
جایگزین های سمند، تیبا و ساینا کدامند؟
منتظر خبرهای خوب خودرویی در ماه 

آینده باشید
ســخنگوی وزارت صنعت ، معدن و تجارت )صمت( ضمن اشاره به 
حذف تولید خودروهای ســمند، تیبا و ســاینا از ابتدای مردادماه، 
جایگزیــن این خودروها را معرفی کــرده و از اعالم خبرهای خوب 
در حــوزه خودرو طی ماه آینده خبر داد.به گزارش ایســنابه نقل از 
شاتا، امید قالیباف ضمن اشاره به گزارش  مالی  خودروسازان، اعالم 
کرد:  گزارش های مالی شــرکت های خودرویی نشــان می دهد این 
صنعت در خرداد ماه امسال با ۱۸ درصد رشد رکورد دارِ رشد بخش 
تولید در اقتصاد بوده است.سخنگوی وزارت صمت افزود: همزمان با 
رشــد کمی تولید، با ابتکار وزیر صمت و با هماهنگی با سازمان ملی 
استاندارد، تولید خودروهای تیبا،سمند و ساینا از ابتدای مرداد متوقف 
 S۸ هایما ,AMT آریا ، رانا ، CVT می شود و خودروهای نظیر شاهین
و آریسان۲ که ضرایب کیفی باالتری دارند، جایگزین آن ها خواهند 
شد.وی در رابطه با تعهدات خودروسازان برای سه خودرویی که تولید 
نمی شــوند، گفت: جمع این تعهدات کمتر از ۵۰ هزار دستگاه است 
که طبق هماهنگی با سازمان ملی استاندارد، شماره گذاری خواهند 
شــد. این مقام مسئول در وزارت صمت نتایج اقدامات کمی و کیفی 
وزارت صمت در صنعت خودرو  قابل مشــاهده دانست و گفت: این 
صنعت طبق ابالغ دســتورالعمل ۸ ماده ای ریئس جمهور، در حال 
گذار پلتفرمی از شــکل سنتی به مدرن اســت و طبق سند تحول 
خودرو مسیر کیفی ســازی در سال آینده شــتاب بیشتری خواهد 
گرفت.قالیباف ضمن اشــاره به خروج ۱۵ طرح خودرویی از شمول 
قرعه کشــی در مرحله اول تخصیص یکپارچه، خاطر نشان کرد: در 
مرحلــه دوم تخصیص یکپارچه )که ثبت نام آن تا  ســاعت ۱٧ روز 
سه شــنبه ۲۸ تیرماه ادامه دارد( و با افزایش رشد تولید، ۵۰ درصد 
طرح های فروش خارج از قرعه کشــی عرضه خواهد شد و این روند 
تا حذف کامل قرعه کشی ادامه خواهد یافت.سخنگوی وزارت صمت 
ضمن تاکید براینکه هدف گذاری امسال ایجاد جریان پایدار تولید و 
ســاماندهی عرضه و مدیریت التهاب بازار خودرو است، گفت: رصد 
قیمت ها در بازار نشــان می دهد شاهد کاهش قیمت خودرو در بازار 
هســتیم.قالیباف در پایان اعالم کرد: در ماه آینده خبرهای خوبی از 

صنعت خودرو به اطالع مردم خواهد رسید.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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رئیس شورای راهبردی سیاست خارجی ایران در گفت وگو با شبکه الجزیره قطر گفت که ایران همواره از گفت وگوها برای حل اختالفات استقبال کرده و به 
گفت وگو دعوت می کند ولی در پاسخ به هرگونه اقدام علیه امنیت ملی خود تردید نخواهد کرد.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، کمال خرازی، 
رئیس شــورای راهبردی سیاســت خارجی ایران به شبکه قطری الجزیره گفت که بیانیه قدس بین آمریکا و رژیم اسرائیل صرفا بیانیه تکراری بوده و هیچ 
نتیجه نخواهد داشت. او روز یکشنبه گفت: ما از اظهارات مقامات سعودی درباره   اینکه دست دوستی به سمت ایران دراز کرده اند، استقبال می کنیم و آماده 

گفت وگو و از سرگیری روابط با عربستان هستیم«.....

www.sobh-eqtesad.ir

کمال خرازی: 

آماده از سرگیری روابط با عربستان هستیم
info@sobh-eqtesad.ir

رئیس سازمان غذا و دارو عنوان کرد؛
چه کسانی یارانه دارو می گیرند

رئیس ســازمان غذا و دارو گفت: با اجرای طــرح دارویار، کمبود قابل 
توجه اقالم دارویی که حتی شــامل بسیاری از داروهای دم دستی هم 
بود ظرف یک تا دو مــاه آینده به طور کامل از بین می رود.به گزارش 
خبرگــزاری مهر، بهرام دارایی افزود: بــا حذف یارانه از داروهای تولید 
داخــل که برای تهیه مواد اولیه موثره وابســته به ارز ترجیحی بودند، 
قیمت ها واقعی شــد و در عوض یارانه دولتی دارو را به انتهای زنجیره 
یعنی بیمه ها منتقل کردیم که به دســت مصرف کننده واقعی برسد. 
یعنی هر کســی که دارای یک بیمه پایه باشــد و با نسخه پزشک به 
داروخانه مراجعه کند می تواند از یارانه دارو اســتفاده کند.وی با تاکید 
بر اینکه تنها داروهای تولید داخل مشمول طرح دارویار هستند، ادامه 
داد: داروهای OTC که نیاز به نسخه ندارند داروهایی که تحت لیسانس 
تولید می شوند یا وارداتی و شیرخشک ها و تجهیزات پزشکی همچنان 
از ارز ترجیحی استفاده می کنند و تفاوتی پیدا نمی کنند.رئیس سازمان 
غذا و دارو با تاکیــد بر اینکه مردم داروها را با همان قیمت قبل تهیه 
می کنند، گفت: قیمــت دارو هیچ تفاوتی با قبل که ندارد هیچ، حتی 
پرداختی مردم در بعضی داروها کاهش هم پیدا کرده است. مخصوصاً 
برای بیماران خاص و صعب العالج که کاهش پرداختی از جیب بیمار 
هــم داریم؛ چرا که ما ســطح پایه قیمت داروها را کــه بیمه آن ها را 
پوشــش می داد را باالتر هم بردیم داروهایی که بیشتر مصرف می شد.

دارایی افزود: ۹۸ درصد داروهای مصرفی کشور به صورت عددی توسط 
تولید کنندگان داخلی تأمین می شود که اهم این داروهای تولید داخل 
در ایــن طرح قرار گرفتند. البته تعدادی از داروهای خاص هم که وارد 
می کنیم هزینه زیادی هم بابت همان تعداد اندک می دهیم.وی افزود: 
ارزبری که این داروها به خودشــان اختصــاص می داده در این مرحله 
دولــت از طریق بیمه ها این مبلغ را بــرای هر بیمار پرداخت می کند، 
در واقع یارانه ســالمتی است که مردم می گیرند و هر مقدار هم باشد 
دولت پرداخت می کند سقف ندارد و سهمیه ای نیست نیاز بیمار هرچه 
باشد ما تهیه می کنیم.رئیس سازمان غذا و دارو در پاسخ به این سوال 
که در حال حاضر بیشترین دغدغه و نگرانی مردم از کمبود دارو است، 
گفــت: خود تولید کنندگان به خاطر محدودیت هایی که اســتفاده از 
ارز ترجیحی دارد دچار مشــکالتی نظیر تهیه مواد اولیه و اختالل در 
تولید و منع صادرات شــدند و افزایش هزینه های تولید و قرار گرفتن 
در مسیر ضرر دهی؛ این مشکالت در ماه های اخیر به اوج خود رسیده 
بــود که با ایــن روش آن ها می توانند از قید و بنــد این ارز ترجیحی 
راحت شــوند و بتوانند با ارز نیمایی مواد اولیه را تهیه کنند و با قیمت 
منطقی داروهایشان را به پخش و داروخانه ها ارائه دهند.دارایی افزود: 
این کمبودها که قابل توجه هم بود و حتی برای داروهای دم دســتی 
هم اتفاق افتاده ظــرف یکی دو ماه آینده به طور کامل از بین می رود 
یا به حداقل می رســد.رئیس ســازمان غذا و دارو گفــت: برای اجرای 
این طرح زمینه سازی وسیعی انجام شــده افراد، سازمان ها، نهادها و 
وزارتخانه هــای زیادی در این کار ســهیم بودند کار بزرگی در مجلس 
شورای اسالمی اتفاق افتاده؛ در دولت همت زیادی پشت کار قرار گرفته 
خود شخص رئیس جمهور، معاون اول و خود وزیر بهداشت پیگیر این 
قضیه هستند، بیمه ها هم بســیار عالی پای کار آمده اند و نشان داده 
اند کارهای بزرگی می توانند انجام دهند و کارایی آنها باال است و برای 
زمینه سازی این طرح ۶ میلیون نفر از مردم بدون پرداخت هیچ پولی 
بیمه شــدند و زمینه را ایجاد کردیم که تولید رونق بگیرد، از طرفی ما 
تعدادی از داروهای پرمصرف که برای بیماران مزمن بودند و پوشــش 

بیمه نداشتند، وارد پوشش بیمه ای می کنیم که کار بزرگی است.

تیم المپیاد زیست ایران در جایگاه اول جهان قرار گرفت
تیم ملی المپیاد زیست شناسی ایران با کسب ۴ مدال طال در سی و سومین المپیاد بین المللی زیست شناسی، 
رتبه اول جهان را از آن خود کرد .به گزارش فارس، تیم ملی المپیاد زیست شناســی ایران با کسب چهار مدال 
طال در ســی و سومین المپیاد بین المللی زیست شناسی،  رتبه اول جهان را از آن خود کرد . مهدی افشاری، 
امیررضا زینالی، محمد امین کیانی و محمد مهدی رحیم پور، اعضای تیم المپیاد ایران هســتند که همگی 
موفق به کسب مدال طال شدند. المپیاد جهانی زیست ۲۰۲۲ به میزبانی ارمنستان و به صورت حضوری برگزار 
شــد.رئیس کمیته علمی المپیاد زیست شناسی کشورمان برای اولین بار به عنوان عضو اصلی کمیته جهانی 

المپیاد زیست شناسی انتخاب شد.

اکونومیست بررسی کرد:
 معجزه در راه است؟

رکود اقتصادی به شرایطی گفته می شود که برای دو فصل متوالی رشد اقتصادی منفی ثبت شود. با توجه به 
اینکه رشد اقتصادی در سه ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۲ منفی بوده و پیش بینی می شود که در سه ماهه دوم هم 
اوضاع به همین منوال بوده باشد، وقوع رکود اقتصادی چندان دور از انتظار نیست.اقتصاد آنالین – صبا نوبری؛ 
به گزارش اکونومیست همه می دانند که رکود اقتصادی چقدر می تواند دردناک باشد، اما واقعا رکود اقتصادی 
به چه معناست؟ این سوالی پیچیده است اما این روزها که اقتصاد ایاالت متحده وضعیت نابسامانی را تجربه 
می کند بیش از پیش اهمیت یافته است.تعریف عمومی رکود اقتصادی که معموال توسط روزنامه نگاران مطرح 
می شود؛ به ثبت رشد اقتصادی منفی برای دو فصل متوالی اطالق می شود. با این تعریف امروز اقتصاد آمریکا در 
لبه یک رکود اقتصادی قرار دارد. در سه ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۲، اقتصاد اندکی کوچک شد. برخی شاخص ها 
همچون کاهش ساخت و ساز و تولید کارخانه ها نشان داد که ممکن است این انقباض مالیم در سه ماهه دوم 
نیز ادامه داشته باشد. اگر پس از انتشار آمار مربوط به تولید ناخالص داخلی در ۲۸ام ماه ژوئن این موضوع تایید 
شود، آن زمان می توان با صراحت نتیجه گیری کرد که اقتصاد آمریکا گرفتار رکود شده است.اما همه چیز به این 
سادگی نیست. بطور رسمی، تصمیم گیری درباره این موضوع که آیا اقتصاد آمریکا دچار رکود اقتصادی شده یا 
نه؛ برعهده کمیته روابط اقتصادی اداره ملی تحقیقات اقتصادی است که یک سازمان تحقیقاتی خصوصی و غیر 
حزبی است.این سازمان ۸ عضو دارد و شامل رابرت گوردون از دانشگاه Northwestern و کریستینا رامر از دانشگاه 
برکلی کالیفرنیا می باشد. آن ها گستره ای از متغیرها را فراتر از خود تولید ناخالص داخلی، از مصرف گرفته تا 
تولید صنعتی، با رویکرد شناسایی نزولهایی که حقیقتاً در سراسر اقتصاد گسترده شده  در نظر می گیرند.این 
تحقیقات بعضا به این نتیجه است که حتی اگر تولید ناخالص داخلی در حال افزایش نیز باشد، باز هم رکود 
اقتصادی رخ خواهد داد. آمریکا در ســال ۲۰۰۱ از وقوع رشــد اقتصادی منفی برای دو فصل متوالی فرار کرد 
اما این کمیته همچنان وقوع رکود اقتصادی را پیش بینی می کند. اما امروز چه چیزی متفاوت است که این 
کمیته را به این سو برده که با وجود اینکه آمریکا پیش از این توانسته برخالف رشد اقتصادی منفی از رکود 
اجتناب کند باز هم رکود اقتصادی را پیش بینی کند؟برخی ممکن اســت با نگاهی بدبینانه این موضوع را به 
حساب حمله به ریاست جمهوری بایدن بگذارند. اما این استدالل بسیار پیش پا افتاده است. پس از شناسایی 
چرخه های کسب وکار در دهه های اخیر، این کمیته بیش ترین وزن را برای درآمد واقعی اشخاص و آمار اشتغال 
قائل شده و هر دوی این شاخص ها چندان بهتر از تولید ناخالص داخلی عملکردی نداشتند.در واقع درآمد واقعی 
افراد که خود را با تورم تطابق می دهد همگام با افزایش قیمت ها کاهش یافته است. اما رشد مشاغل همچنان 
قدرت خود را حفظ کرده است. در ماه ژوئن ۳٧۲هزار شغل در آمریکا ایجاد شد و پرداختی های بخش خصوصی 
را به دوران پیش از کرونا بازگرداند. این بازگشــت سریع ترین بهبودی در اقتصاد آمریکا در طی ۳دهه گذشته 
بوده اســت.نرخ بیکاری ۳.۶درصدی چندان با وقوع رکود اقتصادی همخوانی ندارد. یک احتمال این است که 
در بازبینی های آینده مشخص شود که تولید ناخالص داخلی در نیمه اول سال ۲۰۲۲، توسعه یافته است.همه 
این ها ممکن اســت باعث دلسردی جو بایدن شود. اما در عمل آنچه برای رای دهندگان اهمیت دارد، ارزیابی 
فنی وقوع یک رکود نیست بلکه پیش بینی آن ها نسبت به آینده اقتصاد است که البته چندان قوی هم نیست.

  yougov انتظارات مصرف کنندگان بر اساس نظرسنجی ها تضعیف شده است. نظرسنجی ماه ژوئن اکونومیست و
نشان داده که ۵۶ درصد از آمریکایی ها باور دارند که اقتصاد آمریکا در وضعیت رکودی قرار دارد. تصادفی هم 
نیست که میزان تایید جو بایدن در نزد عموم مردم نیز کاهش یافته و باعث شده محبوبیتش حتی از ترامپ 
نیز در این مقطع زمانی کمتر شود.تورم یکی از عواملی است که باعث وقوع این شرایط شده است. بعضی  هم از 
آنچه ممکن است در گوشه و کنار اتفاق بیفتد می ترسند. با این میزان از افزایش تورم، بانک مرکزی سیاست های 
پولی سختگیرانه تری را در پیش خواهد گرفت.البته همیشه افزایش نرخ بهره مقدم بر رکود نبوده است اما اینکه 

آمریکا بتواند بدون افزایش نرخ بیکاری از این وضعیت گذر کند شبیه یک معجزه خواهد بود.

طبــق گزارش گمرک ، ســهم ترکیه در تجارت خارجی ایــران به ۱۱ درصد 
می رسد.به گزارش ایسنا، ســید روح اله لطیفی - سخنگوی گمرک ایران در 
آســتانه ســفر رئیس جمهور ترکیه به ایران، جزئیات تجارت خارجی بین دو 

کشور را تشریح کرد.

تجارت 11.4 میلیارد دالری ایران-ترکیه
بر اساس این گزارش، در سال گذشته حدود ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کاال به 
ارزش ۱۱.۴میلیارد دالر، بین ایران و ترکیه مبادله شد که نسبت به سال ۱۳۹۹ 
با رشــد ٧۳ درصدی در وزن و ۶۴درصدی در ارزش همراه بوده است، از این 
میزان کاال،  ۱۵.٧ میلیون تن به ارزش ۶.۱ میلیارد دالر از ایران به ترکیه صادر 
شــد و ۳.٧میلیون تن کاال به ارزش ۵.۳میلیارد دالر هم از ترکیه به کشورمان 
وارد شــده است که نسبت به مدت مشــابه، ۱۴۰ درصد صادرات به ترکیه و 
۲۰درصد واردات از این کشور به ایران افزایش داشته است.اما وضعیت جایگاه 
ترکیه در تجارت خارجی با ایران نشان می دهد که این کشور هم  در واردات و 
هم در صادرات در بین چهار شریک اول ایران بوده و در سال گذشته، ۱۲درصد 
وزن و ۱۱ درصد ارزش کل تجارت کشورمان با دنیا مربوط به ترکیه بوده است.

افزایش 84 درصدی تجارت در بهار
آنطور که سخنگوی گمرک در گزارش خود اعالم کرده است در سه ماهه اول 
امسال، سه میلیون و ٧٧۰ هزار تن کاال به ارزش سه میلیارد و ۱۰ میلیون دالر 

بین دو کشور تبادل شد که ۱۴۱درصد در وزن و ۸۴ درصد در ارزش نسبت به 
بهار سال قبل افزایش دارد. از این میزان کاالی تبادل شده در بهار، سه میلیون 
و ٧۰ هــزار تن به ارزش یک میلیارد و ٧۳٧میلیون دالر صادرات کاالی ایرانی 
به ترکیه با رشــد ۳۶۳درصدی در وزن و ۱۹۲درصدی در ارزش بوده است و 
٧۰۰ هــزار تن کاال به ارزش یک میلیــارد و ۲٧۳ میلیون دالر هم  واردات از 

ترکیه بوده که با رشد ۲۲درصدی همراه بوده است.

صادرات و واردات ایران و ترکیه از یکدیگر چه کاالیی است؟
محصوالت دامی، شیالتی، لبنی، گل و گیاه و نباتات، میوه و تره بار، خشکبار، 
ادویه و زعفران، مواد غذایی، توتون و ســیگار، مصالح ساختمانی، مواد معدنی، 
محصوالت پتروپاالیشگاهی، مواد شیمیایی، دارو، لوازم آشپزخانه، لوازم خانگی، 
محصوالت بهداشــتی، محصوالت صنعتی، محصوالت فوالدی، پوشاک، چرم، 
کیف و کفش، نخ و پارچه، صنایع دســتی، شیرآالت، ماشین آالت کشاورزی، 
لوازم التحریر، تجهیزات پزشــکی، مبلمان، لوستر و وســایل ورزشی و بازی 
کودکان کاالهای عمده صادراتی ایران به ترکیه در بهار امسال بوده اند.همچنین 
دام مولد، مرغ منجمد، تخم مرغ نطفه دار، انواع بذر، حبوبات، موز، قهوه، گندم، 
ذرت، جو، دانه های روغنی، روغن خام، انواع روغن خوراکی، شکر، مواد اولیه و 
ماشین آالت صنعتی، مکمل ها، مواد اولیه، کود، الستیک، چوب، کاغذ، خمیر 
چــوب، لوازم الکترونیکی و پارچه و نخ از مهمترین کاالهای وارده از ترکیه به 

ایران گزارش شده است.

گمرک اعالم کرد

سهم ۱۱ درصدی ترکیه از تجارت خارجی ایران

بنابر اعالم مدیرعامل ســازمان بیمه ســالمت ایران، برای استقرار بیشتر بیمه 
ســالمت همگانی افــراد فاقد بیمه از دهک های باال کــه بیش از یک میلیون 
نفر هســتند، به مدت ۳ ماه بیمه رایگان می شــوند.به گزارش اقتصادآنالین؛ 
محمدمهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران، با اشاره به اینکه 
افرادی که خودشــان برای ارزیابی ُوسع اقدام نکردند از دهک های باال هستند، 
گفت: این افراد سه ماهه بیمه شدند و سپس این افراد پس از ارزیابی ُوسع حق 
بیمه خود را پرداخت می کنند، هدف حمایت بیشتر از اصالح تغییرات ارز دارو و 
حمایت از طرح دارویار است تا این افراد نیز از خدمات این طرح بهره مند شوند.

طرح دارویار چیست؟
۲۲ تیرماه، وزیر بهداشــت از اجرای طرح دارویار به عنوان طرح ارتقا و کارایی 
بیشــتر بیمه ها خبر داد و اعالم کرد که این طرح از بیمه همگانی شروع شده 
و مجلس شــورای اسالمی اعتبار خوبی بالغ بر ۶هزار میلیارد تومان برای بیمه 
همگانی در نظر گرفته و بر اســاس آن حدود ۶ میلیون نفر به جمعیت تحت 
پوشش بیمه همگانی اضافه شــدند. همچنین مجلس شورای اسالمی ۵هزار 
میلیارد تومان نیز بابت حمایت از دارو و درمان بیماری های خاص در نظر گرفته 
است.به گفته وزیر بهداشــت، در قالب این طرح تعداد داروهای تحت پوشش 
بیمه، افزایش یافته است؛ به  نحوی  که ۱۰۰ قلم داروی پر مصرف که قباًل بیمه 
نبودند، تحت پوشش بیمه قرار داده شد و به این ترتیب داروهایی مانند داروهای 
سرماخوردگی، دیفن هیدرامین و ... که قبال بیمه نبودند، جزء بیمه قرار گرفتند. 
همچنین ۳۶۶ قلم داروی ضروری پرمصرف برای بیماران مزمن مانند بیماران 

دیابتی، قلبی و عروقی و... تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.

بیش از یک میلیون نفر از افراد فاقد بیمه، بیمه می شوند
حال طبق اظهارات مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران، در راستای استقرار 
بیمه سالمت همگانی، دستور العمل های جدیدی طراحی شده است. از جمله 
اینکه افرادی که فاقد بیمه هســتند، به مدت ســه ماه بیمه رایگان شوند تا 
ارزیابی وســع آن ها انجام شــود و بتوانند برای پرداخت حق بیمه خود اقدام 
کنند.همچنین اشــخاصی که بیمه بودند و تاریخ اعتبار آنها گذشته است، به 
مدت سه ماه بیمه شدند تا بتوانند پس از ارزیابی وسع، خود را یک ساله بیمه 
کنند.۲۴ فروردین ماه ســال جاری بود که محمد مهدی ناصحی، مدیرعامل 
سازمان سالمت بیمه ایران اعالم کرد که بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱، افراد 
فاقد بیمه پایه ســه دهک پایین درآمدی، رایگان تحت پوشــش بیمه قرار 
می گیرنــد. به گفته وی، در قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوب شــده که همه افراد 
جامعه که ایرانی هســتند، تحت پوشش بیمه درمانی قرار بگیرند. )بنابر بند 
)د( تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، سه دهک پایین درآمدی به صورت 
رایگان و بدون پرداخت حق بیمه تحت پوشــش قرار می گیرند.(افراد تحت 
پوشش بیمه رایگان می توانند از خدمات دولتی به طور کامل برخوردار شوند. 
برای اســتفاده از خدمات بخش خصوصی باید از نظام ارجاع اســتفاده شود. 
در حال حاضر، حدود ۵۰ درصد از بیمه شــدگان بیمه رایگان از نظام ارجاع 
بهره مند می شوند؛ در بخش دولتی برای هزینه های بستری ۹۰درصد هزینه ها 

و در بخش سرپایی ٧۰ درصد هزینه ها را بیمه سالمت پوشش می دهد.

