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تهران- ایرنا- فرمانده کل سپاه با بیان اینکه تحول در راهبرد دفاعی نیروی زمینی مبتنی بر نوع تهدیدات بزرگ تکامل پیدا می کند، گفت: با تدابیر اخیر فرمانده 
معظم کل قوا نیروی زمینی سپاه در موقعیت یک تحول اساسی قرار گرفته است.به گزارش حوزه دفاعی ایرنا، سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده کل سپاه  
پاســداران انقالب اســالمی در گردهمایی سراسری فرماندهان و مسئوالن نیروی زمینی سپاه که در مشهد مقدس برگزار شد، طرح تحول در راهبرد دفاعی نیروی 
زمینی را تشریح و آن را مبتنی بر نوع و مقیاس تهدیدات نوین و بزرگ دانست. سرلشکر سالمی با بیان این که منبع قدرت سپاه، نیروی زمینی و این نیرو قلب و 

روح سپاه و منبع اصلی هویت آن است، گفت: با تدابیر اخیر فرمانده معظم کل قوا، نیروی زمینی ما در موقعیت .....

www.sobh-eqtesad.ir

سرلشکر سالمی:

نیروی زمینی سپاه در موقعیت یک تحول اساسی قرار گرفته است
info@sobh-eqtesad.ir

امیرعبداللهیان:
 دریافت پیام از عربستان

وزیر امور خارجه گفت: هفته گذشته پیامی 
از وزیر خارجــه عراق دریافــت کردیم که 
طرف ســعودی آمادگی دارد گفت وگوها از 
فاز امنیتی وارد فاز سیاســی و علنی شود و 
ما نیز اعــالم آمادگی کردیم که گفت وگوها 

در سطح سیاســی ادامه یابد و در نهایت روابط دیپلماتیک به حالت 
طبیعی بازگردد.به گزارش خبرنگار گروه سیاست خارجی خبرگزاری 
فارس، حســین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران )پنجشنبه( ۳۰ تیر ماه در برنامه صف اول شبکه خبر به تشریح 

آخرین تحوالت در حوزه سیاست خارجی پرداخت.

 دکترین سیاســت خارجی متوازن، دیپلماسی پویا و تعامل 
هوشمند

وی در ایــن گفت وگو درباره روابط با همســایگان و رفت و آمدهای 
انجام شــده به ایران با بیان این که سیاست خارجی دولت سیزدهم 
مبتنی اســت بر دکترین سیاست خارجی متوازن، دیپلماسی پویا و 
تعامل هوشــمند، گفت: در چارچوب این دکترین، سیاست خارجی 
دولت جدید یکی از اولویت های اساسی خودش را همکاری و تعامل 
هر چه بیشتر با همسایگان قرار داده است و دیگر اولویت ما تمرکز بر 
همکاری با آسیاست به عنوان پدیده نوظهور قرن جاری و ظرفیت های 
فراوان این قاره.وزیر خارجه ادامه داد: اگر در سفرهای رئیس جمهور 
و رفت و آمدها در ۱۱ ماه گذشته مالحظه کرده باشید سعی کردیم 
بخش های خاموش دیپلماســی همســایگی را فعال کنیم. در حوزه 
همســایگان شمالی و برخی کشــورها مثل ترکمنستان، آذربایجان 
و قزاقســتان دارای ظرفیت های بســیار مهمی در حوزه دوجانبه و 
همکاری های اســتانی هستند. در شروع به کار دولت جدید سیاست 

خارجی را در این حوزه ها از تحرک الزم برخوردار نمی دانستیم.

سفرای امارات و کویت بزودی به تهران می آیند
وی درباره دور بعدی مذاکرات با عربستان سعودی هم گفت: در حوزه 
همسایگان حاشیه جنوبی خلیج فارس، بعد از سال ۱۳۹۵ عربستان 
تصمیم به قطع رابطه دیپلماتیک با ایران گرفت و برخی کشــورهای 
حوزه خلیج فارس در همراهی با عربستان سطح مناسبات دیپلماتیک 
را از ســفیر به کاردار کاهش دادند. با اقداماتی که در شــروع به کار 
دولت جدید انجام شــد کشــورهای حوزه خلیج فارس برای تحلیف 
آقای رئیســی دعوت شدند و تالش شــد با برنامه های عملی از همه 
ظرفیت های سیاســی، دیپلماتیک و ... در تقویت مناســبات با این 
کشورها استفاده کنیم.به گزارش فارس، وزیر خارجه بیان کرد: امارات 
تصمیم گرفت سفیر به تهران وارد کند و بزودی سفیر این کشور وارد 
تهران می شــود. کویت سفیر خودش را معرفی کرد و ما هم موافقت 
کردیم و ظرف روزهای آینده سفیر جدید کویت وارد تهران می شود.

پیامی که از عربستان دریافت کردیم
امیرعبداللهیان در مورد عربستان نیز گفت: پنج دور مذاکره با عربستان 
داشــتیم که مذاکرات در ســطح امنیتی انجام شد و پیشرفت هایی 
حاصل شــد و توافقاتی درباره چگونگی برگزاری حج تمتع داشتیم 
که امســال شاهد برگزاری حج خوبی بودیم و همچنین در خصوص 
آماده ســازی بازگشایی سفارتخانه ها. در هفته گذشته پیامی از وزیر 
خارجه عراق دریافت کردیم که طرف سعودی این آمادگی را دارد که 
گفت وگوها از فاز امنیتی وارد فاز سیاسی و علنی شود که ما نیز اعالم 
آمادگی کردیم که این گفت وگوها در ســطح سیاسی ادامه یابد و در 
نهایت منجر به بازگشت روابط دیپلماتیک ایران و عربستان به حالت 

طبیعی خودش شود.

 منافع خود را به یک کشور خاص چه در شرق و یا غرب گره 
نمی زنیم

امیرعبداللهیان ادامه داد: در سیاست خارجی دولت سیزدهم نگاه 
به شرق و غرب در چارچوب سیاست خارجی متوازن در دستورکار 
ماســت. کار با اروپا، آمریکای التین، آسیا و همه بخش های جهان 
مورد توجه جدی اســت. این بدان معنا نیست که منافع خود را به 
یک کشــور خاص چه در شــرق و یا غرب گره بزنیم. منافع خود 
را به موضوعات و حوزه هایی که بیشــترین دستاورد را برای کشور 
داشته باشــد، گره می زنیم. شاید گاهی اوقات به دلیل نوع نگاهی 
که در داخل کشــور ما و در بین اندیشــمندان و افراد اهل نظر و 
تحلیل وجود دارد ممکن اســت دیداری با پوتین داشــته باشید و 
به یکباره  می بینید در فضای رســانه ای کشور برخی یک خطی را 
دنبال می کنند که این تابلوی نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسالمی 
وزارت خارجه را جای دیگری منتقل کنید و چرا شــما این نگاه را 
که حضرت امام دنبال می کردند و مقام معظم رهبری بر آن تأکید 
دارند، تغییر می دهید.وی گفت: در حالی که ما کاری که در دستگاه 
دیپلماسی انجام می دهیم می گوییم در حوزه استقالل سیاسی، نه 
شرق، نه غرب، نه آمریکا و نه روسیه و نه هیچ طرف دیگر، ولی در 
حوزه منافع کشور و ملت و استفاده از امکاناتی که در جهان وجود 
دارد و ما نیاز داریم و در حوزه ظرفیت هایی که ما داریم، اتفاقا شعار 
ما در دســتگاه دیپلماسی هم شرق هست و هم غرب و کار با همه 

بخش های جهان است.

 انتقام خون شهید سلیمانی را وظیفه قطعی خود می دانیم
رئیس دستگاه دیپلماســی درباره پرونده ترور شهید قاسم سلیمانی 
نیز بیان کرد: موضوع ســردار سلیمانی مسئله ای نیست که هیچگاه 
به فراموشی سپرده شود این مسئله آنقدر عمق دارد که حتی پوتین 
در ســفرش به تهران در دیدار با مقام معظم رهبری و آقای رئیسی 
به جایگاه و نقش مهم ســردار سلیمانی اشاره کرد. در وزارت خارجه 
کمیته پیگیری حقوقی بین المللی که وجود داشت را کامل تر کرده و 

به کار سرعت دادیم...
ادامه در صفحه دوم

دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا اعالم کرد
افزایش ۶ برابری مبتالیان سرپایی کرونا 

دبیر کمیته علمی کشــوری مقابله با کرونا نسبت به افزایش مراجعات ناشــی از این بیماری هشدار داد و 
درباره عالیم بیماران، پروتکل های درمانی در موج جدید، مدت زمان قرنطینه مبتالیان و ... توضیح داد.دکتر 
حمیدرضا جماعتی در گفت وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت کرونا در کشور، گفت: تعداد بیماران مبتال 
به کووید ۱۹ در کشور که به صورت سرپایی مراجعه می کنند نسبت به هفته قبل تقریبا دو برابر و نسبت به 
چندین هفته قبل حدود ۶ برابر بیشتر شده است. با توجه به اینکه تعداد موارد بستری نیز بیش از ۱.۶ برابر 
افزایش داشته است، در نتیجه تعداد مرگ و میرهای روزانه هم دو رقمی شده است و پیش بینی این است 

که این روند تا حدود سه هفته آینده ادامه داشته باشد.

مرگ و میر کمتر مبتالیان اُمیکرون نسبت به دلتا
وی افزود: البته با توجه به اینکه بیش از ۵۰ درصد ســویه ای که در کشــور ما وجود دارد، مشابه کشورهای 
دیگر BA۵ اســت، میزان مرگ و میر به دلیل اینکه درگیری سیستم تنفسی )طوفان سیتوکاینی( در ابتال 
به این ســویه نسبت به سویه دلتا بسیار کمتر اســت؛ به همین دلیل میزان مرگ و میر در این سویه های 

جدید کمتر است.

سرایت پذیری BA5 تا ۶ برابر بیش از دلتا
او تاکید کرد: البته نباید فراموش کنیم که قدرت ســرایت زایی زیرسویه BA۵ بسیار باال است؛ به شکلی که 
هر یک فرد مبتال قابلیت انتقال ویروس به حدود ۱۸ نفر را دارد و این درحالی است که در سویه دلتا قابلیت 
سرایت پذیری بیماری حدودا ۳ بود و هر یک نفر مبتال به ویروس کرونای دلتا می توانست سه نفر را آلوده 
کند. سرایت زایی باالی زیرسویه BA۵ سبب درگیری تعداد افراد بیشتری می شود و افراد با سن باال،  بیماران 
زمینه ای، کســانی که نقص سیستم ایمنی دارند، کسانی که واکســن نزدند و... در ریسک باالتری از ابتال، 
بستری شدن و مرگ و میر قرار دارند؛ از این رو پیشنهاد اکید ما همچنان استفاده از ماسک و تزریق دزهای 
یادآور واکسن است تا بتوان حدود زیادی از بستری شدن و مرگ و میر افراد مبتال جلوگیری کرد.دبیر کمیته 
علمی کشــوری مقابله با کرونا، اظهار کرد: تمام کســانی که بیش از ۱۸ سال سن دارند و از تزریق آخرین 

دز واکسن شان بیش از شش ماه گذشته است می بایست برای تزریق دز یادآور واکسن کرونا مراجعه کنند.

قله موج هفتم تا هفته های آتی
وی با اشــاره به شــکل گیری موج هفتم کرونا در کشــور، تصریح کرد: با توجه به پیش بینی متخصصین 
اپیدمیولوژی اگر اقدامات بهداشتی از جمله استفاده از ماسک و تزریق دزهای یادآور واکسن انجام شود، پیکی 
مشابه آنچه که در اسفندماه ۱۴۰۰ در مورد امیکرون و در یا تابستان سال قبل با دلتا تجربه کردیم را مجددا 
تجربه نخواهیم کرد و به نظر می رسد با توجه به اینکه بیماری با BA۵ مالیم تر است، بتوانیم با کمترین میزان 
مرگ و میر از قله عبور کنیم. با توجه به مطالعات صورت گرفته به نظر می رسد این پیک با شیب کمی از 
مرگ و میر تا چند هفته آینده سپری شود. زمانبندی پیش بینی شده این است که تقریبا تا اکتبر پیک را 
تجربه کنیم و پس از آن منحنی به سمت پایین پیش برود.او ادامه داد: ان شاءاهلل تجربه تلخ مرگ و میرهای 

سه رقمی ناشی از کرونا را در این موج تجربه نخواهیم کرد.

علل کاهش مرگ و میر در مبتالیان جدید کرونا
جماعتی درباره عالئم مبتالیان به دو زیرسویه BA۴ و BA۵، تصریح کرد: عالئم خاصی وجود ندارد که بتوان 
 BA۵ و BA۴ گفت ابتال به این دو زیرسویه را تغییر می دهد که اگر این عالئم وجود داشته باشد نشانه ابتال به
است. عالئم مشابه عفونت های تنفسی دیگر یعنی تب،  ضعف، بی حالی، بدن درد، گلودرد، سردرد، اختالل در 
شنوایی، سرگیجه،  تهوع، استفراغ و... است و عالئم درگیری سیستم تنفسی تحتانی در این زیرسویه خیلی 

کمتر است و به همین دلیل میزان بستری شدن و مرگ و میر کمتر است.

.مبتالیان کرونا در موج جدید چند روز قرنطینه باشند؟
او با اشاره به این که بسته به شرایط بیمار مدت زمان قرنطینه متفاوت است،  بیان کرد: برای بیماران با عالئم 
خفیف قرنطینه از ۵ تا ۷ روز و برای بیماران با عالئم متوسط و بیشتر، قرنطینه تا ۱۰ روز توصیه می شود؛ 
البته تاکید این است که پس از گذشت این دوران و حضور مجدد در جامعه از ماسک های استاندارد استفاده 
کنند.وی تاکید کرد: محدودیتی که کمیته علمی همواره بر آن تاکید دارد حفظ فاصله فیزیکی، استفاده از 

ماسک و تزریق دزهای یادآور واکسن است.

رئیس جمهور گفت: ما اعتقاد داریم در کشور با وجود مشکالت، اما راهکار 
برای برون رفت از مشکالت وجود دارد که این راهکار را در دست بیگانگان 
نباید دید، چرا که در دستان توانمند مردم است.به گزارش خبرگزاری فارس 
از اراک، ســید ابراهیم رئیسی ظهر دیروز در جمع مردم خمین اظهار کرد: 
مردم خمین راه امام را راه خودشان قرار دادند و در این راه نشانه های صدقی 
وجود دارد که از این نشــانه ها، شهدا و جانبازان این شهرستان هستند.وی 
افزود: اولین نکته ای که در این شهرســتان که بسیار اولویت دارد، مسئله 
اشتغال اســت، خانواده ها باید بتوانند کاری در شــان خود داشته باشند، 
این حق مردم اســت و دولت در این زمینــه خود را دارای وظیفه می داند.

رئیس جمهور با اشــاره به بازدید از مجموعه انرژی های پاک بیان کرد: کار 
خوبی در این زمینه آغاز شــده، افزایش تولید و کار دانش بنیان به توسعه 
منطقه کمک خواهد کرد و قرار اســت اقداماتی از ســوی دولت در زمینه 
امکانات از جمله زمین و تأمین گاز صورت گیرد تا مدیران مجموعه بتواند 
نسبت به تولید کار بسیار خوب انجام دهند.آیت اهلل رئیسی با بیان اینکه این 
نوع فعالیت ها برای کشور تولید قدرت به همراه دارد، اظهار کرد: هر کاری 
تولیدی که صورت گیرد، کشــور را مســتقل تر کرده و نیاز به بیگانگان را 
کاهش می دهد، هر کاری که در راستای تولید صورت گیرد، در جهت تولید 
و قدرت برای کشور است.وی ادامه داد: کشور قدرتمند مؤلفه های متنوعی 
دارد که یکی از آنها این اســت که کشــور بتواند نیازهای مختلف از جمله 
نیازهای کشــاورزی و صنعتی را رفع کند و در این عرصه ها جایگاه واالیی 
داشته باشد.رئیس جمهور با بیان اینکه خصوصی سازی نادرست و واگذاری 
به افراد نادرســت کار را به جایی کشانده که کارخانه ها دچار تعطیلی و یا 
تولید کم شــده اند، بیان کرد: اولویت دولت فعال سازی این واحدها است و 
با طرح های نوین اشتغال را احیا کنیم، کلنگ زنی های جدید در دستور کار 
دولت نیست. آیت اهلل رئیسی ادامه داد: باید مشکالت کشاورزی و دامداری 
در شهرستان خمین برطرف شــود، گام هایی در این زمینه برداشته شده 
است، مشکل آب در خمین از جمله مسائلی است که باید به آن بپردازیم، 
بحث نزوالت آسمانی باید همه دست به سوی آسمان دراز کنیم تا نزوالت 
افزایش یابد، اما امکان اینکه مشــکل آب کشــاورزی خمین حل شود، از 

محورهای مورد تأکید است که حتماً پیگیری خواهد شد.

