــنبه بازار آسیا تحت 
تاثیر آماری که رشد ذخایر نفت و فرآورده های نفتی آمریکا 
را نشــان داد و همچنین نگرانی هــا از رکود اقتصاد جهانی، 
کاهش پیدا کرد.به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت با 
68 سنت معادل ۰.۷ درصد کاهش، به 98 دالر و 81 سنت 
در هر بشــکه رســید. نفت برنت روز سه شنبه هفت دالر و 
61 ســنت معادل ۷.1 درصد سقوط کرد و در 99 دالر و 49 
سنت در هر بشــکه بسته شد. بهای معامالت وست تگزاس 
اینترمدیت آمریکا با ۷۲ ســنت معادل ۰.8 درصد کاهش، 
به 9۵ دالر و 1۲ ســنت در هر بشــکه رسید. شاخص نفت 
آمریکا شــب گذشته با هشــت دالر و ۲۵ سنت معادل ۷.9 
درصد کاهش، در 9۵ دالر و 84 سنت بسته شد.قیمت های 

نفت از باالترین رکوردی که در مارس امسال داشتند، نزول 
کرده اند و از آن زمان، نفت برنت ۲9 درصد و وســت تگزاس 
اینترمدیت ۲۷ درصد کاهش پیدا کرده است.سرمایه گذاران 
به دلیل نگرانی از افزایش پرشتاب نرخهای بهره که با هدف 
مهــار تورم صورت می گیرد و بیم رکود اقتصادی و آســیب 
دیدن تقاضا برای نفت را برانگیخته است، قراردادهایشان در 
بازار نفت را فروختند.تجدید محدودیتهای جدید سفر برای 
مقابله با شیوع کووید 19 در چین، از عوامل منفی تاثیرگذار 
بر فضای بازار بود. شــهرهای متعــددی در چین که دومین 
اقتصاد بزرگ جهــان و بزرگترین واردکننده نفت در جهان 
اســت، محدودیتهای جدیدی را اعمال کرده اند که شــامل 
تعطیلی کسب و کارها و قرنطینه های گسترده بوده تا مانع 

گسترش سویه های جدید به شدت مسری کووید 19 شوند.
در این بین، گزارش موسســه امریکن پترولیوم نشــان داد 
ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی به هشتم ژوئیه، به میزان 
حدود 4.8 میلیون بشکه رشد کرده است در حالی که ذخایر 
بنزین، به میزان سه میلیون بشکه و ذخایر سوختهای دیگر 
حدود 3.3 میلیون بشکه افزایش داشته است.اداره اطالعات 
انرژی آمریکا رشــد تولید و تقاضا برای نفت در سال ۲۰۲۲ 
همســو با رشد اقتصاد این کشــور را پیش بینی کرد.جیک 
سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید دوشنبه، هفته جاری 
گفته بود جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، قرار است در دیدار 
هفته جاری خود با سران کشورهای منطقه خلیج فارس در 
عربستان سعودی، درخواست تولید باالتر نفت از سوی اوپک 
را مطرح کند.با این حال، منابع آگاه و کارشناســان صنعتی 
تردید دارند عربستان سعودی که اکنون 1۰.۵ میلیون بشکه 
در روز نفت تولید می کند، توانایی افزودن سریع 1.۵ میلیون 

بشــکه در روز دیگر به 
تولیدش داشــته باشد. 
ظرفیت مازاد تولید در 
اوپک کاهش پیدا کرده 
و اکثــر تولیدکنندگان 
در نهایت ظرفیت خود 
نفت تولیــد می کنند. 
شنبه  ســه  روز  اوپک 

پیش بینــی کرد تقاضای جهانی برای نفــت به میزان ۲.۷ 
میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲3 رشد می کند که اندکی 
کمتر از ســال ۲۰۲۲ خواهد بود.بر اســاس گزارش رویترز، 
شاخص دالر در برابر سبدی از ارزهای رقیب صعود کرد و به 
1۰8.۵6 واحد رسید که باالترین رکورد از اکتبر سال ۲۰۰۲ 
بود. نفت به دالر قیمت گذاری می شــود و دالر قوی تر، این 

کاال را برای خریداران غیرآمریکایی گران تر می کند.

نفت برنت به پایین ۱۰۰ دالر سقوط کرد
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گزیده خبر

میزان مالیات پرداختی مشاغل اعالم شد
در شــرایطی که صاحبان مشــاغل 
و اصنــاف تا پایان مــاه جاری برای 
ارائه اظهارنامه الیاتی فرصت دارند، 
بررسی ها نشان می دهد که بیش از 
۱.۵ میلیون نفر از صاحبان مشاغل 
از پرداخت مالیات معاف شــده اند.

به گزارش ایسنا، صاحبان مشــاغل و اصناف باید هر ساله تا پایان خردادماه 
اظهارنامه عملکرد درآمدی خود در ســال گذشــته را برای پرداخت مالیات 
مربوطه، پــر کنند که این فرصت تا پایان ماه جاری تمدید شــد.  بنابراین، 
صاحبان مشاغل تا پایان تیرماه سالجاری فرصت دارند تا با مراجعه به سامانه 
my.tax.gov.ir اظهارنامــه خود را پر کنند زیرا، درصورت انجام ندادن تکالیف 
قانونی، عالوه بر محرومیت از معافیت ها و نرخ صفر مالیاتی، مشمول جریمه 
۳۰ درصدی غیرقابل بخشش و تهیه اظهارنامه برآوردی می شوند.در این بین، 
برخالف سال های قبل در روند اخذ مالیات از اصناف تغییراتی صورت گرفت 
که صدای مشاغل را بلند کرد.  ماجرا از این قرار بود که از این به بعد براساس 
قانون بودجه و قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان،  مبنای محاسبه 
مالیات برای مشــاغل و اصناف، واریزی های کارتخوان و حساب تجاری آن ها 
خواهد بود.  البته، اگر از مبالغ واریزی به کارتخوان و حســاب تجاری اصناف 
درآمدی عاید آنها نشــده باشد، در صورت ارائه اسناد و مدارک، از مبلغ مورد 
نظر مالیات گرفته نمی شود.  در این بین، از آنجا که صاحبان مشاغل و اصناف 
می توانند به دو روش اظهارنامه عملکرد درآمدی خود را تکمیل کنند، اعالم 
ســازمان امور مالیاتی به ایسنا نشان می دهد که بر اساس اطالعات استخراج 
شده از ســامانه مالیاتی تا ۲۰ تیرماه، صاحبان مشاغل معادل یک میلیون و 
۱۹۶ هزار و ۶۵۰ اظهارنامه پر کرده اند.  همچنین، صاحبان مشاغل و اصناف 
معــادل دو میلیون و ۸۷۳ هزار و ۶۲۹ اظهارنامــه برمبنای فرم تبصره ماده 
۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم پر کرده اند تا مشمول مالیات مقطوع شوند.  
از ســوی دیگر، متوسط مالیاتی که مشاغل از طریق ارائه اظهارنامه پرداخت 
کرده اند، معادل دو میلیون و ۳۶۵ هزار و ۱۸ تومان بوده که متوســط مالیات 
پرداختی مشاغل با تکمیل فرم تبصره ماده ۱۰۰، به میزان دو میلیون و ۶۱۸ 
هزار و ۲۹ تومان بوده است.  عالوه براین، براساس فرم های تبصره ماده ۱۰۰ 
دریافتی میــزان مالیات پرداختی در محدوده های زیر قرار دارد که طبق آن،  
بیش از ۱.۵ میلیون نفر از صاحبان مشاغل از پرداخت مالیات معاف شده اند.  
همچنیــن، بیش از ۸۰۰ هزار نفر از مشــاغل مالیاتی بین صفر تا ۵ میلیون 
تومان و بیش از ۲۴۰ هزار نفر از آن ها نیز مالیاتی بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان 
پرداخت کرده اند.از سوی دیگر، ۱۹۰ هزار و ۱۳۶ نفر از مشاغل بین ۱۰ تا ۲۰ 
میلیون تومان مالیات پرداختند و ۲۳ هزار و ۸۶۴ نفر از آن ها نیز بین ۲۰ تا 
۳۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده اند.  تا این زمان، مالیات پرداختی ۲۹ 

هزار و ۲۱۳ نفر از مشاغل نیز باالی ۳۰ میلیون تومان بوده است.

الزام درج شناسه کاال در فروشگاه های 
مجازی

اتاق اصناف ایران در اطالعیه ای بــه آگاهی واحدهای صنفی فروش مجازی 
)کسب و کارهای مجازی( می رساند:تمامی عرضه کنندگان مجازی کاالهایی 
که مشــمول گارانتی )خدمات پس از فروش( هستند، الزم است ضمن درج 
شناسه کاال، از گارانتی مجاز ثبت شده در سامانه جامع گارانتی استفاده کنند.
الزم به ذکر اســت در صورت عرضه و یا نگهداری کاالی فاقد شناسه کاال در 
فروشگاه های اینترنتی )فضای مجازی( آن کاال مشمول کاالی قاچاق شده و 
مطابق قوانین و مقررات مبارزه با قاچاق کاال و ارز برخورد خواهد شد.عناوین 
برخی از این کاالها ) کاالهای گروه الف، ب و ج ضوابط تبصره ۴ ماده ۱۸ گروه 
کاالهای لوازم خانگی، برقی و الکترونیکی( در ادامه ذکر می شــود:گروه الف( 
یخچال فریزر، یخچال، فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، 
کولرگازی )اســپلیت(، مایکروویو، مایکروفر، فر، پکیج، چرخ خیاطی، مانیتور 
)نمایشــگر رایانــه(، جاروبرقی.گروه ب( اتوبرقی، اجــاق گاز، آب میوه  گیری، 
آبســردکن، آسیاب، آون برقی، پنکه، تصفیه آب، جارو شارژی، چرخ گوشت، 
دســتگاه چای ســاز، ســینمای خانوادگی، غذاساز، قهوه ســاز، گوشت کوب 
الکتریکی، مخلوط کن الکتریکی، همزن، بخارشوی، اتوپرس، آرام پز و زودپز، 
داکت اسپلیت، تصفیه هوا، تستر.گروه ج( اسپیکر، اسکنر، انواع پاور )صنعتی، 
کامپیوتر و …(، انواع بورد کامپیوتر، پردازشگر رایانه )CPU(، ویدئو پروژکتور، 
پرینتر، تبلت، تلفن، اسمارت باکس، انواع حافظه، دستگاه ضبط و پخش، تلفن 
همراه، دوربین عکاسی، دوربین فیلم برداری، دوربین مدار بسته، ساندبار، انواع 
سرور، سوئیچ و روتر، فکس، دستگاه ماینر، کارت حافظه موقت )RAM(، لپ 
تاپ، مودم، کاغذ خرد کن، دســتگاه فوتوکپی، دستگاه پرس کارت، دستگاه 
پول شمار، دیتا کالکتور، دستگاه کنترل تردد، ماشین حساب، دستگاه لیبل 
زن، پالتر، دســتگاه امضای الکترونیکی، آنتن های گیرنده رادیویی، کنسول 
بازی، آمپلی فایر، اکسس پوینت، کیس کامپیوتر، رایانه یکپارچه، انواع رک، 

مینی کامپیوتر.