اگر بیمه نشده اید، بخوانید

3 ماه بیمه رایگان برای اشخاص فاقد بیمه از دهک های باال

 متقاضیان »دهک 10« امکان دریافت یارانه300 هزار تومانی را دارند؟

هنوز برای دریافت یارانه فرصت هست
برای دریافت وام مسکن چقدر باید هزینه کرد؟

هزینه دریافت وام 480 میلیونی 
مسکن 134 میلیون تومان شد

هفته سختی پیش رو داریم

امکان وقوع خاموش های مقطعی و پراکنده

با توجه به افزایش قیمت اوراق تسهیالت مسکن به هر برگه ۱۴۰ هزار تومان، متقاضیان دریافت وام ۴۸۰ میلیون 
تومانی مسکن باید ۱۳۴ میلیون تومان برای دریافت این وام هزینه کنند.به گزارش خبرنگار مهر، در معامالت 
امروز یکشــنبه ۲۶ تیر ماه بازار سرمایه قیمت هر برگه اوراق گواهی حق تقدم تسهیالت مسکن در چند نماد 
زیرمجموعه تسه رشد اندک و در چند نماد نیز کاهش قیمت داشت.به طور کلی در پایان معامالت امروز بازار 

سرمایه، متوسط قیمت هر برگه.....

ابهامات در مورد زمان واردات خودرو
در فصل بهار؛

 مالیات تقریبا نصف هزینه های دولت 
را پوشش داد

دریادار تنگسیری: 

 کانون توطئه ها علیه ایران را در مبدأ می خشکانیم
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امیرسرتیپصباحیفرد:
اقتدار ارتش نقشه های شوم دشمنان را خنثی کرده است

فرماندهنیرویپدافندهواییارتشباتاکیدبراینکهامروزقدرتپدافندیدرسایههمینپیشرفتعلمیمحققشدهاست،گفت:
هیچمانعوعاملینبایدپیشــرفتعلمیمراکزآموزشیونظامیکشــورمانرادچاروقفهکند.بهگزارشایسنابهنقلازروابط
عمومیارتش،امیرسرتیپعلیرضاصباحیفردفرماندهنیرویپدافندهواییارتشدرجمعفرماندهانمراکزآموزشایننیروبا
بیاناینکهشتابعلمیدرارتشبهویژهنیرویپدافندهیچزمانُکندنخواهدشد،اظهارداشت:اقتدارارتشبسیاریازنقشهها
یشومدشمنانرابهچالشکشیدهوخنثیکردهاست.ویبااشارهبهاینکهقدرتپدافندیدرسایهپیشرفتعلمیمحققشده
است،افزود:تردیدینیستبسیاریازفشارهایموجودواعمالتحریمهایناجوانمردانهدرراستایجلوگیریازدستیابیملتشریفکشورمانبهپیشرفتعلمی
واقتداردرونزااعمالمیشودکهالبتهتااقتداربیقیدوشرطایرانعزیزدرصحنههستیم.رماندهنیرویپدافندهواییارتش،خاطرنشانکرد:پژوهشدرتوسعه
همهجانبهقدرتپدافندیکشــورمانبهویژهدرزمینهیراداری،موشکی،پهپادیو...بایدبهعنواناصلیترینعاملپیشرفتعلمیمدنظرفرماندهانایننیرو
قراربگیرد،چراکهپژوهشنقطهعطفیدردستیابیبهقدرتنظامیاست.ویپژوهشراازمحورهایمهمیدانستکهمیتواندضامنتوسعهوپیشرفتپایدار
کشوربهویژهدرعرصهنظامیباشدبهطوریکهاگرپژوهشانجامنشوددرتمامیحوزههاشاهدرکودعلموتوسعهودرنتیجهتضعیفاقتدارمملکتعزیزماندر

عرصههایبینالمللیمیشویم.

گزیده خبر

موافقت رهبر انقالب با عفو یا تخفیف 
مجازات تعدادی از محکومان

حضرتآیتاهللخامنهایرهبرمعظم
انقالباسالمیباعفویاتخفیفمجازات
اعیاد بهمناسبت ازمحکومان تعدادی
سعیدقربانوغدیرخمموافقتکردند.
بهگزارشگروهسیاســیخبرگزاری
تسنیم،بهمناســبتفرارسیدناعیاد
سعیدقربانوغدیرخم،رهبرانقالب
اســالمیباعفویاتخفیفمجــازاتدوهزارودویســتوهفتادودوتن
)2272(ازمحکومــانمحاکمعمومیوانقالب،ســازمانقضایینیروهای
مسلحوتعزیراتحکومتیموافقتکردند.حجتاالسالموالمسلمینمحسنی
اژهایرئیسقوهقضاییهدرنامهایبهرهبرانقالباســالمیپیشنهادعفو
یــاتخفیفوتبدیلمجازاتاینمحکومانراکــهپروندههایعفوآناندر
کمیسیونعفووبخشودگیبررسیشدهوواجدشرایطالزمتشخیصداده
شدهاند،ارائهکردکهاینپیشنهاددراجرایبند11اصل110قانوناساسی

موردقبولحضرتآیتاهللخامنهایقرارگرفت.

کمالخرازی:
آماده از سرگیری روابط با عربستان هستیم
رئیــسشــورایراهبردیسیاســت
خارجــیایراندرگفتوگوباشــبکه
الجزیــرهقطرگفتکهایــرانهمواره
ازگفتوگوهــابرایحــلاختالفات
اســتقبالکردهوبهگفتوگودعوت
میکندولیدرپاسخبههرگونهاقدام
علیهامنیتملیخــودتردیدنخواهد
کرد.بــهگزارشگروهبینالمللخبرگزاریتســنیم،کمالخرازی،رئیس
شــورایراهبردیسیاستخارجیایرانبهشبکهقطریالجزیرهگفتکه
بیانیهقدسبینآمریکاورژیماســرائیلصرفــابیانیهتکراریبودهوهیچ
نتیجهنخواهدداشت.اوامروزیکشنبهگفت:ماازاظهاراتمقاماتسعودی
دربارهاینکهدستدوستیبهسمتایراندرازکردهاند،استقبالمیکنیم

وآمادهگفتوگووازسرگیریروابطباعربستانهستیم«.
خرازیگفت:»ایرانوعربســتانسعودیدوکشورمنطقهایمهمبودهو
حلاختالفاتبینآنهابهتغییراتمنطقهایمنجرخواهدشــد.«رئیس
شــورایراهبردیسیاســتخارجیایرانگفتکهحرفوحدیثدرباره
ناتویخاورمیانهایدهسطحیبودهوعربستانسعودیتأکیدکردهاستکه
اینایدهمطرحنشــدهاست.اوباابیاناینکهاسرائیلدرمرحلهضعفقرار
دادهوحمایتهایبایدنازاینرژیمنمیتواندآنرادرصدرکشــورهای
قــویقراردهد،گفت:»هرگونهاقدامیعلیهامنیتملیماازکشــورهای
همسایه،مقابلبهمثلایرانبااینکشورهاوپاسخمستقیمبهاسرائیلرادر
پیخواهدداشت.«اوافزود:»ماتمرینهاینظامیگستردهایباهدفهدف
قراردادنعمقاسرائیلدرصورتحملهبهتأسیساتحیاتیوحساسمان
انجامدادهایم«.خرازیبابیاناینکهآمریکابرایحفظتوافقهستهایهیچ
تضمینیندادهاست،گفتکهاگرآژانسبینالمللیاتمیمنصفومستقل
تعاملکند،حلاختالفاتآسانبود.اوتنهاراهحلبرایبحرانهایمنطقه
راتشــکیلمجمعگفتوگویبینالمللیجهتحلسیاســیوامنیتی
اختالفاتدانســتوگفتکهقطردراینراستاپیشنهادهایمهمیداده
اســتوماآمادگیکاملخودرادراینراستااعالمکردهایم.رئیسشورای
راهبردیسیاستخارجیایرانگفت:»مابهآغازگفتؤگویبینالمللیبا
حضورکشورهایمهمازجملهعربستانسعودی،ترکیه،مصروقظروغیره
دعوتمیکنیم.«خرازیهرگونهگفتوگوبرسربرنامهموشکیوسیاست
منطقــهایایرانراردکردوگفتکههرگونــهگفتوگودرایندومورد
یعنیتسلیمشدن.اودرادامهگفتکهسختاستکهباآمریکاگفتوگوی
مستقیمیدرســایهتداومدیواربلندبیاعتمادیوسیاستهایخصمانه
علیهایرانانجامشــود.خرازیدرعینحــالتاکیدکهایرانقصدیبرای
ساختسالحهســتهایندارداوادامهداد:»مامیزانغنیسازیاورانیوم
خودرااز20درصدبه60درصدرســاندهایموبهراحتیمیتوانآنرابه

90درصدبرسانیم.«

واکنش کنعانی به »بازارگرمی هسته ای« 
بایدن برای جلب رضایت رژیم صهیونیستی
سخنگویوزارتامورخارجهدرصفحه
توییترخودنوشت:آقایبایدندرست
درسالگرداولینآزمایشاتمیآمریکا
وپسازبازدیدازرژیمقانونشــکنی
کهخودبمباتمیمخفیدارد،تأکید
میکندکــه»اجازه«نخواهددادایران
بمببســازد.بهگزارشایســنا،ناصر
کنعانی،سخنگویوزارتامورخارجهایراندرتوییتینوشت:طنزدورانما؛
آقایبایدندرستدرسالگرداولینآزمایشاتمیآمریکاوپسازبازدیداز
رژیمقانونشکنیکهخودبمباتمیمخفیدارد،تأکیدمیکندکه»اجازه«
نخواهددادایرانبمببسازد.وینوشت:بازارگرمیبرایجلبرضایترژیم

آپارتایداسراییلبابمبهاییکهایرانهیچگاهبهدنبالشنبودهاست.

اهمیت نشست سران »فرمت آستانه« در 
تهران از نگاه خبرگزاری فرانسه

خبرگزاریفرانســهباتوجهبهتحوالتاخیرســوریه،برگزارینشســت
آســتانهدرتهرانودیدارسهجانبهروســایجمهورایران،ترکیهوروسیه،
)کشــورهایضامنطرحصلحآســتانه(رادرگزارشیموردتوجهقرارداد.
بهگزارشایســنا،خبرگزاریفرانسهدربارهدیدارسهجانبهروسایجمهور
ایران،روسیهوترکیهدرتهراندرچارچوب»مذاکراتآستانه«،درگزارشی
نوشت:روســیه،ترکیهوایراندرسالهایاخیرنشستهاییبرایمذاکره
دربارهســوریهدرچارچوب»روندصلحآستانه«بهمنظورپایانبخشیدن
بهجنگودرگیریهایســوریهبرگزارکردهاندکهبیشازیازدهسالاست
دراینکشورعربیخاورمیانهادامهدارد.خبرگزاریفرانسههمچنیننوشت:
نشستروزسهشــنبهدرحالیبرگزارمیشــودکهرجبطیباردوغان،
رییسجمهورترکیهتهدیدکردهاســتحملهجدیدیعلیهشبهنظامیان
کرددرشمالســوریهانجامدهد.درادامهاینگزارشآمدهاست:ایرانکه
ســیدابراهیمرییسی،رییسجمهوراینکشورمیزباننشستاست،پیش
ازایندربارهعملیاتنظامیترکیهدرســوریههشــداردادهوگفتهاست
چنیناقدامی»موجبثباتزداییدرمنطقه«میشــود.خبرگزاریفرانسه
اشارهکرد:نشستتهرانهمچنیناحتماالباعثمیشودکهاردوغاناولین
نشستشباوالدیمیرپوتین،رییسجمهورروسیهرااززمانحملهاینکشور
بهاوکراینانجامدهد.رییسجمهورترکیهماههاســتپیشنهاددادهکهبا
رییسجمهورروسیهدیدارکندتابتواندبهحلوفصلتنشهایشدتیافته
درجهاناززماندرگرفتناینجنگکمککند.همچنیندراینگزارش
آمدهاســت:ترکیهازسال2016حمالتیعلیهشبهنظامیانکرد،داعشو
نیروهایوفاداربهبشاراسددرسوریهانجامدادهاست.حملهایکهاردوغان
برایآنبرنامهدارد،نیروهایکردرادرسوریههدفقرارمیدهدکهآنکارا
آنهارا»تروریســت«میخواند.دولتسوریهبارهاتهدیدترکیهبرایانجام
دادنحملهایجدیدرامحکومکردهاست.گزارشخبرگزاریفرانسهمطرح
میکند:ســیناناولگن،محققمدعوموسســهکارنگیاروپاکهتخصصاو
درسیاســتخارجیترکیهاست،میگوید،آنکارامیخواهدرضایتمسکو
وتهرانرابــرایانجامدادنحملهاشجلبکند.بهگفتهاو،»اینموضوع
اهمیــتویژهایدارد،بهدلیلاینکهدوموردازمناطقهدفبالقوهتحت
کنترلروسیههســتندوترکیهمیخواهدقادربهاستفادهازحریمهوایی
باشــدوخطراترابهحداقلبرساند«.اینکارشناسدرادامهگفت،»ایران
همبهواسطهشبهنظامیانتحتکنترلخود،حضوریغیرمستقیمدراین
منطقهدارد«.اینخبرگزاریدرادامهآوردهاســت:روسیهپیشازاینابراز
امیدواریکردهاستکهترکیهازانجامدادناینحملهدرسوریه»خودداری
کند«.ایرانهمکهحسینامیرعبداللهیان،وزیرامورخارجهآندرهفتههای
اخیرهمبهآنکاراوهمبهدمشــقسفرکردهبود،خواستاراحتیاطدراین
زمینهشــدهبود.امیرعبداللهیاندردمشقگفت،عملیاتنظامیترکیهدر

سوریه»عاملیثباتزدادرمنطقه«خواهدبود.

دریادار تنگسیری: 

کانونتوطئههاعلیهایرانرادرمبدأمیخشکانیم
فرماندهنیرویدریاییسپاهگفت:اگردشمنبیعقلیکندو
بخواهدتجاوزیعلیهنظاماسالمیانجامدهدبهگونهایعمل
میکنیمکهدرسعبرتبودهوکانونآنتوطئهخشکشود.

بهگزارشخبرگزاریتسنیمازبندرعباسبهنقلازنیرویدریایی
سپاه،دریادارپاسدارعلیرضاتنگسیریفرماندهنیرویدریایی
سپاهدرروزعیدغدیر،ضمندیداربارزمندگانجزایرنازعات
وخانوادههایمســتقردراینجزایرازحضورفعالومجاهدت
هایموثرآناندراینجزایرتقدیروتشــکرکرد.دراینبازدید
فرماندهنیرویدریاییسپاههدایایویژهمقاممعظمرهبری)
مدظلهالعالی(رابهرزمندگانمستقردرجزایرنازعاتخلیج
فارساهداوسالمگرمومحبتآمیزمعظملهرابهآنانابالغ
کرد.فرماندهنیرویدریاییسپاهبهدنیاآمدنوپاسداربودندر
حکومتیکهتوســطوالیتمطلقهفقیه،نایبامامزمان)عج(
درعصرغیبتکبریتشــکیلشدهاستراازالطافوعنایات
خداوندمتعالبــهمارزمندگاندریادلعنــوانکردواظهار
داشت:ازمظلومیتوحقانیتانقالباسالمیبهوسیلهجهاد
تبیینوحفظآمادگیکاملدرمقابلمتجاوزانومستکبران
عالــمدفاعمیکنیموازخداوندمتعالمیخواهیمتاآخرین
نفسمثلحاجقاســمعزیزوشهدایواالمقاممارادرمسیر
والیتثابتقدمبدارد.دریادارتنگسیریتاکیدکرد:رزمندگان
مســتقردرجزایروخطوطعملیاتینیرویدریاییسپاه،باید
مثلهمیشه،آمادگیرزمخودرادرباالترینسطححفظکنند
وبــاتوکلبرقدرتالیزالالهیوتوســلبهإئمهمعصومین
)ع(روحیهجهادی،انقالبــیومعنویخودراتقویتکنندتا
برایانجامسختترینماموریتهاهموارهآمادهباشند.فرمانده
نیرویدریاییســپاهگفت:اگردشمنبیعقلیکندوبخواهد
فتنهاییاتجاوزیعلیهنظاماســالمیانجامدهد،بهگونهای
عملمیکنیمکهدرسعبرتیســختبــرایاووهمراهانش
باشــدوکانونآنتوطئهرادرمبدأمیخشکانیم.ویبااشاره

بهآیهشــریفه»یریدونلیطفئوانوراهللبافواههمواهللمتمنوره
ولوکرهالکافرون«،گفت:اگرجمهوریاسالمیهمانندبرخی
ازکشــورهاازآرمانهاوارزشهایواالیخوددفاعنمیکردو
تنبهذلتوتســلیمدرمقابلمستکبرانمیدادامروزچیزی
ازآنباقینمیماندواســتمرارخیانتهاوفشــارهایجبهه
اســتکبارعلیهملتقهرمانایراناسالمی،دلیلیبسیارروشن
اســتبرایاینکهبدانیمدراین44سالانقالباسالمیملت
شــریفایراناسالمیبابصیرتعلویوصبرانقالبیدرمقابل
ســیلتوطئههایدشــمنانمقاومتکردهاند،البتههمانگونه

خداوندســبحاندرقرآنکریمفرموده:»مکروامکراهللإناهلل
خیرالماکرین«باعنایتولطفخداوندمتعالتماماینتوطئه
هابهخودشــانبرمیگردد.فرماندهنیرویدریاییسپاهبابیان
اینکهبایدمراقبوسوسههایشیطانیباشیمتاپاداشخدمت
مابهبدیتبدیلنشودگفت:انسانمخلصومجاهدکهبهخدا
توکلداردواجرخودراازخداطلبمیکندتوفیقاتخادمی
بــهانقالب،نظامومردمراازعنایاتپروردگاربهخودمیداند
کهکمترنصیبکسیخواهدشد.دریادارتنگسیریهمچنینبا
شرححدیثیازحضرتامامرضا)ع(دربارهاهمیتوتکریمعید

سعیدغدیروگرامیداشتاینروزشریفکهمیفرمایند«اگر
مردمفضیلتحقیقیاینروزرامیشناختند،فرشتگانروزی
دهبارباآنهادســتمیدادند«افزود:مســئلهغدیرمربوطبه
همهمسلماناناستچونبهمعنایحاکمیتعدالت،فضیلت
ووالیتاهللاســتوبههمینخاطرغدیــرمایهوحدتبین
مسلماناناســت.ویخاطرنشــانکرد:غدیرقطعاًادامهخط
رســالتبعثتپیامبرگرامیاسالماستوهمانگونهکهبعثت
پیغمبرمایهوحدتتمامیانســانهاشــد،غدیرنیزتداومراه
نبوتورســالتاستواینخطمیتواندمایهوحدتشیعهو
سنیباشــد.دریادارتنگسیریبااشارهبهفرمایشمقاممعظم
رهبریدرباره»مســئلهغدیریعنیگزینشعلم،تقوا،جهادو
فداکاریدرراهخداوســبقتدرایمانواسالموتکیهبرروی
اینهادرتشخیصوتعیینمدیریّتجامعه«گفت:اگرمدیران
جوامعاســالمیحائزاینشایستگیهاباشند،جوامعاسالمی
پیشــرفتمیکنند،رشدوتعالیمییابند،اینکهشماامروزمی
بینیدمتاســفانهبانفوذمنافقانوظالمــاندرمواردیبرخی
جوامعرابهنوعیدچــارانحرافاتینمودهوآنهارابهجانهم
انداختهاند،براثرهمینفاصلهگرفتنازآموزههایغدیراست
کــهدعامیکنیمخداوندبههمهامتهایاســالمیمعرفت
وبصیــرتدینیعطافرمایدتازیرپرچماســالمونورقرآنبا
وحدتکلمه»الإلهاالاهلل«شــاهدعزتآفرینیوپیشــرفت
بیشتردرکشورهایاسالمیباشیم.فرماندهنیرویدریاییسپاه
بااشــارهبراصلمترقیاخوتوبرادریبینمسلمانانگفت:
مامسلمانیموباکشورهایهمسایهکههمهآنهانیزمسلمان
هســتند،باهمدیگربرادردینیهستیمودرتماممشکالتو
گرفتاریهامددیارهمهســتیموبرایتأمینامنیتمنطقه
مهمخلیجفارساینتوانوظرفیتدرکشــورهایهمسایه
وجودداردواصألنیازیبهحضورکشورهایبیگانهنیستکه

بخواهندباتوجیهتأمینامنیتدراینجاحضوریابند.

رئیسجمهورگفت:دولتبرایحمایت
وپشــتیبانیازشعروشــاعراناراده
جدیدارد.بهگزارشخبرگزاریمهر،
حجتاالســالمســیدابراهیمرئیسی
شبگذشــته)یکشــنبه(درنشست
باجمعیازشــعرایسراسرکشوردر
شبعیدســعیدغدیر،ضمنتبریک
اینعید،انتقالنسلبهنسلفرهنگ
غدیــروتبیینمعارفعلــویراجز
رسالتهایشــعراواهلادبدانست
وگفت:شماشــاعرانوعاشقاناهل
بیت،بــهدلیلاهتمامیکــههمواره
برایتبیینآموزههایاســالمیدارید،
نقشبزرگیدرانتقالفرهنگغدیربه
عصرهاونسلهایآیندهایفامیکنید.
رئیسجمهورواقعهغدیرراازمسلمات
تاریخیدراسالمخواندوضمنتاکید
بــراهمیتباالیاینواقعهدرباورهاو
فرهنگشیعی،خاطرنشانکرد:غدیر
بهعنوانرویــدادیکهدرآنحضرت
علی)ع(بهعنوانولیامرمســلمین

امتاسالمیوجانشینپیامبرمعرفی
شــد،بــهمعنــایواقعــیکلمهجز
نعمتهایبزرگخداونداست.رئیسی
بســطآموزههاوارزشهایعلویرااز
مســئولیتهایمهماهالیشعروادب
دانستوعنوانکرد:معتقدهستیمکه
درپرتویفرهنگعلوی،امکانغلبهبر
تماممشکالتومعضالتفعلیکشور
وجــودداردوگاماولبرایاینمهم،
تبییــندقیقشــاخصههایفرهنگ
علویبهمــردموجامعهاســتودر
اینزمینهشماشعراوفضالمسئولیت

بسیارمهمیبردوشمیکشید.ویبا
تاکیدبراهمیتوالیــتدراعتقادات
اســالمی،تصریحکرد:درباورهایما
والیت،ضامنصیانتازانساندربرابر
ابتالئاتروزگاراســت.خداراشاکریم
کــهامروزوالیتفقیــهدررأسنظام
ماحاکماســت.والیتفقیهبزرگترین
نعمتخدابهماســتکهجامعهرابا
آموزههایدینیونگاهعادالنههدایت
میکند.رئیسجمهــورنظامجمهوری
اســالمیراثمرهخونهزارانشــهید
دانســتوتاکیدکرد:اینایثارگریها

وازخودگذشتگیهامسئولیتبزرگی
برعهدهمابهعنوانخدمتگزارنظامو
مردموشمابهعنوانهنرمندانآئینی
کشــوربرایحفظوتــداومایننظام
قــراردادهاست.رئیســیهمچنیندر
پیدرخواستهایمطرحشدهازسوی
شاعرانبرایایجادجایگاهیحقوقیبه
منظورحمایتازفعــاالناینعرصه،
گفت:هیچهنردیگریهمچونشــعر
انتقالمفاهیم و تعالیبخشی ظرفیت
وارزشهایاصیلاســالمیراندارد،
بنابراینبهسهمخودازایجادجایگاهی
برایحمایتازشعروشاعراناستقبال
وپشــتیبانیمیکنم.گفتنیاستدر
آغازاینمراســموزیرفرهنگوارشاد
اســالمیدرسخنانیبابیاناینکهنیاز
داریمفضایفرهنگیکشوررابهشکل
تعاملیباهمکاریاهالیفرهنگاداره
کنیم،گفت:امروزتالشداریمفضای
فرهنگــیکشــورازنشــاطوپویایی

مطلوبیبرخوردارشود.