راهکار برون رفت از مشکالت را نباید در دست بیگانگان دید
 رئیســی تاکید کرد: ما اعتقاد داریم در کشور با وجود مشکالت، اما راهکار 

برای برون رفت از مشکالت وجود دارد که این راهکار را در دست بیگانگان 
نباید دید، چرا که در دســتان توانمند مردم است، با وجود همه تحریم ها و 
تهدید، با وجود همه مشکالتی که دشمن ایجاد کرده با امکانات و ظرفیت 
و نیروی انسانی کارآمد  در جامعه امکان برون رفت از مشکالت وجود دارد.
وی گفت: ما تابع آن امامی هستیم که با »ما می توانیم« آغاز کرد، تابع آن 
رهبری هستیم که در همه حرکت ها »ما می توانیم« را به همه ما آموخت و 
تابع سردار سلیمانی و شهدای بزرگواری هستیم که با وجود همه مشکالت 

کارهای بزرگ آفریدند.

آینده کشور را آینده ای روشن و درخشان می بینیم
رئیس جمهور با بیان اینکه عقیده و باور دولت این اســت که با وجود همه 
مشکالت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی این توان در کشور وجود دارد که با 
موفقیت از مشکالت عبور کنند، بیان داشت:  آینده کشور را آینده ای روشن 
و درخشــان می بینیم و معتقد هستیم آینده کشور با مشکالتی که وجود 
دارد، با ظرفیت مادی و معنوی وجود در کشور و با هدایت های مقام معظم 
رهبری درخشان خواهد شد.رئیســی ادامه داد: دولت در مسائل اقتصادی 
هر بســتر اقتصادی که در آن فســاد، رانتخواری و ضد وبند وجود دارد، به 
جای مبارزه با معلول ها، با علت ها مبارزه خواهد کرد، به دنبال این اســت 
ســاختارهای فســادزا را اصالح کند، در این راه ممکن است مشکالتی در 
ابتدا رخ دهد، اما یقین داریم اصالح این بسترهای  فسادزا  می تواند شرایط 

اقتصادی را برای فعال اقتصادی بهبود ببخشد.

 با هر امری که امور مردم را دچار وقفه کند، مبارزه می کنیم
وی بیان داشت: با فساد، رشوه، و هر امری که امور مردم را دچار وقفه کند، 
مبارزه می کنیم، و در این مبارزه مردم با ایستادگی در کنار دولت خواهند 

بود و با پشتوانه مردم این راه را با قدرت ادامه خواهیم داد.

سرمایه گذاری داخلی و خارجی خوبی در کشور در حال انجام است
رئیسی با بیان اینکه مهار تورم از نگرانی ها و برنامه های دولت است، اظهار 
کرد: سرمایه گذاری داخلی و خارجی خوبی در بخش های مختلف در کشور 
در حال انجام اســت که آثار ضدتورمــی دارد و می تواند تورم را در جامعه 
کنترل کند و قطعا نتیجه  همکاری و همراهی مردم با دولت و مســووالن 

ریشه کنی اساسی فساد و رانت خواری است.

بر اساس  اعالم بانک مرکزی:

رشد اقتصادی با نفت ۴.۴ و بدون نفت ۳.۹ درصد شد
افزایش 10 درصدی مستمری بازنشستگان سایر سطوح باطل شد؛

دو سناریو برای افزایش حقوق 
مستمری بگیران

توسط رئیس کل بانک مرکزی تشریح شد؛

جزئیات توافقات پولی بانکی ایران و روسیه

باالخره پس از گذشــت حدود ۴ ماه از ســال، باالخره افزایش ۱۰ درصدی مستمری بازنشستگان سایر سطوح 
باطل شد.به گزارش خبرآنالین، محمدباقر قالیباف، چهارشنبه، بیست و نهم تیر، در نامه ای ابطال دو مصوبه هیات 
دولت را اعالم کرد. این مکاتبه به معنی اعالن نظر رســمی مجلس، درباره مصوباتی اســت که دولت ماه گذشته 
درباره افزایش حقوق و دســتمزد کارگران شــاغل و بازنشسته داشت. در متن این نامه به استناد ماده ۹۶ قانون 
تامین اجتماعی، مصوبه دولت مغایر با قانون تشخیص داده شد.در مصوبه مورد اشاره که در ماه های گذشته منشاء 

اختالف میان گروهی.....

آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد؛

خروج سرمایه ۹.۳ میلیارد دالری در سال ۱۴۰۰

جزئیات تفاهم نامه 40 میلیارد دالری ایران و روسیه

بهره برداری فاز ۱۱ پارس جنوبی تا پایان امسال

رئیس جمهور: 

 راهکار برون رفت از مشکالت در دستان توانمند
 مردم است
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 توصیه های چند باره وزارت بهداشت
افزایش فوتی های تب کریمه کنگو به ۵ نفر 

رییس گروه مدیریت بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان وزارت بهداشت با اشاره به افزایش تعداد مبتالیان و جانباختگان تب کریمه کنگو 
در کشــور، مجددا نســبت به ذبح بهداشتی دام و پخت کامل گوشــت دام جهت مصرف تاکید کرد.دکتر بهزاد امیری در گفت  وگو با ایسنا، درباره 
آخرین آمار ابتال به تب کریمه کنگو در کشــور، گفت: از ابتدای امســال تا ۲۹ تیرماه، ۵۷ نفر به این بیماری مبتال شدند که ۵ نفر از آنها جان خود 
را از دســت دادند.وی با اشــاره به اینکه بیماری تب کریمه کنگو از جمله بیماری های مشترک بین انســان و حیوان است، افزود: خوشبختانه پس 
از عید قربان در روزهای اخیر با افزایش ناگهانی موارد مبتال به این بیماری روبرو نبوده ایم و روند شناســایی بیماران مشــابه الگویی که از اول سال 
داشتیم، به شکل تک گیر پیش می رود.وی با اشاره به اینکه راه های انتقال بیماری به سه روش است، بیان کرد: اول از طریق گزش نیش کنه است 
که یا ممکن است خود کنه انسان را نیش بزند یا اینکه کنه روی بدن باشد و انسان دانسته یا ندانسته آن را لِه کند. راه انتقال بعدی از طریق خون، 
مایعات و ترشحات آلوده دام به انسان است که این در زمان ذبح دام یا انتقال امعاء و احشاء دام اتفاق می افتد؛ البته اگر فرد گوشت و احشاء دام را 
به شکل خام یا درست پخته نشده مصرف کند هم احتمال ابتالیش به بیماری وجود دارد. راه انتقال سوم هم از بیمار آلوده به سایر انسان ها است.

او تاکید کرد: گوشت دام ذبح شده نیز قبل از مصرف باید به مدت حداقل ۲۴ ساعت در دمای ۴ درجه سانتی گراد در یخچال قرار داده شود و جگر 
و ســایر امعاء و احشاء دام، پس از ۴۸ ســاعت نگهداری در دمای چهار درجه سانتی  گراد، مصرف شوند.امیری به مردم توصیه کرد: بهتر است، دام 
را از میادین عرضه مجاز دام خرید کنند؛ چراکه این مراکز تحت نظر ســازمان دامپزشــکی است. ذبح دام باید در کشتارگاه ها انجام شود، چراکه در 
تمامی کشــتارگاه های مجاز دام، دامپزشــکان حضور دارند و دام را قبل و بعد از ذبح بررسی و معاینه می کنند. برخی از انواع بیماری در دام ها نظیر 

CCHF عالئم ظاهری مشخصی ندارند و فقط دامپزشکان و کارشناسان بهداشتی قادر به تشخیص آن هستند.
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از سوی سخنگوی وزارت خارجه انجام شد
همدردی با خانواده قربانیان،دولت وملت عراق

ســخنگوی وزارت امور خارجه گلوله باران شــهر زاخو در عراق را که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از مردم عادی شد، 
محکوم کرد.به گزارش ایسنا، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه  ضمن ابراز همدردی با خانواده های قربانیان، دولت و 
ملت عراق، بر حمایت قطعی جمهوری اسالمی ایران از ثبات و امنیت عراق تأکید کرد و افزود: جمهوری اسالمی ایران امنیت 
عراق را امنیت خود دانسته و در این زمینه از هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد.گروه اطالع رسانی عراق در بیانیه ای اعالم کرد که 
در رأس ســاعت ۱۳:۵۰ به وقت محلی امروز ۲۰ ژوئیه، روســتای برخ در ناحیه درکار از توابع شهرستان زاخو در استان دهوک 
کردستان عراق در آماج حمالت توپخانه ای شدید قرار گرفت که به کشته شدن هشت شهروند و زخمی شدن ۲۳ شهروند دیگر 
که همه آنها از گردشــگران بودند، انجامید.گروه اطالع رســانی امنیتی عراق تاکید کرد که فرمانده کل نیروهای مسلح دستور 
تحقیقات فوری درخصوص این رخداد و اعزام وزیر خارجه و معاون فرمانده عملیات مشــترک و دبیر شــخصی خود و فرمانده 
نیروهای گارد مرزی به محل این رخداد را جهت اطالع از جزئیات رخداد و عیادت از مجروحان داده است.پیشتر خبرنگار روسیا 

الیوم با بیان اینکه یک هواپیمای ترکیه ای یک منطقه گردشگری را در اقلیم کردستان هدف قرار داد.

بررسی سیاست های کلی برنامه هفتم در مجمع تشخیص؛
دارایی ها، بدهی ها و تعهدات دولت باید شفاف شود

مجمع تشــخیص مصلحت نظام در ادامه بحث و بررســی بر روی سیاســت های کلی برنامه هفتم توسعه، بر لزوم شفاف سازی 
دارایی ها، بدهی ها و تعهدات دولت تاکید کرد.به گزارش تسنیم، مجمع تشخیص مصلحت نظام، عصر دیروز به ریاست آیت اهلل 
آملی الریجانی و با حضور روسای قوای مقننه و قضاییه، دبیر و اعضای مجمع تشکیل جلسه داد. در این نشست که وزیر امور 
اقتصادی و دارایی، معاون سازمان برنامه و بودجه، معاون بانک مرکزی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس نیز حضور داشتند، به 
بحث و بررسی درباره ادامه سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه پرداخته شد. همچنین اعضای مجمع موضوع »واقعی کردن 
منابع، مدیریت مصارف و اجتناب از کسری بودجه و ناترازی عملیاتی دولت« را پس از بحث و بررسی تصویب و همچنین مقرر 
کردند: »احصاء و شفاف سازی دارائی ها و بدهی ها و تعهدات دولت و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و مدیریت 
بدهی ها« در برنامه هفتم توسعه انجام پذیرد.در این جلسه اعضای مجمع تصمیم گرفتند که »طرح های تملک دارایی سرمایه ای 
)عمرانی( نیمه تمام با استفاده از روش های مختلف از جمله: اتمام و تکمیل طرح ها، واگذاری آنها و مشارکت در احداث و بهره 

برداری از آنها در دو سال ابتدای برنامه هفتم تعیین تکلیف شوند.خاطر نشان می شود.

گزیده خبر

امیرعبداللهیان:
 دریافت پیام از عربستان

ادامه از صفحه اول
و یکی از ســفرای کریر و حرفه ای که قبال در نمایندگی دائم ایران در ســازمان 
ملل در ژنو بود به عنوان دستیار و مسئول پرونده حقوقی بین المللی ترور سردار 
سلیمانی و همراهانش قرار دادیم. قوه قضاییه هم به صورت جدی در این زمینه 

کار می  کند و امیدوارم اقدامات ما به نقطه مطلوب برسد.

 دست ردی که به سینه آمریکایی ها درباره پامپئو زده شد
وی گفت: در این پرونده یکی از اقداماتی که در کشــور انجام شــد همه آمران 
و عامالن این ترور در لیســت سیاه تروریستی قرار گرفتند و آنهایی که در این 
لیســت قرار گرفتند خواب راحت ندارند. در حاشیه مذاکره برای لغو تحریم ها، 
واسطه هایی که پیام های آمریکایی ها را می آوردند به ما گفتند فقط برای حفاظت 
پام پئو دو میلیون دالر هزینه می شــود، چرا که او یکی از عوامل مربوط به ترور 
سردار سلیمانی است و در مقطعی در مذاکرات اخیر ما طرف آمریکایی به دنبال 
این بود که این نگرانی خودش را در قالب یک معامله یا بده بســتان با واسطه ها 
برطرف کند که دســت رد قوی به ســینه آنها زده شد و این نشان می دهد که 
موضوع ترور و شــهادت سردار سلیمانی زنده اســت و این موضوع بدون اینکه 
در مســیر حقوقی و بین المللی و پیگیری خودش به نتیجه برسد ما در دستگاه 
دیپلماسی انتقام خون شهید سلیمانی را در مجاری حقوقی، بین المللی و سیاسی 

و پیگیری این مسئله را در همه ابعاد وظیفه قطعی خود می دانیم.

 ریزگردها و حق آبه ها
وزیر خارجه درباره ریزگردها نیز بیان کرد: بخشی از بحران های زیست محیطی 
به جنگ هایی برمی گردد که در دو سه دهه اخیر در منطقه رخ داده است. ایران 
بــرای صلح و ثبات و امنیت پایــدار و دوری از جنگ در منطقه تالش می کند. 
بخشــی از آن به دیپلماسی آب برمی گردد که وزارت خارجه و وزارت نیرو آن را 
در دستورکار دارند. بخشی به هیرمند برمی گردد. تا االن سه بار حضوری و چند 
بار تلفنی در این موضوع با امیرخان متقی سرپرســت وزارت خارجه افغانستان 
صحبت کردم. ســفرهایی به کابل شد و پیشــرفتی که داشتیم مقامات هیأت 
حاکمه سرپرســتی می پذیرند حق آبه ایران باید تامین شود ولی به لحاظ فنی 
می گویند مشکل بارش و ... وجود دارد. از نظر فنی هماهنگی هایی در حال انجام 
اســت. امسال آب را رها کردند، ولی برخی با کارشکنی آب را به سمت دیگری 
منحرف کردند و خود افغان ها نتوانستند استفاده کنند، ولی اقدامات ما در سطح 
سیاســی، امنیتی و اطالعاتی با مقامات حاکم در افغانستان ادامه دارد و به هیچ 

وجه از آن نمی توانیم کوتاه بیاییم.

 سفر 47 هیأت رسمی از آفریقا به ایران 
امیرعبداللهیان درباره سیاســت ایــران در قبال آمریکای التیــن و آفریقا نیز 
بیان کرد: در ۱۰ ماه گذشــته ۴۷ هیأت رســمی از آفریقا به ایران سفر کرد و 
قراردادهای مختلفی منعقد شــد و البته بخش خصوصی جلوتر و موفق تر بوده 
است و کمیسیون های مشترکی در این حوزه برگزار شده و توانستیم به توافقات 
خوبی دست یافته و همکاری ها را شتاب ببخشیم. آنچه تا االن انجام شده الزم 
بوده، ولی کافی نیست و باید قدم های قوی تری برداشت. آفریقا همچنان قاره بکر 

است و در آفریقا ظرفیت های فراوانی وجود دارد.

 آمریکای التین
وی درباره آمریکای التین نیز اظهار داشــت: در آمریکای التین در حوزه نفت و 
انرژی، پتروشیمی و همکاری های پاالیشگاهی و همکاری در حوزه تامین امنیت 
غذایی کارهای خیلی خوبی در ماه های گذشــته انجام شده  و اتفاقات جدیدی 
است که در این حوزه رخ داده است. نگاه به این دو منطقه در چارچوب سیاست 
خارجی متوازن جزو اولویت های مهم ماســت به دلیل بکر بودن این دو حوزه و 
ظرفیت های فراوان آن. البته در دو حوزه علیرغم دور افتاده بودن آنها نگاه آنها به 
ایران و انقالب و امام یک نگاه متفاوت و ویژه ای است که برای ما سرمایه بزرگی 

را ایجاد کرده است.