خطوط معدن چادرملو توسط محققان دانشگاه 
امیرکبیر هوشمندسازی می شود

طرح هوشمندسازی خطوط فرآوری معدن چادرملو توسط دانشگاه امیرکبیر 
و با همکاری دانشــگاه اردکان در حال انجام است.دکتر محمدکریمی مدیر 
پژوهشی دانشگاه امیرکبیر درگفتگو با رادیو اقتصاد گفت : طرح هوشمندسازی 
خطوط فرآوری معدن چادرملو  توسط دانشگاه امیرکبیر و با همکاری دانشگاه 
اردکان در حال انجام اســت.وی افزود: با اجرای این طرح که با توصیه مدیر 
عامل شــرکت انجام میشــود اتفاقی نو و کارآمد  در صنعت معدنی کشور به 
وجود می آید و این الزمه به روز شدن در  عصر انقالب صنعتی چهارم است 
که موضوع آن به نوعی هوشمندسازی و استفاده از هوش مصنوعی برای بهبود 
فرایندها در خطوط تولید است.کریمی با اشاره به اینکه این فرآیند به تدریج 
در خــط تولید معدن چادرملو اجرایی می شــود گفت : هــدف از این اقدام 
تولید محصوالت باکیفیت تر، ارزان تر، با بهره وری بیشــتر و حفاظت بیشتر از 
محیط زیست است.مدیر پژوهشی دانشگاه امیرکبیر تصریح کرد : مدیرعامل 
چادرملو در این پروژه بسیار جسورانه وارد شده است؛ چراکه هوشمندسازی از 
موضوعات بسیار مهم بین المللی است و تالش چادرملو این بوده که بتواند در 
این حوزه پیشگام باشد. هوشمندسازی، کمک بسیار بزرگی در تصمیم سازی 
به مدیــران می کند تا  بهبود محصوالت و اقتصادی کردن فرآیندها را دنبال 
کنند.گفتنی است در حال حاضر تمامی عملیات معدنکاری چادرملو بصورت 
هوشمند در واحد دیسپچینگ مجتمع معدنی، نظارت و کنترل می شود که 
با ابتکار و خالقیت فارغ التحصیالن دانشــگاه یزد و حمایت شــرکت معدنی 
و صنعتی چادرملو  طراحی و راه اندازی شــده اســت و قرار است این فرایند 

هوشمن سازی در تمامی واحدهای و خطوط تولید نیز تعمیم داده شود.

نظارتی بر بازار نیست
عبور قیمت تخم مرغ از نرخ مصوب

فروشندگان تخم مرغ را در بازار بیش از نرخ مصوب می فروشند در حالی که به 
قیمت پایین تری از تولید کننده می خرند.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
فارس، قیمت تخم مرغ در بازار تهران از نرخ مصوب عبور کرده و هر شانه ای بین 
۸۰ تــا ۹۰ هزار تومان به فروش می رود و در برخی مناطق تهران هم خبرهایی 
از شــانه ای ۱۰۰ هزار تومان به گوش می رسد.گزارش میدانی خبرنگار فارس از 
منطقه ۱۹ تهران حاکی است که قیمت هر شانه تخم مرغ  ۳۰ عددی بین ۸۰ تا 
۹۰ هزار تومان است که البته این قیمت در مناطق باالتر، بیشتر می شود، قیمت 
دانه ای تخم مرغ هم ۳ هزار تومان است.پس از اجرای طرح اصالح یارانه ها، ستاد 
تنظیم بازار قیمت هرشانه تخم مرغ ۳۰ عددی با وزن ۱.۹ کیلوگرمی را ۷۶ هزار 
تومان تعیین کرد و تا یکی دو هفته پیش حتی پایین تر از نرخ ستاد مصوب به 
فروش می رفت اما مدتی است که از نرخ تعیین شده گرانتر شده است.حمیدرضا 
کاشانی رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغداران میهن درباره قیمت تخم مرغ در بازار 
گفت: قیمت کنونی هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری ۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان است 
که با نرخ واقعی ۳۰ درصد اختالف دارد.آنطور که پیداست قیمتی که تولید کننده 
می فروشــد پایین اســت اما وقتی پای این تخم مرغ ها به بازار می رسد قیمت 
گرانتری به فروش می رود و این سوال پیش می آید که نظارت کجاست؟کاشانی 
می گوید: هم اکنون هر شــانه ۲ کیلویی با نرخ ۸۰ هزار تومان و ۱.۹ کیلوگرمی 
۷۵ هزار تومان باید بدست مصرف کننده برسد و فروش با نرخ باالتر ۱۰۰ درصد 
گرانفروشی است.به گزارش فارس، پس از اعتراض تولید کنندگان به کاهش نرخ 
فروش در مقابل هزینه های تولید، چند هفته پیش بود وزارت جهاد کشــاورزی 

صادرات مرغ و تخم مرغ را آزاد کرد.

انتقاد از سیاست گذاری ها
قاچاق شیرخشک نوزاد به کشورهای همسایه

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد با اشاره به افزایش هزینه های تولید، 
از سیاست گذاری ها در این حوزه انتقاد کرد و گفت: باتوجه به شرایط بازارهای 
جهانی، مســئوالن باید هوشــیارتر عمل کنند.هانی تحویل زاده، رئیس انجمن 
تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به چالش هایی 
که برای تولیدکنندگان در این حوزه بوجود آمده است، گفت: اتفاقاتی که در طول 
ماه های گذشــته رخ داده و قباًل نیز مرتب درباره آن اطالع رسانی و هشدار داده 
شده، منجر به توقف ۴۰ درصد خطوط تولیدی در این بخش شده است.وی تاکید 
کرد که در صورت تداوم وضعیت فعلی و عدم رسیدگی به وضعیت تولیدکنندگان، 
در آینده نیز با چالش های بسیار جدی تر در تولید شیرخشک نوزاد مواجه خواهیم 
شد.تحویل زاده با اشاره به قیمت گذاری دستوری برای شیرخشک نوزاد، افزود: 
بیش از ۵۰ درصد واحدهای تولیدی در حال حاضر با زیان انباشته مواجه هستند.
وی اضافه کرد: به دلیل اینکه جامعه هدف واحدهای تولیدی در این حوزه، نوزادان 
هستند، واحدها نیز تمام تالش خود را برای حفظ تولید می کنند تا عالوه بر حفظ 
آرامش جامعه، برند خود را نیز نگه دارند اما در حال حاضر شرایط برای آنان بسیار 
دشوار شده است.این فعال بخش خصوصی با اشاره به تغییر مبنای محاسبه حقوق 
و عوارض گمرکی از ارز ترجیحی به نیما نیز افزود: این مسأله هزینه ترخیص مواد 
اولیــه را از گمرکات ۵ تا ۶ برابر کرده و نامه نگاری با مســئوالن مختلف در این 
زمینه بی نتیجه مانده اســت.تحویل زاده با بیان اینکه به دلیل جنگ اوکراین و 
روسیه قیمت جهانی مواد اولیه شیرخشک به شدت افزایش یافته و در بسیاری 
از نقاط دنیا نیز کمبود ایجاد شــده است، گفت: در چنین شرایطی ما باید بسیار 
هوشیارتر عمل کنیم.وی ادامه داد: عالوه بر این در سال جاری با رشد ۵۷ درصدی 
حقوق و دستمزد کارگران و افزایش قیمت ملزومات بسته بندی از جمله قوطی، 
چسب، لیبل و قاشق مواجه بودیم که هزینه تمام شده تولید را به شدت افزایش 
داده اســت.تحویل زاده توضیح داد که بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش 
قیمت شیرخام، قیمت هر کیلوگرم شیر خشــک صنعتی به ۱۴۰ تا ۲۰۰ هزار 
تومان رسیده در حالی که قیمت شیرخشک نوزاد بین ۳۸ تا ۵۰ هزار تومان است.

پای خودرو پس از گذر از فراز و نشیب های بسیار دوباره به بورس باز شد

موافقت شورا با عرضه خودرو در بورس
پای خودرو پس از گذر از فراز و نشــیب های بسیار دوباره به 
بورس باز شد و عالوه بر اینکه قرار است خودرو از بستر بورس 
کاال عرضه شود، بنا شده اســت تامین مالی خودروسازان از 
مسیر اوراق گواهی ســپرده کاالیی و سلف موازی استاندارد 
عملیاتی شود.به گزارش ایسنا، ماجرای عرضه خودرو در بورس 
کاال از همان ابتدا که مطرح شــد بــا چالش های زیاد همراه 
بود اما در هر صورت این اتفاق با عرضه شــاهین و پس از آن 
کارا در بــورس افتاد. با این حال ترمز عرضه خودرو در بورس 
در ســومین فرایند که طی آن  قرار بود فیدلیتی و دیگنیتی 
عرضه شوند کشــیده شد.این موضوع به چالشی میان بورس 
کاال و وزارت صمت تبدیل شــد و درحالــی که وزارت خانه 
عرضه خودرو در بورس را غیرممکن میدانســت بورسی ها بر 
این باور بودند که این فرایند به شــفاف شدن قیمت خودرو 

کمک خواهد کرد. 

موافقت شورا با عرضه خودرو در بورس
بر این اساس قرار بود این موضوع در شورای عالی بورس مورد 
بررسی قرار بگیرد و آخرین اخبار از موافقت این شورا با عرضه 
خودرو در بورس حکایت دارد. آنطور که ســید جواد جهرمی، 
معاون عملیــات و نظارت بر بازار بــورس کاالی ایران اعالم 

کرده اســت بحث عرضه خودرو در بورس کاال که طی هفته 
های اخیر با چالش هایی روبرو شده بود، یکبار در کمیسیون 
تخصصی شورای عالی بورس مورد بحث و بررسی قرار گرفته 

و روز سه شنبه نیز در صحن شورا با حضور وزیر اقتصاد، وزیر 
صمت، ریاســت سازمان بورس و سایر اعضا مورد بررسی قرار 
گرفتــه و با اعالم نقطه نظراتی که وزارت صمت درباره عرضه 

خودرو در بورس کاال داشــته، این طــرح مورد تصویب اعضا 
قرار گرفت.

چه نوع خودرویی در بورس عرضه خواهد شد؟
به گفتــه وی با یــک کالس خودرویی فرآینــد عرضه آغاز 
می شود و همه خودروسازان که آن کالس را تولید می کنند 
اقدام به عرضــه خودرو در بــورس کاال خواهند کرد و کلیه 
تولیدات خودروسازان در آن کالس در بورس عرضه می شود 
و در مقابــل تقاضا قرار خواهــد گرفت.به صورت کلی وزارت 
صمــت صالحیت هایی در مورد بحث عرضه و الزام به عرضه 
خودروسازان و همینطور محدودیت هایی که در سمت تقاضا 
اعمال خواهد شد، دارد. این محدودیت ها شامل گواهینامه یا 
پالک فعال اســت که این موارد در زمان ثبت سفارش مورد 
بررسی قرار خواهد گرفت.بر اســاس این گزارش و به نقل از 
روابــط عمومی بورس کاال، معاون عملیــات و نظارت بر بازار 
بورس کاالی ایران همچنین اعالم کرده است که تامین مالی 
خودروســازان و اوراق گواهی سپرده و سلف موازی استاندارد 
از مواردی است که برای شــرکت های خودروسازی در نظر 
گرفته شده که در هفته های آتی در این زمینه اطالع رسانی 

خواهد شد.