رئیسی در دیدار جمعی از شاعران کشور:
دولت برای حمایت و پشتیبانی از شعر و شاعران اراده جدی دارد

تهران-ایرنا-حسینامیرعبداللهیانوزیرامورخارجهایراندرگفتوگویتلفنیباهمتایعراقیخودازتالشونقشسازندهاینکشور
درشــکلگیریوپیشبردگفتوگوهایمنطقهایدرراستایتقویتثباتوامنیتوتوسعهدرمنطقهقدردانیکرد.بهگزارشبامداد
دوشنبهایرنا،درتماستلفنیوزیرامورخارجهایرانوفوادحسینوزیرامورخارجهعراقبرخیموضوعاتمورداهتماممشترکدرحوزهروابطدوجانبهونیزبرخیموضوعات
منطقهایازجملهروندگفتوگوهایتهرانوریاضموردبررسیوتبادلنظرقرارگرفت.دراینگفتوگویتلفنیامیرعبداللهیاناعیادقربانوغدیرخمرابههمتایعراقی
خودتبریکگفت.امیرعبداللهیانهمچنینباقدردانیازتالشونقشسازندهعراقدرشکلگیریوپیشبردگفتوگوهایمنطقهایدرراستایتقویتثباتوامنیتوتوسعه
درمنطقه،برآمادگیایرانبرایتداومهمفکریوتبادلنظرباهمتایعراقیخودبهمنظورپیگیریموضوعاتمورداهتماممشترکدرابعاددوجانبهومنطقهایتاکیدکرد.فواد
حسینوزیرامورخارجهعراقنیزضمنتبریکمتقابلعیدبههمتایایرانیخودوبااشارهبهحضورعراقدراجالساخیرجده،ارزیابیخودازایننشستراباامیرعبداللهیان
درمیانگذاشت.وزیرامورخارجهعراقتصریحکردکهدولتعراقدراجالسجدهگفتوگوهاورایزنیهایالزمبرایهمکاریهایمنطقهایراانجامدادهاستوکشورش

همچنانبهتالشهایخودبرایتقویتصلحوثباتدرمنطقهادامهخواهدداد.

رییسجمهورعراقبامطرحکردناینکهبایدباراهکاریدیپماتیکبنبستموجوددرزمینهمسئلههستهایایرانرابرطرف
کرد،ازاحیایتوافقهستهای،همچنینبهبودروابطایرانوعربستانحمایتکرد.بهگزارشایسنابرهمصالح،رییسجمهورعراق
درگفتوگوباشبکهسیانان،درپاسخبهاینسوالکهآیاجوبایدن،رییسجمهورآمریکابایدبهدنبالاحیایتوافقهستهای

وبرقراریدیپلماسیباایرانباشدیانه،گفت:ایرانیکبازیگراصلیدراینقسمت]خاورمیانه[ازجهاناست.مامرزهاییطوالنیوتعامالتیاجتماعیوفرهنگی
ومنافعامنیتیمشترکیباایرانداریم.بنابراین،اینمسئلهپیامدهاییبرایما،برایمنطقهوجهانخواهدداشت.صالحادامهداد:هیچراهکارینظامیایبرایاین
مسئلهوجودندارد.مابهیکپایاندیپلماتیکبرای]ردشدناز[اینبنبستوبهتدبیریامنیتیدرخاورمیانهنیازداریمتابتوانیمدربسترآنباتروریسممبارزه
کنیمکههنوزمشــکلبزرگیســت.ببینیدسوریهدرچهوضعیتیقراردارد،بهشمالسوریهنگاهکنید،شبهنظامیانیکهآنجاوجوددارندودرسوریهاستقرارپیدا
میکنندکهتهدیدینهفقطعلیهخاورمیانهبلکهعلیهجهانایجادمیکنند.آنراباافغانستاندرسال2001مقایسهکنید،جاییکهچندمرددرغارهایدورافتاده
افغانستانبودندوتوانستندآنحملههولناکرادر11سپتامبرانجامدهند.حاالماازهزارانهزارنیرویمجهزودورهدیدهدرکشوریدردلخاورمیانهمدنیحرف

میزنیم.اینیکخطربهحسابمیآید.مابایدباهمسایگانبهعنوانساختاریمشترکبرایمقابلهبااینعواملگردهمبیاییم.

در گفت وگوی تلفنی با فواد حسین؛

امیرعبداللهیان از تالش عراق در پیشبرد گفت 
وگوهای منطقه ای قدردانی کرد

 تاکید رئیس جمهور عراق بر لزوم احیای برجام
 و بهبود روابط ایران و عربستان
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گزیده خبر

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور:
همه باید مالیات دهند؛ حتی صوری ها

رئیس کل ســازمان امور مالیاتی کشور با اعالم شناسایی ۳ شرکت فوالدی که 
اقدام به فرار مالیاتی گســترده ای کرده بودنــد، از مطالبه اصل و جرایم مالیاتی 
معوق ۳۲۵۷ میلیارد ریالی خبر داد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان 
امور مالیاتی، داوود منظور رئیس کل ســازمان امور مالیاتی کشور با اعالم خبر 
شناســایی نحوه فعالیت ۳ شــرکت فوالدی که اقدام به معامالت صوری کالن 
کرده و مرتکب فرارهای مالیاتی ســنگینی شــده اند، گفت: این ۳ شرکت اقدام 
به معامالت صوری به طرفیت شــرکت های کاغــذی کرده بودند که با توجه به 
عدم معرفی ذی نفعان اصلی شــرکت های صوری از طرف شرکت های فوالدی 
۳ گانه، برای این ۳ شــرکت پرونده قضائی تشکیل شــده و محاسبه مالیات و 
وصول بدهی های معوق شرکت های صوری یاد شده، با توجه به تعهد شرکت های 
فوالدی در پرداخت بدهی مالیاتی شرکت های صوری به استناد ماده ۱۸۲ قانون 
مالیات های مســتقیم، از ۳ شــرکت فوالدی فوق در حال اجراست و هم اکنون 
پس از وصول اصل مالیات ها، در مرحله وصول جرایم قرار دارد.معاون وزیر امور 
اقتصادی و دارایی خاطرنشــان کرد: این ۳ شــرکت فوالدی در مجموع در طی 
ســال های ۹۱ تا ۹۷، تعداد ۵۹۸ رکورد از مجموع معامالت اقتصادی خود را به 
مبلغ ۵۷ هزار و ۷۲۱ میلیارد ریال به طرفیت ۲۳۶ شــرکت کاغذی در سامانه 
معامالت فصلی سازمان امور مالیاتی کشور درج کرده بودند که پس از رسیدگی 
در دادســرای جرایم اقتصادی تهران و تعهد پرداخت، هم اکنون پس از وصول 
مبلــغ ۲۹۶ میلیارد ریال بابت اصل مالیات، مانــده اصل و جرایم مالیاتی بابت 
معامالت صوری به مبلغ ۲,۸۶۴ میلیارد ریال و ۶۰۰ میلیارد ریال نیز بابت جرایم 

مالیات عملکرد و ارزش افزوده شرکت های یاد شده در جریان وصول قرار دارد.

در سه ماهه نخست امسال صورت گرفت
واردات ۵۸ میلیون دالری کاغذ تحریر و 

روزنامه
در سه ماهه نخست امســال، در مجموع بیش از ۵۸ میلیون دالر کاغذ چاپ و 
تحریر و روزنامه وارد ایران شده که نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
به گزارش ایسنا، در آخرین آمار از واردات کاالهای اساسی، مشخص شد که در 
سه ماه نخست امسال  ۵.۹ میلیون تن به ارزش بیش از ۴.۵ میلیارد دالر، در ۲۵ 
گروه )شــامل ارز ترجیحی و نیمایی( وارد ایران شده است، در این بین بررسی 
وضعیت واردات کاغذ نشان داد که ۵۱.۳ هزار تن به ارزش بیش از ۵۴.۷ میلیون 
دالر کاغــذ چاپ و تحریر  و همچنین ۳.۷ هزار تن به ارزش ســه میلیون دالر 
کاغذ روزنامه واردات صورت گرفته است.نگاهی به وضعیت واردات کاغذ در سال 
قبل، از این حکایت دارد که تا اوایل تیرماه پارسال ۴۱.۲ هزار تن به ارزش ۳۳.۹ 
میلیون دالر واردات کاغذ چاپ و تحریر انجام شده است. همچنین ۲.۳ هزار تن 
به ارزش ۱.۵ میلیون دالر کاغذ روزنامه وارد شده بود.بر این اساس حجم واردات 
کاغذ چاپ و تحریر و روزنامه در ســه ماه نخست امسال نسبت به تقریبا همین 
دوره در ســال قبل، افزایش داشته است.در مجموع در سال ۱۴۰۰، کل واردات 
کاغذ، مقوا، کرافت و محصوالت مرتبط با کاغذ حدود ۵۸۵.۶ هزار تن به ارزش 
۸۰۵ میلیــون دالر بوده که از این میزان بیــش از ۱۵ هزار تن به ارزش ۱۱.۳ 
میلیون دالر به کاغذ رول روزنامه اختصاص داشت.همچنین در سال قبل، ۲۱۳.۶ 
هزار تن به ارزش بیش از ۲۰۱.۷ میلیون دالر واردات کاغذ تحریر انجام شده بود.

 پویش مردمی »کهکشان آرزوها« 
آغاز به کار کرد

همزمان با دهه والیت و در آستانه عید سعید غدیر خم، پویش مردمی »کهکشان 
آرزوها« آغاز به کار کرد.مشترکان اپراتورهای تلفن همراه می توانند با شماره گیری 
رایگان ۹۹۹۸ در پویش »کهکشان آرزوها« که به مناسبت فرارسیدن عید سعید 
غدیر خم تدارک دیده شده اســت، ضمن گوش سپردن به تالوت آیات نورانی 
ســوره عادیات در قرعه کشــی کمک هزینه ســفر به »نجف اشرف« و »مشهد 
مقدس« نیز شــرکت کنند.طی این تماس رایگان امــکان »ثبت« و »برآورده 
کردن« آرزوی ۱۱۰ کودک نیازمند نیز دیده شده است و مشترکان می توانند با 
دعوت از دوستان و عزیزان خود به مشارکت هرچه بیشتر در این پویش، زمینه 
فراگیری و برآورده ســازی تعداد بیشتری از آرزوهای کودکان در روز عید غدیر 
خم را فراهم سازند.ســوره عادیات یکصدمین سوره قرآن کریم و در جزء سی ام 
است که ۱۱ آیه دارد؛ در فضیلت تالوت این سوره آمده است که هر کس سوره 
والعادیات را بخواند و بر آن مداومت کند، خداوند روز قیامت او را با امیرمؤمنان 

حضرت علی)ع( مبعوث می کند و در جمع او و میان دوستان او خواهد بود.

شهردار و شورای شهر صدرا با تولیت آستان 
مقدس حضرت شاه چراغ )ع( دیدار کردند

به گزارش اداره روابط عمومی و اطالع رســانی شهرداری صدرا: پرنیان شهردار 
صدرا، فیروزمند رئیس و پارســایی نائب رئیس شورای اسالمی شهر  به همراه 
حجت االسالم حسینی نیک با حضور در حرم مطهر حضرت احمدبن موسی)ع( 
بــا آیت اهلل کالنتری تولیت حرم مطهر حضرت شــاهچراغ )ع( دیدار و گفتگو 
کردند.دکتر پرنیان شــهردار صدرا در این جلســه بیان کرد: شــهر صدرا شهر 
جدیدی است که با هدف اسکان ســرریز جمعیت شهر شیراز برنامه ریزی آن 
در دهه هفتاد آغاز گردید و در دهه هشــتاد سکونت شهروندان در آن آغاز شد 
ولی متاســفانه به دلیل مشکالت مدیریتی و کمبود زیرساخت ها، این شهر به 
نســبت رشد جمعیت، از بسیاری خدمات و زیرساختها محروم مانده است. وی 
گفت در شــهر صدرا مشکالت فراوانی ازجمله کمبود فضاهای آموزش )مدارس 
دولتی و مدارس مخصوص دانش آموزان کم توان ذهنی و استثنایی( و در بحث 
درمانــی نبود درمانگاه های دولتی و  همچنین نبود برخی ادارات دولتی موجب 
گالیه مندی شــهروندان فهیم شهرصدرا از مسئولین استانی شده است و مردم 
خواستار استقرار ادارات دولتی و افزایش خدمات عمومی در شهر صدرا هستند.
خداکرم فیروزمند رئیس شورای اسالمی شهر نیز با بیان اینکه  یکی از خواسته 
های مردم شهر صدرا امکان تردد مستقیم از شهرصدرا به حرم مطهر شاه چراغ 
اســت که متاســفانه تاکنون از سوی شهرداری شــیراز به این موضوع توجهی 
نشــده است و اتوبوسهای شــهرداری صدرا نیز فقط تا ایستگاه بزین می توانند 
تردد نمایند، امیدواریم با حمایت شهردار و شورای محترم شیراز بتوانیم مسیر 
مستقیم صدرا به حرم مطهر را راه اندازی نمائیم تا عاشقان و دلباختگان حضرت 
 احمد ابن موســی )ع( بتوانند نســبت به زیارت این حــرم مطهر اقدام نمایند.
فیروزمند اظهار داشت: شهر صدرا با جمعیت باالیی که در خود جای داده تنها 
دارای تعداد  ۱۴ مســجد می باشد که این تعداد جوابگوی تعداد باالی محالت، 
مجتمع های مسکونی و شهروندان صدرا نیست، که امیدواریم مسئوالن مربوطه 
پیگیر ســاخت مســجد و مراکز مذهبی فرهنگی در شهر صدرا باشند.مجتبی 
پارسایی نائب رئیس شورای اســالمی شهر با بیان اینکه شهر صدرا زیرساخت 
های مناســب را برای جمعیت موجود ندارد گفت: شهر شیراز همچون نامادری 

شهر صدرا عمل می کند .

 افزایش روزانه قیمت مسکن در تهران
مالکان با پیش بینی افزایش نرخ تورم، فعال خانه نمی فروشند

عضو هیات مدیره مشاوران امالک اظهار داشت: واقعیت این است که پروژه مالیات 
ســتانی از خانه های خالی شکست خورده  است. به طور قطع افرادی که دارای چند 
واحد محدود هســتند، واحدهای خود را خالی نگه نمی دارند و این خانه های خالی 
متعلق به شــرکت ها و نهادهای خاص هستند و برای اخذ مالیات کسی سراغ آنها 
نمی رود.عبداهلل اوتــادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره وضعیت بازار 
مسکن و دالیل رکود در این بازار اظهار داشت: از  خردادماه که بحث مذاکرات برجام 
در قطر به طور جدی تر مطرح شد، بازار مسکن در حالت انتظار قرار گرفت.  وی  با 
بیان اینکه بازار مسکن به طور مستقیم به موضوع برجام ارتباط دارد، گفت: نه تنها 
بازار مســکن بلکه تمام زندگی مردم به برجام گره خورده و شاهد آن هستیم که با 
انتشــار کوچک ترین خبری از برجام، بازار ارز و دالر از آن اثر می پذیرد و به دنبال 
آن بازار مسکن هم  واکنش نشان می دهد.عضو هیات مدیره مشاوران امالک استان 
تهران ادامه داد:  یکی از دالیل ایجاد رکود در خرید و فروش بازار مسکن، انتظار برای تعیین تکلیف برجام است اما دالیل دیگری هم به 
عمق پیدا کردن حالت انتظار بازار مســکن دامن زده اند که مهم ترین آن پیش بینی افزایش نرخ تورم در آینده نزدیک است.اوتادی افزود: 
مالکان پیش بینی می کنند در آینده کوتاه مدت با افزایش نرخ تورم مواجه می شوند و از سوی دیگر سرمایه گذاری در بخش مسکن هم 
زمان بر اســت به طوریکه در حال حاضر فقط صدور مجوز ساخت از سوی شهرداری ۱,۵ سال زمان می برد و برآورد سازندگان این است 
که قیمت ساخت افزایش پیدا می کند.وی گفت: در حال حاضر حداقل قیمت ساخت ۱۰ میلیون تومان است و برواردها این است که با 
این روند اقتصادی با توجه به افزایش تورم عمومی و تورم مصالح ساختمانی دیگر ساخت و ساز با این اعداد و ارقام ممکن نیست. اساسا به 
همین دلیل است که خبری از  تعهدات مسکنی دولت )ساخت یک میلیون مسکن در سال ( در دوره انتخابات ریاست جمهوری نیست.
عضو هیات مدیره مشــاوران امالک اســتان تهران ادامه داد: به طور قطع سود به دســت آمده از عدم فروش و عرضه واحدها، به دوندگی  
ســازندگان برای ساخت و ساز در شرایط پر ریســک و پیش بینی ناپذیر اقتصادی می ارزد و به همین  دلیل انبوه سازان ترجیح می دهند 
واحدهای ساخته شده را نفروشند و در شرایط افزایش قیمت ها نسبت به فروش واحدها اقدام کنند و از سود حاصل از تورم استفاده کنند.

اوتادی افزود: همین امروز شــاهد آن هســتیم، سازنده هایی که واحدهای خود را به فروش رساندند و برای ساخت و ساز جدید به سمت 
واحدهای کلنگی رفته اند به دلیل افزایش نرخ تورم، با افزایش قیمت همان واحدهای کلنگی مواجه شــدند و امکان خرید و ادامه کار را 
ندارند.  وی تاکید کرد: در این شرایط، وعده های توخالی که از سوی دولت داده شده، نتیجه ای نداشته و واحدی از پروژه های دولتی وارد 
بازار مسکن نشد.عضو هیات مدیره مشاوران امالک استان تهران در پاسخ به این سوال که آیا قانون مالیات بر خانه های خالی مانع از عدم 
عرضه واحدها در بازار نمی شــود، اظهار داشت: واقعیت این است که پروژه مالیات ستانی از خانه های خالی شکست خورده  است. به طور 
قطع افرادی دارای چند واحد محدود هستند، واحدهای خود را خالی نگه نمی دارند و این خانه های خالی متعلق به شرکت ها و نهادهای 
خاص هستند و چندین هزار واحدهای این نهادها و شرکت ها خالی مانده اند و برای اخذ مالیات کسی سراغ آنها نمی رود.اوتادی ادامه داد: 
از بیش از ۲,۵ میلیون واحد خالی از سکنه حدود ۴۰۰ هزار واحد برای اخذ مالیات شناسایی شده اند که احتماال  این تعدادها هم متعلق 
به افراد حقیقی است.وی با اشاره افزایش قیمت مسکن در همین یک ماه گذشته گفت: شاهد افزایش روز به روز قیمت مسکن هستیم به 
طوریکه در مواردی مالک و خریدار به توافق رسیده اند اما مالک در موعد انعقاد قرارداد، حاضر نمی شود و می گوید اگر ۲۰۰ میلیون تومان 
دیگر به قیمت اضافه شود، قرارداد را امضا می کند.عضو هیات مدیره مشاوران امالک تاکید کرد: از آنجایی که عرضه ای در بازار وجود ندارد، 
قیمت ها هم در مقابل تقاضا افزایش پیدا می کند و همچنین از آنجایی که احیای برجام باعث کاهش قیمت مسکن می شود، تالش مالکان 

و فروشندگان برای افزایش قیمت ها است.

در فصل بهار؛
مالیات تقریبا نصف هزینه های دولت را پوشش داد

طبق آمار سازمان امور مالیاتی در سه ماه اول سال جاری درآمدهای 
مالیاتی ۴۸ درصد و ســایر منابع درآمــدی دولت ۵۲ درصد درآمد 
کشور را تشکیل داده  است.به گزارش فارس، بر اساس سیاست های 
کلی اصل ۴۴ قرار بر این بود که کل هزینه های جاری دولت از محل 
مالیات و عوارض تامین شــود و درآمد حاصل از فروش دارایی های 
سرمایه ای یعنی نفت و گاز صرف سرمایه گذاری و پروژه های عمرانی 
شود.سازمان امور مالیاتی در طرحی ابتکاری اعالم کرده است که در 
فصل اول ســال جاری ۴۸ درصد درآمدهای دولت از محل مالیات و 
بقیه از ســایر منابع درآمدی تامین شده و برای فرهنگ سازی طرح 
ابتکاری تهیه کرده است که هر ۱۰۰ هزار تومان مالیات در چه بخش هایی هزینه می شود.کارشناسان اقتصادی 
معتقدنــد؛ اگر مردم به عنوان پرداخت کننده مالیات اطالع پیدا کنند که مالیات پرداختی آنها در چه مواردی 
صرف می شود، انگیزه بیشتری به مشارکت در پرداخت مالیات پیدا می کنند.بر این اساس طبق اعالم سازمان 
امور مالیاتی از هر ۱۰۰ هزار تومان مالیات پرداختی، ۲۸ هزار و ۹۰۰ تومان صرف صندوق های بازنشســتگی 
و پرداخت مســتمری و حقوق بازنشستگان کشوری می شــود. همچنین ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان صرف امنیت 
در اشــکال مختلف می شــود که طبق تعریف اقتصاددانان از وظایف مهم دولت ها ایجاد امنیت، ایجاد عدالت 
و ایجاد زیرســاخت ها و مواردی که بخش خصوصی انگیزه ای برای ورود به آن ندارد، برشــمرده شــده است.

همچنین از مبلغ ۱۰۰ هزار درآمد مالیاتی، ۵۰۰ تومان صرف هزینه های صدا و سیما، ۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان 
صرف حقوق کارمندان دســتگاه های ملی و اجرایی و ادارات، ۷۸۰۰ تومان صرف هزینه دســتگاه های ملی، 
۱۱۰۰ تومان صرف پرداخت سهم دولت از بازنشستگی کارمندان، ۴۰۰۰ تومان به بنیاد شهید و خانواده شهدا 
اختصاص می یابد. همچنین ۲۹۰۰ تومان صرف پرداخت حقوق استان ها، ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان صرف آموزش 
و پرورش در اســتان ها و وزارت آموزش و پرورش می شــود و ۱۱۰۰ تومان نیز صرف سایر هزینه ها می شود.

بنابراین پرداخت کنندگان مالیات به راحتی می توانند پی ببرند که درآمدهایی که آنها به عنوان مالیات به دولت 
می پردازند صرف چه مواردی می شــود.البته این نکته هم قابل ذکر است؛ در گذشته رسم بر این بوده است و 
هنوز آثار آن در شهر به وضوح یافت می شود که مثال مدرسه ای ساخته شده و در آن بر روی کاشی ها نوشته 
شده که این مدرسه از محل درآمد یک در هزار آموزش و پرورش و سهم آموزش و پرورش از مالیات ها ساخته 
شــده و اکنون این مدارس با قدمت بیش از ۵۰ ســال هنوز برای خدمات رســانی برای تحصیل دانش آموزان 
استفاده می شود و وقتی مردم ساختمان این مدارس را                            می بینند که از محل مالیات آنها ساخته شده است، در 
پرداخت مالیات با طیب خاطر اقدام می کنند.یا برخی اتوبوس هایی برای حمل و نقل عمومی در سال های قبل 
تهیه شــده بود که بر روی آنها نوشته شده بود که این دستگاه اتوبوس از محل عوارض تبصره ۱۶۶ خریداری 
شده و متعلق به بیت المال است، بنابراین در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید. وقتی مردم احساس کنند اموال 
عمومی متعلق به خودشان است، در نگهداری آن بیشتر دقت می کنند.کارشناسان این نکته را                            هم یادآور شدند؛ 
البته دولت باید بهره وری خود را                            افزایش داده و تعداد کارمندان متناسب با وظایفی که برای دولت تعریف شده 
تعیین شود تا مردم احساس نکنند مالیات آنها صرف پرداخت حقوق کارمندانی می شود که تعداد آنها بیش از 

نیاز است. بنابراین در پرداخت مالیات ممکن است کمی مقاومت به خرج دهند.

خبر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره افزایش حقوق بازنشستگان

جزییات افزایش حقوق بازنشستگان تا سقف ۱۰ میلیون تومان
جدال بر ســر افزایش حقوق بازنشســتگان ادامــه دارد و این 
در حالی اســت که هنوز نحــوه افزایش حقوق ســال ۱۴۰۱ 
بازنشستگان تامین اجتماعی ثابت مانده و تغییر نکرده است. این 
در شــرایطی است که تا آخر تیر و زمان واریز مستمری ماهانه، 
فقط چند روز باقی مانده است.به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، 
از اواخر ماه گذشــته که اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی 
نســبت به افزایش حقوق بازنشســتگی باال گرفت، چند اتفاق 
مهم همزمان افتاد، رییس جمهور دستور رسیدگی به مشکالت 
بازنشستگان را صادر کرد، وزیر رفاه از سمت خود کناره گیری 
کرد و در نهایت مجلس در اظهارنظری غیر رســمی به مصوبه 

هیات دولت ایراد گرفت و اعتراض بازنشستگان را وارد دانست.

بازنشستگان نمی توانند با افزایش 10 درصد حقوق زندگی 
کنند

در حال حاضر بازنشســتگان خواســتار اجرای مصوبات مزدی 
شورایعالی کار هستند. بازنشستگان در این رابطه می گویند: ما 
خواستار مســتمری قانونی هستیم؛ زمان پرداخت مستمری ها 
فرارسیده اما هنوز دولت مصوبه ی افزایش را اصالح نکرده است.