توافق را به هر قیمت و هر توافقی را نمی خواهیم
وی درباره آخرین وضعیت مذاکرات رفع تحریم ها نیز گفت: سیاســت خارجی 
دولت ســیزدهم در نگاه به برجام این گونه اســت که دولت باید برنامه توسعه 
اقتصــادی پایدار را بدون نگاه به برجام دنبال کند. وزارت خارجه برای توســعه 
اقتصادی پایدار باید همه ظرفیت مطلوب خودش را به کار بگیرد، ولی از طرف 
دیگر وزارت خارجه برای لغو تحریم ها باید در میز مذاکره حضور داشته باشد که 
این نه یک مذاکره بلکه یک کارزار مذاکراتی است.وزیر خارجه بیان کرد: ما االن 
در نقطه ای هستیم که متن آماده ای در مقابل ماست که در بیش از  ۹۵ الی۹۶ 
درصد  محتوا با همــه طرف ها اتفاق نظر داریم، ولی در این متن همچنان یک 
نقص مهم وجود دارد و اینکه مــا باید از مزایای کامل اقتصادی توافق برخودار 
شویم. ما نمی خواهیم از یک روزنه دو بار گزیده شویم.امیرعبداللهیان یادآور شد: 
برای برخوردار شدن از مزایای کامل اقتصادی برجام، آمریکایی ها باید تعهدات و 
تضمین هایی را بپذیرند. این طور نیست که بگوییم در قرارداد بین المللی تضمین 
معنا ندارد، قرارداد برای اجرا نوشــته می شود و برای قاب کردن در طاقچه خانه 
که قرارداد نمی خواهیم. برای رسیدن به توافق خوب،  قوی و پایدار جدی هستیم. 
توافــق را به هر قیمت و هر توافقی را نمی خواهیم.وی گفت: در تبادل پیام ها به 
طرف آمریکایی از طریق اتحادیه اروپا و برخی وزرای خارجه گفته ایم که توافقی 
می خواهیم با متخصات خوب بودن، قوی بودن و پایدار بودن. توافقی یک طرفه 
هم نمی خواهیم که همه منافع ما را تامین کند و طرف های مقابل را هم می فهیم 

و برای این تالش می کنیم.

سرلشکر سالمی:

نیروی زمینی سپاه در موقعیت یک تحول اساسی قرار گرفته است
تهران- ایرنا- فرمانده کل سپاه با بیان اینکه تحول در راهبرد دفاعی نیروی زمینی مبتنی 
بر نوع تهدیدات بــزرگ تکامل پیدا می کند، گفت: با تدابیر اخیر فرمانده معظم کل قوا 
نیروی زمینی سپاه در موقعیت یک تحول اساسی قرار گرفته است.به گزارش حوزه دفاعی 
ایرنا، سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده کل سپاه  پاسداران انقالب اسالمی 
در گردهمایی سراسری فرماندهان و مسئوالن نیروی زمینی سپاه که در مشهد مقدس 
برگزار شد، طرح تحول در راهبرد دفاعی نیروی زمینی را تشریح و آن را مبتنی بر نوع و 
مقیاس تهدیدات نوین و بزرگ دانست. سرلشکر سالمی با بیان این که منبع قدرت سپاه، 
نیروی زمینی و این نیرو قلب و روح سپاه و منبع اصلی هویت آن است، گفت: با تدابیر 
اخیر فرمانده معظم کل قوا، نیروی زمینی ما در موقعیت یک تحول اساســی قرار گرفته 
است که شامل تغییر در نگرش به ابعاد عظیم این نیرو در نبردهای آینده است.وی افزود: 
هر کشــوری که در معرض تهدید اســت، اگر ضعیف دیده شده و در محاسبات دشمن 
ضعیف ارزیابی شود، به او حمله می شود؛ بنابر این باید متناسب با نگاهی که نسبت به 
تهدیدات و امنیت ملی و نظام و انقالب اســالمی داریم، خود را برای این موقعیت آماده 
کنیم.فرمانده کل سپاه با بیان این که هویت سپاه مبتنی بر امنیت آفرینی، جهاد، تدبیر، 
بصیرت و حفظ هویت، عزت، عظمت، آرامش، آبرو، اعتبار و منزلت کشور است، گفت: در 
این میان نیروی زمینی تحول گرای ما، قلب این حقیقت زنده و جاری اســت.وی خاطر 
نشــان کرد: نگاه تحولی ما به ارتقای راهبرد، تاکتیک و تکنیک در نیروی زمینی ســپاه 
متناسب با تحوالت و نوع دفاع در حال و آینده، ناظر بر دفاع از سرزمین و خاک و هویت 
ما اســت.  سرلشکر سالمی با استناد به رهنمودی از امیر مؤمنان علی )ع( که فرمود؛ به 
خدا قســم هیچ ملتی نیست که دشمن، پا در سرزمین او بگذارد و او ذلیل نشود، گفت: 
شما در نبردهای اخیر پیرامونی دیدید که اگر نیروی دفاعی کشوری در روی زمین سست 
قدرت باشد، دشمن، بی رحمانه سرزمین آن را اشغال می کند، از نوامیس عبور می کند 
و مال و جان و شــرف و امنیت و آبرو و حیثیت یک ملت را نابود می کند؛ و اگر دشمن 
پای  در سرزمین ملتی بگذارد، رهاورد آن، تحقیر و نابودی است.  وی تصریح کرد: ما هر 
آن چه قدرت داریم، از منبع زمینی عمل می کنند؛ تاریخ نشان داده است  پادشاهان و 
امپراتوری ها می آیند و می روند اما زمین و جغرافیا و قدر و قیمت و استقالل و تمامیت 
ارضی یک کشور، ثابت می ماند؛ این بدان معنا است که زمین هرگز ارزش راهبردی خود 
را در بقای نظام از دســت نمی دهد. فرمانده کل ســپاه  با اشاره به اهمیت نقش تقویت 

نیروهای دفاعی کشــور در زمین، بیان داشت: نیروی زمینی فقط در دفاع، نقش آفرین 
نیست بلکه در بازدارندگی نقش تعیین کننده دارد؛ زمین در هر نبردی اصالت دارد اما در 
جنگ بزرگ، خود، موضوع جنگ است، پس ما باید متناسب با مقیاس تهدیدات بزرگی 
که فرارو داریم، قدرتمند باشــیم تا همچنان در محاسبات دشمن، تأثیر قاطع بگذاریم و 
این، بازدارندگی است. وی افزود: اگر امروز فکر حمله زمینی در ذهن دشمن منجمد شده 
و به کنار گذاشــته شده است به این دلیل نیست که اراده حمله در زمین ندارد، نه، این 
به دلیل قدرت ســازی در نیروی زمینی و به دلیل نتیجه ای اســت که در نبرد انسانی، 
نمی تواند از این نیرو عبور کند.  سرلشکر سالمی با اشاره به اینکه برای نبردهای کوتاه و 
درگیری های محدود، عالوه بر نیروی زمینی سایر قدرت ها نیز قطعا بسیار مؤثر خواهند 
بود تصریح کرد: وقتی دامنه جنگ، وســیع و هدف های سیاســی در جنگ ها به اندازه 

اشغال یک سرزمین یا تجزیه یک کشور یا فروپاشاندن یک نظام، بزرگ می شوند، اینجا 
نیــروی زمینی نقش تعیین کننده خود را هم در جلوگیری از شکســت و هم در خلق 
پیروزی می آفریند؛ یعنی فصل الخطاب تمام نقشه جامع دفاعی یک کشور می شود.  وی 
با اشاره به نقش و اهمیت نیروی انسانی در مؤلفه قدرت، افزود: قلب قدرت زمینی، انسان 
های مؤمن، معتقد، پرانگیزه و شهادت طلبی است که تا آخرین لحظات زندگی مقاومت 
می کنند؛ مقاومتی که محصول ایمان است و لذا معنویت و ایمان حقیقی، عنصر اصلی 
قدرت ما است.  فرمانده سپاه گفت: مقیاس اصلی قدرت مقابل ما یعنی آمریکا، در حوزه 
زمینی اســتعداد محدودی دارد و هر چند این استعداد محدود حرفه ای و آموزش دیده 
است و روی او سرمایه گذاری زیادی شده است و اپراتورهای بسیار قوی هستند اما قابل 
جایگزینی نیستند.  وی ادامه داد: اگر یگانی از این نیروها مهندم شد، قدرت بازسازی آن 
بسیار زمان بر خواهد بود؛ روح حاکم بر این یگان ها به گونه ای است که در یک تلفات 
انبوه، کامال از هم می پاشــد؛ محتاط اســت و از مرگ و مجروح و اسیر شدن گریزان و 
متواری اســت، در واقع مرد جنگ با مردانی که در میدان می ایستند، نیستند. سرلشکر  
سالمی بیان داشت: نیروی زمینی ما هر چند صاحب فناوری و تجهیزات مدرن است اما 
به آنها تکیه نکرده و اصالت خود که همان پشتوانه معنویت، بصیرت و ایمان حقیقی است 
را حفظ کرده و این ضمانتی برای پیروزی است.  وی افزود: کسی که نخواهد شهید شود، 
پیشــروی نمی کند، کســی که به معاد و مفهوم ایثار و شهادت آشنا و معتقد نباشد، به 
آب و آتش نمی زند و در قلب آتش ورود نمی کند و دشمن را فراری نمی دهد و در حد 
ظرفیت می جنگد، یعنی او اپراتور است؛ ارتش های بی ایمان در زمین، اپراتورند.  فرمانده 
کل سپاه درادامه با بیان این که نیروی زمینی جدید ما باید برای انطباق با تغییرات تازه 
در گونه های متنوع تهدید، تغییرات را در دکترین، تاکتیک و تکنیک تکمیل کند، گفت: 
گاهی ممکن است که دشمن، شما را مجبور به جنگ در اعماق دور نماید و در آن صورت 
باید الزامات آن و الزمات تأمین یک یا دو ســرزمین بینابینی را نیز دنبال کنید.  وی در 
پایان خطاب به رزمندگان و فرماندهان نیروی زمینی ســپاه  افزود: این کشور به برکت 
وجود شما و امثال شما عزیزان، سربلند و امن است و در مرزهایش مشعل های پرفروغ 
دفاع روشن است؛ خدا به شما این شایستگی را داده است که لباس جهاد و دفاع از این 
ملت برتن دارید؛ شما دوست دارید برای عزت اسالم شهید شوید اما تمنا، شهادت توأم 

با پیروزی است.

رئیــس ســتادکل نیروهای مســلح 
تأکید کرد: ما دســتیابی به قله ای از 
بازدارندگی را هدف گــذاری کرده ایم 
کــه حتی اگر برخی دشــمنان نادان 
ذره ای خیال تهاجم به کشــورمان را 
هم در ذهن داشــته باشند، جرئت و 
جســارت چنین خیال پــردازی را از 
مخیله آنان نیز محو کنیم.به گزارش 
گروه دفاعی خبرگزاری تسنیم، سردار 
سرلشکر پاســدار محمد باقری رئیس 
ستادکل نیروهای مسلح در گردهمایی 
سراسری فرماندهان و مسئوالن نیروی 
زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در مشــهد مقدس با اشــاره به روند 
تحوالت دوران چهل ساله جنگ سرد و 
پس از آن و شکست هژمونی تک قطبی 
و آغاز روند افول قدرت آمریکا و عقیم 
ماندن هزینه های ۱۰ هزار میلیاردی 
دولت این کشور در منطقه غرب آسیا 
و بازیابی قدرت چین و خروج روسیه 
از انفعال گفــت: این رویدادها همگی 
دلیل و نشــانه روشنی بر ورود دنیا به 
مرحله جدیدی بــا عنوان دوران گذار 
مسلح  نیروهای  ستادکل  است.رئیس 
از ویژگی هــای ژئوپولیتیکــی دوران 
گذار، جنگ ها و رویدادهای سال های 

اخیر، دســته بندی ها و بی ثباتی های 
غیرقابل پیش بینــی، توســعه ناتو به 
شرق و تحرکات تند برخی کشورهای 
منطقه برای کســب امتیاز را یادآوری 
کــرد و گفــت: جمهوری اســالمی 
ایران در میانه تمامــی این بحران ها، 
با  ناامنی هــا و بی ثباتی ها،  نگرانی ها، 
رهبــری و فرماندهی بی نظیر فرمانده 
معظم کل قوا و همراهی و هوشیاری 
مردم عزیز، برکات خون شــهیدان و 
در میدان بــودن و آمادگی نیروهای 
مسلح، طی ســال های اخیر توفیقات 
فراوانی کســب کرده است.وی اضافه 
کرد: با ورود ایران به شــرایط و دوره 
غلبه فرصت هــا بر تهدیدات، پایه های 
ساختمان فشار حداکثری دشمن یکی 
پــس از دیگری فرو ریخت که در این 
میان نقش نیروهای مسلح کنار سایر 
مؤلفه ها، بســیار مهم و تعیین کننده 
بــوده است.سرلشــکر باقــری گفت: 
مــرور رویدادهای سه ســاله اخیر از 
جمله انهدام پهپاد راهبردی دشــمن، 
نقش آفرینی موفق منطقه ای نیروهای 
مسلح در خشکی و دریا، مقابله موفق 
با تروریســت های داعــش و برقراری 
امنیت پایدار در کشور، مرزها و مناطق 

پیرامون مــرز و ارتقای توان، آمادگی 
و قدرت جمهوری اســالمی ایران در 
دریایی،  پهپادی،  موشکی،  حوزه های 
زمینی و... در ایجاد زمینه های ناکامی 
دشمن کاماًل تأثیرگذار بوده است.وی 
افزود: اگر مقابله موفق با تروریست های 
تکفیری در سوریه و عراق و اضمحالل 
حکومت آنها توسط سردار حاج قاسم 
ســلیمانی ـ قهرمان ملــت ایران ـ و 
همرزمانش اتفاق نمی افتاد، ما اکنون 
همسایه تروریست های داعش بودیم و 
اتفاقات بسیار ناگواری می توانست در 
ســوریه و عراق بیفتد.رئیس ستادکل 
نیروهای مســلح بیان داشت: برقراری 
امنیــت پایــدار در کشــور، مرزها و 
مناطق پیرامون مرز که بخش مهمی 
از آن توسط رزمندگان نیروی زمینی 
ســپاه اتفاق افتاد، کار بســیار بزرگی 
است چراکه دشــمن در شمال عراق، 
منطقه سیستان و بلوچستان و غرب 
پاکســتان، هزینه هــای ســنگین و 
هنگفتی برای ناامن سازی این مناطق 
انجام داد و حتی به دنبال تصرفاتی در 
این مناطــق بود تا از آن به عنوان یک 
ســرپل و جزیره، در تولید مشکالت 
اساســی امنیتی بهره بگیــرد.وی با 

ابراز این کــه »دوره غلبه فرصت ها بر 
می شــماریم«،  مغتنم  را  تهدیــدات 
تأکید کرد: نیروهای مسلح در چنین 
دوره ای رسالت و مسئولیت سنگینی 
به عهده دارند و بی تردید برای ارتقای 
قدرت، تــوان و آمادگی هایمان از آن 
بهره برداری حداکثری خواهیم داشت.

مســئولیت  گفت:  باقری  سرلشــکر 
نیروهای مســلح از جهــات گوناگون 
سنگین است؛ هم به لحاظ مسئولیت 
و مأموریتــی کــه به عهــده دارند و 
هم به دلیــل تکلیفی کــه در ارتقای 
جایگاه، پایدارســازی امنیت و ارتقای 
بازدارندگی متوجه آنان است.وی ادامه 
داد: ما دستیابی به قله ای از بازدارندگی 
را هدف گــذاری کرده ایم که حتی اگر 
برخی دشــمنان نادان رگه و یا ذره ای 
خیال تهاجم به کشــورمان را هم در 
ذهن داشته باشند، جرئت و جسارت 
چنین خیال پــردازی را از مخیله آنان 

نیز محو کنیم.