تهــران- ایرنا- بانــک مرکزیی هند 
اعالم کرد از این پس برای تســهیل 
معامالت تجاری با کشــورهای تحت 
تحریــم اقتصادی همچــون ایرانی و 
روسیه، مکانیســم پرداخت با روپیه 
را بــه کار خواهــد گرفت.به گزارش 
ایرنــا از تارنمای روزنامه هیندو، بانک 
مرکزی هند )RBI( مکانیزمی را برای 
تســهیل تجارت بین المللی به روپیه 
)INR( را بــا گزینــه پرداخت فوری 
ایجــاد کــرده اســت. بانک هایی که 
برای  مجاز  نمایندگی هــای  به عنوان 
چنین تراکنش هایی فعالیت می کنند، 
باید برای تسهیل این کار، باید تأیید 
نهادهای مربوط را دریافت کنند.بانک 
مرزی هند اعالم کرد به منظور رشد 
تجارت جهانی با تاکیــد بر صادرات 
از هند و حمایــت از عالقه روزافزون 
جامعــه تجــاری جهانی بــه روپیه، 
تصمیم گرفته شده است که راه هایی 
برای صدور صورتحســاب، پرداخت و 

تسویه صادرات/واردات ایجاد شود.
در بیانیه بانک مرکزی هند آمده است: 
قبل از اجرای این ســازوکار، بانک ها 
ملزم خواهند بود تا از اداره ارز خارجی 
بانک مرکــزی هند، دفتــر مرکزی 
بمبئــی، تأییدیــه بگیرند.»ماهــش 
دسای«، رئیس EEPC )شورای توسعه 
صادرات مهندسی هند( گفت: »اقدام 
ایجاد مکانیســم  برای  بانک مرکزی 

با روپیه،  تســویه تجارت بین المللی 
تجــارت با کشــورهای تحت تحریم 
ماننــد ایران و روســیه را تســهیل 
می کنــد. از زمانی که تحریم ها علیه 
روسیه اعمال شد، تجارت با این کشور 
به دلیل مشــکالت پرداخــت تقریباً 
متوقف شده است. در نتیجه مکانیسم 
تسهیل تجارت با برنامه بانک مرکزی، 
شاهد کاهش مشــکالت پرداخت با 
روسیه هستیم. این کار همچنین خطر 
نوســانات بازار تبادل ارز را به ویژه با 
توجه به برابری یورو-روپیه کاهش می 
دهد. ما این کار را اولین گام به سمت 
تبدیل ۱۰۰ درصدی روپیه می دانیم.
بانک مرکزی هنــد، در این اطالعیه 
اعالم کرده اســت که کلیه صادرات 

و واردات، در چارچــوب ایــن برنامه 
ممکن است بر اســاس روپیه صورت 
گیــرد و نرخ مبادله بیــن ارزهای دو 
کشور شریک تجاری، در بازار تعیین 
شود.در این بیانیه آمده است که بانک 
های AD در هنــد مجاز به باز کردن 
 Vostro( حســاب های روپیه ووسترو
حساب ســپرده ای که یک کشور در 
بانک یک کشــور خارجی دارد( شده 
اند. واردکنندگان هندی که واردات را 
از طریق این مکانیسم انجام می دهند، 
در قبال صورت حساب های عرضه کاال 
یا خدمات از فروشنده خارج از کشور، 
هزینه ها را به روپیه پرداخت خواهند 
کرد که به حســاب ویژه کشور هدف، 
واریز می شــود.صادرکنندگان هندی 

نیز که از این مکانیســم استفاده می 
کننــد، درآمد حاصل از صادرات را به 
روپیه از موجودی موجود در حســاب 
ویژه برداشت خواهند کرد.کارشناسان 
اقتصادی معتقدند که این مکانیســم 
احتماالً به روپیه در بــازار تبادل ارز 
قدرت می بخشــد. »راهول باجوریا«، 
اقتصاددان ارشد هند، گفت: »در میان 
ضعف مداوم روپیه در برابر دالر و یورو، 
بانک مرکزی، اقداماتی را صورت داده 
که به نظر می رســد هدف آن کاهش 
تقاضا برای ارز خارجی، از طریق ترویج 
تسویه حســاب های تجاری با روپیه 
باشــد.وی افزود: ما این اقدامات را به 
عنوان گام هــای مفید بلندمدت می 
بینیم که می تواند استفاده بیشتر از 
روپیه در تجارت خارجی را امکان پذیر 
کند.طبق این اطالعیه، صادرکنندگان 
هندی ممکن است از طریق مکانیسم 
پرداخت روپیه، پیش پرداختی را در 
مقابل صادرات از واردکنندگان خارج 
از کشور به روپیه هند دریافت کنند.
بانک مرکزی هند اعالم کرده اســت: 
قبل از اجازه هرگونــه دریافت پیش 
پرداخت در قبال صادرات، بانک های 
هندی باید اطمینان حاصل کنند که 
وجوه موجود در این حســاب ها ابتدا 
برای انجام تعهــدات پرداختی  برای 
ســفارش های صادراتی که قباًل انجام 

شده اند، استفاده می شود.

هند ارز ملی را برای تجارت با 
ایران و روسیه به کار می گیرد

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: باید حجم مبادالت 
تجاری ایران و ازبکستان به دو میلیارد دالر در سال برسد.
بــه گزارش خبرنگار اعزامی مهــر، محمدباقر قالیباف در 
دیدار با تنزیله ناربای آوا، رئیس مجلس سنای ازبکستان 
با بیان اینکه بیش از ۳۰ ســال از روابط دیپلماتیک بین 
ایران و ازبکســتان می گذرد اما ارتباط دو کشور آن طور 
که باید و شــاید عمیق نبوده است، گفت: سابقه تاریخی 
و فرهنگی و شــناخت دو ملت از یکدیگر بسیار عمیق و 
ریشــه دار اســت و به فراخور آن باید ارتباطات دو کشور 
هم در ســطح پارلمان ها افزایش یابد.وی بیان کرد: توقع 
بود که بعد از پیروزی انقالب اسالمی در ایران و استقالل 
ازبکستان روابط دو کشور بیشتر شود. با این وجود، بسیار 
خوشحالم که در ســی امین سال از روابط دیپلماتیک دو 
کشور به دعوت رئیس مجلس قانون گذاری ازبکستان در 
این کشــور حضور یافته ام.قالیباف ادامه داد: دو ماه دیگر 
رئیس جمهور ایران برای شــرکت در اجالس شانگهای و 
برگزاری نشست دوجانبه بین ایران و ازبکستان به تاشکند 

سفر خواهد کرد. باید روابط بین دو کشور ارتقا پیدا کند و 
باید حجم مبادالت تجاری ایران و ازبکستان به دو میلیارد 
دالر در سال برســد.وی درباره موضوع افغانستان، گفت: 
موضع اصولی جمهوری اسالمی ایران تشکیل یک دولت 
فراگیر با حضور همه گروه ها در افغانستان است تا شاهد 
برقراری صلح در این کشور و منطقه باشیم.رئیس مجلس 
شورای اسالمی تأکید کرد: الزم است مشکل روادید برای 

رانندگان، تجار و توریسم حل و فصل شود.رئیس مجلس 
ســنای ازبکســتان: عالقه زیادی به فرهنگ و ارزش های 
ایران داریم.در ادامه خانم تنزیله ناربای آوا، رئیس مجلس 
سنای ازبکستان، گفت: ما ایران را از نزدیک ترین شرکای 
خــود می دانیم و روابط پارلمانی بین دو کشــور در حال 
پیشرفت و توسعه اســت.وی تصریح کرد: عضویت ایران 
در ســازمان همکاری های شــانگهای آن هم در سمرقند 
یک رویداد تاریخی و فراموش نشدنی است.رئیس مجلس 
سنای ازبکستان افزود: با توجه به اینکه ایران و ازبکستان 
فرهنگ نزدیک و مشترکی به ویژه از لحاظ دینی، مذهبی 
و ســنن با یکدیگر دارند، تقویت همکاری های دو کشور 
در حوزه های مختلف بســیار اهمیت دارد. ما عالقه بسیار 
زیادی به فرهنــگ و ارزش های ایــران داریم.وی اظهار 
داشت: درباره افغانستان تأکید ما هم لزوم تشکیل دولت 
فراگیر در این کشور است و الزم است در این دولت همه 
گروه های اجتماعی و سیاســی افغانستان حضور داشته 

باشند.

قالیباف در دیدار با رئیس مجلس سنای ازبکستان:

حجم مبادالت تجاری ایران و ازبکستان باید به دو میلیارد دالر برسد

وزیر جهادکشــاورزی گفت: حــدود ۱۰ روزی 
در پرداخت مطالبات گندمکاران عقب هستیم 
که در تالشــیم از طریــق بانک های مختلف و 
سازمان برنامه و بودجه تا هفته آینده پرداختی 
به گندمکاران را به روز کنیم.به گزارش ایسنا، 
سید جواد ساداتی نژاد که در یک برنامه تلویزیونی صحبت  می کرد با بیان اینکه سال 
گذشــته میزان خرید گندم ۴.۵ میلیون تن بود، گفت: امسال و تا به امروز ۴ میلیون 
و ۹۰۰ هزار تن گندم خریداری شــده اســت و به مرز ۵ میلیون تن نزدیک شده ایم. 
امیدواریم که با توجه به شرایط موجود به مرز ۶ میلیون تن در خرید گندم برسیم.وی 

ادامه داد: تا امروز ۴۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت شده  
است و با پرداخت ۱۱ هزار میلیارد تومان دیگر تا ۱۱ تیر ماه مطالبات گندم پرداخت 
شده است. وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: حدود ۱۰ روزی در پرداخت این مطالبات 
عقب هســتیم که در تالشیم از طریق بانک های  مختلف و سازمان برنامه و بودجه تا 
هفته آینده پرداختی به گندمــکاران را به روز کنیم.وی در ادامه اظهار کرد: ۱۵ هزار 
میلیارد تومان توســط بانک کشاورزی تامین شده و قرار است ۱۵ هزار میلیارد تومان 
دیگر هم توســط سایر بانک ها تامین شــود و مابقی نیز توسط سازمان برنامه تامین 
خواهد شد. در تالش هستیم که خودمان را به روز کنیم البته نسبت به سال گذشته 
وضعیت بهتری داریم.شاداتی نژاد تصریح کرد: امسال سه تصمیم مهم در رابطه با گندم 

گرفته شد تا بتوانیم به خودکفایی و کاهش وابستگی برسیم. اول اینکه در ابتدای سال 
قیمت خرید تضمینی گندم به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. همچنین قیمت کودهای 
پایه را تا ۴۵ درصد کاهش دادیم که این مورد در عملکرد گندم و سایر غالت تاثیرگذار 
است. از طرفی خرید قراردادی در دستور کار است که از شهریور ماه آغاز خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که چه زمانی همه مطالبات گندمکاران پرداخت خواهد شد؟ 
گفت: روزانه در حال خرید گندم هستیم. این خرید تا مردادماه ادامه خواهد داشت. در  
حال حاضر ۱۰ روز تاخیر در پرداخت داریم، ولی با پیگیری های انجام شده خودمان را 
به پرداخت کامل تا ۱۵ و ۲۰ مرداد نزدیک خواهیم کرد.ساداتی نژاد در پایان گفت: از 

همه گندمکاران بابت تاخیر در پرداخت عذرخواهی کرد.