به گفته ی آن ها، بازنشســتگان نمی توانند با ۱۰ درصد افزایش 
حقوق زندگی کنند و انتظار داشــتیم تا قبــل زمان پرداخت 
مســتمری تیرماه، اصالحات انجام شود.محمد حمزه ای، معاون 
امور بین الملل خانه کارگر با اشاره به مصوبه  دولت در مورد حقوق 
بازنشستگان می گوید: تورم در برخی از کاالها ۱۰۰ درصد است 
و به طور میانگین تورم باالی ۵۰ درصد اعالم شــده اما دولت 
حقوق بازنشستگان سایر سطوح را تنها ۱۰ درصد افزایش داده 
و این بی انصافی در حق بازنشستگان است.علی خدایی، نماینده 
کارگران در شــورای عالی کار نیز با بیان اینکه معتقدیم دولت 
در حال تخلف اســت، تصریح می کند: چه در بحث افزایش ۱۰ 
درصدی حقوق کارگران و بازنشستگان کارگری دولت و چه در 
بحث کاهش ۱۰۰ هزار تومانی حق مسکن و عدول از پیشنهاد 
شورای عالی کار، دولت تخلف کرده که در هر دو مورد، به دیوان 
عدالت اداری شــکایت کردیم.وی می افزاید: اگر نظر دولت این 
است که حقوق بازنشستگان، مزد کارگران و حق مسکن تغییر 
کند، باید به شــورای عالی کار برگرداند و حق ندارد خود آن را 
تعیین کند، و نه اینکــه در حکم خود ادعا کند که ما این رقم 

مصوب دولت را پیشــنهاد دادیم!عضو شورای عالی کار با تاکید 
بر اینکه اعتراض ما به ۱۰۰ هزارتومان کم و زیاد نیست، متذکر 
می شود: بحث ما بر ســر این است که جایگاه حقوقی نهاد سه 
جانبه کارگری و کارفرمایی و دولتی زیر ســوال رفته و زیر پای 
قانون خالی شده و سنتی برقرار کردند که در آن هیچ تصمیمی 
مثمرثمر نیست.به گفته خدایی، ما با تخلفات دائم مزدی دولت 
مواجهیم، به شکلی که قانون می گوید افزایش حقوق کارگران 
دولت باید مطابق با افزایش تورم باشد، اما دولت به جای افزایش 
بــاالی ۴۰ درصدی به دلیل تورم، تنها ۱۰ درصد به حقوق آنها 
افزوده است.وی با بیان اینکه ما در بحث تعیین مزد با توجه به 
حقوق بازنشســتگان که تحت فشار هستند، ایستادگی کردیم، 
عنوان می کند: می دانســتیم نمی توان طبق تجربه سال قبل به 
مزایا و تاثیر آن روی حقوق بازنشستگان خوش بین بود.این فعال 
کارگری با بیان اینکه هیات تطبیق قوانین دو بار روی غیرقانونی 
بودن مصوبه دولت در افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان 
تاکید کرده است، می گوید: ما انتظار داریم رئیس مجلس نیز به 

وظیفه قانونی خود عمل کرده و نظر هیات تطبیق مجلس را به 
دولت ابالغ کند.خدایی با تاکید بر اینکه علیرغم حاشیه سازی ها 
تا اجرای همسان ســازی و پرداخت متناسب با مصوبه شورای 
عالی کار در بحث حقوق بازنشستگان از پا نمی نشینیم، یادآور 
می شود: هر کس حق بیمه بیشتری داده، باید حقوق بیشتری 
بگیرد و عدالت با برابرسازی فرق دارد. ما از مسیر قانونی پیگیر 
هستیم و پیام امروزمان به قالیباف بود و مهلت ایشان تمام است. 

امروز ما مطالبه گری مان از شخص ایشان است.

افزایش حقوق بازنشستگان چگونه خواهد بود؟
اما میرهاشم موسوی، مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی در 
جدیدترین اظهارنظر در یک برنامه تلویزیونی در مورد موضوع 
افزایش مستمری بازنشســتگان در سال جاری می گوید: یکی 
از دغدغه های اصلی من که روز و شــبی نیست که این دغدغه 
را نداشــته باشم، خدمت به این قشر عزیز است. اینها پدران و 
مادران ما هستند و اگر بخواهیم بیشترین نقطه تمرکز خدمات 

سازمان تامین اجتماعی را مشخص کنیم، قطعا نقطه تمرکز ما 
وضعیت معیشت و ســالمت و خدمات مربوط به بازنشستگان 
عزیز اســت که آئینه تمام نمای ما هستند و ما نیز قرار است به 
همین نقطه برســیم و اگر قرار است آینده خودمان را تضمین 
کنیم، باید این عزیــزان را در اولویت قرار دهیم.وی می افزاید: 
یکی از مســائلی که بازنشســتگان عزیز پیگیــری می کنند، 
افزایش حقوق اســت که ما براســاس مــواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون 
تأمین اجتماعی، پیشنهاد سازمان را به هیأت دولت دادیم و بر 
اساس مصوبه دولت ۵۷.۴ درصد افزایش برای حداقل بگیران و 
افزایش ۱۰ درصد به عالوه ۶۵۰ هزار تومان تا سقف ۱۰ میلیون 
تومان و از ۱۰ میلیون به باال، افزایش ۱۰ درصد را اجرا کردیم. 
در سایر سطوح، این افزایش مورد سوال بازنشستگان عزیز قرار 
گرفت که با تاملی که دولت محترم نسبت به این موضوع داشت، 
رئیس جمهور محترم دستور بررسی و مساعدت را برای حل این 
قضیه دادند و ما جلســات متعددی خدمت عزیزان رسیدیم و 
معاون اول رئیس جمهور نیز متمور به پیگیری شدند و مجدانه 
پیگیری کردند. در حین این بررســی ها، هیات تطبیق قوانین 
مجلس شورای اسالمی نیز وارد شدند و مسائلی را مطرح کردند 
که این مســئله در هیات تطبیق کامال روشن نشده است و به 
محض اینکه روشن شود، طبق دستوری که رییس جمهور برای 
مساعدت به بازنشســتگان دادند، براساس فرصت های قانونی 
که به ما ابالغ می شــود، ما در راستای ادای حقوق این عزیزان 
اقدام می کنیم.عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی عنوان 
می کند: در ســازمان تامین اجتماعی خدمات خوبی از قبل هم 
برای این عزیزان بوده اســت که درحال توســعه است. عمده 
خدمات تأمین اجتماعی به بازنشستگان عزیز غیرحضوری است 
و نیازی به مراجعه حضوری ندارند مگر اینکه خدشــان تمایل 
به مراجعه حضوری داشته باشند.موسوی تصریح می کند: یکی 
دیگر از کارهایی که برای این عزیزان انجام دادیم، بحث فرانشیز 
رایگان برای افراد باالی ۶۵ ســال اســت. درمان مراکز ملکی 
تأمین اجتماعی رایگان است و همکاران حوزه درمان ما متوجه 
شــدند که این عزیزان برای دریافت خدمــات رایگان از مراکز 
ملکی مجبور به طی مســافت های طوالنی هستند و به همین 
دلیل با مراکز دولتی طرف قرارداد توافق کردیم که این عزیزان 

را بدون دریافت فرانشیز تحت درمان قرار دهند.

بــا وجــود بررســی های صــورت گرفته و 
و درخواســت های  اعتراض ها  تعیین تکلیف 
جدیــد، همچنان متقاضیــان یارانه فرصت 
دارند برای ثبت نام یا اعالم اعتراض نســبت 
به حذف یارانه خود از طریق سامانه های تعیین شده اقدام کنند.به گزارش ایسنا، 
بیش از دو ماه از اقدام دولت برای تغییر پرداخت یارانه های نقدی گذشــته است؛ 
به طوری که از ۱۹ اردیبهشــت ماه اولین پرداخت یارانه با مبلغ جدید آغاز شد و 
یارانه های نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و همچنین کمک معیشتی ۵۵ تا ۲۰۵ 
هزار تومانی که تا پیش از آن واریز می شد، پایان یافت. در شرایط جدید، پرداخت 
یارانه برای ۷۸ میلیون نفر طبق ۹ دهک در دســتور کار قرار گرفت؛ به طوریکه 
برای ســه دهک اول ۴۰۰ هزار تومان و برای شــش دهک بعد هر نفر ۳۰۰ هزار 

تومان اختصاص یافت و حدود شش میلیون نفر تحت عنوان دهک دهم از دریافت 
یارانه کنار گذاشته شدند.با توجه به حذف شش میلیونی و اعتراض هایی که نسبت 
به دهک بندی انجام شده وجود داشت، سامانه hemayat.mcls.gov.ir  از سوی وزارت 
رفاه معرفی شد تا تنها کسانی که تا اردیبهشت امسال یارانه دریافت می کردند اما 
در شرایط جدید حذف شده بودند، امکان ثبت اعتراض و درخواست بازبینی داشته 
باشــند. در ادامه نیز به حساب تمامی کســانی که اعتراض ثبت کرده بودند یک 
مرحله یارانه ۳۰۰ هزار تومانی مشروط و غیرقابل برداشت واریز شد تا درخواست ها 
بررسی شود.این درحالی است که با انجام بررسی ها، در بیستم  تیرماه برای کسانی 
که اعتراض کرده و در دهکهای ۱ تا ۹ قرار گرفتند، یارانه واریز شد و قرار است  دو 
یارانه معوق بابت اردیبهشت و خردادماه نیز برای آنان واریز شود.اما این پرداخت 
به معنی پایان زمان ثبت اعتراض نیســت و همچنان کســانی که یارانه آنها در 

اردیبهشــت قطع شــد، این امکان را دارند که درخواست بازبینی را ثبت کنند تا 
مورد بررسی قرار گیرد.از سوی دیگر طبق قانون بودجه امسال، از اواخر اردیبهشت 
ماه ثبت نام از جاماندگان یارانه آغاز شــد و تمامی کسانی که به هر دلیلی از قبل 
یارانه ای دریافت نمی کردند امکان ثبت درخواست پیدا کردند. بررسی وضعیت این 
افراد نیز در دســتور کار قرار گرفت و با تعیین تکلیف ثبت نام کنندگان، مقرر شد 
برای آنهایی که بین دهک اول تا نهم قرار گرفتند یارانه تیرماه به همراه دو یارانه 
معوق اردیبهشت و خرداد واریز شــود که احتماال تا روزهای آینده این پرداخت 
انجام خواهد شد.باید توجه داشت که ثبت نام از افرادی که تاکنون از دریافت یارانه 
نقدی جا مانده اند یا متقاضی جدید دریافت یارانه هستند نیز همچنان ادامه دارد. 
این افراد می توانند با مراجعه به سامانه my.gov.ir  نسبت به ثبت نام اقدام کنند. در 
اختیار داشتن شماره تلفن همراه به  نام سرپرست خانوار، کد ملی، کد پستی، تاریخ 
تولد و شــماره شبای بانکی مربوط به سرپرست خانوار متقاضی جدید یا جامانده 
از یارانه، برای ثبت نام ضروری است.افراد می توانند جهت کسب اطالع از آخرین 
وضعیت یارانه خانوار، کد دستوری #کد ملی*۴۳۸۵۷*۴* را با شماره تلفن همراه 

به نام خود، شماره گیری کنند.

 متقاضیان »دهک ۱۰« امکان دریافت یارانه۳۰۰ هزار تومانی را دارند؟

هنوز برای دریافت یارانه فرصت هست
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روند افزایش مالیم نفت ادامه یافت
قیمت نفت در معامالت روز دوشنبه بازار جهانی تحت تاثیر دالر ضعیفتر و عرضه محدود که نگرانیها نسبت به رکود اقتصادی 
و قرنطینه های کرونایی در چین را تحت الشعاع قرار داد، افزایش یافت.به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت برای تحویل 
در سپتامبر ۶۹ سنت معادل ۰.۷ درصد افزایش یافت و به ۱۰۱ دالر و ۸۵ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز جمعه ۲.۱ 
درصد افزایش داشت.بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در اوت با ۲۷ سنت معادل ۰.۳ درصد افزایش، 
به ۹۷ دالر و ۸۶ سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز جمعه ۱.۹ درصد صعود کرده بود.نفت برنت و وست تگزاس 
اینترمدیت هفته گذشته با بزرگترین کاهش هفتگی در یک ماه اخیر روبرو شدند که نتیجه نگرانی سرمایه گذاران از وقوع رکود 
اقتصادی و متاثر شدن تقاضا برای سوخت بود. تست انبوه کووید در بخشهایی از چین، هفته جاری ادامه یافت و نگرانیها نسبت 
به چشم انداز تقاضا برای نفت در این کشور که دومین مصرف کننده بزرگ نفت در جهان است را برانگیخت.با این حال محدود 
ماندن عرضه نفت، از قیمتها پشــتیبانی کرد. همان طور که انتظار می رفت، سفر جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا به عربستان 
سعودی هیچ وعده ای از سوی این کشور برای افزایش عرضه نفت را به دنبال نداشت.بایدن از تولیدکنندگان نفت منطقه خلیج 
فارس می خواهد با افزایش بیشتر تولید، به کنترل قیمتهای نفت و مهار تورم کمک کنند. آموس هوچ استاین، مقام ارشد وزارت 
خارجه آمریکا در امور امنیت انرژی در یک برنامه تلویزیونی شبکه سی بی اس گفت: این سفر منجر خواهد شد تولیدکنندگان 
نفت اقدامات بیشتری را از نظر عرضه انجام دهند، اما وی به کشور یا کشورهایی که تولید نفتشان را افزایش خواهند داد، اشاره 
ای نکرد.بادن مور، مدیر تحقیقات کاال در بانک ملی اســترالیا در یادداشــتی نوشت: در حالی که هیچ وعده فوری برای افزایش 
تولید نفت وجود نداشته است، اما آمریکا مکررا اعالم کرده است که انتظار دارد میزان عرضه نفت به تدریج افزایش پیدا کند.بر 

اساس گزارش رویترز، نشست بعدی وزیران اوپک پالس سوم اوت برگزار می شود.

اعالم علت خاموشی  به تهرانی ها از طریق پیامک
با راه اندازی ســامانه نوین ارتباط با مشترکان در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، برای نخستین بار در کشور، 
حوادث و اتفاقات شــبکه به مشترکان از طریق پیامک، اطالع رســانی خواهد شد.به گزارش ایسنا، حجت مومنی - 
سرپرست امور هماهنگی و نظارت بر فوریت های برق شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با اعالم این خبر گفت: با 
هدف تکریم شهروندان و اطالع رسانی بروز حوادث احتمالی شبکه، متخصصان این شرکت با اجرای برنامه ای فشرده، 
اقدام به جمع آوری و ثبت داده های مربوط به مشــترکان کرده و با طراحی و راه اندازی ســامانه ای هوشمند، از این 
پس در صورت وقوع هرگونه حادثه ای که به قطع برق در سطح شبکه فشار متوسط شهر تهران منجر شود، مراتب از 
طریق پیامک به اطالع مشترکان ساکن در محدوده وقوع حادثه، خواهد رسید.وی با بیان این که این طرح نوآورانه که 
برای نخستین بار در کشور در حوزه برق پایتخت، اجرایی شده است با آگاه سازی مشترکان از علت بروز خاموشی و 
اعالم حضور گروه های فنی در محل به منظور رفع عیب رخ داده، توانسته است تا حد قابل توجهی تماس های تلفنی 
را با مرکز پاسخگویی این شرکت، کاهش و میزان رضایت مندی مشترکان را افزایش دهد تصریح کرد: سامانه مزبور 
به منظور افزایش تعامل با شــهروندان به صورت دوســویه طراحی شده به این معنی که شهروندان عالوه بر دریافت 
پیامک، قادر به پاســخگویی به پیامک های ارسالی نیز هســتند و از این طریق امکان تغییر در اطالعات پایگاه داده 
های مشــترکان، اصالح شماره های تلفن همراه و ارزیابی رضایت مشترکان فراهم شده است.طبق اعالم وزارت نیرو، 
سرپرست امور هماهنگی و نظارت بر فوریت های برق شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ یادآور شد: پیامک ارسالی 
حاوی لینکی اســت که از طریق آن، مشترکان می توانند با دریافت و نصب نرم افزار »برق من« از اطالعات بیشتر و 

خدمات گسترده غیرحضوری در حوزه برق بهره مند شوند.

گزیده خبر

 قیمت فروش نفت ایران به آسیا
 افزایش یافت

ایران قیمت فروش رســمی گریدهای نفتی خود به خریداران آسیایی در ماه 
اوت را افزایش داد.به گزارش ایســنا، رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش کرد 
ایران قیمت فروش رسمی گرید نفتی سبک خود به خریداران آسیایی را برای 
ماه اوت ۸ دالر و ۹۰ سنت در هر بشکه باالتر از قیمت پایه نفت عمان/دوبی 
تعیین کرد که دو دالر و ۸۰ سنت باالتر از قیمت تعیین شده برای ژوییه بود.

قیمت گرید نفتی سنگین ایران برای اوت ۵ دالر و ۶۰ سنت در هر بشکه باالتر 
از قیمت پایه منطقه ای تعیین شد که یک دالر باالتر از ماه پیش از آن بود.

قیمت نفت فروزان ۵ دالر و ۶۵ سنت در هر بشکه باالتر از قیمت پایه منطقه 
ای تعیین شد که ۹۵ سنت نسبت به ماه پیش از آن افزایش نشان داد.قیمت 
نفت سروش یک دالر و ۴۵ سنت در هر بشکه باالتر از قیمت پایه منطقه ای 

تعیین شد که در مقایسه با ژوییه، ۵۰ سنت افزایش داشت.

 دیر بجنبیم بازار برق عراق 
را تصاحب می کنند

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی گفت: ما با انجام پروژه های برقی در عراق 
و صادرات خدمات فنی و مهندســی و انــرژی می توانیم درآمد خوبی از این 
کشور داشته باشیم، می توانیم ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دالر پروژه تعریف کنیم و غیر 
از صادرات برق؛ در کارخانجات این کشور هم حضور داشته باشیم.حمیدرضا 
صالحی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره برنامه اتصال شبکه برق 
عراق به عربستان و تاثیر آن بر کوچک شدن بازار ایران اظهار داشت:  کشور 
عراق مثل هر کشوری به دنبال تامین انرژی خود از چند منبع است تا ضمن 
اینکه از تک منبعی درآید، بتواند تعادل ایجاد کند و از این حیث یک سیاست 
درست را دنبال می کند. عراق در نظر دارد به هر کشوری که امکان دارد اتصال 
برق داشــته باشــد تا در مواقعی که ایران در پیک تابستان و قطع اضطراری 
صادرات به این کشور قرار می گیرد، منابع دیگری مثل عربستان را هم داشته 
باشد، گرچه میزان ظرفیت ورود انرژی از دیگر کشورها از جمله عربستان به 
عراق کفایت نمی کند و به ایران نمی رسد و ممکن است چند سال طول بکشد، 

اما اصل قضیه روشن است که این اتفاق می افتد.

تعریف 40 میلیارد دالر پروژه در بازار بکر عراق
وی افزود: مسئولین کشور و سیاستمداران باید در نظر بگیرند که عراق فرصت 
طالیی و بکر برای انجام پروژه های برق اســت، این کشــور زیرساخت الزم را 
نــدارد و کمپانی های ما هم ظرفیت خالی دارند که اســتفاده از آن می تواند 
تبدیل به درآمد ارزی برای کشــور شــده و کسری درآمد غیرنفتی را جبران 
کند. ما با انجام پروژه های برقی در عراق و صادرات خدمات فنی و مهندســی 
و انرژی می توانیم درآمد خوبی از این کشــور داشته باشیم، می توانیم ۳۰ تا 
۴۰ میلیارد دالر پروژه تعریف کنیم و غیر از صادرات برق؛ در کارخانجات این 
کشور هم حضور داشته باشیم، غیر از بخش سرمایه گذاری در بخش توزیع هم 
حضور داشته باشیم. باتوجه به منابع خوبی که در این کشور داریم، می توانیم 
بخشــی از شرکت های توزیع عراق را به مدت های ۲۰ ساله تا ۵۰ ساله کرایه 

کنیم و درآمد داشته باشیم. 

دیر بجنبیم بازار ما را تصاحب می کنند
عضو کمیســیون انرژی اتاق بازرگانی تصریح کرد: قیمت برق در کشور عراق 
باال است و مشــکلی هم بابت پرداخت پول برق ندارند و از این حیث درآمد 
خوبی برای شــرکت های ایرانی ایجاد خواهد شد، ضمن اینکه ایجاد اشتغال 
هــم خواهیم کرد و این در صورتی اســت که جدی باشــیم و از بازار عراق 
سهم بگیریم، اما اگر دیر بجنینیم شرکت های ترکیه، عربستان و امارات وارد 

می شوند.

برنامه اعراب برای اینکه نیروگاه احداث نکنند
وی گفت: اکنون شکی نیست که شبکه برق کشورهای عربی در حال گسترش 
است، از گذشته پلنی در رابطه با ارتباط شبکه برق فشار قوی تعریف کرده تا با 
اختالف افق و پیک برق داد و ستد کرده و از احداث نیروگاه جدید خودداری 

کنند و به این ترتیب عراق هم به این شبکه متصل می شود. 

برق ما را به صفر شدن صادرات نفت نزدیک می کند
صالحی خاطرنشــان کرد: ایران باتوجه به اینکه قدرت دوم دارنده ذخایر گاز 
جهان است و رتبه چهاردهم برق جهان را دارد ما می توانیم در بازار برق عراق 
سهم داشته باشیم و بخش زیادی از انرژی الکتریکی این کشور را تامین کنیم 
به شــرطی که مسائل را در منطقه حل کنیم و رابطه با کشورها برقرار شود، 
باید از این پتانســیل ها استفاده کرده و کشور را تبدیل به هاب انرژی کنیم، 
همانگونه که در برنامه ۱۴۰۴ پیش بینی شده نفت را صادر نکنیم و ۸۰ درصد 

درآمد کشور غیرنفتی باشد.

حدود 10 هزار مگاوات به نیروگاه جدید نیاز داریم
وی تاکیــد کرد: جدا از اینکه باید ظرفیت را افزایــش داده و فاصله تولید و 
مصرف را که در ایران زیاد شــده کاهش دهیم، باید سیاست ها و رویکرد در 
کشور عوض شــود، ما در زمینه شدت مصرف انرژی در کشور جایگاه خوبی 
نداریم، باید تصمیم بگیریم و انرژی را بهینه مصرف کنیم. ما حدود ۱۰ هزار 
مگاوات به نیروگاه جدید نیاز داریم و باید نیروگاه های با راندمان باال در کنار 
دریا احداث کنیم و شبکه برق کشور را از شمال تا جنوب و شرق تا غرب به 

کشورهای همسایه متصل کنیم.

شرکتهای نیروی اروپا ۱.۷ تریلیون دالر بدهی باال آوردند
شرکتهای نیرو و انرژی اروپا برای پوشش هزینه های رو به افزایش خرید نفت و گاز، بدهی عظیمی باال آوردند.

به گزارش ایسنا، مجموع بدهی شرکتهای نیرو و انرژی اروپا از زمان شیوع پاندمی کووید ۱۹ صعود کرده و 
در سال میالدی جاری به بیش از ۱.۷ تریلیون یورو )۱.۷ تریلیون دالر( رسیده است که بیش از ۵۰ درصد 
افزایش در مقایسه با پیش از سال ۲۰۲۰ نشان می دهد.این اواخر، شرکت یونی پر آلمان به ۹ میلیارد یورو 
و شــرکت CEZ CP جمهوری چک به حداکثر ســه میلیارد یورو پول برای تاب آوردن در برابر بحران انرژی 
جاری نیاز پیدا کرد. حداکثر ۲۴ میلیارد یورو فاینانس برای این بخش در دست تهیه است.بر اساس گزارش 
بلومبرگ، شــرکتهای نیروی این منطقه در شش ماه نخست سال میالدی جاری، ۴۵ میلیارد یورو با صدور 

اوراق قرضه و ۷۲ میلیارد یورو با دریافت وام، تهیه کردند.