سرلشکر باقری:
 جرئت خیال پردازی تهاجم به ایران را هم از مخیله دشمنان محو می کنیم

دریابان ســیف بن ناصر الحربی فرمانده نیروی 
دریایی عمان در تهران با دریادار پاسدار علیرضا 
تنگســیری فرمانده نیروی دریایی سپاه دیدار 
و گفتگو کرد و طرفین بر توســعه مناسبات و 
همکاری ها در زمینه های مختلــف نظامی تاکید کردند.به گزارش خبرگزاری فارس 
از بندرعباس، دریابان  ســیف بن ناصر الحربی فرمانده نیروی دریایی عمان در تهران 
با دریادار پاســدار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه دیدار و گفتگو کرد و 
طرفین بر توسعه مناســبات و همکاری ها در زمینه های مختلف نظامی تاکید کردند. 
دریادار تنگســیری در این دیدار گفت: عمان کشور دوست و برادر جمهوری اسالمی 
ایران در منطقه خلیج فارس محسوب می شود و در میان همسایگان ما از اعتبار ویژه ای 
برخوردار است.فرمانده نیروی دریایی سپاه با بیان اینکه روابط بین دو کشور و دو ملت 

بر اســاس اصل برادری و اخوت در ســایه قرآن کریم و اسالم عزیز از استحکام خوبی 
برخوردار است افزود: ما مسلمانیم و پایبند به اصل اخوت و برادری و در روزهای سخت 
به کمک هم می شتابیم ، ما مســلمانیم و برای همه کشورهای همسایه احترام ویژه 
ای قائلیــم. ما با هم برادریم و نباید اجازه دهیم رژیمی که متجاوز،کودک کش و فتنه 
گر اســت در این منطقه حضور یابد.وی افزود: انتظار است که همه کشورهای اسالمی 
منطقه مهم خلیج فارس با تقویت و حفظ وحدت اسالمی و هم افزایی منطقه ای، سطح 
تعامالت و ارتباطات سیاسی، اقتصادی و امنیتی را در باالترین سطح ارتقاء دهند و از 
نعمت عظیم دریا و منابع غنی آن به بهترین نحو ممکن استفاده کنند.سردار تنگسیری  
تأکید کرد: جمهوری اسالمی ایران اعتقاد دارد حضور نیرو های بیگانه کمکی به امنیت 
منطقه نخواهد کرد و بیشــتر فضای نا أمنی را تقویت می کند و معتقدیم کشورهای 
منطقه خلیج فارس ظرفیت و توان الزم برای حفظ امنیت این منطقه حساس را دارند.

فرمانده نیروی دریایی ســپاه با اشاره به حمایت قاطع جمهوری اسالمی ایران از همه 
مظلومان عالم بویژه مردم مظلوم فلسطین گفت: رژیم صهیونیستی دشمن شماره یک 
مسلمانان است و بر اساس ظلم و تجاوز بوجود آمده و تا کنون برای بقای خود از هیچ 
گونه ظلمی دریغ نمی کند البته چون ظلم از بین رفتنی است اینها هم از بین خواهند 
رفت و ما معتقدیم باز شــدن پای این رژیم به منطقه خلیج فارس نتیجه ای جز فتنه 
انگیزی و ایجاد نا امنی چیز دیگری به دنبال نخواهد داشت و سفر رئیس جمهور آمریکا 
به کشورهای منطقه، تحریک کننده و برای فتنه انگیزی بیشتر این رژیم مفلوک می 
باشد.دریادار تنگســیری با بیان اینکه همکاری نیرو ی دریایی دو کشور در حوزه دریا 
همواره رو به جلو و پیشــرفت می باشــد و افزود: برگزاری رزمایش های مرکب، امداد 
و نجات دریایی و تمرین های مشــترک در زمینه مبارزه بــا ناامنی، قاچاق کاال، دام ، 
سوخت، مواد مخدر، تروریسم و دزدی دریایی می تواند گسترش، عمق و تنوع بیشتری 

داشته باشــد. فرمانده نیروی دریایی سپاه با بیان اینکه برخورداری نیرو های مسلح از 
آخرین تجهیزات و امکانات نظامی، ارتباطی و تسلیحاتی نقش مؤثری در تقویت امنیت 
ملی دارد گفت: امروز جمهوری اسالمی ایران با تقویت و حمایت از شرکت های دانش 
بنیان داخلی، توانســته نیازمندی های تجهیزات و  تسلیحات خود را طراحی و تولید 
کند و ذکر این نکته بســیار مهم است که توان صنایع دفاعی جمهوری اسالمی ایران، 

بومی  و درون زا می باشد.

فرمانده نیروی دریایی عمان: بیگانگان با حضور در منطقه تنها به فکر منافع 
خودشان هستند

فرمانده نیروی دریایی عمان نیز در این دیدار با بیان اینکه بیگانگان با حضور در منطقه 
تنها به فکر منافع خودشان هستند تأکید کرد: امنیت منطقه در درجه نخست توسط 
کشــور های منطقه تأمین می شود.دریابان سیف بن ناصر الحربی با اشاره به ثروت های 
موجود در منطقه غرب آسیا گفت: کشور های زیادی چشم طمع به این منطقه را دارند 
و تردیدی نیســت افزایش سطح همکاری ها در راستای تقویت امنیت و ثبات منطقه، 

چشم طمع بیگانگان را محدود خواهد کرد.

سردار تنگسیری:

 باز شدن پای صهیونیست ها به خلیج فارس نتیجه ای جز ناامنی ندارد
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گزیده خبر
بر اساس  اعالم بانک مرکزی:

رشد اقتصادی با نفت ۴.۴ و بدون نفت 
۳.۹ درصد شد

بانک مرکزی رشد اقتصادی سال گذشته را با نفت ۴.۴ درصد و بدون نفت 
۳.۹ درصد اعالم کرد.به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی نماگرهای 
اقتصادی سه ماهه چهارم سال 1۴00 را با اعالم شاخص های عمده اقتصادی 
در ســه بخش واقعی، خارجی و مالی منتشــر کرد.بر اساس گزارش بانک 
مرکزی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته با نفت ۴.۴ درصد 
و بدون نفت ۳.۹ درصد اعالم شد.نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت 
پایه در سه ماه اول سال گذشته 6.7 درصد، سه ماه دوم یک درصد، در سه 
ماه ســوم ۴.8 درصد و در ســه ماهه چهارم سال به 5.7 درصد رسید.رشد 
اقتصادی بدون نفت نیز در سه ماه های اول سال گذشته به ۴.۴ درصد، سه 
ماهه دوم به 0.7، ســه ماهه ســوم به 5 درصد و در سه ماهه چهارم به 6.۳ 
درصد رســیده است.میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه سال گذشته را 
محاســبه کرد که به قیمت پایه )و به قیمت های ثابت سال 1۳۹5( به 65 
هزار و 26۳  هزار میلیارد ریال رســید.بر این اســاس و در مجموع تشکیل 
سرمایه ثابت ناخالص در سال 1۴00 به 17 هزار و ۹28 هزار میلیارد ریال، 
هزینه های مصرفی بخش خصوصی بــه 28 هزار و 80۹ هزار میلیارد ریال 

و هزینه های مصرفی بخش دولتی به ۹ هزار و 50۴ میلیارد تومان رسید.
رشــد ارزش افزوده گروه هــای »خدمات«، »نفت«، »صنایــع و معادن« و 
»کشــاورزی« در سه ماهه آخر سال گذشته به ترتیب معادل 52.6، 11.۳، 

۳۴.8 و 1.۳ درصد بود.

افزایش 10 درصدی مستمری بازنشستگان سایر سطوح باطل شد؛

دو سناریو برای افزایش حقوق مستمری بگیران
باالخره پس از گذشــت حدود ۴ ماه از سال، باالخره افزایش 10 
درصدی مستمری بازنشستگان سایر سطوح باطل شد.به گزارش 
خبرآنالین، محمدباقر قالیباف، دیروز چهارشــنبه، بیست و نهم 
تیــر، در نامه ای ابطال دو مصوبه هیــات دولت را اعالم کرد. این 
مکاتبه به معنی اعالن نظر رسمی مجلس، درباره مصوباتی است 
که دولت ماه گذشــته درباره افزایش حقوق و دستمزد کارگران 
شــاغل و بازنشسته داشــت. در متن این نامه به استناد ماده ۹6 
قانون تامین اجتماعی، مصوبه دولت مغایر با قانون تشخیص داده 
شــد.در مصوبه مورد اشاره که در ماه های گذشته منشاء اختالف 
میان گروهی از بازنشستگان ســازمان تامین اجتماعی با هیات 
دولت شد، مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر به میزان 10 
درصــد افزایش یافت. این درحالی بود کــه پیش از این قرار بود 
دریافتی این کارگران به میزان ۳8 درصد افزایش یابد.بر اســاس 
نامــه قالیباف، مصوبه دولت در مورد افزایش 10 درصدی حقوق 
بازنشســتگان از 7 روز دیگر بی اثر اســت و دولــت باید مصوبه 
جدیدی را در دستور کار قرار دهد.نمایندگان مجلس می گویند بر 
اساس قانون تامین اجتماعی، تمامی مستمری های بازنشستگی و 
از کار افتادگی باید با توجه به افزایش هزینه زندگی در فاصله های 

زمانی مشخصی باال برود.

دولت به عدد جدید پرداخت حقوق بازنشستگان تن دهد
محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیســیون اقتصادی مجلس در 
تازه ترین اظهارنظر دربــاره لغو مصوبه دولت مبنی بر 10 درصد 
پرداخت حقوق بازنشستگان، می گوید: بعد از پیگیری های انجام 

شــده توسط کمیسیون و برگزاری جلسات متعدد هیات تطبیق 
قوانین مجلس درخصوص مصوبه دولت بابت مســتمری تامین 
اجتماعی، بعد از مدت ها مذاکره و درخواست از دولت برای اصالح، 
به دلیل اصرار دولت بر مصوبه خود، نهایتا در هیات تطبیق برای 
دومیــن بار این موضوع مطرح و رد شــد.به گفته او، این مطلب 
توســط ریاســت مجلس رســما به دولت اعالم و مصوبه دولت 

درخصوص پرداخت 10 درصد به بازنشســتگان تامین اجتماعی 
لغو شــد.پورابراهیمی تصریح می کند: اکنون دولت مکلف است 
مجددا مصوبه هیات امنای صندوق بازنشستگان تامین اجتماعی 
و شورای عالی کار را در دستور کار قرار دهد. همچنین امیدواریم 
این اقدام مجلــس در لغو مصوبه هیات وزیران این فضا را فراهم 
کند که دولــت با ۳8 درصدی موافقت کند و هر چه ســریع تر 

پرداخت حقوق بازنشستگان در کشور با عدد جدید انجام شود.

دو راه پیش روی دولت است
در این میان، حسن صادقی، رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه 
کارگری می گوید: در حال حاضر دولت دو راه دارد؛ یا ظرف یک 
هفته مصوبه هیات مدیره ســازمان را که همان اجرای ماده ۹6 
قانون تامین اجتماعی اســت، به طور کامل تصویب و برای اجرا 
به تامین اجتماعی برگرداند، در این صورت عمال کار پایان یافته 
و دغدغه ای نخواهیم داشــت. راه دوم این است که آن مصوبه را 
رد کرده و به ســازمان برگرداند تا سازمان تصمیم مجدد بگیرد. 
خواسته جمعی بازنشستگان، راه حل اول است و قانون نیز همین 

را می گوید.

رســتم قاســمی وزیــر راه 
و شهرســازی بــا تکذیــب 
مسکن  تولید  کاهش  ادعای 
در تهــران، گفــت: مردم به 
آمارهای ناامیدکننده و غیرواقعــی توجه نکنند.به گزارش خبرنگار 
اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در 
واکنش به گزارش منتشر شده توسط یکی از روزنامه ها اظهار کرد: 
طبق  آمار  ارائه شــده شــهرداری  تهران اوج صدور پروانه ساخت 
در پایتخت از ســال های ۹0 تا ۹۳ تعداد 60 هزار تا 70 هزار پروانه 
صادر شــده که تعداد زیادی از این خانه ها هم ساخته نشده است.

وی افزود: ســال ۹5 حدود 11 هزار پروانه ساخت، سال ۹6 بالغ بر 
1۴۳00 پروانه، سال ۹7 بالغ بر 18 هزار پروانه و در سال ۹8 حدود 
1۹ هزار پروانه ســاختمانی در تهران صادر شــده است.وی تصریح 

کرد: امروز برای ۳1۳ هزار واحدی که به صورت خودمالکی ســاخت 
آنها آغاز شده، ۴50 میلیون تومان وام از بانک دریافت می کنند.وی 
با بیان این که در شهر تهران طی ۴ ماه امسال ۴8 هزار پروانه صادر 
شــده است، گفت: این نشان می دهد که بیش از 10 برابر سال های 
گذشته در شــهر تهران پروانه ساختمانی صادر شده است. از سوی 
دیگر 180 هزار واحد مســکونی در بافت های فرسوده با شهرداری 
تهران قرارداد امضا شــده که وام آنرا وزارت راه و شهرسازی تامین 
خواهد کرد.وزیر راه و شهرسازی با اشاره تلویحی به گزارش منتشر 
شده توسط یکی از روزنامه ها طی روزهای اخیر، اضافه کرد: این آمار، 
آمارهای ناامیدکننده و غیرواقعی اســت و مردم به آمارهای رسمی 
توجه کنند.به گزارش تسنیم، ۳ روز قبل یکی از رسانه های مکتوب 
در گزارشی تحت عنوان »سقوط تاریخی تولید مسکن« با استناد به 
آنچه آمار اختصاصی عنوان شده بود وضعیت ساخت و ساز مسکن 

در شهر تهران را مورد بررسی قرار داده بود. در بخشی از این گزارش 
ادعا شده بود: »تیراژ تولید مسکن در فصلی که گذشت، حتی نسبت 
به برش فصلی رکود تاریخی تولید مســکن در سال 1۴01 هم ۴2 
درصــد افت کرده و پایتخت از کف تاریخی خانه  ســازی هم دوباره 

سقوط کرده است.«

4 میلیون مسکن را تا پایان دولت سیزدهم به مردم تحویل 
می دهیم

رســتم قاسمی وزیر راه و شهرســازی با تاکید بر این که ۴ میلیون 
مســکن را تا پایان دولت سیزدهم به مردم تحویل می دهیم، گفت: 
هفته آینده برای ســاخت ۳00 هزارواحد روستایی با بنیاد مسکن 
به توافق می رسیم.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 
رســتم قاسمی وزیر راه و شهرســازی درباره ظرفیت ثبت نام برای 

متقاضیان جدید در طرح نهضت ملی مســکن گفت:در تعدادی از 
استان های کشــور که زمین به مقدار کافی وجود دارد و متقاضیان 
کمی کمتر ثبت نام کرده اند این ســامانه باز شــده و احتماال برای 
تعداد دیگری از شــهر های کشور هم باز می شــود.وی با بیان » در 
جایی که زمین کافی داریم به دنبال متقاضی هستیم و برای ثبت نام 
هم محدودیت نداریم« ادامه داد: موظف هستیم ۳.2 میلیون واحد 
مسکن را بسازیم که با احتساب 800 هزار واحد مسکن روستایی ۴ 
میلیون واحد خواهد شــد. این ۴ میلیون مسکن در 2 پارت ساخته 
خواهد شد.وی با اشاره به این که مسکن در کشور یک ساله ساخته 
نمی شود و معموال 1.5 تا 2 سال زمان می برد،  افزود: در زمان حاضر 
ساخت حدود یک میلیون و ۳00 واحد شروع شده که طی چند ماه 
آینده آنرا به 2 میلیون واحد می رســانیم.دو میلیون واحد جدید تا 
سقف شهری آن که حدود 1.5 میلیون واحد کسری در دست اجرا 
داریم که در کمیته -کمیســیون- ماده 5  شورای عالی شهرسازی 
است که در حداکثر تا پایان شهریور زمین ۳.2 میلیون واحد زمین 
مورد نیاز شــهری را تحویل می دهیم.وزیر راه و شهرســازی گفت: 
در بحث ثبت نام نهضت ملی مســکن به همین ۴ میلیون هم اکتفا 

نمی کنیم و بر اساس دستور رئیس جمهور است باید نیازمندی های 
مردم را تامین کنیم.