وزیر جهادکشاورزی:

مطالبات گندمکاران تا هفته آینده به روز پرداخت می شود
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دبیرشورایهماهنگیبانکها:
 خدمات بانکی بدون اخذ کپی قابل اجراست

تهران-ایرنا-دبیرشورایهماهنگیبانکهایدولتیونیمهدولتیگفت:هرگونهخدماتبانکیکهنیاز
بهارائهمدارکاحرازهویتیمشتریانداردباارائهاصلمدرکوبدوناخذکپیدرشعببانکهاقابل
اجراست.بهگزارشایرناازپژوهشکدهپولیوبانکیبانکمرکزی،»علیرضاقیطاسی«بااشارهبهاینکه
دستورالعملهایسازماناداریواستخدامیکشوردرخصوصدولتالکترونیکازطریقبانکمرکزی
درسال۱۳۹۸بهشبکهبانکیابالغشد،گفت:بعدازپیگیریهاییکهانجامشددرپایانسال۱۴۰۰
مجدداًبانکمرکزیبخشنامهایصادرکردکهتمامیشعببانکهادرارائهخدماتبانکیازمتقاضیان
کپیمدارکهویتیرادریافتنکنند.ویبابیاناینکهبانکهانبایدکپیمدارکیکهبرایاحرازهویت
اشخاصالزماستاعمازکپیکارتملیوشناسنامهرادریافتکنند،گفت:بانکهاحتماًبایدازطریق
ســامانهایکهثبتاحوالآنراایجادکردهاســتعالمهایالزمرادریافتوکدپیگیریکهدرسامانه
ارائهمیشودرادرپروندهمشتریاننگهداریکنندوهیچگونهکپیمدارکهویتیرادرخواستنکنند.
بهگفتهدبیرشــورایهماهنگیبانکهایدولتیونیمهدولتیکپیاســنادمحلسکونتمتقاضیان
تسهیالتکهشاملسندمالکیتیااجارهنامهاستهمنبایدازمتقاضیاندریافتشود.ویافزود:بانکها
بایدازطریقسامانهایکهوجودداردتاییدکدپستیرااخذکنندوکدپیگیریمربوطهرادرپرونده
متقاضیاننگهداریکنند.قیطاسیتاکیدکرد:برایناساسروسایشعببانکهابایدایندستورالعملرا
نصبالعینخودقراردهندوبهدقتبررسیورعایتکنندتانارضایتیدربینمشتریانشبکهبانکیبه
وجودنیاید.بهگفتهویهرگونهخدماتبانکیکهنیازبهارائهمدارکاحرازهویتیمشتریانداردباارائه
اصلمدرکوبدوناخذکپیدرشــعببانکهاقابلاجراست.دبیرشورایهماهنگیبانکهایدولتی
ونیمهدولتیدربارهپیگیریتخلفبانکهاهمگفت:درتمامیبانکهاواحدرســیدگیبهشکایاتو
بازرسیوجودداردواگردرشعبهبانکیتخلفیمشاهدهشدمشتریانمیتوانندبهواحدرسیدگیبه

شکایاتمراجعهکنندکهظرف۲۴ساعتبهشکایاترسیدگیشدهونتیجهاعالممیشود.

توضیح مدیرعامل بانک سامان درباره 
مسدود شدن تعدادی از کارت ها

مدیرعاملبانکساماندربارهمسدودشدنتعدادیازکارتهایاینبانکبا
تاکیدبراینکهبهطورکلیبخشبسیارکوچکیازکارتهایبانککهبهدرصد
همنمیرســد،مسدودشدهگفتکهدراینزمینه،مقاماتمختلفینظارت
دارندوزمانیکهتراکنشمشــکوکیدیدهشود،اقداماتالزمانجاممیشود.
علیرضامعرفت-مدیرعاملبانکســامان-درنشستارائهگزارشعملکرد
اینبانک،اظهارکرد:ماازســال۱۳۹۶یکبرنامهچهارســالهاستراتژیک
داشــتهایمکهتالششدهدرزمینههایدرآمدزاوغیردرآمدزامتمرکزشویم
کــهدروهلهاولهرکــدامازآنهاراجداگانهوبرنامههایمرتبطباهریک
رادنبــالکردیم.اوافزود:دربخشغیردرآمدزاســعیبراینبودتااقداماتی
انجامشــودکههممطالباتمعوقومشمولبورسیراوصولوهمازورود
آنجلوگیریکنیم؛درزمینهبخشدرآمدزاهمتالششدهتاضمنکنترل
قیمتتمامشدهبانکبهافزایشنسبتمصارفمنابعبانکبپردازیم.معرفت
دربارهوضعیتمطالباتمعوقبانکسامانگفت:وضعیتمطالباتمعوقات
بانکیدرمقایسهباچهارسالگذشته،نهتنهاکاهشپیداکردهبلکهدرقدر
مطلقعددیآنهمکاهشایجادشــدهاست؛جدایازمواردذکرشدهعدد
مطالباتبانکهمکاهشپیداکردهونسبتمطالباتماامروزبهزیر۳درصد
رسیدهاست.ویگفت:دررابطهبابخشتولیدهمیشهسیاستهایکلیاتخاذ
میشودکهباسیاستهایکلیدولتوحاکمیتمنطبقباشد؛دراینزمینه
هم۶۰درصدسبداعتباریبانکسامانبهحوزهتولیداختصاصداردضمن
اینکهخدماتارزیهمبهطریقاوراقیسهمبزرگیبهتولیداختصاصدارد.

گزیده خبر

معاوننظارتوکنترلداخلیبانکتوسعهصادراتایرانتشریحکرد:
لزوم استقرار سامانه نظارت غیرحضوری در 

سیستم بانکی
معاوننظارتوکنترلداخلیبانکتوســعهصادراتایراناعالمکرد:هدفاز
راهاندازیســامانهنظارتوبازرســیغیرحضوریبانکتوسعهصادراتایران،
عبورازروشهایسنتیبازرسیونظارتدربانکهاوبهرهمندیازابزارهای
نوینمبتنیبرفناوریاطالعاتاســت.بهگزارشروابطعمومیبانکتوســعه
صادراتایران؛»حبیباحمدی«درمراسمرونماییازسامانهبازرسیونظارت
غیرحضوریدرســخنانیدربارهســامانهنظارتغیرحضوری،اظهارداشت:بر
اساستاکیددستگاههاینظارتیباالدستیونیزمدیرعاملمحترمبانک،تسریع
درراهاندازیاینسامانهدراولویتبرنامههایمعاونتنظارتوکنترلداخلی
بانکتوســعهصادراتایرانقرارگرفت.عضوهیاتعاملبانکتوسعهصادرات
ایراناذعانداشت:بااستفادهازتجربهبازرسانبانکوبراساسمقرراتوقوانین
مرتبطباعملیاتبانکی،بیشاز۲۰۰پروفایلوسناریودرسامانهمذکرتعریف
وبارگذاریشــدهکهبااســتفادهازانباردادههایبانک،هرگونهعدمتطابقرا
بهصورتسیســتمیوبدوندخالتعاملانسانیشناساییکردهودرکارتابل

بازرسمربوطهدرشعبهقرارمیدهد.

بازدید مدیران استانی بانک ایران زمین، از 
هلدینگ فناوری اطالعات جامپ

مراسمبازدیدازساختمانهلدینگفناوریاطالعاتبانکایرانزمین)جامپ(با
حضورمعاونفناوریاطالعات،مدیرامورشعباستانها،مدیرامورروابطعمومی،
مدیرانشعبمناطقومدیرانعاملشرکتهایزیرمجموعهاینبانکبرگزار
شد.بهگزارشروابطعمومی؛درایندیدارفرهاداینالوئیمعاونفناوریاطالعات
بانکایرانزمینضمنارائهگزارشیازتغییراتایجادشدهطی5سالگذشته
درحوزهبانکداریگفت:مادرســال۹۶شــعاربانکایــرانزمینرابهبانک
دیجیتالتغییردادیم.بانکداریدیجیتالیعنیارائهسرویسبهکسبوکارهای
دیجیتالکهدرسوپراپلیکیشــنهایمختلفکهاکنونفعالهستندومدل
بانکداریبایدبهگونهایباشــدکهبتوانندبهآنهاسرویسدهند.معاونفناوری
اطالعاتبانکایرانزمینمیزانتراکنشهایغیرحضوریمشتریاناینبانک
را۹7درصــدبیانکردوگفت:اکثرتراکنشهایمشــتریانبانکبهصورت
الکترونیکوخارجازشــعبهازطریقهمراهبانک،اینترنتبانک،خودپردازهاو

دستگاههایPOSانجاممیشود.

شرکت های تابعه بانک باید به عنوان بازوهای 
تخصصی و اجرایی بانک باشند 

سرپرستبانکتوســعهتعاونعملکردشرکتهایتابعهرا،بهعنوانبازوهای
تخصصیواجراییبانکضروریومهمدانست.شیخحسینیدرجلسهبررسی
عملکردشــرکتهایتابعهبانکباتأکیدبراهمیتایجــادارزشبرایذینفعان
افــزود:بایدازتمامظرفیتهایموجودبرایارائهخدماتومحصوالتبهکلیه
ذینفعاناستفادهکردوشرکتهایتابعهبانک،بهعنوانبازوهایاجراییموثر
وهمراستابااستراتژیهایبانکدرایجاداینهمافزاییبسیارموثرمیباشند.
سرپرســتبانکبااشــارهبراینکهدربانکتوسعهتعاونتنهاسودآوریمطرح
نمیباشدادامهداد:بایدازتخصص،دانش،تجربهوظرفیتشرکتهایتابعهدر
کلیهزمینههابهرهگرفتتادرتعییناســتراتژیها،اهدافوفرآیندهاشاهد

موفقیتهایمجموعهبانکباشیم.

بانکپارسیانرکورددارحمایتازمحرومان؛
پرداخت111 درصدی هدف گذاری تسهیالت

بانکپارسیانبهترینعملکردرادرحوزهحمایتازمحرومانبهنامخودثبت
کرد.گزارشهایمنتشرشدهنشانمیدهدکهپارسیانباتحقق۱۱۱درصدی
بودجهابالغیدربندبتبصره۱۶بودجهســال۱۴۰۰باالتریندرصدعملکرد
رادربینبانکهایکشــورازآنخودکردهاســت.اینبانکدرراستایتحقق
اهدافاقتصادمقاومتیبهویژهدرحوزهتوســعهاشــتغالدرمناطقروستایی،
محرومیتزداییوهمچنینارتقایعدالتاجتماعی،کمکبهاقشارآسیبپذیر
ازطریقانعقادتفاهمنامههایمختلفباارگانها،اقداماتارزندهوحمایتهای
مؤثریانجامدادهاســت.همچنیننگاهیبهعملکرداینبانکطیســالهای
گذشتهنشــانمیدهدکهپارسیانبامشارکتدرتأمینمالیطرحهایکالن
اقتصادیدرحوزهتولیدمحصوالتاســتراتژیکوزیربنایی،گامهایاساسیدر
توسعهکشوربرداشتهونقشمهموانکارناپذیریرابهعنوانیکبانکخصوصی

درطرحهایبزرگواقتصادملیدارد.

همزمانباعیدسعیدغدیرخم؛
۶ درصد بخشودگی جرائم تأخیر بدهی 

تسهیالتی در بانک سپه
تا۲7تیرماه؛همزمانباعیدسعیدغدیرخم؛۶درصدبخشودگیجرائمتأخیر
بدهیتســهیالتیدربانکسپهارایهمیشود.مشتریانصرفادرصورتتسویه
کاملدیونوخاتمهقرارداد،حداکثرتاســقف۶درصدمشمولتخفیفوجه

التزامخواهندشد.