آلمان:
 بدون گاز روسیه در زمستان دوام نمی آوریم

یک مقام آلمانی هشــدار داد که این کشــور بدون گاز روسیه در فصل زمستان دوام نخواهد آورد.به گزارش 
گروه بین الملل خبرگزاری فارس، »کالوس مولر« از مقام های بخش انرژی آلمان روز یکشنبه هشدار داد این 
کشور بدون گاز روسیه در زمستان دوام نخواهد آورد.وی در ادامه سخنانش گفت: »در حالی که مخازن گاز 
آلمان تقریبا ۶۵ درصد پر شده و وضعیت در مقایسه با هفته های گذشته بهتر است اما هنوز این ذخایر برای 
عبور از زمستان بدون گاز روسیه ناکافی است«.این مقام بخش انرژی اضافه کرد: »اکنون بیشتر به این بستگی 
دارد که آیا کار تعمیر و نگهداری خط لوله نورد استریم ۱ همانطور که انتظار می رود روز پنجشنبه به پایان 
خواهد رســید یا خیر«.این در حالی است که شرکت روسی »گازپروم« چهارشنبه شب به وقت تهران اعالم 
کرد علیرغم تصمیمات اخیر در کانادا مبنی بر بازگرداندن تجهیزات گازی روسیه پس از تعمیر، تضمینی برای 
ازســرگیری ارسال گاز به اروپا از طریق خطوط لوله  »نورد استریم -۱« خود نمی دهد.دولت کانادا با چشم 
پوشی از تحریم های روسیه به شرکت مهندسی »زیمنس« اجازه داده بود تجهیزات شرکت گازپروم را پس از 
تعمیر به ایستگاه »پورتووایا« بازگرداند.گاز پروم ابتدای هفته جاری از تعطیلی ۱۰ روزه برای انجام  تعمیرات 

خبر داد. این شرکت در بیانیه ای در روز چهارشنبه اعالم کرد که هیچ سندی در اختیار ندارد .

 بلوکه شدن ۱۳ میلیارد دالر از دارایی های روسیه 
در اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا حداکثر ۱۳.۸ میلیارد دالر از دارایی های روسیه را از زمان آغاز جنگ در اوکراین، بلوکه کرده 
است.به گزارش ایسنا، دیدیه ریندرز، کمیسیونر عدالت اتحادیه اروپا گفت: کشورهای عضو اتحادیه اروپا 
تاکنون دارایی های روسیه به ارزش ۱۳.۸ میلیارد دالر را از زمان آغاز جنگ در اوکراین، بلوکه کرده اند.وی 
پیش از دیدار غیررســمی وزیران دادگستری اتحادیه اروپا اظهار کرد: در حال حاضر، اتحادیه اروپا ۱۳.۸ 
میلیارد دالر مربوط به الیگارش ها و نهادهای دیگر روسیه را بلوکه کرده است که حجم کامال زیادی است. 
اما باید بگویم که حجم بسیار زیادی از این داراییها به میزان بیش از ۱۲ میلیارد دالر، در پنچ کشور عضو 
اتحادیه اروپا بلوکه شده است.کمیسیونر عدالت اتحادیه اروپا از این پنج کشور نام نبرد اما از سایر اعضای 
اتحادیه اروپا خواســت تالشها برای شناســایی و بلوکه کردن دارایی های روسیه را در حوزه های قضایی 

خود مضاعف کنند.

هفته سختی پیش رو داریم

امکان وقوع خاموش های مقطعی و پراکنده
ســخنگوی صنعت برق با تاکید بر اینکه هیچ برنامه  از پیش 
تعیین شده ای برای خاموشی ها وجود ندارد گفت: بر اساس 
پیش بینی هــای صورت گرفته هفته جاری دمای هوا بســیار 
گرم تر می شــود که همین مســاله تامین بــرق را با چالش 
مواجه می کند و هفته ســختی پیــش رو داریم لذا تقاضای 
ما از مشــترکان این اســت که توجه بیشتری به مصرف برق 
داشته باشــند.مصطفی رجبی مشهدی در گفت وگو با ایسنا، 
با بیان اینکه روز گذشــته مصرف برق در کشور مرز ۶۵ هزار 
مگاوات را پشت سر گذاشت که نسبت به هفته گذشته ۲۵۰۰ 
مگاوات افزایش یافته است، اظهار کرد: در هفته جاری به ویژه 
روزهای پایانی مصرف افزایش چشــمگیری پیدا خواهد کرد.

وی با بیان اینکه در این هفته نوار شــمالی کشور هوا گرم تر 
از هفته گذشته شده است، به طوری که ۵۰۰ تا ۶۰۰ مگاوات 

مصرف بیشتر شده و مسافرت مردم به این مناطق هم عاملی 
در افزایــش مصرف اســت، اظهار کرد: انتظــار می رود مردم 
مدیریت مصرف الزم را داشته باشند و در این مهم با صنعت 
برق همکاری کنند.ســخنگوی صنعت برق با اشاره به امکان 
وقوع حوادث مقطعی و پراکنده که به دلیل گرمای شــدید و 
سنگین شدن خطوط انتقال ممکن است اتفاق بیفتد گفت: در 
این شرایط می بایست مشترکان به سامانه ۱۲۱ گزارش دهند 
و نیروهای شــرکت های توزیع نیز در سریع ترین زمان ممکن 
مشــکل رخ داده را برطرف می کنند.رجبی مشهدی با تاکید 
بر اینکه هیچ برنامه  از پیش تعیین شــده ای برای خاموشی 
وجود ندارد، تصریح کرد : خواسته ما از تمام مشترکان رعایت 

راهکارهای ساده مدیریت مصرف است.

تهــران- ایرنــا- اورســوال فون 
اروپا  رئیس کمیســیون  درالین 
امــروز دوشــنبه به باکو ســفر 
خواهــد کرد تا افزایــش واردات 
گاز بــه اروپــا از این کشــور را 
بررســی کند.به گــزارش ایرنا از 
رویترز، کمیســیون اتحادیه اروپا 
در حساب توییتری خود نوشت: 
در میان ادامه اســتفاده روسیه از 
منابع انرژی خود به عنوان سالح، 
تنوع بخشــیدن به واردات انرژی 
یک اولویت بــرای اتحادیه اروپا 
اســت. در ادامه ایــن پیام آمده 
اســت: اورســوال فون درالین و 
انرژی  کمیسر  سیمسون  کادری 
کمیسیون اروپا امروز دوشنبه در 
آذربایجان حضور خواهند داشت 
تــا همکاری ها در ایــن زمینه را 
بیشــتر تقویت کنند. بر اســاس 
پیش نویس سندی که رویترز آن 
را گزارش کرده است، کمیسیون 
اروپــا بــه کشــورهای اتحادیه 
اروپا پیشــنهاد داده اســت تا با 
امضای یک قــرارداد با جمهوری 
آذربایجــان، واردات گاز طبیعی 
خود را از این کشور افزایش دهند 
و از توسعه خط لوله گاز برای این 
پــروژه حمایت کنند. تالش اروپا 
بــرای واردات گاز از جمهــوری 
آذربایجان درحالی اتفاق می افتد 
بوردون« مدیرعامل  که »بن ون 
شرکت نفتی شــل روز شنبه در 
اظهاراتی ضمن هشدار نسبت به 
کمبود گاز در زمســتان پیش رو 

تاکید کرد با روند کنونی احتماال 
اروپا مجبور به جیره بندی مصرف 

انرژی می شود. 
بهای نفت خام در اروپا در ســال 
جاری بــه میزان قابــل توجهی 
افزایش یافته به گونــه ای که از 
آغاز سال جاری میالدی تاکنون 
۴۸.۴۱ درصد رشــد یافته است. 
بهــای گاز طبیعی نیــز از ژانویه 
ســالجاری )دی ۱۴۰۰( تاکنون 
بیــش از ۹۸ درصد افزایش یافته 
است. همزمان مدیرعامل هلندی 
شرکت نفتی شل هشــدار داده 
اســت که زمستان ســختی در 
انتظار اروپا است. اروپا نزدیک به 
۴۰ درصد انرژی خود را از روسیه 
وارد می کند و در مقابل انگلیس 
تنهــا ۴ درصد انــرژی مورد نیاز 
خود را از مسکو می خرد. در این 
میان خط لوله گاز »نورد استریم 
۱« که گاز را از روسیه و از مسیر 
دریای بالتیک به آلمان می رساند، 
بــه دلیل تعمیــر و نگهداری که 
بــه مــدت ۱۰ روز ادامه خواهد 

داشت، تعطیل شده است. هرچند 
بسیاری نگران هســتند که این 
خط لولــه بار دیگر شــروع بکار 
نکند. به گفته ناظــران چنانچه 
این اتفاق بیفتد، اروپا در مســیر 
رســیدن به اهداف انرژی خود با 
مشکل روبرو می شود.اتحادیه اروپا 
قصد دارد تا ماه نوامبر )آبان( ۸۰ 
از ظرفیت ذخیره ســازی  درصد 
خــود را پــر کنــد، امــا بدون 
بازگشایی خط لوله، چنین چیزی 
بعید به نظر می رســد. ذخایر گاز 
اروپا در حال حاضر ۶۲.۶ درصد 
اســت. مقامات و رهبران اروپایی 
از هــم اکنــون به شــهروندان 
خــود اعالم کرده انــد که منتظر 
روزهای ســخت باشند. »امانوئل 
مکرون« رئیس جمهور فرانسه در 
سخنرانی روز پنجشنبه خود در 
»روز باســتیل« )جشن روز ملی 
فرانســه( خطاب به مردم گفت 
از  انرژی  انتظار سهمیه بندی  که 
جمله خامــوش کردن چراغ های 
خیابان در شــب را داشته باشند. 

وی همچنین خواستار یک زمان 
برای »هشیاری انرژی« در کشور 
شد. در آلمان نیز »کالوس مولر« 
رئیس بخش تنظیم کننده انرژی 
این کشــور گفت که انتظار دارد 
قبوض گرمایشــی در سال آینده 
سه برابر شود. این در حالی است 
که هم اکنون نیز بهای گاز نسبت 
به مدت مشــابه سال گذشته دو 
برابر شــده است. در انگلیس هم 
در حال حاضر سقف قیمت انرژی 
افزایش یافته و انتظار می رود یک 
افزایــش دیگر در مــاه اکتبر نیز 
رخ دهــد و قیمت ها تا ۶۵ درصد 
افزایــش یابــد. در همین حال، 
نخست وزیر مجارستان با اشتباه 
خواندن تحریم های اتحادیه اروپا 
علیه مســکو، این نهاد را به لغو 
تحریم ها فراخوانده است. ویکتور 
اوربان تحریم ها علیه روســیه را 
»شــلیک اتحادیه اروپــا به ریه 
خــود« خواند و این نهــاد را به 
اصالح سیاســت خود در این باره 

فراخواند. 
مجارســتان که ۶۵ درصد نفت و 
۸۰ درصد گاز مورد نیاز خود را از 
طریق واردات تامین می کند روز 
چهارشنبه گذشته برای پاسخ به 
بحران انــرژی وضعیت اضطراری 
اعــالم کــرد. در ایــن وضعیت، 
افرادی که بیشتر از میانگین گاز و 
برق مصرف می کنند باید مازاد را 
به قیمت بازار و نه با تعرفه تنظیم 

شده بپردازند.

رئیس کمیسیون اروپا در راه جمهوری آذربایجان 

 فون درالین برای افزایش واردات گاز به قاره سبز تالش می کند

با وجود فشارهای غرب، خرید نفت روسیه توسط هند از زمان آغاز جنگ در اوکراین و اعمال تحریم های گسترده آمریکا و اروپا 
علیه مسکو، رشد روزافزون داشته است.به گزارش ایسنا، سران ۱۲ کشوری که ماه میالدی گذشته در تفرجگاهی در منطقه آلپ 
ایالت باواریای آلمان گرد هم آمدند، شامل روسای جمهور و نخست وزیرهای کشورهای صنعتی عضو گروه ۷ و همچنین همتایان 
آنها از هند، آفریقای جنوبی، اندونزی، آرژانتین و سنگال بودند. اما استقبال صمیمانه این سیاستمداران از همدیگر، اختالف عمیقی 
که میان آنها وجود دارند را پنهان نکرد؛ در حالی که بیانیه پایانی سران گروه ۷ به جنگ روسیه در اوکراین و تالشها برای کاهش 
درآمدهای کرملین از صادرات انرژی متمرکز بود، بیانیه ۱۲ کشور از اوکراین، جنگ و نفت، حتی یک بار هم ذکری به میان نیاورد.در مرکز این اختالفات، هند قرار 
دارد که دوست نزدیک آمریکا و کشورهای اروپایی است و در ماه های اخیر بابت خرید حجم زیادی از نفت روسیه، با فشارهای فزاینده از سوی غرب روبرو شده است. 
شماری از سران جهان با نارندرا مودی، نخست وزیر هند صحبت کرده اند و بسیاری از آنها به دهلی نو سفر کرده اند تا وی را به توقف خرید یا حداقل محدود کردن 
خرید نفت از روسیه ترغیب کنند.به گفته تحلیلگران، اما ناکامی آنها که در بیانیه های ناهماهنگ صادر شده در اجالس اخیر در آلمان انعکاس یافت، نشان می دهد 
چطور آمیزه ای از منافع و محدودیت های اقتصادی، انتخاب های انرژی هند را دیکته می کنند.در شرایطی که قیمت های جهانی نفت در مرز ۱۰۰ دالر در هر بشکه قرار 
دارد، سوبرامانیام جایشانکار، وزیر امور خارجه هند استدالل کرده که این کشور به ندرت قراردادهای خوبی برای خود دست و پا کرده است؛ به خصوص که تحریم های 

غربی، مانع ورود نفت ایران و ونزوئال به بازار شده است. با این حال دهلی نو، دالیل دیگری دارد که نفت روسیه را در مناقشه جاری خریداری کند.

وزیر سعودی همزمان با سفر رئیس جمهور آمریکا به عربستان سعودی، تاکید کرد تصمیمات نفتی مطابق با شرایط بازار در اوپک پالس 
گرفته می شود.به گزارش ایسنا، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا اواخر روز جمعه گفت: سعودیها با فوریت وی برای افزایش عرضه نفت 
موافق بودند و او انتظار دارد در هفته های آینده، اقدامات بیشتری انجام شود.مقامات سعودی تاکید کردند هرگونه تصمیم برای افزایش 
بیشتر تولید نفت در چارچوب گروه اوپک پالس گرفته می شود که قرار است دیدار آینده اش سوم ماه اوت برگزار شود.شاهزاده فیصل 
بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی به خبرنگاران گفت: ما به صحبتهای شرکا و دوستانمان از سراسر جهان به خصوص کشورهای 

مصرف کننده گوش می کنیم اما در نهایت، اوپک پالس وضعیت بازار را دنبال می کند و انرژی را بر اساس نیاز، عرضه خواهد کرد.گروه تولیدکنندگان اوپک پالس شامل روسیه 
است که آمریکا در تالش برای محدود کردن درآمدهای نفتی و مجازاتش بر سر جنگ در اوکراین است. روشن است که ریاض تمایل دارد اتحادش با روسیه را حفظ کند.سفر 
بایدن به عربستان سعودی، در آمریکا جنجال برانگیز شده اما افزایش قیمتهای بنزین به رکورد تاریخی، ریسک سیاسی برای رئیس جمهور آمریکا به وجود آورده است.اوپک 
پالس در ژوئن تحت فشــار کشــورهای مصرف کننده بزرگ نفت، موافقت کرد به روند افزایش تولید نفت شتاب بیشتری ببخشد. اما با نزولی شدن قیمتهای نفت تحت تاثیر 
نگرانیهای رکود، دورنما بازار ممکن است پیش از نشست سوم ماه اوت وزیران اوپک پالس تغییر کند.در هر صورت، افزایش بیشتر تولید مالیم خواهد بود زیرا تولیدکنندگان 
بزرگ منطقه خلیج فارس ترجیح می دهند ظرفیت مازاد تولید خود را در بحبوحه اختالالت عرضه در تولیدکنندگان دیگر مانند لیبی و تحریمها علیه نفت روسیه، حفظ کنند. 

طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی، ظرفیت مازاد تولید اندکی باالی دو میلیون بشکه در روز است.

عربستان: تصمیمات نفتی بر عهده اوپک پالس استچرا هند نمی تواند از خرید نفت روسیه دست بردارد؟
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گزیده خبر
صادرات ۱۳۰ میلیون دالری پوشاک ایران؛

 چرا پوشاک ایرانی به روسیه صادر
 نمی شود؟

عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشــندگان پوشاک با بیان 
اینکه تولید کنندگان رقیب در ترکیه و چین با شرایط خیلی بهتری توان 
صادرات دارند، تصریح کرد: تولیدکنندگان ترکیه و چین با تعرفه صفر به 
روسیه پوشاک صادر می کنند، مشــوق های هشت تا ۲۰ درصدی دارند، 
می توانند ال سی باز کنند و مشکالت و هزینه های تولید کنندگان ایرانی 
برای انتقال پول در سیســتم بانکی را هم ندارند.به گزارش اقتصادآنالین 
به نقل از ایســنا، مجید افتخاری اظهــار کرد: دولت به ما می گوید چرا به 
روســیه پوشاک صادر نمی کنید؟ در حالی که باید به این نکته توجه شود 
کــه در حوزه صادرات بازارهایی وجود دارد کــه روابط دیپلماتیک آنها با 
ایران مناسب است، اما شــرایط صادرات در کشور ما پیچیده است.وی با 
بیان اینکه تولید کنندگان رقیب در ترکیه و چین با شرایط خیلی بهتری 
توان صادرات دارند، تصریح کرد: تولیدکنندگان ترکیه و چین با تعرفه صفر 
به روسیه پوشاک صادر می کنند، مشوق های هشت تا ۲۰ درصدی دارند، 
می توانند ال سی باز کنند و مشکالت و هزینه های تولید کنندگان ایرانی 
برای انتقال پول در سیستم بانکی را هم ندارند.به گفته عضو هیئت مدیره 
اتحادیه پوشــاک، تولیدکنندگان ایرانی باید بــا تعرفه ۱۰ تا ۲۰ درصدی 
پوشاک صادر کنند، مشوق صادراتی و ال سی ندارند، برای انتقال پول باید 
بیش از ۱۰ درصد هزینه پرداخت کنند و با چندین نرخ ارز متفاوت مواجه 
هستند.افتخاری با بیان اینکه صادرات برای تولیدکنندگان ایرانی توجیه و 
منطق ندارد، تصریح کرد: دولت می گوید راه نجات کشور صادرات است، اما 
امکانات آن را فراهم نمی کند.به گفته وی ارزش صادرات پوشــاک از ایران 
ساالنه ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیون دالر است. البته سال گذشته به دلیل روی کار 
آمدن طالبان بخشــی از صادرات که به افغانستان انجام میشد هم کاهش 
پیدا کرد.عضو هیئت مدیره اتحادیه پوشــاک،  افــزود: اینکه بازرگانان از 
کشورهای دیگر در ایران حضور پیدا کنند و خودشان کاال بخرند، صادرات 
محســوب نمی شود. صادرات باید سطح تولید را باال ببرد، دانش فنی وارد 

کند و منابع ارزی به کشور منتقل کند.

چرا زیپ وارد می کنیم؟
وی در ادامه درباره واردات زیپ به کشــور، با اشاره به تنوع مصرف زیپ، 
اظهار کرد: زیپ فقط برای پوشــاک مصرف نمی شــود، بلکه در کاالهای 
دیگر از جمله کیف، کفش، پتو، لوازم منزل، کاالی خواب و غیره هم مورد 
استفاده است.افتخاری با بیان اینکه زیپ در صنعت پوشاک باید تنوع مدل 
و رنگ بسیار زیادی داشته باشد، تصریح کرد: کیفیت زیپ در این صنعت 
هم بسیار مهم است؛ چرا که برای مثال اگر یک کاپشن زیپ بی کیفیتی 
داشته باشد، ارزش کل محصول زیر سوال می رود.به گفته این عضو هیئت 
مدیره اتحادیه پوشاک، با توجه به اینکه تکنولوژی روز دنیا برای تولید زیپ 
در کشــور وجود ندارد و تنوع و میزان تولید زیپ نسبت به مصرف آن کم 
است، واردات این محصول انجام می شود. در مواردی هم برای تولیدکننده 
زیپ تولید مدل های مختلف در حجم پایین صرفه اقتصادی ندارد؛ بنابراین 
واردات یک موضوع طبیعی است .ی با بیان اینکه تولید کنندگان در مورد 
کیفیت زیپ های داخلی گالیه دارند، تصریح کرد: بخشــی از این زیپ ها 
مطابق تکنولوژی روز نیست یا برای بازار غیر از پوشاک تولید شده است؛ 
بنابراین مشــابه داخلی زیپ های وارداتی بــه لحاظ کیفیت و تنوع وجود 
ندارد.افتخاری همچنین علت فعالیت تولیدکنندگان داخلی زیپ با ظرفیت 
پایین را کاهش توان خرید مــردم عنوان کرد و گفت: همه صنایع با این 

مشکل مواجه هستند و با ظرفیت پایین کار می کنند.

با حمایت ایمپاسکو برگزار می شود: 
رویداد ایده های ارزش آفرین

رویداد ایده های ارزش آفرین با حمایت شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 
برگزار می شود.به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، 
در سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین ایمپاسکو در نظر دارد رویدادی 
 در خصوص ایده های مرتبط با موضوع فعالیت این شــرکت برگزار کند.
در این راســتا از تمامــی صاحبان ایده دعوت می شــود در زمینه تولید 
مواد معدنی اعم از اکتشــاف، استخراج، فرآوری، ایمنی و محیط زیست و 
بومی ســازی، ایده های خود را به مدیریت پژوهش شرکت تهیه و تولید 
مواد معدنی ایران ارســال کنند.در این رویداد ضمن تقدیر از برگزیدگان، 
برنامه های حمایتی مالی و فنی در خصوص ایده های منتخب نیز برنامه 
ریزی شده اســت که پس از برگزاری رویداد روند اجرایی آن آغاز خواهد 
شد.گفتنی است مهلت ارسال ایده های ارزش آفرین تا ۳۱ مردادماه سال 

جاری است.

بیانیه مشترک سه سازمان جهانی
محدودیت های تجاری را رفع کنید

ســازمان تجارت جهانی، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اتفاق نظر دارند 
کــه محدودیت های تجارت جهانی قیمت ها را افزایــش داده و بحران غذایی را 
تشدید می کند.به گزارش خبرنگار بین الملل ایِبنا به نقل از راشاتودی، سازمان 
تجارت جهانی )WTO(، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول )IMF( در بیانیه  
مشــترک روز جمعه اعالم کردند که حذف محدودیت های تجاری با به حداقل 
رساندن اختالالت عرضه و کاهش قیمت ها، بحران جهانی غذا را کاهش می دهد. 
آنها گفتند: تســهیل تجارت و بهبود عملکرد و تاب آوری بازارهای جهانی برای 
مواد غذایی و کشاورزی کلیدی است.بحران سال ۲۰۰۸ به ما آموخت که تحمیل 
محدودیت های تجارت جهانی مستقیماً به افزایش قیمت مواد غذایی منجر می 
شود. حذف محدودیت های صادراتی و اتخاذ فرآیندهای بازرسی و صدور مجوز 
که انعطاف پذیرتر هســتند، به کاهش اختالالت عرضه و کاهش قیمت ها کمک 
می کنند. این بیانیه مشــترک در وب ســایت بانک جهانی منتشر شد و توسط 
رئیس بانک جهانی، دیوید مالپاس، به همراه کریســتالینا جورجیوا مدیر عامل 
صندوق بین المللی پول، نگوزی اوکونجو-ایویال مدیر کل سازمان تجارت جهانی 
و دیوید بیزلی مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا تهیه شد.بر اساس گزارش برنامه 
جهانی غذا، آنها خاطرنشان کردند که همه گیری کرونا، اختالل در زنجیره های 
تامین بین المللی و پیامد حمله روسیه به اوکراین، بازارهای مواد غذایی، سوخت 
و کود را به شــدت مختل کرده است. در حال حاضر حدود ۳۴۵ میلیون نفر در 
۸۲ کشور در خطر ناامنی غذایی هستند. این وضعیت در حالی تشدید شده که 
حدود ۲۵ کشــور محدودیت صادرات مواد غذایی دارند که بر بیش از ۸ درصد 
تجــارت جهانی مواد غذایی تأثیر می گذارد در حالی که قیمت کود در ســال 
گذشته دو برابر شده است.عالوه بر لغو محدودیت های تجاری، این مقام ها گفتند 
که می توان با ارائه حمایت فوری از آســیب پذیرترین کشورها از طریق تسهیل 
خرید غذا برای اهداف بشردوســتانه، بحران غذایی را نیز کاهش داد. آنها گفتند 
که تقویت تولید و ســرمایه گذاری در کشاورزی مقاوم در برابر آب و هوا نیز از 
اقدامات ضروری تلقی می شــود. نویسندگان این بیانیه همچنین بر لزوم یافتن 
راه حل دیپلماتیک برای تامین غالت و کودهای اوکراینی که در حال حاضر به 
دلیل درگیری در این کشــور مسدود شده، تاکید کردند.رئیس جمهور اوکراین، 
زلنســکی در اوایل ماه ژوئن گفت که تا ۲۵ میلیون تن محصوالت کشاورزی به 
دلیل این بحران مسدود شــده است. کی یف و متحدان غربی آن، روسیه را به 
ممانعت از خروج این محصوالت از کشــور متهم کرده اند، اما مســکو بارها این 
اتهامات را رد کرده است. این سازمان ادعا می کند که سربازان اوکراینی بنادری 
را که کشتی های حامل محصوالت کشاورزی در آن مستقر هستند مین گذاری 
کرده اند و خروج آنها را غیرممکن می کند. این هفته هیئت هایی از روســیه، 
اوکراین، ترکیه و سازمان ملل متحد در استانبول در رابطه با این وضعیت گفتگو 
کردند. جزئیات این مذاکرات هنوز اعالم نشده، اما به گفته وال استریت ژورنال، 
برنامه ای برای آزادســازی این کشتی ها از سه بندر با اسکورت ناوگان اوکراین 
وجود دارد. با اعالم آتش بس، کشتی ها قادرند حرکت کنند و ترکیه کشتی های 
خالی را که برای جمع آوری غالت وارد می شــوند، بررســی خواهد کرد.روسیه 
اصرار دارد که تحریم های غرب در مورد اوکراین منجر به تشدید بحران غذایی و 
مشکالت در تامین کودهای معدنی شده است. به گفته والدیمیر پوتین، رئیس 

جمهور روسیه، در حالی که این محصوالت مورد تحریم رسمی قرار نگرفتند.