توافق با بنیاد مســکن برای آغاز ساخت 300 هزار مسکن 
روستایی

قاسمی با اشاره به آغاز ســاخت 200 هزار واحد مسکن روستایی، 
گفت:هفته آینده برای ساخت ۳00 هزار واحد دیگر با بنیاد مسکن 
به توافق می رســیم. ما متعهد هســتیم و اطمینان داریم که با این 
شرایطی که امروز در کشور شــروع شده ۴ میلیون واحد مسکونی 
در کشور تا پایان دولت  به مردم تحویل خواهد شد.وی تاکید کرد: 
تعهد دولت این اســت که ۳.2 میلیون واحد شــهری و 800 هزار 
واحد روســتایی بســازد که تا امروز، یک میلیون و ۳58 هزار واحد 
در کل کشور از عملیات فوندانســیون تا عملیات نازک کاری را در 
دست اجرا داریم که این عدد، عدد بی سابقه ای است. کل زمین هایی 
کــه در اختیار دولت بود یک میلیــون و 60 هزار واحد و 2 میلیون 
و 200 هزار واحد در کل کشــور شهری شروع شده که کار بزرگی 

انجام شده است.

وزیر راه کاهش تولید مسکن را تکذیب کرد

۴میلیونمسکنراتاپایاندولتسیزدهمبهمردمتحویلمیدهیم

ابراهیم کشاورز،مدیر کل تامین اجتماعی فارس:

سازمان تامین اجتماعی  در سال 1400 بیمه فراگیر خانواده ایرانی را آغاز کرد
در آس�تانه فرا رسیدن هفته تامین اجتماعی،مدیرکل تامین اجتماعی استان فارس در 
گف�ت و گوی با خبرن�گار ما از اتفاق خوبی که همزمان با آغاز س�ال جدید رخ داد، یاد 
کرد و ابالغ سیاس�ت های تامین اجتماعی توسط مقام معظم رهبری را در همین راستا 
قابل توجه توصیف و آن را نقطه عطفی در دوران بعد از انقالب در سازمان متبوع خود 
دانس�ت.ابراهیم کشاورز با اشاره به 9 بند منظور ش�ده در سیاست های ابالغ شده که 
چند بند ار آنها مس�تقیما مورد نظر و هدف تامین اجتماعی است.اس�تقرار نظام تامین 
اجتماعی به صورت جامع یکپارچه و ش�فاف و کارآمد را فراگیر و چند الیه دانس�ت و 
گفت:در اجرای اصل 29 قانون اساس�ی بر ضرورت زیر پوشش قرار گرفتن آحاد جامعه 

از مواهب تامین اجتماعی تاکید شده است تا کسی فاقد پوشش بیمه ای نباشید.
وی یادآور شد:سازمان تامین اجتماعی  در سال 1400 بیمه فراگیر خانواده ایرانی را آغاز کرد به 

این معنا که در خانواده هر کس فاقد بیمه باشد زیرپوشش سازمان تامین اجتماعی قرار گیرد.
وی در همین راستا یه بیمه زنانه خانه دار و ئانشجویان پسر و ئختر مجردی که فاقد پوشش بیمه 
ای بودند اش��اره کرد و تصریح نمود:بیمه زنان خانه دار از جمله حمایت های اس��ت که به آسانی 
و در کوتاه ترین زمان ممکن به زنان ارئه می ش��ود و مش��مولین قانون مزبور تمامی زنان 18 تا 
50 س��اله هس��تند و در خصوص افراد باالی 50 سال،میزان سابقه بیمه پردازی قبلی به حداکثر 
سن مورد نظر اضافه می شود و افرادی که حداقل دارای 10 سال سایقه پرداخت حق بیمه قبلی 
باش��ند از اعمال سقف سنی مقرر معاف خواهند شد.کشاورز ادامه داد:از دیگر ویژگی های خاص 
بیم��ه زنان خانه دار،امکان انتخاب نرخ پرداخت حق بیمه،دس��تمزد مبنای پرداخت حق بیمه و 
حمایت درمان است.همچنین زنان خانه دار عالوه برامکان مستمریربازماندگان یه تبع همسر،می 
توانند به واسطه بیمه پردازی در قالب بیمه زنان خانه دار و احراز شرایط مقرر به طور همزمان از 
مستمری بازنشستگی خود نبزبهرمند شوند که بدیهی است این امر در تامین اجتماعی امنیت و 
افزایش رفاه خانواده موثر است.این مقام مسول در اداره کل تامین اجتماعی فارس،نرخ پرداخت 
ح��ق بیم��ه زنان خانه دار برای برخورداری از حمایت بازنشس��تگی را 12 درصد،بازنشس��تگی و 
فوت)پرداخت مستمری به بازماندگان واجد شرایط(14 درصد و بازنشستگی،فوت و از کارافتادگی 
را 18 درصد اعالم کرد.وی توضیح داد:دس��تمزد مبنای پرداخت حق بیمه بین حداقل و حداکثر 
دس��تمزد مصوب و با توجه به ش��رایط سن و سابقه متقاضی قابل انتخاب است.همچنین انتخابی 
بود اس��تفاده از خدمات درمانی از دیگر مزایای طرح بیمه زنان خانه دار است.به عبارت دیگر در 
صورتی که زنان متقاضی استفاده از این نوع بیمه تحت تکفل پدر،مادر و یا همسر خود بوده و از 
این طریق از مزایای درمانی س��ازمان تامین اجتماعی برخوردار باشند نیاز به پرداخت حق سرانه 
درمان نیس��ت و در غیر این صورت می توانند با پرداخت حق س��رانه درمان  مصوب،از خدمات 
درمانی مراکز ملکی و همچنین طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی نیز برخوردار شوند.کشاورز 
تصریح نمود:امسال با توجه به مصوبه شورای عالی کار و تعیین حداقل دستمزد،زنان خانه دار می 
توانند با نرخ 12 درصد در حد ماهیانه 518 هزار تومان خود را بیمه کنند تا در آینده نظیر همسر 
خود از مزایای بازنشس��تگی استفاده نمایند.ش��ایان ذکر است در این مورد این مزیت وجود دارد 
که مانع دریافت مس��تمری همسرش��ان نخواهند شد یعنی زن و شوهر می توانند هر دو همرمان 
از مستمری برخوردار شوند.وی در تکمیل این توضیحات اظهار داشت:بیمه فراگیر خانواده ایرانی 
پیوس��ته دغدغه زنان خانمه دار بوده اس��ت که همین راس��تا عمدتا ناگزیر بودند به خاطر آینده 
خود،ش��غلی را انتخاب کنند تا مس��ئله فرزندآوری و تربیت خانواده با مشکل مواجه نشود.به این 
ترتیب بیمه زنان خانه دار می تواند کمک کند که یک زن نسبت به آینده خود امیدوار باشد که 
همراه با ش��غل خانه داری،آینده و حقوق بازنشس��تگی او دستخوش مشکل نخواهد شد.مدیرکل 
تامی��ن اجتماعی ف��ارس در ادامه این گفت و گو،طرح بیمه دانش��جویان را یکی دیگر از اتفاقات 
قاب��ل توجه عنوان کرد و گفت:دانش��جویان  پیوس��ته با این دغدغه روب��ه رو بودند که آیا دوران 
تحصیل آنها می تواند جزو س��وابق بیمه ایشان منظور شود؟خوشبختانه این اتفاق خوب باالخره 

رخ داد و در ح��ال حاض��ر این عزیزان نیز می توانند برابر  با میزان نرخ بیمه زنان خانه دار با نرخ 
ه��ای متفاوت 18،14،12 درصد،خود را بیمه کنند.البته این عزیریان که زیر پوش��ش بیمه پدر 
یا مادرش��ان قرار دارند  نیاز نیس��ت نرخ های باالتر را انتخاب کنند  زیرا با همان حداقل ماهیانه 
518 هزار تومان می توانند زیر پوش��ش بیمه قرار گیرند و در دوران دانش��جوی شان جزو سوابق 

بیمه آنها منظور خواهد شد.همچنین اولیای این دسته از دانشجویان نیز باید این مهم را در نظر 
بگیرند که زیرپوشش بیمه قرار گرفتن فرزندانشان،پس اندازی برای آنها محسوب می شود و در 
آینده آنها پی خواهند برد چه خدمت ارزنده ای از سوی پدریا مادرشان به آنها ارائه شده است.

کش��اورز ادامه داد ب��ه چگونگی بهرمندی س��ربازان از بیمه های تامین اجتماعی اش��اره کرد و 
گفت:س��ربازان وظیفه بعد از پایان خدمت بالفاصله در مورد پرداخت حق بیمه دوران س��ربازی 
خود الزم است اقدام نمایند و بدانند که حق بیمه آنان 7 درصد بیشتر نسیت و 20 دردصد باقی 
مانده از حق بیمه ای این عزیزان توس��ط دولت پرداخت می ش��ود.مدیر تامین اجتماعی فارس 
در بخش دیگری از این گفت و گوبا یادآوری دومین بندی که در ابالغ سیاس��ت های کلی نظام 
تدوین ش��ده،به پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نس��لی و ع��دم تحمیل طرح های فاقد 
تضمی��ن بار مال��ی و تامین پایدار در این بند اش��اره کرد و تصریح نمود:در گذش��ته قوامینی به 
س��ازمان بدون در نظر گرفتن بار مالی آنها تحمیل می ش��د که این امر باعث بدهی انباشته شده 
دولت به س��ازمان تامین اجتماعی می گردید.در همین زمینه تا پایان س��ال 1400 طبق برآورد 
صورت گرفته نزدیک به 450 میلیارد ریال دولت های گذشته به سازمان تامین اجتماعی بدهکار 
ش��ده بودند که با توجه سنگینی این مبلغ،پرداخت آن بسیار دشوار بود.پیرو این که مسئله،مقام 
معظم رهیری این نگرانی را داش��تند که صندوق تامین اجتماعی یک صندوق بین النسلی است 
و نظیر ذخایر گاز و آب کش��ور اس��تکه باید برای آیندگان حفظ ش��ود و ازآن پس الزم است هر 
قانونی را که تصویب می کنند قطعا با مالی آن را در نظر بگیرند تا این بدهی انباش��ت نش��ود و 
پرداخت آن با مشکل مواجه نگردد.کشاورز ادامه داد به تشریح وضعیت فراگیری بیمه در استان 
پرداخ��ت و در این مورد گفت:تامین اجتماعی فارس در حال حاضر جمعیتی بالغ بر دومیلیون و 
348 هزار نفر را زیر پوش��ش خدمات خود دارد که این رقم معادل 4/48 در صد جمعیت استان 
هست و 803 هزار بیمه شده اصلی و 224 هزار مستمری بگیر نیز از مزایای این سازمان بهرمند 
می باش��ند.ناگفته نباید گذاش��ت که ما از اس��تان های همجوار،عملکرد کمتری داریم.به عنوان 
نمونه نسبت به استان یزد که پوشش بیمه 78 درصد را در اختیاردارد کمتر دارای پوشش بیمه 

هس��تیم و می طلبد تمامی دس��تگاه ها تالش کنند تا بتوانیم به اشتغال بیشتر درصد بیمه شده 
واقعی برس��یم.همچنین متاس��فانه در فارس و خصوصا شهر شیراز ما در حد قابل توجهی با فرار 
بیمه ای روبه رو هستیم و طبق آخرین بررسی ها،نزدیک به 40 درصد از مشاغل هستند که فرار 
بیمه ای دارند و کارفرما از ارس��ال لیس��ت حق بیمه کارگران خود طفره رفته است. در مقابل از 
طرفی آمار ادعای سوابق کار در حد زیادی است به طوری که ما در سال گذشته تقریبا ماهانه با 
1500 مورد ادعای سوابق بیمه شده روبه رو بودیم.این در حالی است که در ماده 148 قانون کار 
تصریح ش��ده است بیمه ش��ده هر زمان که اراده کند می تواند نسبت سوابق گذشته خود مدعی 
کارفرما ش��ود.بدیهی است این امر سبب خواهد ش��د کارفرما با هزینه زیادی روبه رو شود یعنی 
برابر با نرخ روز و جرایم مربوط ناگزیر است مبالغ هنگفتی را بپردازد. با این وضعیت ضروری است 
کار فرمایان از بدو ش��روع فعالیت نیروی کار در مورد بیمه پردازی وی اقدام کنند تا در آینده با 
مش��کل مواجه نشوند.وی در رابطه با این مسئله شمار کسانی که به کاهش یا عدم وجود سوابق 
فعالیت خود در کارگاه ها معترض اند رو به افزایش گذاشته،گفت:ش��اید یکی از علت های ار این 
اواخر ش��یوع کرونا بوده که مردم را به فکر س��وابق کاری خود انداخته است.کشاورز افزود:جالب 
اینکه اخیرا با موردی روبه رو بودیم که زنی همس��رش را در اثر ابتال به کرونا از دس��ت داده بود.
گوی��ا متوفی 18 س��ال در یک نانوای��ی کار می کرده که کارفرما او را بیم��ه نکرده بود و درحال 
حاضر زن مدعی کرفرمای مزبور بود.در این موارد ممکن اس��ت کس��ی از حقش بگذرد و اعتراض 
نکند ولی وراث می توانند مدعی س��ابقه کاری او ش��وند وبا ش��کایت به اداره کار،رای محکویت 
کارفرمای خاطی را اخذ کنند.مدیرکل تامین اجتماعی فارس در همین گفت و گو از مطالبات 
بی��ش از دوه��زار میلیارد تومانی تامین اجتماعی از کارفرمای��ان خبر داد و اعالم کرد:1300 
میلی��ارد توم��ان از مبلغ مزبور مربوط بخ بخش خصوص��ی و 800 میلیارد تومان بدهی های 
بخش های دولتی و شهردارهاس��ت.البته در رابطه با وصول این مطالبات،مساعدت های الزم 
به بدهکاران صورت پذیرفته و در کارگروه های رفع مواند تولید با آنها همکاری نموده ایم تا 
بتوانیم مطالبات خود را به صورت تقس��یط شده دریافت نماییم تا فشاری به کارفرمایان وارد 
نش��ود و از طرف��ی بتوانیم به تعدات خود در رابطه با مخاطبان خویش به نحو احس��ن عمل 
کنیم. وی به تس��هیالت در نظر گرفته ش��ده برای کار فرمایان اش��اره کرد و اظهار داشت:در 
س��ال جاری دو بسته پیشنهادی از سوی سازمان تامین اجتماعی به وزرات کار و دولت ارائه 
شده و منتظر تصویب آنها در هیات دولت هستیم.یکی از این دو پیشنهاد،معافیت حق بیمه 
کارفرمایانی اس��ت  که نیروهای تحت پوشش اشتغال خودشان را نسبت به بهمن ماه 1400 
حفظ کرده اند تا برایر به کارگیری نیروی جدید از معافیت 20 درصد س��هم کرفرما بتوانند 
استفاده کنند و دیگر بسته پیشنهادی،بحث بخشودگی جرایم است.مدیرکل تامین اجتماعی 
فارس به کارگران و جوانان توصیه کرد در سنین جوانی به فکر سابقه بیمه خود باشند و برای 
اطالع از چگونگی وضعیت بیمه خویش نیازی به مراجعه حضوری به شعب ندارند زیرا با تمهیدات 
منظور شده با استفاده از سامانه es.tamin.ir  که تامین اجتماعی آن را راه اندازی کرده،می توانند 
مش��کالت بیمه ای خود را به ویژه در رابطه با کارفرمایانی که از ارس��ال حق بیمه آنها خودداری کنند 
با همکاران ما در این شهب در میان بگذارند تا به کارشان رسیدگی شود.کشاورز  در رابطه با صندوق 
هایی که تحت عنوان خدمات بیمه ای فعالیت می کنند و افراد را به زیر پوشش قرار گرفتن با مبالغی 
کمتر از سازمان تامین اجتماعی ترغیب می کنند،گفت:اینجانب از مردم  خواهش می کنم در انتخاب 
صن��دوق بازنشس��تگی خود نهایت دق��ت را به کار برند زیرا چنین صندوق های ممکن اس��ت با مبلغ 
کمتری فرد را زیر پوشش قرار دهند ولی از سوی دیگر پرداخت های آنها به مراتب بسیار کمتر است و 
به هیج وجه پوشش الزم را در مقابل حق بیمه ای که دریافت می کنند نمی دهند.این در حالی است 
که صندوق تامین اجتماعی از قوی ترین صندوق های کشورمان و حتی در سطح خاورمیانه است و ما 
در س��ال جاری حداقل پرداختی هایمان با سایر مزایا به 6 میلیون تومان و حداکثر 31 میلیون تومان 