 رشد پرداخت تسهیالت خوداشتغالی 
در بانک ملی ایران

پرداختتســهیالتبانکملیایراندرقالبطرحهایخوداشتغالیومشاغل
خانگیدرسهماههنخستامسالازمرز۶هزارو۸۰۰فقرهگذشت.بهگزارش
روابطعمومیبانکملیایران،اینبانکدرحوزهمســئولیتهایاجتماعیبه
منظورحمایتوتوانبخشــیبهطرحهایخوداشتغالیفراگیرملیومشاغل
خانگیوهمچنینتوســعهبازارهایکســبوکارازابتدایفروردینتاپایان
خردادماهســالجــاریدرمجموعبیشاز۶هزارو۸۴۳فقرهتســهیالتبه
ارزش۴هزارو۴۹۹میلیاردریالبهمددجویانکمیتهامدادامامخمینی)ره(،
سازمانبهزیستی،سازمانزندانها،سربازانستادنیروهایمسلحوگروههای
هدفسازمانهایحمایتیوصاحبانمشاغلموردحمایتوزارتتعاون،کارو
رفاهاجتماعیپرداختکردهاست.توانبخشیاقشارضعیفوگروههایهدف
سازمانهایحمایتییکیازاولویتهایمهماینبانکاستوازاینروفقط
طیمدتیادشده۳هزارو۸۸5فقرهتسهیالتخوداشتغالیومشاغلخانگی
بهافرادتحتپوشــشکمیتهامدادامامخمینی)ره(تخصیصیافتهکهارزش
ریالیاینتســهیالتبالغبر۲هزارو7۲۲میلیاردریالبودهاســت.الزمبهیاد

آوریاست.

هشدار صندوق بین المللی پول 
 درخصوص رکود اقتصادی

 در آمریکا
تهــران-ایرنا-مدیــراناجراییصندوقبیــنالمللیپولدر
بیانیهایبااشــارهبهنرختورمدرآمریکاوکاهشپیشبینی
رشــداقتصادیاینکشور،اجتنابازرکودرادرایاالتمتحده
بهشــدتچالشبرانگیزارزیابیکردند.بهگزارشایرنابهنقل
ازخبرگــزاریرویترز،صندوقبینالمللیپــول)IMF(دیروز
سهشنبههشــداردادکهاجتنابازرکوداقتصادیدرآمریکا
بهشدتچالشبرانگیزشدهاست.ایننهادباردیگرپیشبینی
رشــدآمریکادرسال۲۰۲۲رااز۲.۹درصدکهدراواخرژوئن
)هفتهنخستتیرماه(اعالمشدهبودبه۲.۳درصدکاهشداد.
کارشناساندلیلاینامررارشدهزینههایمصرفکنندهاعالم
کــردهاند.ایننهادهمچنینپسازدیداربامقامهایآمریکا
درخصوصارزیابیساالنهسیاستهایاقتصادی،پیشبینی
رشــدتولیدناخالصداخلی)GDP(واقعیسال۲۰۲۳آمریکا
رااز۱.7درصــددر۲۴ژوئنبه۱.۰درصدکاهشداد.مدیران
اجراییصندوقبینالمللیپــولدربیانیهایاعالمکردندکه
افزایشتورمگستردهخطراتنظاممندیبرایاقتصادآمریکا
واقتصــادجهانیدرپیدارد.درگــزارشایننهادمالیآمده
استکهاولویتنخستمقامهایواشنگتنبایدکاهشسریع
رشددســتمزدهاوقیمتهابدونتسریعرکودباشد.هرچند
ایناقدامدشوارارزیابیشــدهاست.اینصندوقاعالمکرده
استکهتشدیدسیاستهایپولی»فدرالرزرو«)بانکمرکزی
آمریکا(بایدباعثکاهشتورمبه۱.۹درصدتاسهماههچهارم
سال۲۰۲۳شودوایندرحالیاستکهپیشبینیتورمبرای
مدتمشابهســالجاریمیالدی۶.۶درصداست.»اندروهاج«
اقتصاددانصنــدوقبینالمللیپولدراینخصوصگفتکه
افزایشنرخبهرهفدرالرزرووهزینههایکمتردولتی،رشــد
هزینههایمصرفکنندهراتااوایلســالآیندهبهحدودصفر
میرساندوفشارهایعرضهراکاهشمیدهد.ویافزود:کاهش
تقاضا،نرخبیکاریراتااواخرســال۲۰۲۳بهحدود5درصد
افزایشمیدهدولذابایدکاهشدســتمزدهادردســتورکار
قرارگیرد.مدیراناجراییصندوقبینالمللیپولدرنسخههای
سیاســتیخودبرایدولتآمریکاخواستارتصویبطرحهای
متوقفشده»جوبایدن«رئیسجمهوریاینکشوربرایبرنامه
هایاجتماعیواقلیمیشدندواعالمکردهاندکهاینطرحها
مشــارکتنیرویکارراافزایشدادهکهبهنوبهخودنرختورم
راکاهــشمیدهدودرعینحالروندگذاربهســویاقتصاد
بدونکربنراتســهیلمیکند.درگزارشصندوقهمچنین
توصیهشدهکهمحدودیتهایتجاریوافزایشتعرفههاکهدر
پنجسالگذشتهاعمالشدهبود،لغوگردد.باافزایشنگرانیها
دربارهتامینگازاروپادرزمستانآیندهوتصمیمبانکمرکزی
آمریکابرایافزایشنرخبهــرهباهدفمقابلهباتورمفزاینده،
اقتصاددانانجهــاندیگربهآیندهاقتصــادغربخوشبین
نیستند.هفتهگذشتهموسسهاقتصادیگلدمنساکس،خطر
ورودآمریــکابهرکودرااز۱5درصدبه۳۰درصدافزایشداد
وخطــرورودبهرکودبرایدوســالآیندهرا۴۸درصدپیش

بینیکرد.

جزئیات عبور نقدینگی از ۴۹۰۰ هزار میلیارد تومان
براســاسآمارپولیوبانکیمنتشرشدهازسویبانکمرکزی
تاپایاناردیبهشــتماهســالجاری،میزاننقدینگیبه۴۹۴۳
هزارو۴7۰میلیاردتومانرســیدهکهبیانگررشد۲.۳درصدی
درمقایســهباسالقبلاســت.بهگزارشایسنا،بانکمرکزیبا
انتشارگزیدهآمارهایاقتصادیدرپایاناردیبهشت۱۴۰۱،حجم
نقدینگیرا۴۹۴۳هزارو۴7۰میلیاردتوماناعالمکردکهحاکی
ازرشــد۳7.۳درصدینقدینگینسبتبهمقطعمشابهدرسال
گذشتهاست.ایندرحالیاستکهاینشاخصنسبتبهپایان
سالگذشته۲.۳درصدرشدداشتهاست.ضریبفزایندهنقدینگی
درپایاناردیبهشتماهامسالمعادل7.۶۸۶استکهنسبتبه
پایانواردیبهشــتسالقبلبهترتیبمنفی۳.۹و5.۲درصد

رشدداشتهاست.

خالصهداراییهاوبدهیهایبانکمرکزی
میزانداراییهایخارجیبانکمرکزیدرپایاناردیبهشتماهبه
7۱۲.۶هزارمیلیاردتومانرسیدکهرشدآندرمقایسهباپایان
سالقبل۲.۶درصدکمشــدهاست.امانسبتبهمدتمشابه
سالقبل7.۸درصدرشدداشتهاست.همچنین،خالصمطالبات
بانکمرکزیازبخشدولتیبا۶.۶درصدرشــدنسبتبهپایان
ســالقبلبه۱۹۰هــزارو۴۰۰میلیاردتومانومطالباتبانک
مرکزیازبانکهابا۶.۱درصدکاهشدرمقایســهباپایانسال
قبلبه۱۳7.۳هزارمیلیاردتومانرســید.مطالباتبانکمرکزی
ازبخشدولتیوبانکهادراردیبهشــتامسالنسبتبهمدت
مسابهســالقبل،۱.5و۱۸.7درصدرشــدداشتهاست.البته،

رقمبدهیدولت،شــرکتهاوموسساتدولتیبهبانکمرکزی
دراینمدتبهترتیبمعادل۱۳۳.۸هزارمیلیاردتومانو5۶.۶
هزارمیلیاردتومانبودهکههریکدرمقایسهباپایانسالقبل
بارشد۱.۲و۲۱.۹درصدیمواجهشدهاند.البته،اینارقامنسبت
بهمدتمشابهدرسالقبل،۱۱.۴درصدکمو55.۱درصدرشد

داشتهاست.

وضعیت دارایی ها و بدهی های بانک ها و موسسات اعتباری 
غیربانکی

اینگزارشحاکیاست،میزانداراییهایخارجیدراینبخش
با۲۲.۹درصدرشــدنسبتبهپایاناردیبهشتسالقبلهمراه

بودهوبه۱۶۴۶هزارو۸۰۰میلیاردتومانرسید.
حجماسکناسومســکوکنیزبا۳۲.۹درصدافزایشبه۱۱.7
هزارمیلیاردتومانرسید.ســپردهبانکهاوموسساتاعتباری
غیربانکینــزدبانکمرکزیبا۳۲.۴درصدافزایشنســبتبه
پایاناردیبهشتسالقبلبه5۴5.۹هزارمیلیاردتومانرسید.
همچنینبدهیبانکهاوموسســاتاعتباریغیربانکیبهبانک

مرکــزینیزدرپایانفروردینامســالبا۱۸.7درصدرشــدبه
۱۳7.۳هزارمیلیاردتومانرسیدهاست.

خالصه دارایی ها و بدهی های بانک های تجاری
میــزانداراییهــایخارجیبانکهایتجاریکشــوردرپایان
اردیبهشتامســالمعادل۲۳7.۹هزارمیلیاردتوماناستکه
نسبتبهمدتمشابهسالپیش۲۰.۲درصدرشدنشانمیدهد.
ســپردهبانکهایتجارینــزدبانکمرکزینیــز۱۳5.۸هزار
میلیــاردتومانبودهکه5۹.7درصدافزایشیافتهاســت.جمع
کلداراییهایبانکهایتجاریدردورهموردبررســی،۱۹57
هزارمیلیاردتومانبودهکهنســبتبهپایانبهسالقبل،دارای
۶۳.۳درصدرشــدبودهومیزانبدهیبانکهایتجاریبهبانک
مرکزیدرپایاناردیبهشــتامسالبه۴5.5هزارمیلیاردتومان

رسیدهاست.

وضعیت دارایی ها و بدهی های بانک های تخصصی
براســاساینگزارش،میــزانداراییهــایخارجیبانکهای
تخصصیدرپایاناردیبهشتامسالمعادل۳۹۶.۲هزارمیلیارد
توماناســتکهنسبتبهسالقبل۲۱درصدرشدیافتهاست.
جمعکلداراییهایبانکهایتخصصیدرایندورهرقم۱5۱۴
هزارمیلیاردتوماناســتکه۲۹.۶درصدرشددارد.همچنین،
میزانبدهــیبانکهایتخصصیبهبانکمرکــزی۴۸.5هزار
میلیاردتوماناســتکهمعادل۶.۶درصدنسبتبهاردیبهشت

سالقبلافزایشداشتهاست.