ابهامات در مورد زمان واردات خودرو
در حالی معــاون حمل ونقل وزارت صنعــت، معدن و تجارت 
)صمت( اعالم کرده اســت که »واردات خودرو تا شــهریورماه 
انجام خواهد شــد« که هنوز آیین نامه نهایی واردات، از هیات 
دولت بیرون نیامده و هیچ قانون مشخص و قطعی وجود ندارد.

به گزارش ایســنا، اواخر اردیبشــهت ماه بود که وزیر صمت از 
نهایی شــدن مصوبه واردات خودرو حداکثر تا پایان همان ماه 
خبر داد و تاکید کرد کرد که »محدودیتی در واردات نخواهیم 
داشت و همزمان با واردات و افزایش عرضه خودروسازان داخلی، 
بخش عمده ای از تقاضای بازار پاسخ داده خواهد شد. به گفته 
وی، هماهنگی های الزم انجام شده تا این واردات در اسرع وقت 
انجام شــود، اما دولت، واردکننده نخواهد بود بلکه شــرایط را 
تســهیل خواهیم کرد.«همزمان با اعالم این خبر، ســخنگوی 
هیات رئیســه مجلس شورای اســالمی نیز نهایی شدن قانون 
واردات خودرو در مجمع تشخیص مصلحت نظام را تایید کرد 
و گفت که به زودی فرآیند ابالغ این مصوبه انجام می شود. پس 
از آن با همه شرط  وشروط  و پیشنهادها، انجمن واردکنندگان 
خودرو و فعاالن این حوزه تاکید داشتند تا زمانیکه دستورالعمل 
نهایی ابالغ نشود، هیچ موردی قطعیت ندارد؛ لذا بایستی منتظر 
ماند.اما روز سه شــنبه )۲۱ تیرماه( منوچهــر منطقی، معاون 
حمل ونقل وزارت صمت ضمن اشاره به اینکه  آئین نامه واردات 
خودرو تدوین شده و در دست بررسی توسط هیات دولت است 
تا آن را ابالغ کند، اعالم کرد: پیش از اجرا، جلســه توجیهی با 
صنعت گران و واردکنندگان برگزار خواهیم کرد. به گفته وی در 
آئین نامه تدوین شده، عالوه براینکه واردات خودروهای دست 
دوم امکان پذیر نیست، برای خودروهای اقتصادی مشوق هایی 
در نظر گرفته شده است تا با قیمت نهایی پایین تری به دست 
مصرف کننده برسد و براســاس برنامه ریزی صورت گرفته، تا 

شــهریور ۱۴۰۱ واردات خودرو انجام می شود.منطقی در حالی 
این موضوع را مطرح کرده اســت که همانطور که اشــاره شد، 
هنــوز آیین نامه واردات خودرو از ســوی هیات دولت نهایی و 

ابالغ نشده است.

واردات خودرو تا شهریور بعید است
عالوه بــر بالتکلیفی آیین نامــه واردات، این نکتــه نیز حائز 
اهمیت اســت که هنوز هیچ ثبت سفارشی شکل نگرفته است 

و حداقل چهار ماه پس از نهایی شــدن مصوبه، امکان واردات 
خودرو وجود خواهد داشت.آخرین روزهای اردیبهشت اعضای 
انجمن واردکنندگان خودرو به صراحت اعالم کردند که واردات 
در شــهریور ماه در صورتی ممکن خواهد بود که همین امروز 
مصوبه واردات نهایی و ابالغ شده باشد و ثبت سفارش صورت 
گیرد تا مراحل طی و خودروها وارد شود. حداقل و خوشبینانه، 
چهار ماه از زمانی که مصوبه صادر و دســتورالعمل ها مشخص 
شــود، زمان نیاز است تا خودرو وارد شود و با توجه به مقررات، 

هیچ کسی هم نمی تواند این زمان را کاهش دهد.در این رابطه 
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به ایسنا گفت: 
ابتــدا باید منتظر بمانیم تا ببینیم آیین نامه واردات خودرو کی 
و با چه شــیوه ای اعالم و ابالغ خواهد شد تا بعد بتوان در مورد 
زمان واردات صحبت کرد. وی خاطر نشان کرد: ابتدا این نکته 
را باید در نظر داشــت که بانک مرکــزی و مرکز پژوهش های 
مجلس اعالم خبر آزادسازی واردات خودرو را عامل افزایش نرخ 
ارز در ماه گذشته دانسته و لذا انجام این کار را منجر به افزایش 
نرخ ارز می دانند و از اساس مخالف این موضوع هستند؛ ضمن 
اینکه چنانچه واردات خودرو در شهریور ماه را قطعی می دانند، 
می تواند بدین معنا باشد که شخص یا اشخاصی را برای مذاکره 
با طرف خارجی به منظور واردات اعزام کرده اند و این اشخاص 
هم مذاکرات را انجام داده و نوع خودرو را مشــخص کرده اند و 
کارهای مربوط به استاندارد را هم انجام داده اند.دادفر افزود: اگر 
اینگونه باشد که کار غلطی است اما اگر این اتفاق نیفتاده باشد، 

پس اظهارات مطرح شده وعده ای بیش به نظر نمی رسد.

به زودی های وزیر صمت همچنان ادامه دارد
در حالی وزیر صمت روز گذشته در نشست خبر خود در رابطه 
با وضعیت ابالغ آیین نامه واردات خودرو اعالم کرده اســت که 
این آیین نامه در دســتور کار دولت قرار دارد و به زودی ابالغ 
می شــود که از اولین  »بــه زودی« وزیر صمت قریب به یکماه 
است که می گذرد و همانطور که اشاره شد، در ۲۲ اردیبشهت 
ماه، مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اعالم  خبر 
نهایی شدن مصوبه واردات خودرو تا پایان اردیبشهت ماه تاکید 
کرد هماهنگی های الزم انجام شده تا این واردات در اسرع وقت 

انجام شود.

تهــران- ایرنا- رییس اتــاق بازرگانی 
مشــترک ایران و روســیه گفــت: با 
اجرای صحیح تفاهم نامه مالی و بانکی 
دو کشور با تســهیل تجارت آمارهای 
تجاری افزایــش خواهد یافت. »هادی 
تیزهوش تابان« در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایرنا اظهار داشت: در سال های 
اخیر اعمال تحریم های بانکی بر اقتصاد 
ایران، همواره یکی از موارد مهم در عدم 
تحقق رشد موردنظر در حوزه تجارت 
خارجی بوده است.وی با بیان اینکه رفع 
این مانع به هر روشــی می تواند فضای 
مســاعد را برای فعاالن حوزه واردات و 
صادرات فراهم کند، خاطرنشــان کرد: 
چگونگی اجرای طــرح پولی و بانکی 
در تجارت و تصمیمات اتخاذشــده از 
ســوی بانک مرکزی در این زمینه نیز 
بســیار حائز اهمیت اســت و می تواند 
سبب شود تا این طرح تنها در حد یک 
تفاهم نامه فی مابین دو کشور باقی نماند 
و به خوبی به مرحله اجرا درآید.رییس 
اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه با 
اشاره به توافقات پولی و بانکی در سفر 
اخیر رییس کل بانک مرکزی کشورمان 
به مسکو، تاکید کرد: در صورت اجرای 

صحیح تفاهم نامه تجارت میان ایران و 
روسیه تسهیل می شود و می توان انتظار 
داشت که آمارهای تجاری بهبود یابد و 
از سوی دیگر برای تحول تجارت کشور 
ضــرورت دارد ابتدا تولیــدات داخلی 
متناســب با استانداردها و الزامات بازار 
هــدف تغییر یابد و از هر لحاظ )کیفی 
و قیمتی( شــرایط الزم جهت رقابت با 
ســایر رقبای قدرتمنــد منطقه ایجاد 
شــود.تیزهوش تصریح کرد: همچنین 
باید ثبات بــر مؤلفه های اصلی اقتصاد 

کالن کشور حاکم و امکان برنامه ریزی 
بلندمدت برای بازرگانان فراهم شود و 
در کنار این موارد، مســائل زیرساختی 
و حمل ونقلــی نیز باید توســعه یابند، 
در این صورت می توان انتظار داشــت 
که فضای تجارت خارجی دســتخوش 
تحوالت مثبت و چشــمگیری شــود.

وی گفت: بر اســاس آمار اعالم شــده 
توســط نماینده بازرگانی فدراســیون 
روسیه در ایران، گردش مالی و تجاری 
بین روســیه و ایران برای سال ۲۰۲۱ 

بــا رشــد ۸۱.۷ درصدی بــه ۴.۰۳۵ 
میلیارد دالر رسید.رییس اتاق بازرگانی 
مشترک ایران و روســیه در خصوص 
امضای رییس جمهوری روســیه برای 
تمدید تجــارت ترجیحی با اوراســیا، 
خاطرنشان کرد: امضاء تفاهم نامه هایی 
از این دســت می تواند مســیر را برای 
تجارت دو کشــور هموار کند و اثرات 
مطلوبی بر میــزان مبادالت تجاری دو 
کشــور برجای گذارد، اما نیاز به تغییر 
نگاه به مقوله صــادرات نیز وجود دارد 
تا اتفاق چشمگیری در حوزه صادرات 
اظهار  دهد.تیزهــوش  رخ  غیرنفتــی 
داشــت: در حال حاضر نگاه حاکم بر 
صادرات کشــور عرضه محور اســت و 
مــازاد تولیدات داخل شــانس خود را 
در بازارهــای جهانی بــرای صادراتی 
شدن امتحان می کنند، در صورتی که 
نگاه باید به تقاضامحور تغییر کند و بر 
اساس الزامات، اســتانداردها و سالیق 
بازار هدف و متناسب با قیمت و کیفیت 
رقبا برنامه ریزی و تولید کنیم تا بتوانیم 
با گذشت زمان بخشــی از بازار هدف 
را به تولیــدات خود اختصاص دهیم و 

به صورت مستمر در بازار حضور یابیم
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رئیس اتحادیــه فناوران رایانه تهــران از رونق واردات 
غیررسمی لپ تاپ های استوک اروپایی به کشور خبر داد 
و گفت: لپ تاپ های دست دوم از اروپا به طور قاچاق و از 
امارات وارد کشور شده و بیشتر از طریق فضای مجازی، 
کانال هــای تلگرامی و اینســتاگرامی به مردم فروخته 
می شود.محمدرضا فرجی تهرانی در گفت وگو با ایسنا، با 
بیان اینکه واردات لپ تاپ  دست دوم این بار از اروپا به 
ایران رونق گرفته است، گفت: علت رونق قاچاق لپ تاپ 
دســت دوم به ایران افزایش هزینه های حقوق گمرکی 
است و اینکه هزینه تمام شده واردات این مدل لپ تاپ ها 
حدود هشت تا ۱۵ درصد ارزان تر از کاالهایی است که 
تاجران به شکل رسمی وارد کشور می کنند. همچنین 
به دلیل کاهش قیمت های تمام شده، میل خرید مردم 
برای خرید لپ تاپ دســت دوم بیشتر شــده است.او 
در توصیه ای به مردم گفــت: واردات تمام لپ تاپ های 
اســتوک اروپایی قاچاق است. بررسی ها نشان می دهد 

برخی از این لپ تاپ های اســتوک به شکل آکبند و نو 
به مردم فروخته می شــود در حالی که متقاضیان بعد 
از اســتفاده از این لپ تاپ ها متوجه می شــوند که این 
کاال ســوخته است. پیشنهاد ما به متقاضیان این است 
به جای خرید کاالهای استوک که عموما هشت تا ۱۵ 
درصد ارزان تر هستند، لپ تاپ گارانتی دار بخرند.رئیس 

اتحادیه فناوران رایانه تهران بیان کرد: در کمیســیون 
شکایت اتحادیه فناوران رایانه، مراجعه مردم بابت خرید 
لپ تاپ های اســتوک زیاد بوده، زیرا بخشی از این کاال 
زمانی که به دســت مصرف کننده رســیده معیوب یا 
سوخته است. امیدواریم سختگیری ها و برخورد سازمان 
تعزیــرات و وزارت صمــت بــرای واردات لپ تاپ های 
اســتوک و دست دوم بیشتر شود. در سال های گذشته 
قاچاقچی برای واردات اقالم ریسک کمتری می کردند، 
اما اکنون با وجود خط های اعتباری یک بار مصرف این 
کاالها از طریق صفحه های اینستاگرامی به متقاضیان 
فروخته و در منزل تحویل می   شــوند.فرجی با اشاره به 
برنامه اتحادیه برای جلوگیری از کاالهای قاچاق، بیان 
کرد: اتحادیه فناوران بارها نسبت به واردات غیر رسمی 
لپ تاپ استوک اروپایی به مســووالن هشدار داده، اما 
عدم توجه به ایــن موضوع همچنان  باعث فروش این 

کاال در فضای مجازی شده است.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران اعالم کرد

قاچاق لپ تاپ دست دوم اروپایی به ایران

نایب رئیس و سخنگوی اتاق اصناف ایران اظهار کرد: اخیراً هیات دولت مصوبه ای برای احیای وزارت بازرگانی پیشنهاد داده که باید خیلی 
زودتر از این اتفاق می افتاد.مجتبی صفایی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه تاکنون تخصص اکثر وزرای صمت در حوزه صنعت بود و کمتر 
حوزه تجارت را از نزدیک لمس کرده بودند، اظهار کرد: این وضعیت باعث شد حوزه تجارت از جمله کسب و کارها، اصناف و بنگاه های اقتصادی کوچک مغفول واقع شوند.وی با 
اشاره به اجرای قانون انتزاع و انتقال مرجع تصمیم گیری کاالهای اساسی به وزارت جهاد کشاورزی در سال گذشته، گفت: تنظیم بازار همچنان یک کالف سردرگم است و باید 
متولی خاصی در حوزه بازرگانی مسئولیت آن را بپذیرد که حوزه بازرگانی و تجارت کشور را بشناسد.صفایی با بیان اینکه مجلس هم باید در ضلع دوم تصویب این الیحه به درستی 
ایفای نقش کند، تصریح کرد: وضعیت امروز کشور وضعیتی نیست که با دست به دست کردن مسئولیت ها و اختیارات بخواهیم از زیر کار در برویم اما وقتی یک وزارتخانه به عنوان 
وزارت بازرگانی با اختیارات از پیش تعیین شده تشکیل شود، می توان توقع داشت بحث ساماندهی بازار به نتیجه مطلوب برسد و حوزه تجارت و بازرگانی هم صاحب پیدا کند.نایب 
رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه در شرایط امروز کشور، احیای وزارت بازرگانی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، اظهار کرد: البته در صورت تشکیل وزارت بازرگانی، باید همه 

حوزه های مرتبط با بحث تجارت و بازرگانی، از جمله حوزه های کشاورزی که با قانون به وزارت جهاد منتقل شده، زیر چتر همین وزارتخانه قرار گیرد.

هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار با هدف جلوگیری از اعمال سلیقه سازمان برگزار کننده مصاحبه، به دنبال 
حذف مصاحبه از شروط مجوزهای کسب و کار است.به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از شبکه اخبار اقتصاد و دارایی )شادا(، هیات 

مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار به دنبال حذف مصاحبه از شروط صدور تمام مجوزهاست چرا که معیار رد و قبول متقاضیان در آن مشخص نیست و 
در خود امضای طالیی نهفته دارد. امکان اعمال سلیقه سازمان برگزار کننده مصاحبه از دیگر دالیلی است که بر مبنای آن احتمال حذف مصاحبه وجود دارد، چرا که 
ممکن است فواصل برگزاری مصاحبه نامنظم و دیرهنگام باشد و یا صفی برای برگزاری آن تشکیل شود که بعدا امکان خرید و فروش نوبت صف هم محتمل است.
همچنین، معموال برای مواردی که مصاحبه به عنوان یکی از شروط صدور مجوز کسب و کار در نظر گرفته شده، کالس هایی نیز برای آمادگی مصاحبه برگزار می شود 
که این خود فسادزا است و سواالت آزمون مصاحبه معموالً از کتاب های مدیران سازمان مربوطه طرح می شود.مرکز پایش بهبود فضای کسب وکار، حذف شروط مبهم 
امضاهای طالیی از تمامی شرایط کسب و کارها را دنبال می کند و تاکنون با مصوباتی که در هیات مقررات زدایی و تسهیل کسب و کار داشته، بخش زیادی از شروط 

مبهم و زمینه های امضاهای طالیی را حذف کرده است و بنا به اعالم این مرکز در پیشبرد این هدف پیشرفت ۸۰ درصد داشته است.

نایب رئیس اتاق اصناف:

طرح احیای وزارت بازرگانی باید زودتر از این ها 
داده می شد

وزارت اقتصاد:

احتمال حذف مصاحبه از شروط صدور مجوزهای 
کسب و کار

اصالحیه :
احتراماً پیرو چــاپ آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده  شرکت تعاونی 2286 ســهام عدالت در روزنامه 
صبح اقتصاد برگزاری مجمع از روز پنج شنبه به روز سه شنبه 

تاریخ1401/05/18 اصالح می گردد.
 تعاونی 2286 سهام عدالت شهرستان دیواندره )م الف 123(
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فروش ارز حاصل از صادرات در سامانه 
نیما رکورد زد

میزان فروش ارز حاصل از صادرات در ســامانه نیما از ابتدای سال تاکنون 
به بیش از ۵/١٣ میلیارد دالر افزایش یافت که این رقم در مقایسه با دوره 
مشابه سال قبل بیش از ٨٢ درصد افزایش را نشان می دهد.به گزارش ایِبنا 
به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی و براســاس معامالت روز جاری در 
ســامانه نیما، صادرکنندگان با فروش بیش از ١۶٧ میلیون معادل دالری 
ارزهای حاصل از صادرات در روز جاری میزان فروش ارز در ســامانه نیما 
از ابتدای ســال تاکنون را به بیش از ۵/١٣ میلیارد دالر افزایش دادند که 
این رقم در مقایســه با دوره مشابه ســال قبل بیش از ٨٢ درصد افزایش 

نشان می دهد.

نماد معامالتی روبل در بازار متشکل ارزی 
راه اندازی می شود

مدیر عامل بازار متشکل ارز ایران از راه اندازی نماد معامالتی روبل در این 
بازار در روز سه شنبه هفته جاری، ٢٨ تیر خبر داد.امیر هامونی در گفتگو 
با خبرنگار ایِبنا افزود: با اضافه شدن نماد معامالتی جدید و آغاز معامالت 
روبــل در بازار متشــکل ارزی، صادرکنندگان ایرانــی از طریق بانک ها و 
صرافی های کارگزار بازار متشکل معامالت ارزی می توانند همانند اسکناس 
دالر و یورو، روبل را با نرخ توافقی در این بازار عرضه نمایند.مدیرعامل بازار 
متشــکل ارز ایران افزود: بر این اساس متقاضیان اسکناس روبل از جمله 
دانشجویان در چارچوب مقررات ارزی بانک مرکزی می توانند درخواست 
خود را در یکی از سرفصل های مصارف ارزی خدماتی )غیربازرگانی( که از 
سوی بانک مرکزی تعیین شده است ثبت نمایند.هامونی ادامه داد: جزییات 

نحوه انجام معامالت در نماد معامالتی روبل بزودی منتشر خواهد شد.

به مناسبت عید غدیر خم؛
جرایم وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمه نامه 

شخص ثالث بخشیده می شود
با هدف حمایت از اقشــار آســیب پذیر و در راســتای فرهنگ بیمه ای و 
همچنین به مناســبت عید غدیر خم صد درصد جرایم کلیه وسایل نقلیه 
موتــوری زمینی فاقد بیمه نامه از تاریخ ٢٧ تیر ماه  تا پایان روز ١۵ مرداد 
ماه سال جاری به مدت ٢۰ روز بخشیده می شود.به گزارش اداره کل روابط 
عمومی و امور بین الملل، با پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی، موافقت وزیر 
امور اقتصادی و دارایی  و تایید صندوق تامین خسارت های بدنی، جرایم 
مرتبط با تمام وســایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث با 
شــرط تهیه بیمه نامه با مدت اعتبار یک ساله، مورد بخشودگی قرار گرفته 
است. بر اساس این گزارش به تمام شرکت های بیمه ای تکلیف شده تا در 

بازه زمانی تعیین شده از دریافت جریمه مذکور خودداری کنند.

برای دریافت وام مسکن چقدر باید هزینه کرد؟

هزینه دریافت وام ۴۸۰ میلیونی مسکن ۱۳۴ میلیون تومان شد
با توجه به افزایش قیمت اوراق تسهیالت مسکن به هر برگه ١۴۰ 
هزار تومان، متقاضیان دریافت وام ۴٨۰ میلیون تومانی مسکن 
بایــد ١٣۴ میلیون تومان برای دریافــت این وام هزینه کنند.به 
گزارش خبرنگار مهر، در معامالت امروز یکشنبه ٢۶ تیر ماه بازار 
سرمایه قیمت هر برگه اوراق گواهی حق تقدم تسهیالت مسکن 
در چند نماد زیرمجموعه تســه رشــد اندک و در چند نماد نیز 
کاهش قیمت داشــت.به طور کلی در پایان معامالت امروز بازار 
سرمایه، متوسط قیمت هر برگه تسهیالت مسکن در دامنه ١٣٨ 
تا ١۴٢ هزار تومانی برآورد می شود؛ ارزان ترین معامله امروز اوراق 
تسهیالت مســکن ١٣۴ هزار تومان برای هر برگه و گران ترین 
معامله نیز به برگه ١۴٧ هزار تومانی اختصاص دارد.با احتســاب 
میانگین نرخ خرید هر برگه حق تقدم تســهیالت مسکن ١۴۰ 
هزار تومان، هزینه دریافت وام مســکن زوجین تهرانی با سقف 
۴٨۰ میلیون تومان شامل ۴۰۰ میلیون تومان وام خرید همراه 
با ٨۰ میلیون تومان وام جعاله مسکن ١٣۴ میلیون و ۴۰۰ هزار 
تومان خواهد شد؛ گفتنی است هر برگه تسهیالت مسکن حاوی 

۵۰۰ هزار تومان وام است.