رسیده که این خود نشانگر قوی بودن صندوق بزرگ تامین اجتماعی است.
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روسیه:
 اگر قیمت پایین تر از هزینه تولید شود، نفت صادر نمی کنیم

الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه اعالم کرد اگر سقف قیمتی که تحت بحث و بررسی قرار دارد، پایینتر از هزینه تولید روسیه باشد، مسکو به بازارهای جهانی نفت عرضه نخواهد کرد.
به گزارش ایسنا، خبرگزاری تاس به نقل از الکساندر نواک نوشت: اگر سقف قیمتی که غربیها درباره آن مذاکره می کنند، پایینتر از هزینه تولید نفت باشد، طبیعتا روسیه نفت به بازارهای 
جهانی عرضه نخواهد کرد یعنی ما نفت را با ضرر تولید نمی کنیم.والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه یک روز پیش گفته بود اگر سقف قیمت روی نفت روسیه اعمال شود، قیمتهای نفت 
سر به فلک خواهد کشید.همزمان با توقف خرید نفت روسیه از سوی پاالیشگاههای اروپایی، کشورهای برزیل، چین، هند و بعضی از کشورهای خاورمیانه واردات از روسیه که تخفیفهای 
باالیی در مقایسه با قیمتهای بازار جهانی عرضه می کند را افزایش داده اند.هفته هاست آمریکا و شرکایش سرگرم گفت و گو درباره راههای کاهش درآمدهای نفتی پوتین هستند. یکی از 
ایده های مطرح شده، ممنوعیت تمامی خدمات حمل نفت روسیه است مگر این که خریداران، نفت روسیه را به قیمت مشخصی خریداری کنند.جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا اوایل 
ماه میالدی جاری در نشست وزیران دارایی و روسای بانکهای مرکزی کشورهای گروه ۲۰ در بالی اندونزی گفته بود: سقف قیمت روی نفت روسیه، یکی از قدرتمندترین ابزارهای ما برای 
رسیدگی به موضوع افزایش قیمتهای سوخت و مواد غذایی است.والی ادیمو، معاون وزیر خزانه داری هک در مجمع امنیتی اسپن در کلرادو گفت: آمریکا امیدوار است درباره اعمال سقف 
قیمت روی نفت روسیه تا دسامبر، توافقی حاصل شود.بر اساس گزارش اویل پرایس، طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی، صادرات نفت و فرآورده های نفتی روسیه در ژوئن باال ماند و 
درآمدهای صادراتی این کشور به دلیل قیمتهای باالتر نفت، جهش یافت. صادرات نفت و فرآورده های نفتی روسیه در ژوئن ۲۵۰ هزار بشکه در روز در مقایسه با ماه مه کاهش داشت و به 
۷.۴ میلیون بشکه در روز رسید. اگرچه حجم صادرات ماه گذشته، پایینترین میزان از اوت سال ۲۰۲۱ بود اما درآمد صادراتی روسیه در ژوئن به میزان ۷۰۰ میلیون دالر در مقایسه با ماه 

مه افزایش یافت و به ۲۰.۴ میلیارد دالر رسید که ۴۰ درصد باالتر از میانگین سال گذشته بود.

گزیده خبر

تداوم روند نزولی در بازار جهانی نفت
قیمــت نفت در معامالت روز پنج شــنبه برای دومیــن روز متوالی تحت تاثیر 
نگرانی ها نســبت به چشم انداز تقاضا برای سوخت، کاهش پیدا کرد.به گزارش 
ایسنا، بهای معامالت نفت برنت ۷۷ سنت معادل ۰.۷ درصد کاهش پیدا کرد و 
به ۱۰۶ دالر و ۱۵ ســنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز گذشته ۰.۴ درصد 
کاهش داشت.بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۸۸ سنت معادل 
۰.۹ درصد کاهش، به ۹۹ دالر در هر بشــکه رســید. شاخص نفت آمریکا روز 
چهارشنبه ۱.۹ درصد کاهش پیدا کرده بود.قیمت های نفت تحت تاثیر محدود 
شــدن عرضه جهانی پس از تحریم های غربی علیه نفت روســیه از یک ســو و 
نگرانی ها نسبت به وقوع رکود اقتصادی از سوی دیگر، نوسانی شده اند.آماری که 
روز چهارشنبه از سوی اداره اطالعات انرژی آمریکا منتشر شد، نشان داد ذخایر 
بنزین این کشــور هفته گذشته ۳.۵ میلیون بشکه رشد کرده است در حالی که 
تحلیلگران در نظرسنجی رویترز، رشد ذخایر بنزین را ۷۱ هزار بشکه پیش بینی 
کرده بودند.استفن شورک از نشریه شورک ریپورت در این باره گفت: ما در اوج 
فصل رانندگی تابستانی هستیم و تقاضا برای بنزین راکد شده است.به گفته وارن 
پاترسون، مدیر تحقیقات کاالی بانک ING، آمار ذخایر سوخت آمریکا منفی بود 
زیرا با وجود تولید کمتر پاالیشگاهی، ذخایر بنزین رشد کرده است. به نظر می 
رســد قیمتهای باال، روی تقاضا تاثیر منفی گذاشته و تقاضا برای بنزین از نظر 
فصلی، در مقایسه با هفته پیش کاهش پیدا کرده است.بر اساس گزارش رویترز، 
پس از این که شــرکت ملی نفت لیبی اعالم کرد تولید نفت در میادین متعدد 
ازسرگرفته شده است و وضعیت فورس ماژور که هفته گذشته اعالم کرده بود را 

لغو کرد، نگرانی ها نسبت به عرضه لیبی تا حدودی کاهش پیدا کرد.

تعیین سقف قیمت و ذخایر استراتژیک جواب نداد
 سعودی ها خواسته نفتی بایدن را می پذیرند؟

مدیر کل اسبق امور اوپک و ارتباط با مجامع انرژی وزارت نفت گفت: باتوجه به 
تحوالت و محدودیت پیش آمده برای روسیه در بازار اروپا؛ روسیه مجبور شده به 
بازار شرق توجه کند و این جابجایی و تداوم بحران اوکراین حتی اگر تولید نفت 

عربستان هم افزایش نیابد باعث تغییراتی در بازار نفت خواهد شد.
به گزارش ایلنا، محمد بن سلمان ولیعهد سعودی اخیرا و بعد از سفر جو بایدن به 
ریاض، با اشاره به برنامه عربستان برای افزایش تولید نفت گفته است: امیدواریم 
که این نشست سرآغاز مرحله جدیدی از شراکت راهبردی بین کشورهای منطقه 
و آمریکا باشد. تصمیم گرفتیم روزانه ۱۳ میلیون بشکه نفت تولید کنیم.بعد از 
دیدارهای جو بایدن با مقامات سعودی در جریان سفر به جده، واشنگتن و ریاض 
بیانیه ای مشترک صادر کردند. طبق این بیانیه، ایاالت متحده از تعهد عربستان 
به حمایت از تعادل بازارهای جهانی نفت به منظور دســتیابی به رشد اقتصادی 
پایدار اســتقبال می کند. طبق آمار اوپک، تولید نفت عربســتان در ماه گذشته 
میالدی حدود ۱۰.۶ میلیون بشــکه در روز بوده است که فاصله زیادی با ادعای 
۱۳ میلیون بشکه ای ولیعهد عربستان دارد.جواد یارجانی در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا، درباره امکان افزایش تولید نفت عربســتان جهت جبران کسری 
صادرات روســیه اظهار داشت: ارقامی در گذشته برای توان تولید عربستان ذکر 
شــده که به رقم ۱۳ میلیون بشکه تولید در روز نزدیک است اما اخیرا باالترین 
مقام آرامکو گفته بود اگر بخواهیم افزایش تولید را وارد بازار کنیم ۲.۵ تا ۳ سال 
طول می کشد، ولی به هرحال بازار نفت با اظهارنظرها و بحث های اینچنینی تا 
حدی متفاوت است، این مواضع اگرچه ممکن است در بلندمدت تاثیری نداشته 
باشد ولی حتما تاثیر آنی روی بازار دارد. وی تاکید کرد: آنچه نهایتا تعیین کننده 
خواهد بود میزان واقعی نفتی است که وارد بازار می شود، ولی در عین حال شکی 
نیست که عوامل روانی هم روی بازار تاثیر دارد. بایدن به طور طبیعی نگران باال 
بودن قیمت بنزین و افزایش نرخ تورم در ایاالت متحده است زیرا قیمت بنزین 
در امریکا باتوجه به ســهم و اهمیت آن برای خانوارهای امریکایی مهم اســت 
بخصوص که ماه نوامبر انتخابات کنگره در این کشور برگذار می شود و بایدن نیاز 
دارد که اقداماتی انجام دهد که از نظر عملی و روانی بازار را تاحدی کنترل کند، 
زیرا اگر قیمت ها به همین ترتیب باال بماند مطمئنا شرایط خوبی برای او و حزب 
دموکرات نخواهد بود. مدیر کل اسبق امور اوپک و ارتباط با مجامع انرژی وزارت 
نفت تصریح کرد: تحوالت و روابط و یا فشارهای سیاسی همگی روی بازار دخیل 
اســت اما آنچه اتفاق خواهد افتاد اینکه بازار در نهایت بر اساس منافع کشورها 
پیش خواهد رفت. بســیاری معتقدند آنچه عربستان تولید و وارد بازار می کرد 
عمال باالترین فشــاری بود که به مخازن وارد می شــد و مدیرعامل آرامکو هم 
گفته بود که اگر توان تولید به تولید واقعی تبدیل شود چند سال طول می کشد.

وی در ادامه به موضوع صادرات نفت روسیه در شرایط کنونی پرداخت و گفت: 
باتوجه به تحوالت و محدودیت پیش آمده برای روســیه در بازار اروپا؛ روســیه 
مجبور شده به بازار شرق توجه کند و این جابجایی و تداوم بحران اوکراین حتی 
اگر تولید نفت عربســتان هم افزایش نیابد باعث تغییراتی در بازار نفت خواهد  
شــد.یارجانی درباره توافقات نفتی روسیه و عربستان و امکان پذیرش اظهارات 
بایدن از سوی سعودی ها بیان داشت: هر نوع روابط و توافقی بین اعضای اوپک 
و اوپک پالس در عین حال که یک توافق دسته جمعی است اما منافع ملی حرف 
اول را می زند، همه کشــورهایی که با یــک تصمیم موافقت می کنند و یا ادامه 
روابط دارند باتوجه به منافع ملی است، ضمن اینکه کشورها باتوجه به شرایطی 
که دارند و فشــارهایی که تحمل می کنند و روابطی که با همه قدرت های دنیا 
دارند، تصمیماتی اتخاذ خواهند کرد.وی با اشاره به تاثیر جو روانی حاکم بر نفت 
روی بازار ایران خاطرنشــان کرد: تاکنون تمام تالش ها برای کنترل قیمت ها از 
جمله تعیین سقف قیمت و یا استفاده کشورها از ذخایر استراتژیک بوده، همه 
اینها برای این است که قیمت ها کنترل شود، عالوه بر آن هر افزایش تولیدی از 
جانب دیگر تولیدکنندگان هم روی کشورهایی مثل ایران که صادراتشان به دلیل 
تحریم محدود شده تاثیر داشته و ضرر مالی در پی خواهند داشت و در واقع این 

شرایط به نفع کشورهای واردکننده است.

دلیل نوسانات تولید بنزین اعالم شد
معاون وزیر نفت: بار پرمصرف بودن 

خودروها بر دوش ماست
مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی گفت: در 
قانــون هوای پاک آمده اســت که 
خودروها باید حد استاندارد مصرف 
داشته باشند، زیرا این موضوع سبب 
کاهش مصرف و ایجاد ارزش افزوده 

خواهد داشت؛ هم اکنون ما بار بخش های پرمصرف را به دوش 
می کشیم.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جلیل 
ســاالری، مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی در حاشــیه امضــای پنج تفاهم نامه میان شــرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی با شــرکت های دانش بنیان در جمع 
خبرنگاران اظهار داشــت: با برنامه ریزی هایی که انجام داده ایم 
باید دوره مصرف سوخت را مدیریت کنیم و پس از آن به دنبال 
ذخیره سازی سوخت باشیم.وی افزود: به دلیل گرمای تابستان 
امسال تعداد زیادی از نیروگاه ها سوخت مایع و گازوئیل مصرف 
کردنــد به طوری که مصرف ســوخت مایــع )گازوئیل( برای 
نیروگاه ها امســال ۱۰۰ درصد نسبت به پارسال افزایش یافته 
است؛ اما آن را تامین کرده ایم.ساالری با بیان اینکه »امروز که 
مردم در مسافرت هستند همکاران ما شبانه روز فعالیت می کنند 
تا این ایام پرمصرف بگذرد«، گفت: تولید بنزین بر مبنای تعداد 
پاالیشگاه هایی که در بخش عملیات هستند و دوره تعمیرات، 
ممکن است دچار نوسان هایی شود؛ اما اینکه گفته شود تولید 
بنزین به ۷۰ یا ۸۰ میلیون لیتر در روز رســیده، صحت ندارد؛ 
ما در برخی موارد به تولید ۹۴، ۹۷، ۱۰۰ تا ۱۰۴ میلیون لیتر 
بنزین در روز هم رسیده ایم.معاون وزیر نفت با اشاره به ضرورت 
توسعه CNG گفت: در توســعه CNG باید انگیزه ایجاد کنیم، 
همچنین نگاه دیگر ما بر روی دوگانه ســوز کردن خودروهای 
ســنگین و کشنده های راه آهن اســت و اینکه این بخش را از 
سطح خودروی سواری به خودروی سنگین سوق دهیم؛ البته 
طبــق قانون بودجه LPG نیز باید بــه ناوگان حمل ونقل اضافه 
شود، البته در این خصوص با چالش هایی مواجه هستیم.ساالری 
درباره صادرات بنزین نیز گفت: هم اکنون به دنبال تامین نیاز 
داخل هستیم و ســپس بحث ذخیره سازی را خواهیم داشت، 
اما در همین هفته صادرات گازوئیــل و بعضی از فرآورده ها را 
داشــته ایم.معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش با انتقاد از 
پرمصرف بودن خودروهای ساخت داخل گفت: در قانون هوای 
پاک آمده اســت که خودروها باید حد استاندارد مصرف داشته 
باشــند، زیرا این موضوع ســبب کاهش مصرف و ایجاد ارزش 
افزوده خواهد داشــت؛ هم اکنون ما بار بخش های پرمصرف را 
به دوش می کشــیم، از این رو باید بیش از پیش چه در صنعت 
خودرو و چه دیگر صنایع به بهینه سازی مصرف انرژی اهمیت 

داده شود.

جزئیات تفاهم نامه 40 میلیارد دالری ایران و روسیه

بهره برداری فاز ۱۱ پارس جنوبی تا پایان امسال
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران جزئیات جدیدی از تفاهم نامه 
۴۰ میلیارد دالری ایران و روسیه را تشریح کرد.به گزارش ایسنا، 
محسن خجسته مهر در یک برنامه تلویزیونی گفت: از ۴۰ میلیارد 
دالر تفاهم نامه امضا شده با گازپروم روسیه، ۲۵ میلیارد دالر برای 
توســعه میدان های گازی و تکمیل پروژه ال ان جی و ۱۵ میلیارد 
دالر برای توسعه ۶ میدان نفتی صرف خواهد شد که توسعه کرنج، 
آذر، چنگوله، آب تیمور و منصوری از جمله این میدان ها هستند.

وی افزود: بناست به سرعت کار مطالعات مفاد تفاهم نامه ای که به 
امضا رسید، انجام شود و بالفاصله در صورت موافقت شرکت ملی 
نفت ایران با پیشنهاد فنی و اقتصادی طرف سرمایه گذار و شرکت 
گازپروم وارد مرحله ی انعقاد قرارداد شویم که این همکاری ها از 
نوع بلندمدت خواهد بود.مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ادامه 
داد: هــم اکنون قرارداد ســرمایه گذاری در هفت میدان نفتی با 
شرکت های متعدد روســی داریم که ارزش این قراردادها حدود 
۴ میلیارد دالر است و پیشرفت قابل توجهی دارند که میدان های 
پایدار غرب و آبان در منطقه غرب کشــور از جمله این میدان ها 
هستند.خجسته مهر از بهره برداری فاز ۱۱ پارس جنوبی تا پایان 
امســال خبر داد و گفت: توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با شروع به 
کار دولت سیزدهم و با اتکا به توان داخل برای تولید زودهنگام به 
سرعت در حال انجام است و امروز تقریباً حفاری بخشی از چاه ها 
و خرید کاال و تجهیزاتش به پایان رســیده است.وی با یادآوری 
اینکه در زمستان پارسال برای نخستین بار حداکثر مقدار تولید از 
میدان مشترک پارس جنوبی به ۷۰۵ میلیون متر مکعب در روز 
رســید، تصریح کرد: همچنین نخستین ردیف پاالیشگاه فاز ۱۴ 
نیز پارســال )۱۴۰۰( به بهره برداری رسید و سه ردیف دیگر این 

پاالیشگاه نیز تا پایان امسال به بهره برداری می رسند.