افرادیکهاعتراضخودرانسبتبهعدم
دریافــتیارانه،ثبتیابهعنوانمتقاضی
جدیدثبتنامکردهودرمرحلهشناسایی
ودهکبنــدیتعیینتکلیفشــدهاند،
درصورتقرارگرفتنبیــندهکاولتا
نهممشــمولپرداختیارانهخواهندبود
وتاآخرهفتهجاریبرایشــانمعوقهنیز
پرداختمیشــود.بهگزارشایســنا،در
اردیبهشتماهسالجاریوباتغییررویه
درپرداخــتیارانههاینقدی،ازبین7۸
میلیــوننفریارانهبگیــر۴5هزارو5۰۰
تومانی،حدودشــشمیلیوننفرحذف
وباقیمانــدهدرقالب۹دهکمشــمول
دریافتیارانهشــدند.برایناساسمبلغ
۴۰۰هــزارتومانبهازایهــرنفربرای
دهکاولتاسومو۳۰۰هزارتومانبرای
هرنفردهکچهارمتانهمازاردیبهشت

ماهپرداختشدهاست.
درایــنبینبخشــیازافــرادیکهتا
اردیبهشــتماهیارانــهمیگرفتنــدواز
مــاهخــرداددردهکدهمقــرارگرفته
ویارانهشــانحذفشــده،نسبتبهاین
موضوعاعتراضداشتند.آنهامیتوانستند
hemayat.mcls.gov.irباورودبــهســامانه
درخواستبازنگریکنند.درهمینراستا

بادســتوررئیسجمهوریبرایپیگیری
وضعیتمعترضانبهعدمپرداختیارانه
نقدی،برایتمامیسرپرســتانخانواری
کهاعتراضکردهبودند،یکمرحلهیارانه
نقــدیبامبلغ۳۰۰هــزارتومانبهازای
هرعضوخانواربهصورتمشــروطواریز
شــد؛بهاینصورتکهتــازماننتیجه
بررســیاعتراضاتقابلبرداشــتنبود
تالیســتاینافراد،دروزارترفاهمورد
بررســیقرارگرفتهودهکبندیشوند.
آنطورکهحســینی-سخنگویسازمان

هدفمندییارانهها-بهایسنااعالمکرده،
طیبررسیهایوزارترفاهولیستیکه
دراختیاراینســازمانقرارگرفته،برای
افرادیکهاعتراضکردهومشــخصشد
کهبیندهک۱تا۹قرارگرفتهاند،یارانه
تیرماههمانندسایرمشموالنواریزشده
است.بهگفتهوی،برایایندستهازافراد
یارانهدومرحلهاردیبهشتوخردادنیزبه
عنوانمعوقواریزمیشود؛بااینتوضیح
کهدرصورتقرارگیریآنهادردهکاول
تاســوم،یارانهمسدودیاردیبهشتآنان

که۳۰۰هــزارتومانبــهازایهرعضو
خانواربود،به۴۰۰هــزارتومانافزایش
پیدامیکنــدکههمراهبــایارانهخرداد
تاپایانهفتهجاریبهحسابشــانواریز
خواهدشد.اماگروهدیگرکسانیهستند
کهتاکنوناصالیارانهایدریافتنکردهیا
یارانهآنهاقبالقطعشدهومتقاضیدریافت
آنبودند.ایندستهازافرادمیتوانستند
ازاواخراردیبهشــتماهازطریقسامانه
my.gov.irثبتنامکنندتادرخواستآنها
موردبررسیوپایشقرارگیرند.طبقاعالم
یارانهها، هدفمندی ســازمان سخنگوی
بررسیدرخواستکسانیکهتا۱5خرداد
نیزبرایدریافتیارانهثبتنامکردهبودند،
انجامشدهوبراساسلیستیکهازسوی
وزارترفاهدراختیارسازمانهدفمندی
قرارگرفتهاست،یارانهاردیبهشت،خرداد
وتیرماهآنانبهصورتیکجاوبهتناسب
دهکبنــدیصورتگرفته،تاپایانهفته
جاریبهحسابشــانواریزخواهدشد.در
اینرابطهیادآورمیشــودکهمتقاضیان
ثبتناموهمچنینکسانیکهیارانهآنهااز
اردیبهشتماهقطعشدهاست،همچنان
فرصتمراجعهبهســامانههایمربوطهو

ثبتدرخواست،دارند.

جزئیات پرداخت یارانه و معوقات 
معترضان و جاماندگان

معاونرئیسجمهورورئیسســازمانبرنامهوبودجهگفت:
چیزیبهاســمارزترجیحی۴۲۰۰وجــودندارد،اگردولت
بخواهدازبخشیحمایتداشتهباشد،بایدمابهالتفاوتریالی
آنراپرداختکند.بهگزارشایســنا،مسعودمیرکاظمیدر
حاشیهنشستهیاتدولتدرجمعخبرنگاراندربارهتامین
اعتباراتعمرانیسفرهایاستانیگفت:درپایانسالگذشته
تعهداتسفراستانی۱۳5درصدبودوما۳5درصدباالتراز
آنچهتعهدکردهبودیم،پرداختکردیم.امسالهمازمردادماه
پرداختهایعمرانیانجاموالبتهبیشترهممیشود.ماتعهد
دادیمکهاستقراضنکنیموبراینتعهدمانهمهستیم.در

تیرماهســالجاری۱۲هزارمیلیاردتومــانبرایاعتبارات
عمرانیاختصاصخواهدیافتواینعالوهبر۱5هزارمیلیارد
توماناوراقیاستکهبرایبودجهعمرانیاختصاصمییابد.
ویدربارهرتبهبندیمعلماننیزتصریحکرد:ماقبلازاینکه
بهپایانهرماهبرســیم،جلســاتیرابابانکمرکزی،وزارت
نفــتواقتصادوداراییداریمکــهمنابعومصارفهزینهرا
بــرایآنماهمیبندیم.برایرتبــهبندیمعلمانهممنبع
هزینهگذاشتیم،امادوستانبایدتالشکنندابتدااحکامرادر
آموزشوپرورشآمادهکنند.رئیسسازمانبرنامهوبودجه
اظهارکرد:امااینرتبهبندیبراساسآنچهدربودجهدیده

شدهاستپرداختمیشودودرچارچوبسقفبودجهاین
پرداختانجاممیشــودواینمبلــغدرقانونحدود۳۶تا
۳۸میلیاردتوماناست.میرکاظمیدربارهبرخیاخبارمبنی
بربازگشــتارز۴۲۰۰تومانیاظهارکرد:االنچیزیبهاسم
ارزترجیحی۴۲۰۰وجودندارد.مثالچیزیبهاســماینکه
گنــدمراباارز۴۲۰۰واردکنیــم،نداریم.دولتاگربخواهد
ازبخشــیحمایتداشتهباشد،بایدمابهالتفاوتریالیآنرا
پرداختکنــدودرحالحاضرمابهالتفاوتریالیحمایتی
دولتبهنانودارواختصــاصدارد.ویاضافهکرد:درتمام
کشورهایدیگرهماگردیدهباشید،یکیازبحرانهاافزایش

قیمتموادغذاییوانرژیاســتکهموجبتورمشدهاست.
ماتالشکردیمکهباپرداختهاییکهانجامشــده،مردمرا
ازنوســاناتقیمتجهانیمحافظتکنیم.میرکاظمیدرباره
پرداختعیدیبهمعلماندرمناســبتهایمذهبیوملی
گفت:چنینمصوبهایتااالننداریمواگرتصویبشودحتما

پرداختمیشود.

درحاشیهجلسهدولت

میرکاظمی: چیزی به اسم ارز ترجیحی ۴۲۰۰ وجود ندارد
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گزیده خبر
رئیس جمهور سریالنکا به مالدیو گریخت

منابع خبری روز چهارشــنبه از فــرار رئیس جمهور 
سریالنکا به خارج از این کشور با یک هواپیمای نظامی 
خبر دادند. نخست وزیر نیر با استفاده از اختیارات خود 
و برای آرام کردن اوضاع در اســتان  غربی کشور حالت 
فوق العاده اعالم کرد.به گزارش ایسنا، به نقل از الجزیره، 

بامداد روز چهارشــنبه، هواپیمای حامل »گوتابایا راجاپاکســه«، رئیس جمهور 
ســریالنکا، پس از خروج از این کشور، در مالدیو فرود آمد. این درحالی است که 
معترضان همچنان به اشغال کاخ ریاست جمهوری در انتظار اعالم استعفای رئیس 
جمهور ادامه می دهند.یکی از مقامات فرودگاه ماله )پایتخت مالدیو( به خبرگزاری 
فرانسه گفت که یک هواپیمای نظامی از نوع آنتونوف-۳۲ از کلمبو با ۴ سرنشین 
از جمله رئیس جمهور ۷۳ ســاله، همسرش و یک محافظ در فرودگاه به زمین 
نشســت.وی افزود که به محض پیاده شدن از هواپیما، راجاپاکسه و همراهانش 
توسط پلیس به مقصد نامعلومی اسکورت شدند.یک مقام امور مهاجرتی نیز در 
تایید فرار وی گفت: پاسپورت آنها مهر خورده و سوار بر پرواز ویژه نیروی هوایی 
شدند.به گفته مقامات فرودگاه، این هواپیما به دلیل عدم دریافت مجوزهای الزم 
از مقامات مالدیو بیش از یک ساعت روی باند فرودگاه بالتکلیف مانده بود.پیش 
از این، آسوشیتدپرس به نقل از یکی از مقامات اداره مهاجرت سریالنکا گفته بود 
که راجاپاکسه به همراه همسر و دو محافظش با هواپیمای نیروی هوایی سریالنکا 
از کشور فرار و به سمت ماله حرکت کرده است. اما خبرگزاری فرانسه به نقل از 
منابع رسمی اعالم کرد که مقامات اداره مهاجرت در فرودگاه از خروج راجاپاکسه 
پس از »برخورد تحقیر آمیز« با وی جلوگیری کردند.راجاپاکســه وعده داده بود 
امروز چهارشنبه استعفای خود را اعالم کند و نخست وزیر نیز آمادگی خود را برای 

استعفا بدون مشخص کردن تاریخی برای آن اعالم کرده بود.

جهان همچنان در اضطراب همه گیری کرونا
تهــران- ایرنا- تعداد موارد ابتال به بیماری کووید-۱۹ در جهان 
طی دو هفته گذشــته ۳۰ درصد افزایش یافته است؛ مساله ای 
که ســازمان جهانی بهداشت را بر آن داشت تا هشدار دهد که 
همه گیری کرونا فاصله زیــادی از مرحله اتمام دارد.به گزارش 
ایرنــا، روند افزایش ابتال به کوویــد- ۱۹ در جهان ادامه دارد و 
شمار مبتالیان و جان باختگان آن به اخبار روز کشورها بازگشته 
و مسئوالن حوزه سالمت کشورهایی که پیشتر دست از تدابیر 
پیشگیرانه اجباری و داوطبالنه کشیده بودند به استفاده مجدد 
از ماســک به ویژه در فضاهای بسته و شــلوغ همچون وسایل 
نقلیه عمومی و نیز تزریق دز یادآور واکســن برای افراد مســن 
و در معرض خطر، توصیه می کنند.تدروس ادهانوم قبریسوس 
دبیرکل سازمان جهانی بهداشت روز گذشته در نشستی خبری 
در ژنو، پیش بینی کرد که جهــان از مرحله پایانی همه گیری 
کرونا فاصله دارد و هشدار داد: ویروس )کرونا( در حال نفوذ است 
و باید آن را به عقب برانیم.وی گفت: با افزایش موارد بســتری 
و انتقال کووید۱۹ ، دولت ها باید اقدامات آزموده و اثبات شــده 
مانند استفاده از ماســک، بهبود تهویه  و رعایت شیوه نامه های 
آزمایــش و درمان را به کار گیرند.مایکل رایان مدیر برنامه های 
اضطراری ســازمان جهانی بهداشــت نیز اعالم کرد که شمار 
مــوارد ابتال به کووید در دو هفته اخیر ۳۰ درصد افزایش یافته 
و بیشتر ابتال به زیرســویه اُمیکرون بی.ای ۴ و ۵ مربوط است.