اقساط ماهانه 8.6 میلیون تومانی تنها برای 336 میلیون 
تومان

را پرداخــت می کند، اما بیش از یک میلیارد تومان به بانک پس ۶۰۰ هزار تومان با بازپرداخت ١٢ ســاله اقساط این تسهیالت به عبارت دیگــر، در حالی که وام گیرنــده ماهانه ٨ میلیون و 

می دهد، تنها می تواند از ٣۴۶ میلیون تومان این تسهیالت بهره 
مند شود.

انــدازه یک وام جعاله برای دریافت وام خرید مســکن 
مجردی باید هزینه کرد

همچنین برای دریافت وام مســکن فردی تهران تا سقف ٢٨۰ 
میلیون تومان شامل ٢۰۰ میلیون تومان وام خرید مسکن و ٨۰ 
میلیون تومان وام جعاله مسکن، متقاضیان می بایست ٧٨ میلیون 
و ۴۰۰ هــزار تومان بابت خرید این اوراق با احتســاب هر برگه 
١۴۰ هزار تومان، هزینه کنند.در نهایت هم تنها ٢۰١ میلیون و 
۶۰۰ هزار تومان بــرای متقاضی باقی می ماند که با آن می توان 
۵ متر از یک مسکن با متوسط قیمت هر متر ۴۰ میلیون تومان 

خریداری کرد.

با وام 480 میلیونی می توان 12 متر خانه در تهران خرید
بر اســاس آخرین گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت هر متر 
مربع واحد مسکونی در تهران حدود ۴۰ میلیون تومان است که 
زوجین با وام مســکن ۴٨۰ میلیون تومانی می توانند ١٢ متر از 
یک واحد مسکونی را خریداری کنند؛ وام مذکور )۴٨۰ میلیون 
تومانی( تنها کفاف هزینه خرید ٢۴ درصد از یک واحد مسکونی 

۵۰ متری و ٢ میلیارد تومانی در تهران را می دهد.

ســید ابراهیم رئیسی گفت: مهار رشــد نقدینگی از عوامل 
کنترل تورم اســت، امــا در کنار آن باید توجه داشــت که 
سیاســت های مبنایی دولت در حــوزه حمایت از تولید نیز 
با قوت اســتمرار یابد.به گزارش ایِبنا، آیت اهلل دکتر ســید 
ابراهیم رئیسی روز یکشنبه در جلسه هیات دولت با تبریک 
عید ســعید غدیر، اجرای عدالت را مهم ترین توصیه موالی 
متقیان علی بن ابی طالب)ع( به کارگزاران حکومت دانســت 
و تاکید کرد: اجرای عدالــت از مهم ترین آرمان های انقالب 
اسالمی و امام راحل)ره( و از تاکیدات همیشگی مقام معظم 
رهبری بوده نیز بوده است. جهت گیری کالن دولت سیزدهم 
از ابتدای اســتقرار بر این بوده تا نظام اداری کشــور، بیش 

از گذشته به سوی عدالت ســوق یابد.رئیس جمهور اجرای 
عدالــت در جامعه را امری دشــوار دانســت و بــا تاکید بر 
آموزه های گرانقدر حضرت علی)ع( در این حوزه، خاطرنشان 
کرد: مهم این است که در عمل عدالت گرا باشیم و این مهم 
جز در سایه تالش و مجاهدت تحقق نمی یابد.آیت اهلل رئیسی 
در بخش دیگری از ســخنان خود، با اشاره به گزارش رئیس 
کل بانک مرکزی درباره اقدامات صورت گرفته برای کاهش 
پایه پولی و کنترل نقدینگــی در خرداد ماه، از این اقدامات 
قدردانی کرد و با تاکید بر لزوم تبیین این دستاورد برای مردم 
گفت: مهار رشد نقدینگی از عوامل کنترل تورم است، اما در 
کنار آن باید توجه داشت که سیاست های مبنایی دولت در 

حوزه حمایت از تولید نیز با قوت استمرار یابد.دکتر رئیسی 
با اشــاره به در پیش بودن رقابت های جام جهانی فوتبال در 
قطر، توجه ویژه به مشــکالت و مطالبــات اعضای تیم ملی 
را امری ضروری دانســت و وزارت ورزش را مأمور کرد همه 
تالش خود را برای آمادگی و حضور موفق تیم ملی کشورمان 
در این رویداد مهم به کار گیرد.آیت اهلل رئیســی با تاکید بر 
تامین حداکثری نیازهای تیم ملی فوتبال کشــور، به وزارت 
ورزش و جوانان دستور داد تمهیدات مربوط به آمادگی تیم 
ملــی فوتبال را چنان پیگیری نماید که بازیکنان بدون هیچ 
دغدغه ای در این میدان بین المللی حضور یابند.رئیس جمهور 
حضور موفقیت آمیــز دانش آموزان ایرانــی در المپیادهای 

امیدآفرین  را  جهانــی 
تبریک  و ضمن  خواند 
اظهار  توفیقــات،  این 
دولت  سیاست  داشت: 
حمایت از ارتقای سطح 
علمی همــه مدارس و 
ایرانی،  دانش آمــوزان 
بویژه در مدارس دولتی 

است.رئیس جمهور به ســالروز تاسیس شورای نگهبان نیز 
اشاره کرد و این شورا را نهادی مبارک دانست که برای حفظ 
و حراست از »اسالمیت و جمهوریت« نظام مقدس جمهوری 
اســالمی ایجاد شده است.دکتر رئیســی افزود: این شورا در 
طول ســالهای پس از انقالب اسالمی، همواره در صیانت از 
ارزش های محوری انقالب و نظام مقدس جمهوری اسالمی، 

نقش آفرین و منشاء اثر بوده است.

رئیس جمهور:

 از بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی قدردانی می کنم
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وزیر خارجه سعودی؛
 دست عربستان همچنان به سمت ایران

 دراز است 
وزیر خارجه عربستان در پایان نشست امنیت و توسعه در جده گفت که مذاکرات 
با ایران مثبت به پیش رفته، ولی هنوز به هدف خود نرســیده اســت.به گزارش 
اقتصادآنالیــن به نقل از مهر، فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربســتان در پایان 
نشست امنیت و توسعه در جده با بیان اینکه محور این نشست شراکت با ایاالت 
متحده بود، افزود: تالش برای تحمیل ارزش ها بر ســایر کشورهای نتایج عکس 
می دهد.وی افزود: هیچگونه طرحی در مورد همکاری نظامی یا همکاری در زمینه 
فناوری با اسرائیل در این نشست یا پیش از آن مطرح نشد و طرحی به نام ناتوی 
عربی وجود ندارد.فیصل بن فرحان تاکید کرد: مذاکرات با ایران مثبت بوده است 
ولی هنوز به هدف خود نرســیده است. ما تمایل به برقراری روابط عادی با ایران 
داریم و دســت عربستان همچنان به سمت ایران دراز است.وی ادامه داد: چیزی 
به نام ناتوی عربی در این نشســت مطرح نشد و من نمی دانم این اسم را از کجا 
آورده اند.به گزارش المیادین، وزیر خارجه عربستان با بیان اینکه موضوع نفت به 
طور ویژه در نشست جده مطرح نشد، افزود: سازمان اوپک پابرجاست و به فعالیت 
خود بر اســاس نیازهای بازار به صورت مطلوب ادامه می دهد و ریاض نیز آنچه 
برای تحقق تعادل در بازار نفت ضروری باشد را انجام می دهد.فیصل بن فرحان 
ادامه داد: راه حل های دیپلماتیک تنها راه حل تعامل با ایران است، ما به شدت 
به اقدامات چند جانبه باور داریم و از حل و فصل اختالفات از طریق سازمان های 
بیــن المللی حمایت می کنیم.وی افزود: بحثــی در مورد همکاری دفاعی میان 
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اسرائیل مطرح نشد و مهمترین 
مســئله ای که در نشست جده مطرح شد، مشارکت کشــورهای ما در تنظیم 
دستور کار جهانی برای حفظ منافعمان است.وزیر خارجه عربستان گفت: تولید 
۱۳ میلیون بشکه نفت در روز حداکثر ظرفیتی است که ریاض به آن دست خواهد 
یافت.فرحان اظهار داشت: همه هواپیماهای جهان تا زمانی که قوانین هوانوردی را 

رعایت کنند، می تواند از حریم هوایی عربستان عبور کنند.

نظر الکاظمی درباره رابطه ایران و عربستان
»مصطفی الکاظمی« نخست وزیر پیشــبرد امور عراق در مصاحبه با خبرگزاری 
آمریکایی »آسوشــیتد پرس« گفت به نفع عراق اســت کــه به منظور کاهش 
تنش های منطقه ای برای نزدیک شــدن ایران و عربستان سعودی تالش کند.به 
گزارش فارس، طبق گزارش این رسانه آمریکایی، الکاظمی شامگاه جمعه هنگام 
پرواز از عراق به جده برای حضور در نشســتی به میزبانی عربســتان سعودی به 
آسوشیتد پرس گفت عراق قصد دارد به نقش میزبانی مذاکرات بین دو همسایه 
خاورمیانــه ای که رقابت آن ها اغلب در عراق رخ داده و منجر به فلج همیشــگی 
شــده، ادامه دهد.الکاظمی با بیان این که »عراق به نزدیکی عربســتان و ایران 
کمک کرد و نشســت های متعددی که برگزار شد موفقیت آمیز و مثمرثمر بود و 
نزدیکی بزرگی رخ داد«، افزود عراقی ها به تشــویق گفت وگو بین دو طرف ادامه 
خواهند داد.به گزارش آسوشــیتد پرس، عراق از زمان روی کار آمدن جو بایدن 
میزبان حدود پنج دور گفت وگوی مســتقیم بین مقامات سعودی و ایرانی بوده، 
اگرچه به ادعای این رسانه، این مذاکرات نتایج کمی داشته است.نخست وزیر عراق 
گفت: ما شاهد واکنش های مثبتی نسبت به نقش عراق از سوی طرف های ایرانی 
و سعودی و همچنین در سطح رهبران منطقه ای و بین المللی بوده ایم.به گزارش 
این خبرگزاری، او در بخش دیگری از این مصاحبه در پاســخ به سوالی در مورد 
عادی سازی روابط بین رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی خلیج فارس گفت 
که این امر عراق را شــامل نمی شود و او درباره آن اظهار نظر نمی کند.وی افزود: 
»عراق به اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها و عدم مداخله دیگران در امور 
خود معتقد است«. الکاظمی همچنین با بیان اینکه هر کشوری سیاست خاص 

خود را دارد، ادامه داد: در نشست روز شنبه در جده این موضوع مطرح نیست.

کاخ سفید گفته های بایدن درباره رایزنی او با 
بن سلمان درمورد خاشقچی را تصحیح کرد

کاخ ســفید اظهارات رئیس جمهور آمریکا درباره ســخنانی که وی به محمد بن 
سلمان، ولیعهد سعودی درباره پرونده خاشقچی در نشست اخیر جده گفته بود را 
پس گرفت و آن ها را مطابق با دیدگاه عربستانی ها تصحیح کرد.به گزارش ایسنا، 
به نقل از روسیا الیوم، کاخ سفید رسماً بیانیه جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا را 
که در آن به نقش محمد بن ســلمان، ولیعهد سعودی در قتل جمال خاشقچی 
اشاره کرده بود، تصحیح کرد.اصالحیه کاخ سفید مطابق با روایت طرف سعودی 
که توسط عادل الجبیر، وزیر امور خارجه عربستان ارائه شده بود، صورت گرفت.
در همین راستا،  یک منبع سعودی تایید کرد که محمد بن سلمان در یک بحث 
ســریع درباره حادثه جمال خاشقجی به جو بایدن پاسخ داد که عربستان تمام 
اقدامات قانونی از جمله تحقیقات و محاکمه را تا زمان صدور و اجرای احکام انجام 
داده است.این منبع که در مذاکرات طرف های سعودی و آمریکایی حضور داشت، 
افزود که بن سلمان به بایدن در جریان مذاکره گفت که عربستان تدابیری را برای 
جلوگیری از تکرار چنین اشتباهاتی در آینده اتخاذ کرده است.بر اساس اعالم این 
منبع؛ محمد بن ســلمان همچنین تصریح کرد که چنین حادثه ای در هر جای 
دنیا رخ می دهد و در همان سالی که این حادثه ناگوار رخ داد، خبرنگاران دیگری 
در سایر نقاط جهان کشته شدند.بن سلمان خاطرنشان کرد: آمریکا نیز مرتکب 
اشتباهات متعددی شد، مانند حادثه زندان ابوغریب در عراق و اشتباهات دیگر، 
اما آنچه الزم است این است که کشورها با این اشتباهات برخورد کرده و تدابیری 
اتخاذ کنند تا از تکرار آن جلوگیری شــود.وی همچنین با اشاره به کشته شدن 
شیرین ابوعاقله، روزنامه نگار فلسطینی-آمریکایی، اقدامات آمریکا و کشورهای 

جهان را در این زمینه زیر سوال برد.

واکنش صهیونیست ها به همکاری نظامی ایران و روسیه
یک مقام امنیتی رژیم صهیونیســتی روز یکشنبه گفت بعید است که قرارداد فروش پهپاد میان ایران و روسیه 
شــامل توافقی برای محدود کردن فعالیت اسرائیل در سوریه باشد.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، 
نشریه عبری زبان »اسرائیل هیوم« روز یکشنبه به نقل از یک مقام امنیتی رژیم صهیونیستی نوشت بعید است 
که قرارداد فروش پهپاد میان ایران و روسیه شامل توافقی برای محدود کردن فعالیت اسرائیل در سوریه باشد.

یک مقام سیاسی رژیم صهیونیستی نیز به این نشریه گفت که اسرائیل به طور کلی نزدیکی میان روسیه و ایران 
را ترجیح نمی دهد.»جیک سالیوان« مشاور امنیت ملی کاخ سفید دوشنبه )۱۱ ژوئیه( در اظهاراتی مدعی شد 
که ایران بزودی چند صد پهپاد با قابلیت حمل ســالح به روســیه تحویل می دهد. وی در کنفرانسی خبری در 
واشنگتن ادعا کرد: اطالعات ما حاکی از آن است که دولت ایران خود را آماده می کند، تا در فرصتی بسیار کوتاه 
چند صد پهپاد و از جمله پهپادهایی که قابلیت حمل ســالح داشته باشند را تحویل روسیه دهد.کاخ کرملین 
روسیه پیشتر اعالم کرده بود که والدیمیر پوتین روز ۱9 جوالی )28 تیرماه( برای شرکت در نشست سه جانبه 
سران با »ابراهیم رئیسی« رئیس جمهور ایران و اردوغان، به تهران سفر خواهد کرد.بر اساس گفته سفیر روسیه 
در ایران، پوتین در این سفر با آیت اهلل العظمی خامنه ای، رهبر ایران نیز دیدار خواهد کرد و پس از نشست سه 
جانبه نیز دیدارهای جداگانه ای با »ابراهیم رئیسی« رئیس جمهور ایران و »رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور 

ترکیه خواهد داشت. 

آمادگی پمپئو برای نامزدی ریاست 
جمهوری آمریکا؛ ترامپ کی می آید؟

وزیر خارجه پیشــین آمریکا در گفت وگو با روزنامه تایمز از آمادگی 
خود برای نامزدی انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا در سال 2۰2۴ 
خبر داد.به گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایلنا، »مایک پمپئو«، وزیر 
خارجه پیشین آمریکا در گفت وگو با روزنامه تایمز از آمادگی خود برای 
نامزدی انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا در سال 2۰2۴ خبر داد.
پمپئوی ۵8 ساله در ایالت های آیوا، نیوهمپشایر و کارولینای جنوبی، 
ســخنرانی و تبلیغات خود را آغاز کرده اســت.این درحالی است که 
»دونالد ترامپ«، رئیس جمهوری پیشــین نیز ممکن است تا قبل از 
انتخابات میان دوره ای نوامبر 2۰22 بازگشت خود را اعالم کند.پمپئو 
در این رابطه گفت: »اگر متوجه شویم که مکان و زمان برای ما مناسب 
اســت، پیش خواهیم رفت و بهترین کار را انجام خواهیم داد، سپس 
خواهیم دید که دیدگاه مردم آیووا، نیوهمپشــایر و کارولینای جنوبی 

چیست ؟«

مدودف: 
 با حمله علیه کریمه قیامت 

به پا خواهد شد
پیشــین  رئیس جمهــوری 
روسیه و معاون شورای امنیت 
این کشــور گفت کــه امتناع 
اوکرایــن و قدرت های غربی از 
به رسمیت شــناختن کنترل 
مسکو بر کریمه »خطری سیستماتیک« را برای روسیه 
ایجاد می کند و هر گونه حمله خارجی علیه این منطقه 
»قیامت به پا خواهد کرد.«به گزارش ایسنا، خبرگزاری 
تاس به نقل از دیمیتری مدودف، معاون شورای امنیت 
روســیه اعالم کرد: »روز قیامت بسیار سریع و سخت 
خواهد آمد. برای پنهان شــدن بســیار دشوار خواهد 
بود.«مدودف جزئیات بیشــتری در این خصوص ارائه 
نکرد امــا قبال به ایاالت متحــده درخصوص خطرات 
مجازات یک قدرت هسته ای مثل روسیه هشدار داده 
بود و گفت که »چنین چیزی می تواند بشــریت را به 
خطر بیندازد.«اظهارات این رئیس جمهوری پیشــین 
روســیه یک روز پس از آن منتشــر شد که یک مقام 
رسمی اوکراینی گفت کریمه، منطقه ای که اکثر جهان 
آن را به عنوان قسمتی از اوکراین می شناسند، می تواند 
هدفی برای موشــک های »هیمارس« ساخت آمریکا 
باشــد.مدودف همچنین گفت که مقامات اوکراین در 
تالش بــرای ادامه عملیات نظامی خــود »تا آخرین 
سنگر« غیرمنطقی هســتند. او در جلسه ای با کهنه 
سربازان صحبت می کرد، گفت: امیدواریم کی یف دیر یا 
زود متوجه شــود که روسیه به هر حال به اهداف خود 
برای غیرنظامی کردن این کشور دست یافته است. با 
این حال، او گفت که این امید نســبتا ضعیف اســت، 
»زیرا رفتار آنها غیرمنطقی بوده است.«مدودف گفت: 
»تالش هــای بی پایان برای ادامــه جنگ تا همان طور 
که گفته اند، آخرین ســنگر اوکرایــن قطعاً منجر به 
فروپاشی رژیم سیاســی موجود خواهد شد، علی رغم 
تالش هــای آنها بــرای گفتگو«.اوایل روز یکشــنبه، 
خبرگــزاری اینترفاکس به نقــل از مدودف خطاب به 
دو تن از کهنه ســربازان جنگ جهانی دوم گفت: »اگر 
هر کشوری، چه اوکراین و چه کشورهای ناتو، کریمه 
را بخشی از روسیه ندانند، این تهدیدی سیستماتیک 
برای ما محسوب می شود.«وی افزود: »با توجه به آنچه 
برای کریمه رخ داده، این خطری مســتقیم و آشــکار 
است. کریمه به روسیه بازگشت.«وادیم اسکیبیتسکی، 
یک مقام اداره ارشــد اطالعات وزارت دفاع اوکراین در 
مصاحبه ای با این پرســش مواجه شد که آیا اوکراین 
ممکن اســت از تسلیحات و موشــک هایی همچون 
HIMARS و M2۷۰ علیه منطقه شــبه جزیره کریمه 

اســتفاده کند. اسکیبتســکی اظهار کرد: امروز، شبه 
جزیره کریمــه صرفاً بــه کانونی بــرای انتقال کلیه 
تجهیزات و تســلیحاتی که از فدراســیون روسیه به 
مناطق جنوبی کشــور ما می آیند، تبدیل شده است.

روسیه در سال 2۰۱۴ شــبه جزیره کریمه در دریای 
ســیاه را به خود الحــاق کرد و پس از آن مســکو از 
جدایی طلبان طرفدار روســیه در منطقه دونباس در 

شرق اوکراین حمایت کرد.

جوزپ بورل:

برای اثرگذاری تحریم ها بر روسیه، باید صبر کنیم
رئیس سیاســت خارجی اتحادیه اروپا خواستار صبر استراتژیک 
برای اثر بخشــی تحریم ها علیه روسیه شد.به گزارش خبرگزاری 
مهر به نقــل از اســپوتنیک، »جوزپ بورل«، رئیس سیاســت 
خارجــی اتحادیه اروپــا از مردم اروپا درخواســت کرد که برای 
اثربخشی تحریم ها علیه روســیه، صبور باشند.مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا درخواســت از مردم اروپا برای صبر جهت 
اثربخشی تحریم های ضد روسی را در مقاله ای با عنوان »تحریم 
ها علیه روسیه کارساز اســت« اعالم کرده است.جوزف بورل در 
این ارتباط نوشته است: »تحریم های اعمال شده توسط اتحادیه 
اروپا و شرکای همفکرش هم اکنون به شدت به والدیمیر پوتین 
و همکارانش ضربه می زند و تأثیر آنها بر اقتصاد روســیه افزایش 
خواهد یافت. ما به صبر استراتژیک نیاز داریم تا زمانی که روسیه 
تجاوزات خود را متوقف کند و اوکراین بتواند حاکمیت کامل خود 
را بدست آورد.«رئیس دیپلماسی اروپایی همچنین در نوشته خود 
ادعا کرده است که »موفقیت روسیه در عملیات دونباس به معنای 
نابودی دموکراسی غربی و بنیان نظم مبتنی بر قوانین بین المللی 

است.«پس از آغاز جنگ در اوکراین، آمریکا و اتحادیه اروپا مطابق 
هشدارهای قبلی که به روسیه داده بودند تحریم های را علیه این 
کشور وضع کردند، تحریم های که هر روز دامنه آن زیادتر می شود 
و به نظر می رســد نه روســیه از تهاجم به اوکراین دست بردارد 
و نه غرب از تحریم های ضد روســی دســت بکشد.از طرف دیگر 
کشورهای غربی و اعضا ناتو مدام بر طبل تحریم روسیه می کوبند 
و در حالی که اعالم کرده اند هیچ نیروی نظامی را به تالفی حمله 
روسیه به اوکراین، گسیل نخواهند کرد، اما بر تحریم شدید روسیه 
تاکید دارند.پیش از این نیــز، »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور 
روسیه در دیدار با مقامات ارشد دولت این کشور اعالم کرده بود 
که استفاده بیشــتر غرب از سیاست تحریم ها می تواند منجر به 
بروز عواقبی فاجعه بار برای بازار جهانی انرژی شود. رئیس جمهور 
روسیه تاکید کرد: محدودیت های تحریمی روسیه آسیب بسیار 
بیشتری به کشــورهایی وارد می کند که آنها را اعمال می کنند. 
استفاده بیشتر از سیاست تحریم ها می تواند منجر به پیامدهای 
شدیدتر و بدون اغراق حتی فاجعه بار برای بازار جهانی انرژی شود.

یک نشریه آمریکایی نوشت اگر دموکرات ها 
کنترل کنگره را در انتخابات میان دوره ای 
نوامبــر از دســت بدهند رییــس جمهور 
آمریکا ممکن اســت با اســتیضاح مواجه 
شــودبه گزارش فارس، نشریه »نیوزویک« 
در یادداشــتی بــه قلــم »داراگ روچ« به 
بررســی عواقب شکســت حزب دموکرات 
در انتخابات میــان دوره کنگره آمریکا در 
ماه نوامبر پرداخت.نیوزویک نوشــت: »اگر 
دموکرات ها کنتــرل کنگره را در انتخابات 
میان دوره ای نوامبر از دســت بدهند، جو 
بایدن، رئیس جمهور آمریکا ممکن است با 
استیضاح مواجه شود«.طبق این یادداشت، 
اگر حــزب بایدن کنترل هــر دو مجلس 
می دهند که اکثریت اعضای این حزب در به اینکــه برخی جمهوری خواهان نشــان نمایندگان و سنا را از دست بدهد، با توجه 

مسیر اســتیضاح حرکت خواهند کرد، این 
ماجرا ممکن اســت به این امر ختم شود.
به نوشته نیوزویک، دموکرات ها در انتخابات 
میان دوره ای که در آن سیاستمداران برای 
کســب کرســی های مجلس نمایندگان و 
ســنا با یکدیگــر رقابت خواهنــد کرد، با 
شکســت های قابل توجهی روبرو هستند.