توسعه همکاری گازی ایران و روسیه با امضای تفاهم نامه 
با گازپروم

همچنین  مجید چگنی - مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران - با 
بیــان اینکه همکاری گازی ایران و روســیه با امضای تفاهم نامه 
با گازپروم روســیه توســعه می یابد، گفت: طی روزهای گذشته، 

تفاهم نامه ای با شــرکت گازپروم به امضا رسید که بر اساس آن، 
همکاری های خود را در حوزه تجارت گاز، توسعه خواهیم داد.

طبق اعالم وزارت نفت، وی ادامه داد: همکاری های ما با شرکت 
گازپروم در حوزه ســوآپ گاز به کشورهای همسایه و همچنین 
مشارکت با آنان در این بخش است که البته مقدار آن هنوز تعیین 
نشــده، اما با امضای این تفاهم نامه بــه زودی و در آینده نزدیک، 
این مهم به انجام خواهد رسید.مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران 
توسعه در تجارت گاز با کشورهای همسایه را از مهم ترین اهداف 
امضای این تفاهم نامه عنوان کرد و گفت: همکاری درباره احداث 
خطوط انتقال گاز و طرح های مورد نظر در این زمینه با کشورهای 
همســایه، بر اساس توافق انجام شده، با مشارکت گازپروم خواهد 
بود.چگنی با بیان اینکه مشارکت در پروژه های ال ان جی از دیگر 
زمینه های همکاری است که کشور روســیه به انجام آن، اظهار 
تمایل کرده اســت، تصریح کرد: کشورهای همسایه برای اجرای 
طرح های ذکرشــده، در اولویت هستند و هم اکنون مذاکراتی با 
کشــورهای همسایه در این زمینه آغاز شــده است که در آینده 
هم ادامه خواهد داشت.شرکت ملی نفت ایران و گازپروم روسیه 
سه شــنبه ) ۲۸ تیرماه( تفاهم نامه ای به ارزش حدود ۴۰ میلیارد 
دالر در زمینه توســعه میدان های گازی کیش و پارس شمالی، 
فشــارافزایی میدان پارس جنوبی، توسعه ۶ میدان نفتی، سوآپ 
گاز و فرآورده، تکمیل طرح هــای ال ان جی، احداث خطوط لوله 
صادرات گاز و دیگــر همکاری های علمی و فناورانه امضا کردند. 
هم اکنون نیز ۴ میلیارد دالر قرارداد با شرکت های مختلف روسی 

برای سرمایه گذاری در حال اجرا است.  

جریان گاز روسیه از خط لوله نورد استریم صبح پنج شنبه پس از یک وقفه ۱۰ روزه که برای انجام تعمیرات معمول بود، ازسرگرفته 
شد.به گزارش ایسنا، اروپا و معامله گران گاز با اضطراب منتظر ساعات اولیه روز پنج شنبه بودند تا ببینند آیا روسیه این خط لوله که 
از ۱۱ ژوئییه بسته شده بود را بازگشایی خواهد کرد. مقامات اتحادیه اروپا و معامله گران بازار احتمال توقف کامل جریان گاز از این 
خط لوله پس از پایان دوره تعمیرات را مردود ندانسته بودند.صبح پنج شنبه در اروپا، نشانه هایی از آغاز دوباره فعالیت نورد استریم 
مشاهده شد و جریان گاز در ۴۰ درصد از ظرفیت این خط لوله ازسرگرفته می شود که سطح مشابه پیش از تعطیلی آن بود.طبق 
اعالم منابع آلمانی، جریان گاز در نورد استریم در ساعات اولیه بازگشایی، معادل ۲۱.۵ گیگاوات ساعت در مقایسه با ۳۰ گیگاوات ساعت پیش از آغاز تعمیرات بود. جریان 
گاز این خط لوله در ظرفیت کامل، برابر با حدود ۷۰ گیگاوات ساعت بود اما روسیه ۱۳ ژوئن، ظرفیت انتقال گاز را به میزان ۶۰ درصد کاهش داد.خبرگزاری تاس به 
نقل از دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین نوشت: کاهش جریان گاز از نورد استریم به اروپا، نتیجه تحریمهای اتحادیه اروپاست که مشکالت فنی در تعمیر تجهیزات 
برای این خط لوله ایجاد کرده است. هر گونه مشکالت فنی مربوط به تعهدات گازپروم برای مشتریانش، نتیجه محدودیتهایی هستند که از سوی اتحادیه اروپا تحمیل 
شده اند.بر اساس گزارش اویل پرایس، والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه یک روز پیش از این که فعالیت نورد استریم ازسرگرفته شود، گفته بود: شرکت گازپروم 
می تواند جریان گاز به اروپا از طریق این مسیر را به دلیل پیشرفت کند تعمیرات توربینهای گازی در ایستگاههای کمپرسور، به میزان بیشتری کاهش دهد. یک توربین 

گازی قرار است ۲۶ ژوییه برای تعمیرات فرستاده شود.

آژانس بین المللی انرژی )IEA( اعالم کرد رشد تقاضای جهانی برای برق به دلیل کندی رشد اقتصادی و قیمت های باالی 
انرژی، به میزان قابل مالحظه ای آهسته شده است.به گزارش ایسنا، در گزارش آژانس بین المللی انرژی آمده است: رشد 
تقاضا برای برق در سال ۲۰۲۲ به میزان قابل توجهی آهسته شده است. پس از رشد شش درصدی تقاضای جهانی برای 
برق در ســال ۲۰۲۱ که تحت تاثیر کاهش محدودیت های کرونایی و احیای اقتصادی سریع روی داد، انتظار می رود این 

نرخ رشد در سال ۲۰۲۲ به ۲.۴ درصد آهسته شود که مشابه میانگین نرخ رشد از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ است.این آژانس خاطرنشان کرد رشد آهسته تر تقاضا 
برای برق، منعکس کننده رشد اقتصادی کندتر و قیمت های باالتر انرژی پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین و تجدید محدودیت های کرونایی به خصوص در 
چین است.منابع تجدیدپذیر انرژی، سریعتر از تقاضا رشد می کنند و جای سوخت های فسیلی را می گیرند و رشد قوی ظرفیت تجدیدپذیرها در سال میالدی 
جاری، نرخ رشد تولید نیروی تجدیدپذیر جهانی را به ۱۰ درصد خواهد رساند.اگر این پیش بینی درست باشد، کاهش تقاضا برای برق احتماال خبر بدی برای 
تولیدکنندگان گاز طبیعی خواهد بود زیرا سوخت های فسیلی در ۲۵ درصد از تولید برق جهان سهم دارند.بر اساس گزارش اویل پرایس، اما خبر بدتر برای 
تولیدکنندگان گاز طبیعی، پیشنهاد اتحادیه اروپا به کشورهای عضو برای کاهش مصرف گاز به میزان ۱۵ درصد تا مارس، به منظور آمادگی در برابر احتمال 

قطع جریان گاز از روسیه به اروپاست.

آژانس بین المللی انرژی:جریان انتقال گاز روسیه از نورد استریم ازسرگرفته شد

تب تقاضا برای برق فروکش کرد
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گزیده خبر

تغییرات قیمت کاالهای اساسی در شش ماه 
گذشته منتشر شد

بررسی قیمت کاالهای اساسی در ابتدای تیرماه نسبت به شش ماه قبل، یعنی 
دی ماه ســال گذشته، نشان می دهد که قیمت کاالها در شش ماه گذشته بین 
دو )گوجه فرنگی( تا ۷۶ )گوشت مرغ تازه( درصد افزایش یافته است.به گزارش 
ایسنا، بر اســاس گزارش کارگروه رصد و پایش قیمت اقالم اساسی و پرمصرف 
بازار کشور منتهی به اول تیرماه که از سوی انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان منتشر شده، قیمت ۵۲ قلم کاال در ۹ گروه بررسی و با شش ماه قبل 

مقایسه شده است.

افزایش 33 تا 7۶ درصدی قیمت محصوالت پروتئینی در شش ماه
بر اساس این گزارش قیمت گروه محصوالت پروتئینی شامل گوشت مرغ، تخم 
مرغ، گوشــت گوسفند و گوساله و گوسفند و گوساله زنده در اول تیرماه امسال 
نسبت اوایل دی ماه سال قبل بین ۳۳ )گوسفند زنده( تا ۷۶ )گوشت مرغ تازه( 
درصد افزایش یافته است.  طی شش ماه گذشته قیمت هر کیلو گوشت گوساله 
با ۳۷ درصد افزایش به حدود ۱۸۷ هزار تومان، هر کیلو گوشــت گوســفندی 
با ۳۶ درصد افزایش به بیش از ۱۸۰ هزار تومان رســیده و قیمت گوســفند و 
گوساله زنده نیز ۳۳ و ۳۷ درصد افزایش داشته است. همچنین قیمت هر کیلو 
گوشــت مرغ تازه با ۷۶ درصد افزایش به ۵۲ هزار و ۴۰۰ تومان و هر کیلو تخم 
مرغ با ۶۴ درصد افزایش در شــش ماه گذشته به ۳۸ هزار تومان رسیده است.
گروه لبنیات شامل انواع شیر، پنیر و کره نیز در شش ماه گذشته بین ۴۸ )شیر 
استریل پاکتی پرچرب( تا ۹۱ درصد افزایش یافته که بیشترین افزایش مربوط 
به شــیر خام در دامداری به قیمت ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان به ازای هر لیتر بوده 
است. بر این اساس قیمت هر کیلو شیر پاستوریزه بطری کم چرب و شیر استریل 
پاکتی پرچرب نیز به ترتیب با ۵۹ و ۴۸ درصد افزایش نسبت به دی سال قبل 
به نزدیک به لیتری ۱۹ هزار و ۵۰۰ و ۲۳ هزار و ۱۰۰ تومان رسیده است. قیمت 
پنیر ۴۰۰ گرمی و کره ۱۰۰ گرمی پاستوریزه نیز در شش ماه گذشته به ترتیب 
۷۱ و ۶۶ درصد افزایش داشته است.  افزایش قیمت گروه قند، شکر و چای نیز 
طی شــش ماه گذشته ۱۴ تا ۷۱ درصد بوده است. در این مدت قیمت هر کیلو 
قند ۷۱ درصد، شــکر فله ۶۴ درصد، شــکر بسته بندی ۵۴ درصد و انواع چای 
بین ۱۴ تا ۱۸ درصد افزایش یافته اســت. بنابراین در اول تیر امسال قیمت هر 
کیلو قند به حدود ۳۱ هزار تومان، شکر ۲۶ هزار تومان و چای به ۱۴۲ تا ۱۴۷ 

هزار تومان رسیده است.

افزایش 30۶ تا 353 درصدی قیمت انواع روغن 
در ایــن میان از بین انواع روغن، قیمــت روغن نیمه جامد ۴.۵ کیلویی با ۳۰۶ 
درصد افزایش در شــش ماه گذشته به حدود ۳۴۵ هزار تومان رسیده است. اما 
قیمت روغن مایع آفتابگردان معمولی و سرخ کردنی ۳۵۰ و ۳۵۳ درصد افزایش 
یافته و به بیش از ۶۳ هزار تومان رسیده است.  بررسی قیمت گروه کاالیی غالت 
و حبوبات شامل انواع برنج، ماکارونی و حبوبات در شش ماه گذشته نیز حاکی 
از افزایش ۱۶ تا ۱۰۶ درصدی قیمت این کاالهاســت. بر این اساس برنج ایرانی 
یعنی هاشــمی و طارم با ۱۰۶ و ۱۰۴ درصد افزایش طی این مدت به میانگین 
۱۱۰ هزار تومان رســیده، اما این افزایش قیمت در برنج خارجی شامل هندی 
و پاکســتانی کمتر یعنی حدود ۳۶ و ۳۸ درصد بوده و قیمت این دو محصول 
در تیر ماه امسال به حدود ۳۷  و ۴۰ هزار تومان رسیده است. قیمت ماکارونی 
۵۰۰ گرمــی نیز با ۹۱ درصد افزایش در این مدت به حــدود ۱۶ هزار و ۸۰۰ 

تومان رسیده است. 

حبوبات چقدر گران شد؟
از بین انواع حبوبات نیز در شــش ماه گذشته قیمت عدس، لوبیا چیتی، نخود 
و لپه، به ترتیب ۳۷، ۳۱، ۳۴ و ۱۶ درصد افزایش یافته اســت. به طوری که در 
ابتدای ماه جاری قیمت انواع حبوبات یاد شده در محدوده ۵۰ تا ۶۲ هزار تومان 
بوده اســت.  گروه مورد بررسی بعدی در گزارش انجمن ملی حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان میوه، صیفی و مواد غذایی است که طی شش ماه گذشته بین 
دو تا ۶۷ درصد افزایش قیمت داشته اند. بیشترین افزایش قیمت در این گروه، در 
مدت یاد شده مربوط به سیب زمینی است که به ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده 
و بعد از آن خرما با ۴۷ درصد و پیاز زرد با ۳۸ درصد افزایش نسبت به دی سال 
قبل در رتبه دوم و سوم قرار می گیرند. قیمت این دو محصول در ابتدای تیر به 
حدود ۹۹۰۰ و ۳۷ هزار و ۷۰۰  تومان رســیده است.  از بین سایر میوه، صیفی 
و مواد غذایی در شش ماه گذشته قیمت سیب زرد ۳۱، سیب قرمز و رب گوجه 
فرنگی هر کدام ۲۲ درصد افزایش یافته اســت.  گفتنی است از ۲۲ اردیبهشت 
امسال ارز دولتی کاالهای اساسی حذف و یارانه نقدی جایگزین آن شد و علت 
افزایش قیمت کاالهای اساسی نسبت به شش ماه قبل همین موضوع است.در 
گروه شوینده ها نیز قیمت انواع پودر دستی و ماشینی و دستمال کاغذی در شش 
ماه گذشته هشت تا ۴۶ درصد و در گروه مصالح ساختمانی، قیمت تیر آهن، ورق 
سیاه، میلگرد، گچ سفید و سیمان خاکستری چهار تا ۵۲ درصدی است. در گروه 
تایر و روغن موتور نیز طی شــش ماه گذشته شاهد افزایش ۱۳ تا ۴۴ درصدی 

انواع الستیک خودروهای داخلی و انواع روغن موتور هستیم.  

قیمت کدام کاالها کاهش یافت؟
در این میان بررســی آمارها نشان می دهد در شش ماه گذشته قیمت پرتقال 
تامسون شمال یک درصد و آب آشامیدنی بطری ۱.۵ لیتری شش درصد کاهش 

داشته و به ترتیب به ۱۵ هزار و ۷۰۰ و ۵۲۰۰ تومان رسیده است.