وی همچنین به لغو اقدامات بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی 
و همچنین کاهش غربالگری ها اشــاره کرد که نظارت بر همه 
گیری را پیچیده می کند.ادهانوم همچنین عنوان کرد: ویروس 
به گردش آزادانه ادامه می دهد و ایالت ها به طور موثر بار بیماری 
را بر اساس ظرفیت های خود توزیع نمی کنند، هم برای بستری 

شدن در بیمارستان برای موارد شدید و هم افزایش تعداد افراد 
در وضعیــت پس از کووید، که اغلب بــه عنوان کووید طوالنی 
شناخته می شودسازمان جهانی بهداشت روز دوشنبه )۱۱ ژوئیه 
/ ۲۰تیر( شــمار موارد تایید شــده ابتال به کووید۱۹ را بیش از 
۵۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مورد از ابتدای همه گیری برآورد کرد 

که به مرگ بیش از شــش میلیون و ۳۰۰ هزار نفر منجر شده 
 ،)Our World in Data( اســت.بنابر داده های آماری منتشر شده
۶۱.۳ درصد جمعیت دنیا واکسیناسیون کامل داشته اند و ۶۶.۸ 
درصد مردم نیز دستکم یک دز واکسن دریافت کرده اند.آژانس 
سازمان ملل متحد پس از تصمیم متفق القول کمیته اضطراری 
کووید-۱۹، همه گیری را در مرحله »اضطراری سالمت عمومی 
با ابعاد بین آلمللی« حفظ کرد که این مرحله باالترین ســطح 
هشدار سازمان محسوب می شود. آمریکا با بیش از ۹۰ میلیون 
مبتال و بیش از یک میلیون قربانی، همچنان در صدر فهرســت 
کشــورهای گرفتار  این بیماری قــرار دارد و هند در رتبه دوم 
و برزیل در رتبه ســوم جهان قرار دارند. در هفته گذشــته در 
آمریکا ۶۸ هزار کودک به کووید ۱۹ مبتال شده اند.شعبه اروپایی 
سازمان جهانی بهداشــت، روز سه شنبه دوز تقویت کننده دوم 
واکســن علیه کووید-۱۹ را برای افراد آسیب پذیر توصیه کرد، 
در حالی که در ۷ روز گذشته نزدیک به ۷ میلیون مورد در این 
قاره ثبت شده است.فرانسه که هفته گذشته با ثبت ابتالی بیش 
از ۲۰۰ هزار مورد ابتال در روز رســما آغاز موج هفتم بیماری را 
در کشور اعالم کرد، روزهاســت که آمار ابتالی روزانه بیش از 
یک هزار مورد را ثبت می کند. در تازه ترین آمار،  در ۲۴ ساعت 
گذشــته یک هزار و ۱۵۸ مورد ابتال و ۱۲۳ مورد مرگ ناشی از 

کووید۱۹ اعالم شده است.

تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه فرانسه در تازه ترین اظهارات، زمان باقی مانده برای از سرگیری مذاکرات احیای 
برجام را محدود و »چند هفته ای« خواند.به گزارش ایرنا از خبرگزاری رویترز، کاترین کولونا وزیرامور خارجه 
فرانسه در نشستی با کمیسیون امور خارجه مجلس ملی فرانسه، اعالم کرد: دریچه فرصت ایران برای احیای 
توافق هسته ای ۲۰۱۵ میان ایران و قدرت های غربی ظرف چند هفته آینده بسته خواهد شد.وی وضعیت فعلی 
را »غیرقابل دفاع« خواند و گفت: هنوز فرصتی باقی است تا ایران تصمیم بگیرد به توافقی را که خود در ایجاد آن نقش داشته، بپذیرد اما زمان به 
سرعت در حال سپری شدن است.کولونا افزود: زمان رو به اتمام است و این دریچه فرصت چند هفته دیگر بسته می شود.وی با ابراز نگرانی از این 
که انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا، دستیابی به توافق با ایران را پیچیده کند، گفت: توافقی بهتر از این روی میز نخواهد بود.وی در جلسه 
استماع کمیسیون امور خارجه مجلس در حالی ایران را به »استفاده از تاکتیک هایی برای کند کردن مذاکرات سازمان دهی شده در قطر و بررسی 
مجدد عناصری که در گذشته تایید شده اند«، متهم کرد که پیشتر حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفت وگوی تلفنی با وی گفته 
بود: ما برای رسیدن به نقطه نهایی توافقی خوب و پایدار، جدی و صادق هستیم و همواره در مذاکرات، ایده های مثبت خود را مطرح کرده ایم، اما 

طرف آمریکایی  بدون رویکرد مبتنی بر ابتکار و پیشرفت در دوحه حضور یافت.

تهران-ایرنا-هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی آمریکا بامداد چهارشنبه گفت که همچنان توافق هسته ای بهترین راه برای تبدیل نشدن 
ایران به کشوری هسته ای است.به گزارش ایرنا، »جان کربی« در مصاحبه اختصاصی با شبکه الجزیره قطر درباره سفر جوبایدن به خاورمیانه افزود که وی در 
تالش برای ادغام تمام متحدان در خاورمیانه از جمله اسرائیل است.وی به هدف همیشگی آمریکا برای دفاع از رژیم نامشروع رژیم صهیونیستی پرداخت و 
افزود که آمریکا به امنیت اسرائیل و نیازهای دفاعی آن پایبند است.کربی مدعی شد : تهدیدات زیادی وجود دارد و ایران همچنان در راستای بلندپروازی های 

هسته ایش تالش می کند.وی ادعا کرد :ایران همچنان به توسعه توانایی های هسته ای و بالستیکی خود ادامه می دهد و فعالیت های ان، امنیت منطقه ]خاورمیانه[ را برهم می زند.کربی  به سفر بایدن 
به خاورمیانه اشاره کرد و گفت که در عربستان به روابط با ایران خواهیم پرداخت و با متحدان آمریکا برای تامین دفاع آنها کار خواهیم کرد.ایمن مقام آمریکایی افزود: در جریان سفر بایدن تاکید 
خواهیم کرد که منطقه خاورمیانه برای منافع راهبردی آمریکا مهم است.هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی آمریکا گفت: همچنان اعتقاد داریم که توافق هسته ای بهترین راه 
برای جلوگیری از تبدیل شدن ایران به کشوری هسته ای است و این کشور باید از فرصت توافق استفاده کند.وی به والدیمیر پوتین و حمله روسیه به اوکراین اشاره کرد و گفت:به جز چند کشور 
که حوادث جاری در اوکراین را محکوم نکرده اند، هیچ دوستی برای پوتین در جهان باقی نمانده است.کربی بر ادامه کمک کشورش به اوکراین تاکید کرد و گفت که همچنان به ارائه کمک های 
مالی و نظامی مورد نیاز ملت اوکراین ادامه خواهیم داد.هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی آمریکا در ادامه بدون استناد به دالیل متقن ادعا کرد: روسیه و ایران به دنبال انزوای 

بیشتر خود هستند.

پاریس: 

زمان برای احیای برجام محدود است
آمریکا: 

همچنان برجام بهترین راه است
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دکتــر »نادر معظمــی« مدیر جراحی پیوند قلب در موسســه پیوند 
»ان وای یو النگون هلث«)NYU Langone Health( یک تیم پزشــکی را 
رهبری کرد تا یک قلب اصالح ژنتیکی شده خوک را به شکل آزمایشی 
به یک بیمار که مرگ مغزی شــده بود، پیوند بزنند.به گزارش ایسنا و 
به نقل از نیو اطلس، محققان موسسه »NYU Langone Health« نتایج 
موفقیت آمیزی از روش آزمایشی پیوند قلب اصالح ژنتیکی شده خوک 
به انسان را که بر روی افراد مرگ مغزی انجام شد، اعالم کرده اند. این 
افراد به مدت ســه روز تحت تهویه مکانیکی قــرار گرفتند و اعضای 
بدن آنها تحت نظر بود.امســال قطعــاً به نقطه عطف مهمی در حوزه 
»پیوند خارجی« یا »پیوند بین گونه ای«)xenotransplantation( تبدیل 
شده است. دانشمندان برای چندین دهه نسبت به حل بحران کمبود 
اعضای بدن اهدایی تالش کرده اند و یک استراتژی توسعه اندام اصالح 
شــده ژنتیکی خوک ها طراحی شده است که در صورت پیوند به بدن 
انسان پس زده نشوند.در اوایل سال جاری، یک عمل پیوند فوق العاده 
توســط جراحان مرکز پزشکی دانشــگاه »مریلند« انجام شد که طی 
آن، اولین پیوند قلب خوک اصالح شده به انسان انجام گرفت. در این 
جراحی، قلب خوک به یک انسان زنده پیوند زده شد و بیمار توانست 
بــه مدت دو ماه قبل از مرگ بر اثر نارســایی قلبــی به زندگی ادامه 
دهد.این پیوند خارجی و بین گونه ای به یک انســان زنده، یک جهش 
غیرمنتظــره رو به جلو برای این حوزه بــود. اما پیش از آن، محققان 
موسسه »النگون« در آزمایش اندام های خوک در افراد تازه درگذشته 

در خط مقدم این حوزه بودند.

محققان ژاپنی در یافته های اخیرشــان بروز زوال عقل در افراد مسن را 
با چاقی ســارکوپنیک مرتبط دانسته اند.به گزارش ایسنا و به نقل از اس 
تی دی، بیش از ۱۵ درصد از بزرگســاالن ژاپنی باالی ۶۵ سال از زوال 
عقل رنج می برند. به خوبی شــناخته شــده است که زوال عقل کیفیت 
زندگی افراد مســن را به شدت کاهش می دهد، زیرا این وضعیت باعث 
عملکرد کند حافظه، تفکر و توانایی های اجتماعی در افراد مبتال می شود.

از سوی دیگر، چاقی به عنوان یک بیماری مرتبط با سبک زندگی به طور 
فزاینده ای در حال افزایش است و اغلب در افراد با توده عضالنی ضعیف 
 sarcopenic(رخ می دهد و این وضعیتی است که با نام چاقی سارکوپنیک
obesity( شــناخته شده و بر اساس شــاخص توده بدنی)BMI( و قدرت 
گرفتن دســت ارزیابی می شود. در کمال تعجب، این وضعیت با افزایش 
خطر اختالالت شــناختی شناخته شده است. این موضوع باعث تعجب 
دانشــمندان شده که آیا این رابطه در مورد زوال عقل نیز صدق می کند 
یا خیر؟دکتر تامورا با تاکید بر اهمیت مطالعه شان گفت: در صورت اثبات 
ارتباط بین چاقی سارکوپنیک و زوال عقل، می توان اقدامات پیشگیرانه 
مناســبی را برای کاهش ظهور این بیماری و خطر ابتال به زوال عقل در 
بیماران مسن انجام داد.در این مطالعه محققان ۱۶۱۵ فرد مسن ژاپنی 
که ۶۵ تا ۸۴ ســال سن داشــتند و در مطالعه سالمت Bunkyo شرکت 
داشتند را مورد بررسی قرار دادند. با توجه به وضعیت سارکوپنیا و چاقی 
افراد، محققان شرکت کنندگان را به چهار گروه تقسیم کردند: افراد مبتال 
به چاقی، افراد مبتال به سارکوپنیا، آنهایی که چاقی سارکوپنیک داشتند 
و افرادی که چاق نبودند یا ســارکوپنیا نداشتند. آنها سپس رابطه بین 
سارکوپنیا، چاقی و چندین عملکرد ذهنی را بررسی کردند. کم ماهیچگی 
یا ســارکوپنیا)Sarcopenia( به از دســت رفتن و زوال توده ماهیچه های 

اسکلتی بدن به دلیل پیری گفته می شود. 