این نشــریه توضیح داد که روند استیضاح 
مســتلزم رای اکثریــت اعضــای مجلس 

نمایندگان و دو سوم آرای سناتورها است.
پیش از این، »تولســی گابارد« عضو سابق 
کنگره و نامزد انتخابات ریاســت جمهوری 
آمریــکا هشــدار داد که بایــدن در حال 
کشــاندن جهان به سوی دیگری هسته ای 

ویران کننده است.

اگر دموکرات ها کنگره را در نوامبر از دست بدهند؛
بایدن ممکن است استیضاح شود!

رسانه های ژاپنی امروز یکشنبه گزارش دادند، تتسویا یاماگامی، 
مردی که شــینزو آبه، نخست وزیر سابق ژاپن را به ضرب گلوله 
کشــت، در نامه ای به یکی از منتقدان گروه مذهبی موســوم به 
»کلیسای وحدت سان میونگ مون« نیت خود را برای انجام این 
قتل فاش ســاخته بود.به گزارش ایسنا، خبرگزاری کیودو نیوز و 
روزنامه ژاپنی یومیوری گــزارش دادند، دریافت کننده این نامه 
مدیر وبالگی با محتوای انتقاد از »کلیســای وحدت سان میونگ 
مون« بوده اســت. این قاتل مخالف با این گروه، معتقد بوده که 
شــینزو آبه با آن گروه مرتبط بوده است.بر اساس گزارش ها این 
گیرنده ناشناس، این نامه را روز چهارشنبه، پنج روز پس از حمله 
مرگبار علیه نخســت وزیر سابق ژاپن پیدا کرد. مهر پستی روی 
پاکت نشــان می دهد که این نامه در هفتم ژوئیه، یک روز قبل از 
حادثه ترور آبه، از مبدا اســتان اوکایامای ژاپن ارســال شد. آنجا 
جایی اســت که آبه در همان روز هم در آنجا سخنرانی انتخاباتی 
داشت. بر اساس گزارش اسپوتنیک، یاماگامی ابتدا نقشه حمله به 
آبه در آنجا را داشــت اما این طرح را رها کرد زیرا الزم بود برای 
حضــور در این رویداد ثبت نام کرده و اطالعات شــخصی اش را 
وارد کند.بر اســاس این گزارشها در این نامه دارای فرمت چاپی 

آمده است: »می دانم که این تاسف بار است، اما آبه دشمن اصلی 
نیست. او تنها یکی از تأثیرگذارترین هواداران گروه کلیسای اتحاد 
است.«یاماگامی در این نامه ظاهراً ماجرای گذشته خود و داستان 
مادرش را که به کلیســای اتحاد پیوسته بود و ورشکستگی و از 
هم پاشــیدن خانواده اش پس از اهدای مبالــغ هنگفتی به این 
گروه توســط وی را شرح داده اســت. قباًل گزارش شده بود که 

این کمک ها به حدود ۱۰۰ میلیــون ین معادل ۷2۰,۰۰۰ دالر 
امروز و حــدود ۱,۰۰۰,۰۰۰ دالر آن زمان، که حاصل از فروش 
زمین و امالک بوده، می رســیده است.در متن کامل این نامه که 
در اینترنت انتشار یافته آمده است: هر چند که من دوست دارم 
همه آنها )رهبری کلیسا( را بکشــم، می دانم که این غیرممکن 
است.یاماگامی همچنین نوشــت که »نمی تواند به این فکر کند 
کــه مرگ آبه چــه عواقبی از جمله پیامدهای سیاســی خواهد 
داشت.«در هشتم ژوئیه در شــهر نارای ژاپن در حین سخنرانی 
در یــک تجمع انتخاباتی مورد حمله قــرار گرفت. یاماگامی ۴۱ 
ساله از پشت به این سیاســتمدار نزدیک شد و از فاصله حدودا 
۱۰ متری دو گلوله به آبه شــلیک کرد. پلیس گفت آبه بالفاصله 
پس از مجروح شدن هوشیار بود، اما پس از آن، در حین انتقال به 
بیمارستان وضعیت او »با ایست قلبی و ریوی« وخیم شد. بعداً در 
همان روز، بیمارستان دانشگاه پزشکی نارا مرگ او را اعالم کرد. 
آبه به هنگام مرگش ۶۷ ساله بود.سال گذشته میالدی، آبه پیام 
خوشــامدگویی به یک سازمان مرتبط با کلیسای اتحاد را ارسال 
کرد که به گفته قاتل، این امر نشان داد که این نخست وزیر سابق 

با این گروه مذهبی مرتبط است.

قاتل شینزو آبه طرح قتل را فاش کرده بود!

رهبر جناح راستگرای ایتالیا موسوم به حزب »برادران ایتالیا« در بحبوحه موج به راه افتاده اخیر هرج و مرج سیاسی در این کشور، به عنوان گزینه 
نخست وزیری بعدی این کشور در نظر گرفته شده است.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، »جورجیا ملونی«، از چهره های جنجالی 
راستگرای عرصه سیاست ایتالیا در حزبی که نوه بنیتو موسولینی به عنوان عضو شورای شهر رم در آن مشغول به کار است، در آستانه برگزاری 
یک انتخابات زودهنگام احتمالی، در نظرسنجی ها به عنوان بخت اول رسیدن به نخست وزیری ایتالیا پیشتاز است.خانم ملونی ۴۵ ساله پس از 
اســتعفای ماریو دراگی، نخســت وزیر فعلی ایتالیا که توسط ماتارال، رئیس جمهور ایتالیا رد شد، خواستار برگزاری انتخابات به صورت فوری در 
ایتالیا شده است.ملونی که یک وزیر کابینه دولت سابق ایتالیا است، زمانی که زیر نظر سیلویو برلوسکنی خدمت می کرد، جوان ترین وزیر تاریخ ایتالیا شد.سقوط برلوسکنی به همراه از 
قدرت کنار رفتن رقبای راست افراطی در حزب »لیگ ایتالیا« سبب شد حزب راستگرای »برادران ایتالیا« و همچنین دموکراتهای متعلق به دراگی با جهش در محبوبیت شان مواجه 
شوند.ملونی از ارائه مشوق های مالی به زوج ها برای داشتن فرزندان بیشتر و کاستن از وابستگی ایتالیا به نیروی کار مهاجر حمایت می کند.طبق نتایج نظرسنجی های جدید ملونی که 
در انتخابات سراسری 2۰۱8 میزان چهار درصد رای کسب کرده بود اکنون از رای 22 درصدی برخوردار بوده و مطمئناً مخاطبان خود را پیدا کرده است.با این حال، بزرگترین مانع بر 
سر راه او مخالفت برلوسکنی و ماتئو سالوینی، رهبر حزب لیگ ایتالیا با برگزاری انتخابات است.ملونی، اتحادیه اروپا را یک »شکست« توصیف کرده و به طور سنتی موضع مالیمی را 
در قبال روسیه اتخاذ کرده است، هرچند که از زمان حمله به اوکراین در اواخر فوریه، این موضع معکوس شده است.با این حال اقدام اخیر حزب موسوم به »جنبش پنج ستاره« متحد 

پوپولیست دراگی در خودداری از حمایت از یک الیحه مورد پشتیبانی دولتش او را در خصوص سنجیدن گزینه هایش به تکاپو انداخته است.

نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین اتریش در پیامی توییتری تاکید کرد که عالی ترین مقام های ایران مدت ها پیش، 
به صراحت تولید سالح هسته ای را رد کرده اند.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، »میخائیل اولیانوف« نماینده روسیه در 

سازمان های بین المللی در وین اتریش در پیامی توییتری به جنجال برخی رسانه ها درباره پیشرفت های هسته ای ایران واکنش نشان داد.وی در این پیام توییتری نوشت: 
»برای اینکه دقیق باشــیم، ایران مدت هاســت در پاسخ به سیاست فشار حداکثری که توسط ترامپ آغاز و توسط بایدن ادامه یافت، اورانیوم را تا ۶۰ درصد غنی سازی 
می کند«.اولیانوف در ادامه تاکید کرد: »اما عالی ترین مقام های ایران مدت ها پیش، به صراحت اعالم کرده اند که تهران تولید ســالح هســته ای را رد می کند«.جنجال 
رسانه ها علیه ایران پس از آن آغاز شد که »کمال خرازی« رئیس شورای راهبردی روابط خارجی روز گذشته در مصاحبه با شبکه خبری الجزیره گفت که »گفت وگوی 
مستقیم با واشنگتن با توجه به دیوار ضخیم بی اعتمادی و سیاست های آمریکا سخت است. برکسی پوشیده نیست که ما توانایی فنی ساخت بمب هسته ای را داریم اما 
تصمیم به انجام چنین کاری نداریم. فقط در عرض چند روز غنی سازی اورانیوم را از 2۰ درصد به ۶۰ درصد رساندیم و به راحتی می توانیم آن را تا 9۰ درصد برسانیم«.

جمهوری اسالمی ایران بارها اعالم کرده است که هیچ قصدی برای تولید سالح هسته ای ندارد و تولید تسلیحات کشتار جمعی در دکترین این کشور قرار ندارد.

دیپلمات روس: »جورجیا« اولین نخست وزیر زن ایتالیا می شود؟

مقام های ارشد ایران به صراحت تولید سالح 
هسته ای را رد کرده اند
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پژوهشــگران آمریکایی ســعی دارند با کمک یک فناوری بی سیم، 
بــه بازیابی بینایی در افراد نابینا کمک کنند.به گزارش ایســنا و به 
نقل از نوروساینس نیوز، یک گروه پژوهشی به سرپرستی مهندسان 
»دانشــگاه رایس«)Rice University( آمریکا، نوعی فناوری بی سیم 
ابــداع کرده اند که می تواند مدارهای مغزی خاصی را در مگس های 
میوه در عرض یک ثانیه فعال کند.این گروه پژوهشــی متشکل از 
 ،)Duke University(»پژوهشگران دانشگاه رایس، »دانشــگاه دوک
 ،)BCM(»و »کالج پزشکی بیلور )Brown University(»دانشگاه براون«
از سیگنال های مغناطیســی برای فعال کردن نورون های هدفمند 
اســتفاده کردند که موقعیت بدن مگس های میوه را که آزادانه در 
حال حرکت هســتند، در یک محفظه کنترل می کردند.»جیکوب 
رابینسون«)Jacob Robinson(، دانشیار مهندسی برق و رایانه دانشگاه 
رایس و از اعضای این گروه پژوهشــی گفت: برای بررســی مغز یا 
درمان اختالالت عصبی، جامعه علمی به دنبال فناوری هایی اســت 
که هم فوق العاده دقیق و هم کمتر تهاجمی باشند.وی افزود: کنترل 
از راه دور مدارهای عصبی منتخب با کمک میدان های مغناطیسی، 
یک هدف بزرگ برای فناوری های عصبی به شمار می رود. پژوهش 
ما، گام مهمی را به ســوی این هدف برمی دارد زیرا سرعت کنترل 
مغناطیسی از راه دور را افزایش می دهد و آن را به سرعت طبیعی مغز 
نزدیک تر می کند.رابینسون خاطرنشان کرد که این فناوری جدید، 
مدارهای عصبی را حدود ۵۰ برابر ســریع تر از بهترین فناوری های 

پیشین برای تحریک مغناطیسی نورون های ژنتیکی فعال می کند.

دانشمندان با ویرایش دی ان ای در یک داوطلب، به دنبال کاهش سطح 
کلســترول وی و پایان دادن به بیماری های قلبی عروقی هســتند.به 
گزارش ایسنا و به نقل از آی ای، ممکن است برای افراد سخت باشد که 
یک رژیم غذایی سفت و سخت در پیش گیرند، حتی اگر در برخی موارد 
به معنای گذشتن از سالمتی باشد. شکی نیست که کلستروِل بد، خطر 
ابتال به بیماری های قلبی عروقــی را افزایش می دهد، بیماری هایی که 
علت اصلی مرگ و میر در جهان هستند و همچنین میزان سکته مغزی 
را کــه پنجمین علت مرگ و میر در جهان اســت را افزایش می دهند. 
اما در عین حال، علم در حال پیشــرفت اســت و راه های جلوگیری از 
چنین شرایطی نیز به همین ترتیب در حال توسعه است.در حال حاضر 
در آزمایش جدیدی که توســط شــرکت بیوتکنولوژی آمریکایی »ورو 
تراپیوتیک«)Verve Therapeutics( انجام شــده اســت، یک داوطلب در 
نیوزیلند برای کاهش کلســترول بد خود تحت عمل ویرایش دی ان ای 
قرار گرفته است.دانشمندان می گویند، انتظار می رود این درمان به طور 
دائم سطح LDL یا همان کلسترول بد را در خون این بیمار کاهش دهد.
محققان در طول این آزمایش، از نســخه متفاوتــی از ابزار ویرایش ژن 
»کریســپر« برای اصالح یک »حرف« از دی ان ای در سلول های کبدی 
بیمار استفاده کردند. این نسخه که »ویرایش پایه« نام دارد، با کریسپِر 
سنتی متفاوت است، زیرا یک حرف واحد از دی ان ای را با حرف دیگری 
جایگزین می کنــد و ژن مورد نظر را برش نمی دهد.این تیم تحقیقاتی 
بر روی ژنی به نام »PCSK۹« تمرکز کرد که به تنظیم ســطح LDL در 
خون کمک می کند. آنها به این نتیجه رســیدند که این فرآیند جدید، 

این ژن را خاموش می کند.

بازگرداندن بینایی به افراد نابینا 
با کمک یک فناوری بی سیم

پایان بیماری های قلبی عروقی با 
ویرایش یک ژن کلسترول

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

جابجایی فیل در ماالوی/ شینهوا

موتورسیکلت جالب تسال مدل M سایبرسایکل 
خودروهای بسیار معدودی به اندازه تسال سایبرتراک جنجالی ظاهر شده و نظرات مختلفی را ایجاد کرده اند. این خودرو طراحی عادی 
خودروها را نادیده می گیرد و البته باعث الهام بخشــی به محصوالت زیاد دیگری هم شده است. یکی از طراحان حرفه ای به نام ویکتور 
رودریگز گومز محصولی با نام مدل M را طراحی می کند که موتورسیکلتی با الهام از سایبرتراک برای آینده خواهد بود.هدف رودریگز از 
این پروژه ساده و سرراست بوده است. او می گوید در آینده نزدیک افزایش جمعیت به همراه فرهنگ مصرف گرایی باعث خواهد شد نیاز 
به حمل ونقل انفرادی و کارا افزایش پیدا کند. تسال مدل M در صورت تولید می تواند چنین نیازهایی را برطرف کند. اسکچ های طراحی 
این محصول نشان می دهد یک موتور الکتریکی در ارتفاع بسیار پایینی از زمین و روی شاسی نصب شده و مجموعه باتری نیز درست 
باالی آن است. چرخ های خاص این موتورسیکلت نیز ظاهری کاماًل آینده نگرانه ایجاد کرده اند. دسته های کنترل جدید نیز باعث می شوند 
این موتورسیکلت فوق العاده نرم و روان به نظر برسد و البته در طراحی آن ها از محصوالت تسال هم الهام گرفته شده است. چراغ پشتی 
این وسیله نقلیه نیز به نام آن یعنی M اشاره دارد.رودریگز همچنین روشی هوشمندانه برای افزایش کاربری های این موتورسیکلت اتخاذ 

کرده است. بخش بزرگی از این موتورسیکلت را می توان به عنوان فضای ذخیره ای جداشدنی استفاده کرد. 

نیمکت تیم ملی در جام جهانی بدون تغییر

اسکوچیچ ماندنی شد
پس از کش و قوس های فراوان پیرامون سرنوشــت نیمکت سرمربی گری تیم ملی فوتبال، با تصمیم هیات رئیسه و کمیته فنی 
فدراسیون فوتبال، دراگان اسکوچیچ در سمتش ابقا شد.به گزارش ایسنا، هفته قبل اعضای کمیته فنی فدراسیون فوتبال به اتفاق 
آرا صالحیت فنی دراگان اسکوچیچ را برای ادامه کار به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران رد کردند اما تصمیم نهایی درباره 
این مربی کروات به جلسه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال موکول شد.جلسه اعضای هیات رییسه فدراسیون فوتبال در خصوص 
وضعیت نیمکت تیم ملی،روز )یکشنبه( در محل مرکز ملی فوتبال ایران برگزار شد و اعضای آن در نهایت به جمع بندی رسیدند. 
بر همین اســاس دراگان اســکوچیچ، مربی کروات تیم ملی در این سمت ماندنی شد.این اتفاق در حالی افتاده است که پیش از 
این از گزینه هایی همچون امیر قلعه نویی، علی دایی و کارلوس کی روش به عنوان گزینه سرمربیگری تیم ملی یاد می شد.احسان 
اصولی بعد از جلسه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال با اعضای کمیته فنی این فدراسیون که درباره تعیین تکلیف سرمربی تیم ملی 
برگزار شد، اظهار کرد: در جلسه امروز به شکل مشترک با کمیته فنی صحبت کردیم و نقطه نظرات عزیزان گرفته شد، بعد از آن 
اعضای هیات رئیسه بر اساس مولفه ها گفت وگو کردند و قرار شد آقای اسکوچیچ به کارش ادامه بدهد و ما با توجه به قراردادی 

که داریم به کار ادامه خواهیم داد.
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شنبه گلوریا
داستان های اسپانیایی موجود در کتاب شنبه گلوریا ساده 
و متنوع هستند و هر خواننده ای می تواند از خواندن آن ها 
لذت ببرد. ماریو بندتی درباره داستان کوتاه، زمانی گفته 
بود: »ما گوشــه ی دنجی از قاره ی امریکاییم که در آن 
نه نفت پیدا می شود، نه سرخپوست، نه ماده  ی معدنی، 
نه آتشفشــان و نه حتی ارتشی که کودتا کند. ما کشور 
کوچک داستان کوتاهیم.«ماریو بندتی که پدر و مادرش 
مهاجرانی ایتالیایی بودند در ســال ۱۹۲۰ در اروگوئه به 
دنیا آمد. از همان کودکی شــیفته ادبیات بود و در سال 
۱۹۴۵ اولین کتابش را منتشــر کرد. او در سال ۱۹۶۰ 
به انتشار رمان »وقفه« به شهرت بین المللی رسید. آثار 
ماریو بندتی را آینه ی تمام نمای تحوالت سیاسی اروگوئه 
می دانند که بعد از کودتای ۱۹۷۳ ممنوع شد. بندتی به ناچار از وطن رفت اما همچنان از قلم خود بهره 
برد تا اتفاقات امریکای التین را محکوم کند و درک بهتری از این رخدادها به مخاطبان ارائه دهد. پس از 
بازگشت دموکراسی، بندتی به وطن برگشت و نهایتاً در سال ۲۰۰۹ درگذشت. دولت اروگوئه روز مرگ 
ماریو بندتی را روز ملی بزرگداشــت او در ادبیات امریکای التین نامید. داستان های کتاب شنبه گلوریا 
موضوعات مختلفی را شامل می شود: از موضوعات سیاسی گرفته تا موضوعات عاشقانه. اما شاید بتوان 
گفت نقطه مشترک در میان همه آن ها »مردم عادی« است. مردمی که به نظر می رسد در حاشیه قرار 
دارند و کسی توجه ای به آن ها ندارد. مثال یک کارمند، پسربچه ای هفت ساله در یک خانواده معمولی، 
مردی که زنش به او خیانت می کند، پسری معمولی که یک مِن دیگر دارد و… .ظاهر داستان های ماریو 
بندتی با درون آن متفاوت اســت. هنگامی که در هر داستان دقیق می شویم و از نزدیک به جنبه های 

مختلف آن توجه می کنیم به نکته ای کامال متفاوت از ابتدای داستان پی می بریم. ....

ناصر تقوایی
ناصــر تقوایی )زادهٔ ۲۱ تیر ۱۳۲۰ در آبادان فیلم ســاز، 
عّکاس و نویســندهٔ ایرانی اســت. تقوایی با فیلم سازان 
دیگری مانند بهرام بیضایی، مسعود کیمیایی، داریوش 
مهرجویــی، علی حاتمــی و امیر نادری از پیشــگامان 
جنبشــی در سینمای ایران به شــمار می رود که برخی 
موّرخان بعدتر آن را »موج نوی سینمای ایران« نامیدند.
تقوایی پیش از آغاز کار در ســینما، جذب تلویزیون شد 
و با ساخت سریال تلویزیونی مورد توجه قرار گرفت. وی 
کارگردان سریال معروف تلویزیونی دایی جان ناپلئون و 
همچنین برنده جایزه پلنگ برنزی جشنواره فیلم لوکارنو 
برای فیلم ناخدا خورشید در سال ۱۹۸۸ می باشد. ناصر 
تقوایی در تاریخ ۲۱ تیرماه۱۳۲۰ در آبادان به دنیا آمد.
پدرش، علی، کارمند اداره گمرک بود و به همین رو او ناگزیر بود تا همراه پدر به نواحی مرزی جنوب 
بندرعباس ســفر کند. از همان سال های نوجوانی به ســینما و ادبیات عالقه مند شد.وی دانش آموخته 
دبیرســتان رازی آبادان است.او همچنین پســرخاله ســیروس مقدم )کارگردان( می باشد.در کارنامه 
فیلمسازی تقوایی ۶ فیلم بلند و یک اپیزود از فیلم بلند )اپیزود »کشتی یونانی« از مجموعه »قصه های 
کیش« - ۱۳۷۷( دیده می شود که سه تای آن را پیش از انقالب و سه تا را پس از انقالب ساخته است. 
تقوایی یک ســریال مشــهور هم ساخته که مردم او را بیشــتر با این مجموعه می شناسند. دایی جان 
ناپلئون نوشته ایرج پزشکزاد، از سریال های ماندگار تلویزیون ایران است. اما پیش از همه اینها تقوایی 
مستندســاز بوده. »تاکسی متر« که در ســال ۱۳۴۶ برای تلویزیون ساخته شد، نخستین فعالیت او در 
عرصه فیلمسازی محسوب می شود. مستندهایی چون »مشهد قالی«، »فروغ فّرخزاد ۱۳ دی ۱۳۱۳ - 

۲۴ بهمن ۱۳۴۵«، »اربعین« و »باد جن« مهم ترین مستندهای تقوایی اند

سینما

»ورنر هرتسوک« ســینماگر برجسته آلمانی با تمجید 
از آثار عباس کیارستمی، فیلمســازی او را در باالترین 
سطح ممکن توصیف کرد.به گزارش ایسنا به نقل از مجله 
فرهنگی »فار اوت«، »ورنر هرتسوک« به واقع حضوری 
بی نظیر در دنیای سینما دارد و به خاطر شاهکارهایش 
که همچنان جرقه های گفتگوهای پر جنب و جوش را در 
میان طرفداران و محققان می افزاید، بسیار مورد احترام 
اســت که با ســاخت فیلم های جاودانه ای چون »آگیره 
خشــم پروردگار« و همچنین »اشتروشــک« همچنان 
به عنوان بخش مهمی از گفتمان پیرامون ســینما باقی 
مانده است.»هرتسوک« عالوه بر فیلم های بلندش، عالقه 
زیادی به فیلم سازی مستند نیز داشته و خودش چندین 
پروژه مســتند را کارگردانی کرده و در کنار آن در سال های اخیر مستندهای زیادی از جمله »فایربال: 
بازدید کنندگان از دنیای تاریک تر« را نیز تهیه کنندگی کرده که در ســال ۲۰۲۰ منتشر شد.به دلیل 
شهرت او در محافل سینمایی، نظرات »هرتسوک« در مورد آموزش سینمایی نیز اغلب به طور گسترده 
ای منتشر می شود. این کارگردان آلمانی همیشه از مدارس فیلم انتقاد کرده است و خودش کارگاه هایی 
با دانشجویان برگزار می کند و از آن ها می خواهد با فراگیری عادت زیاد خواندن، خارج از چارچوب فکر 
کنند.تمایالت ادبی »هرتسوک« نیز ذائقه او را در سینما شکل داده است، زیرا کارگردانانی که او دوست 
دارد اغلب فیلم هایی می ســازند که حساسیت های مشابهی دارند. در حالی که او فیلمسازان معاصری 
مانند »جاشوا اوپنهایمر« را ستوده اما به ندرت فیلم های زیادی را توصیه می کند، مگر زمانی که صحبت 
از یک کارگردان باشد، آن هنرمند کسی نیست جز عباس کیارستمی چهره برجسته موج نوی سینمای 

ایران که آثارش به شیوه های هیجان انگیزی، مفهوم دوباره ای از مدیوم سینمایی ارائه کرد.

عباس کیارستمی از نگاه »ورنر هرتسوک«
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