آزمایش جدید پیوند قلب اصالح 
شده خوک به انسان 

آیا چاقی سبب زوال عقل می شود؟

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

معترضان سریالنکایی در اتاق جلسه کابینه دولت سریالنکا پس از اشغال 
کاخ ریاست جمهوری در شهر کلمبو/ رویترز

فراری مونزا SP2 با تیونینگ مالیم منصوری معرفی شد
وقتی صحبت از صنعت تیونینگ شود فکر نمی کنیم تیونری بیشتر از منصوری کارهای جنجالی را معرفی کرده باشد. این شرکت 
برخی از بحث برانگیزترین خودروهای چند سال اخیر را معرفی کرده و قطعاً بعضی از آن ها باب میل افراد زیادی نبوده اند؛ اما اعتقاد 
داریم پروژه جدید این شرکت که بر روی فراری مونزا SP2 پیاده شده ارزش نگاه کردن را دارد. این اسپیدستر جذاب و برجسته 
تغییرات مالیمی را نشان می دهد و از جمله ویژگی های آن می توان به خروجی های اگزوز قرمز رنگ اشاره کرد.اسب بدون سقف 
ایتالیایی در برنامه سفارشی جدید منصوری شرکت کرده و هدف از آن تولید خودروهای انحصاری با تیراژ محدود است. فراری 
تنها ۴۹۹ دستگاه از مونزا SP۱ و SP2 را تحویل مشتریان می دهد و این مدل نسخه ای کاربردی تر به  حساب می آید زیرا صندلی 
سرنشین نیز دارد. منصوری برای این پروژه رنگ جذاب روسو کورسا را با نوار مشکی رنگ و قطعات فیبر کربنی مشهود ترکیب 
نموده تا بر جذابیت های بصری SP2 بیفزاید. مالک این خودرو خواهان طراحی نامتقارن بوده و از منصوری خواســته تا صندلی 
راننده به رنگ مشکی درآید. کمربندهای ایمنی قرمز رنگ نیز تضاد زیبایی را ایجاد کرده اند. این عناصر قرمز رنگ در بخش های 

عجیبی همچون دو تیغه فیبر کربنی آینه های جانبی و ورودی های هوای جلو و دیفیوزر عقب بکار رفته اند.

موافقت بایرن با فروش لواندوفسکی
طبق اعالم اسپورت یک آلمان باشگاه بایرن مونیخ با فروش لواندوفسکی موافقت کرده تا زمینه انتقال دی لیخت را مهیا سازد.به گزارش 
ایســنا و به نق از اســپورت ۱، به نظر می رسد که اصرار روبرت لواندوفســکی به جدایی از بایرن مونیخ باعث شده تا سرانجام سران این 
باشگاه آلمانی کوتاه بیایند.البته بایرن مونیخ برای جدایی مهاجم گلزن خود یک شرط دارد و آن اینکه ۵۰ میلیون یورو برای این انتقال 
می خواهد.اسکای اسپورت آلمان در ادامه گزارش خود نوشت که بایرن مونیخ به دنبال تقویت خط دفاعی خود در تابستان است و گزینه 
اصلی تیم توماس دی لیخت است. بایرن برای جذب این بازیکن قصد دارد که لواندوفسکی را با ۵۰ میلیون یورو بفروشد تا زمینه انتقال 
دی لیخت را مهیا سازد.یوونتوس برای فروش دی لیخت ۸۰ میلیون یورو می خواهد این درحالی است که پیشنهاد اولیه بایرن ۶۰ میلیون 
یورو است.طبق اعالم اسکای اسپورت سران بایرن مونیخ برای جذب دی لیخت حاضر هستند که لواندوفسکی را به بارسلونا بفروشند.

آبی اناری ها تاکنون دو بار برای جذب لواندوفســکی به بایرن پیشــنهاد داده اند که هر دو بار رد شده است. پیشنهاد دوم سران بارسلونا 
۴۰ میلیون یورو بود که با رقم باشگاه بایرن ۱۰ میلیون یورو فاصله داشت.لواندوفسکی سرانجام تصمیم گرفت که به مونیخ برگردد تا در 

تست پزشکی بایرن شرکت کند البته هنوز او در تمرین تیم شرکت نکرده است.

 زهی! شب نسخه ای از زلف و خالت
رتاز کسوت خوبی جمالت

رحوف نقش چین را نسخه رکده
مسلسل گشتن زلف چو دالت

هب انم ازید، هچ رفخ افلم ارموز!
هک دیدم طلعت رفخنده افلت

ارگ بودی رما رد دست مالی
نمی بودم بدین سان اپیمالت

بسی گندم نمایی می کنی، لیک
نشاید شد بدین اه رد جوالت

تو می گوئی هک هک: من ما هم، ولیکن
من مسکین ندیدم زج بسالت

پیشنهاد

چهره روز

دسته ی دلقک ها
کتاب دســته ی دلقک ها اثر لویی فردینــان ِدتوش که 
»ســلین« نام مستعار اوســت می باشــد. نویسنده ای 
فرانســوی که اولین کتاب خود را در ســن ۳۸ سالگی 
منتشــر کرد و بالفاصله با انتشار کتابش تمام جامعه ی 
ادبی را انگشــت به دهان کرد. اولین اثر ســلین سفر به 
انتهای شب بود.در ابتدای کتاب دسته ی دلقک ها خود 
سلین مقدمه ای نوشته است که در آن همه خوانندگان 
کتابــش را به صبور بــودن دعوت می کنــد و از آن ها 
می خواهد زود قضاوت نکنند. همان طور که گفته شــد 
ســفر به انتهای شب اولین رمان سلین بود، اما منتقدان 
رمان مرگ قسطی او را بهترین اثرش می دانند، منتقدانی 
که زمانی مرگ قسطی را به شدت کوبیده بودند. سلین 
در این مورد می نویسد: دسته ی دلقک ها کتابی ست با دنیایی مملو از دروغ و دزدی و ریا و تزویر. صفاتی 
زشت که سلین منشا همه آن ها را با جنگ مرتبط می داند و با وجود لحن طنزآمیز خاص خود، فضایی 
سیاه و تاریک را به تصویر می کشد. فضایی که اگر چه به طور صریح به جنگ و بمباران اشاره نداشته 
ولی همین سیاهی خود یادآوری ست از صدای بمب و گریه کودکان و آدم های گریزان و خانه های ویران 
و در این بین دسته ای دلقک که چون بازیگران نمایشی از جنگ فراری اند.من یک چیز را بگویم، بگویم 
که دلم می خواهد وقتی مردم همین طوری ولم کنند کنار پیاده رو… جلو بیمارستان الندن… ولم کنند 
و همه بگذارند و بروند… چون دیگر آدم چشــمش هیچ چیز را نمی بیند… فکر کنم این طوری آسته 
آسته از بین می روم و محو می شوم… فکری ست که همین طوری زده به سرم… امید و اعتقاد به سایه… 
البته که هیچ مبنایی ندارد… این را می شــود گفت… دارم شوخی می کنم، یک برداشت ساده… یک 
جور خودپسندی گذرا… بخار روی شیشه، معلق… ای! روزگار!…کتاب با صحنه جنگ شروع می شود 
اما در ادامه درگیر شــخصیت های داستان می شود که همه آن ها در حال فرار از جنگ یا مخفی کردن 

کارهایشان هستند و از هرج و مرج جنگ سواستفاده می کنند....

لیونل مسی
لیونل آندرس مسی زادهٔ 2۴ ژوئن ۱۹۸۷ بازیکن فوتبال 
آرژانتینی است که برای باشگاه پاری سن ژرمن و تیم ملی 
آرژانتین در پست مهاجم و وینگر بازی می کند. وی تنها 
بازیکن تاریخ فوتبال اســت که ۶ بار فاتح عنوان بهترین 
بازیکن سال فیفا، ۷ بار برندهٔ توپ طال و ۶ بار برنده کفش 
طالی اروپا شده است. او در طول دوران حرفه ای اش، بیش 
از ۷۶۰ گل و ۳۳۰ پاس گل را به ثمر رسانده اســت. از او 
اغلب به عنوان بهترین بازیکن نسل خود و یکی از بهترین 
بازیکنان تاریخ فوتبال یاد می شود.مسی در روزاریو، سانتا 
فه به دنیا آمــد. پدرش خورخه هوراکیو مســی، کارگر 
کارخانه بود و مادرش ســلیا ماریا کوچیتینی، نظافتچی 
نیمه وقت بود.تبار والدین مسی ایتالیایی است و به شهر 
آنکونا بازمی گردد. جد او، آنجلو مســی، در سال ۱۸۸۳ به آرژانتین مهاجرت کرد.لیونل دو برادر بزرگتر 
به نام های رودریگو و ماتیاس و یک خواهر به نام ماریا سل دارد.]۳۰[ او از پنج سالگی فوتبال را در تیم 
گراندولی، تیمی که پدرش در آن زمان مربیش بود، آغاز کرد.او در ســال ۱۹۹۵ به نیولز اولد بویز رفت 
تیمی که در همان شهر روزاریو قرار داشت.مسی پس از مدتی به عنوان شخصی جوان به یک نقطهٔ قوت 
در آن تیم تبدیل شد؛ او تنها یک بازی را در چهارسال بعدی حضورش از دست داد و در آنجا به ماشین 
شــماره ۸۷ )ســال تولد او( مشهور شد.در ۱۱ سالگی تشخیص داده شــد که او با کمبود هورمون رشد 
مواجه است.ریور پالته به پیشرفت مسی عالقه نشان داد اما تمایلی به پرداخت هزینه های درمان بیماری 
مسی که ۹۰۰ دالر در ماه بود، نداشت.کارلس رکساچ، مدیر ورزشی وقت باشگاه بارسلونا، توسط بستگان 
مسی در لیدا و کاتالونیا از استعداد او آگاه شده بود و مسی و خاله اش آماده برای ترتیب دادن مذاکره با او 

بودند.رکساچ، بدون کاغذی در دست، پیشنهاد قرارداد مسی را بر روی دستمال کاغذی نوشت.

سینما

فیلم ســینمایی »ُمردن در آب مطهر« ساخته نوید 
محمودی در چهــار بخش از جوایز گلــدن گلوبال 
کشور مالزی نامزد کسب جایزه شد.به گزارش ایسنا، 
»مــردن در آب مطهر« به نویســندگی و کارگردانی 
نوید محمودی و تهیه کنندگی جمشید محمودی در 
جشــنواره فیلم مالزی که پنجمین دوره ی آن از ۱۹ 
تیرماه آغاز شده و تا 2۴ تیرماه ) ۱۰ تا ۱۵ جوالی ( 
ادامه دارد دو نمایش برای مخاطبان خواهد داشت و 
در جوایز فیلم گلدن گلوبال که همراه با این جشنواره 

بزگرار می شود نیز نامزد کسب جایزه شده است.
مراسم اختتامیه این جشنواره 2۵ تیرماه ) ۱۶ جوالی( 
برگزار می شود که فیلم برادران محمودی نامزد چهار 
جایــزه در بخش های بهترین فیلم، بهترین بازیگر زن نقش اصلی )ندا جبرئیلی( ، بهترین بازیگر 
نقش مکمل مرد )متین حیدر نیا(  و جایزه بخش امید تازه شده است. »ُمردن در آب مطهر« فیلم 
برگزیده جشنواره فجر در جشنواره فیلم بوسان نیز موفق به کسب جایزه »کیم جی سئوک« شد.
عاشــقانه نوید محمودی قصه چند جوان مهاجر افغان را روایــت می کند که قصد رفتن به اروپا 
را دارند.علی شــادمان، ندا جبرائیلی، متین حیدرنیا ، صدف عسگری و سوگل خلیق علیرضا آرا، 
امیررضا رنجبران، خیام وقار ، پیمان مقدمی،مهتاب جعفری ،فرید اسحاقی، فاطمه شکری، محیا 

رضایی ،فاطمه میرزایی و علیرضا مهران در این فیلم نقش آفرینی کرده اند.

»مردن در آب مطهر« نامزد جوایز گلدن 
گلوبال مالزی شد
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