سخنگوی وزارت صمت خبر داد:
فروش فوری خودرو پس از ۳ سال

طبق اعالم ســخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، به دنبال افزایش تولید 
و کاهش تعهدات، پس از ســه ســال، برای اولین بار، خودروی شاهین بصورت 
فروش فوری عرضه می شــود.طبق اعالم امید قالیباف به ایسنا، از ابتدای امسال 
تا ۲۸ تیر ماه، ۲۴۱ هزار و ۴۶۵ دســتگاه خودرو کامل تولید شــده اســت که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان دهنده رشد ۲۷۵ درصدی است. ضمن 
اینکه تعهدات معوق خودروسازان نیز در مدت یاد شده ۸۴ درصد کاهش داشته 
است.سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت خروج تدریجی طرح های فروش 
خودرو از شــمول قرعه کشی را نتیجه رشــد تولید خودرو دانسته و گفت که با 
بررسی ثبت نام شدگان در مرحله دوم تخصیص یکپارچه مشخص شده که گروه 
خودروســازی سایپا )جز ساینا S و کوئیک S(، بقیه محصوالت آن از قرعه کشی 
خارج شده است. همچنین به دنبال افزایش تولید و کاهش تعهدات، برای اولین 
بار پس از ســه سال، خودروی شاهین بصورت فروش فوری عرضه می شود.وی 
مجموع خودروهای عرضه شــده در مرحله دوم قرعه کشــی یکپارچه را ۱۰۴ 
 R هزار دســتگاه اعالم کرده و گفت: به تمام ثبت نام کنندگان کوئیک و کوئیک
بدون قرعه کشی خودرو داده خواهد شد.قالیباف مدیریت مناسب فروش خودرو 
و حذف تدریجی قرعه کشــی را ناشــی از تجمیع عرضه ها در سامانه یکپارچه 

تخصیص خودرو دانست.

عملکرد سه ماهه ۱۴۰۱ درآمدهای مالیاتی
صاحبان خودروهای باالی یک 
میلیارد چقدر مالیات دادند؟

براساس عملکرد درآمدهای مالیاتی کل کشور در سه ماهه 
ابتدایی ســال جاری، معادل ۳۴.۴ میلیارد تومان مالیات از 
انواع خودروهای ســواری و وانت دو کابین دارای شــماره 
انتظامی شخصی گران قیمت گرفته شده است.به گزارش 
ایســنا، بر اســاس قانون بودجه، مالکان انواع خودروهای 
ســواری و وانت دو کابین که در ابتدای سال ۱۴۰۰ مالک 
خودروی مزبور بوده اند، به شرح زیر مشمول مالیات شدند: 

۱( اشخاص حقوقی غیردولتی به ازای هر خودروی با ارزش 
روز باالتر از یک میلیارد تومان.

۲( اشــخاص حقیقی که مجمــوع ارزش خودروهای خود 
و فرزندان کمتر از ۱۸ ســال تحــت تکفل خود باالی یک 

میلیارد تومان باشد.  
در این بین، نرخ مالیات ســاالنه مجمــوع ارزش روز انواع 
خودروهای سواری و وانت دو کابین نیز به شرح زیر تعیین 

شد: 
۱_ تا مبلغ ۱.۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد یک میلیارد 

تومان معادل یک درصد
۲- تا مبلغ ســه میلیارد تومان نسبت به مازاد ۱.۵ میلیارد 

تومان معادل دو درصد 
۳- تا مبلغ ۴.۵ میلیارد نســبت به مازاد سه میلیارد تومان 

معادل سه درصد 
۴- نسبت به مازاد ۴.۵ میلیارد معادل چهار درصد

در این زمینه، بررسی عملکرد درآمدهای مالیاتی کل کشور 
در ســه ماهه ابتدایی سالجاری نشــان می دهد که معادل 
۳۴ میلیارد و ۴۵۵ میلیــون و ۳۰۰ هزار تومان مالیات از 
انواع خودروهای ســواری و وانت دو کابین دارای شــماره 
انتظامی شــخصی گران قیمت گرفته شــده است.البته، 
مالیات خودروهای لوکس برای امســال نیز الزم االجراست 
و طبق گفته مدیر کل طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی 
خودروهای لوکس برای ابتدای امسال شناسایی شده اند و 

ناجا باید اطالعات آن ها را به سازمان امور مالیاتی بدهد.

چشم  انداز تجارت ایران و عربستان؛

آیا روابط اقتصادی با عربستان بهبود می یابد؟
عربســتان ســعودی و جمهوری اســالمی ایران همسایگان 
جغرافیایی یکدیگر هســتند که از سال ۹۴ روابط دیپلماتیک 
آنها به طور کامل قطع شــده این در حالی اســت که این دو 
کشور قدرت های جهان اسالم محسوب می شوند و بسیاری بر 
این باورند روابط حسنه میان آنها جبهه جهان اسالم را تقویت 
می کند.به گزارش اقتصادآنالین به نقل از اســپوتنیک،  اخیراً 
دو کشــور تالش های فراوانی برای برقراری روابط دیپلماتیک 
با یکدیگر کرده اند و کشــور میانجی عراق نیز با تبادالت جدی 
میان جمهوری اســالمی ایران و عربســتان سعودی تالش در 
بهبود روابط این دو قدرت جهان اسالم دارد.این در حالی است 
که روابط تجاری دو کشور به طور کامل قطع نشده اما کاهش 
چشمگیری در سالهای قطع روابط دیپلماتیک پیدا کرده.سید 
روح اهلل لطیفی ســخنگوی گمرک جمهوری اسالمی ایران در 
ایــن زمینه گفت: در اوج تجارت ما با عربســتان ۸۰۰ میلیون 
دالر تبادالت تجاری داشــتیم که ۵۰۰ میلیون دالر واردات از 
عربســتان و ۳۰۰ میلیون دالر صادرات ما به عربستان بود این 
رقم  مربوط به دهه ی ۸۰ شمســی است.در دهه ۹۰این میزان 
رو به کاهش رفت و نهایتا چند سالی است که متاسفانه روابط 
تجاری میان دو کشــور متاثر از روابط سیاسی به صفر رسید، 
پس از روی کار آمدن دولت آقای رئیســی نزدیک به ۴۱۶۰۰ 
دالر صادرات به عربســتان داشتیم اما مجدداً تبادالت تجاری 
احتمــاال به دلیل وقفه در مذاکرات متوقف شــد.بار دیگر با از 
ســرگیری مذاکرات اخیر و پالس  های مثبتی که دو طرف به 
یکدیگر دادند و پیگیری های انجام شــده توسط برخی کشور 
های میانجی در منطقه برای نزدیک تر شــدن این دو کشــور 
مهم منطقه، یک محموله ۲۵ تنی تبادل شد که شاید از لحاظ 
میزان عظیم نباشــد اما نشانه ای از اراده دو کشور برای بهبود 
روابط اســت.وی افزود: در صورت نزدیک تر شــدن دو کشور 
و حرکت به ســمت عادی شــدن روابط، با توجه به اشتراکات 
فرهنگی، مذهبی و با نگاه به میزان کاال های تبادل شــده در 
ســالهای گذشته، امکان تجارت وســیع میان دو کشور وجود 
دارد و مطمئنا افزایش تجارت می تواند به گســترش روابط و 
همگرایی دو کشور نیز کمک کند.کشور جمهوری اسالمی ایران 
و عربستان سعودی قدرتهای جهان اسالم هستند که در صورت 

همگرایی این موضوع می تواند به نفع کشورهای منطقه و تمامی 
مسلمانان جهان تمام شود.سخنگوی گمرک جمهوری اسالمی 
ایران کاالهای صادراتی ایران در دهه ۹۰ شمسی به عربستان 
سعودی را به شرح زیر برشــمرد: عمده کاال های صادراتی ما 
به کشور عربســتان کاال های شیالت، محصوالت لبنی، میوه، 
سبزی، خشکبار، مواد غذایی، زعفران، محصوالت معدنی، کیف، 
کفش، ماشین آالت تراشــکاری، بدنه کامیون، مبلمان، چراغ، 
لوســتر، تجهیزات پزشــکی، مصنوعات مس و آلومینیوم بود، 
میزان این تجارت در نیمه ی اول دهه ی ۹۰ شمســی حدود 
۲۵۰ میلیــون دالر بوده که حــدود ۱۵۰ تا ۱۷۰ میلیون دالر 
صادرات و حدود ۸۰ تا ۱۲۰ میلیون دالر واردات داشــتیم. وی 
همچنین کاالهای وارداتی از عربســتان را به شرح زیر نام برد: 
نوشابه، ادویه، روغن موتور، روغن صنعتی، گریس، محصوالت 
پتروشیمی و پترو پاالیشگاهی، کود، پارچه، لباس دوخته شده، 
تسمه های صنعتی، شیشه، ظروف شیشه ای، قراضه و ضایعات 
مس، مصنوعات آهن، ماشــین آالت صنعتی، یخچال خانگی، 
قطعات ماشین آالت، بلبرینگ، لوازم یدکی خودرو و تجهیزات 

الکترونیکی خودرو از اقالم وارداتی ما از عربســتان محســوب 
میشــد. لطیفی ضمن تاکید بر این نکته که کماکان دو کشور 
بــه محصوالت یکدیگر نیاز دارند بیان کرد: نیاز دو کشــور به 
این معنی نیســت که محصوالت تبادل شده میان آنها اکنون 
در بازار هایشــان موجود نیست، دو کشور از سال ۹۵ تا کنون 
سطح روابط سیاسی شــان کاهش زیادی داشته، اما کماکان 
محصوالت ایرانی در بازار های عربستان وجود دارد و بالعکس، 
چرا که از طریق کشور های واسطه تجارت دو کشور تاحدودی 
انجام میشود.لطیفی  گفت: اکنون ما به صورت مستقیم از ۱۲۰ 
کشور واردات داریم و به ۱۴۵ کشور نیز صادرات داریم اما قطعاً 
محصــوالت ایرانی را میتوان در تمــام دنیا پیدا کرد چرا که از 
طریق کشــور های واسطه مراودات ما با تمام دنیا به جز رژیم 
صهیونیستی برقرار است، خوشبختانه نظام تحریم  ها نتوانسته 
مانع از تجارت کشور های جهان با ایران و ایران با جهان شود. 
در عین حال که شاهد شکل گیری فصل جدیدی از روابط میان 
ایران و عربستان هستیم که بسیار امیدوار کننده است، از سوی 
دیگر مذاکرات ایران نیز با مصر برای بهبود و گســترش روابط 

آغاز شده است .سخنگوی گمرک ادامه داد: قدرت های اصلی 
جهان اسالم اکنون مصر، عربستان، ایران و ترکیه هستند که در 
صورتی که این چهار کشــور در یک مسیر و هدف در کنار هم 
قرار بگیرند، قطعا منافع منطقه  ای و منافع ملی این کشور ها و 
کشور های اسالمی را به دنبال خواهد داشت، سیاست راهبردی 
دولت سیزدهم گسترش روابط با همسایگان، کشورهای منطقه 
و به ویژه کشورهای اسالمی اســت.وی تاکید کرد: اما مبنای 
اصلی در تجارت ســود متقابل اســت، گاهی ممکن است دو 
کشــور روابط سیاسی بسیار وسیع و گسترده ای داشته باشند 
اما منفعت دو کشور در تامین برخی کاال ها از کشور های ثالث 
باشد، بنابراین نباید انتظار داشته باشیم بهبود روابط به معنای 
ایجاد فوری تجارت چشــمگیر باشد برای مثال ایران و منطقه 
اوراســیا اکنون موافقتنامه تجارت ترجیحی را امضا کردند که 
تعرفه های گمرکی رادر برخی کاالها حذف میکند و کشور ها 
در بستر اوراسیا تجارت ساده تر و ارزان تری را تجربه می کنند.

اما این امر با وجود رشــد مناسب در دوسال اخیر هنوز با افق 
ترسیم شده فاصله زیادی دارد.او افزود: البته امیدواریم این روش 
یعنی کاهش یا صفر شــدن حقوق ورودی در قبال عربستان و 
سایر کشــورهای منطقه نیز می تواند انجام شود چرا که ایران 
بازار مناســبی برای مصرف برخی از محصوالت عربستان می 
تواند باشــد و عربستان نیز بازار مناسبی برای مصرف برخی از 
محصوالت ایرانی از جمله کشــاورزی و مواد غذایی باشد چون 
کشورمان با داشتن منابع انسانی و دانشگاه های متعدد هم در 
منابع انسانی متخصص و صنایع ویژگی های منحصر به فردی 
دارد و هم به خاطر اقلیم خاص خود به عنوان یک کشور چهار 
فصل می تواند تامین کننده محصوالت بسیاری برای عربستان 
باشــد. ســخنگوی گمرک بیان کرد: عربســتان نیز به عنوان 
کشوری که به بسیاری از شرکت های بزرگ دنیا متصل است 
می تواند تامین کننده محصوالت هایتک برای ایران باشــد و 
همکاری های حوزه انرژی نیز یکی دیگر از مواردی اســت که 
به دلیل دارا بودن دو کشور از منابع عظیم نفتی توسط طرفین 
دنبال شود.  از سوی دیگر این نکته نباید از توجه خارج شود که 
اتصال ایران به عربستان از طریق عراق می توانند مسیر جدیدی 

را برای ترانزیت در دنیا ایجاد کند.

ممکن است هند به کارخانه های قند اجازه 
دهد بیش از آنچه قبال مجاز بودند، صادرات 
داشته باشند تا به آنها کمک کند از نکول 
قراردادها جلوگیری کنند.به گزارش ایسنا، 
به نقل از بلومبرگ، افرادی که خواسته اند 
نامشــان فاش نشــود، گفته اند که دولت 
هند در حال بررســی چراغ ســبز فروش 
اضافی ۱.۲ میلیون تن شــکر برای ســال 
منتهی به ۳۰ ســپتامبر است و این باالتر 
از ســهمیه فعلی ۱۰ میلیون تنی اســت.

هند، دومین تولیدکننده بزرگ شــکر در 
جهان، صادرات خود را در ماه می محدود 
کرد تا از ذخایر غذایی خود محافظت کند. 
اکنون، بــا توجه به اینکه موجودی انبارها 
برای تامین مصرف داخلی کافی به نظر می 
رســد، تولیدکنندگان درخواست کرده اند 
کــه محموله ها را افزایــش دهند. هرگونه 
صادرات اضافی در سال جاری ممکن است 
قیمت های جهانی را تحت فشار قرار دهد.

انجمــن  رئیــس  آدیتیــا جونجونــواال، 

کارخانه هــای قند هند از دولت خواســته 
بود کــه اجازه ارســال یــک میلیون تن 
دیگر شــامل ۷۰۰ هزار تن خام را بدهد. 
او گفت که بخشی از این حجم قبال قرارداد 
بســته شده اســت. حتی پس از صادرات 
یک میلیون تــن اضافی در این فصل، این 
کشــور بیش از ۶ میلیون تن در انبارهای 
بسته در ۳۰ ســپتامبر خواهد داشت که 
برای پاســخگویی به تقاضــای محلی در 
ماه اکتبر کافی است.جونجونواال گفته که 

از سهمیه فعلی، کارخانه ها تاکنون رکورد 
۹.۴ میلیون تــن را در ایــن فصل صادر 
کرده اند و بقیه هنوز ارســال نشده است و 
هنوز قیمت های داخلی پایین اســت. وی 
گفــت: امیدواریم دولت با درخواســت ما 
موافقــت کند تا در ســال آینده محصول 
خوبی داشــته باشیم.هند در سال گذشته 
بزرگ ترین صادرکننده شکر پس از برزیل 
بــود و اندونزی، بنگالدش، مالزی و دبی را 
از جمله مشــتریان خــود می داند. هند تا 
سال گذشته و زمانی که صادرات به رکورد 
۷.۲ میلیون تن رسید، به ندرت بیش از ۷ 

میلیون تن حمل  کرد.

هند برای جهان چراغ سبز روشن کرد

۵۲ هزار واحد اقتصادی تعطیل یا نیمه تعطیل 
شناسایی شد

معاون توســعه روستایی و مناطق  محروم نهاد ریاســت جمهوری گفت: با اطالعاتی که از 
دســتگاه های مختلف احصا شــد، بیش از ۵۲ هزار واحد تعطیل یا نیمه تعطیل شناسایی 
کردیم.به گزارش ایسنا، سیدامیرحسین مدنی درباره تعداد کارخانه های تعطیل شده اظهار 
کرد: یکی از اشــکاالتی که در کشور از ابتدای دولت ســیزدهم مشاهده می شد، نبود آمار 
اســت. وقتی صحبت از تعطیلی واحدهای اقتصادی می شود، تلقی واحدهای صنعتی از آن 
صورت می گیرد، در حالی که واحدهای اقتصادی شامل همه حوزه های کشاورزی، معدنی، 
گردشــگری، خدمات و ... می شود. در حوزه صنعت آمار مشخصی داریم اما در بقیه حوزه ها 
خیر.وی با اشــاره به شناســایی ۵۲ هزار واحد تعطیل یا نیمه تعطیل گفت: کاری که ما در 
نهضــت احیا واحدهای اقتصــادی انجام دادیم این بود که در گام اول آمار دقیقی داشــته 
باشیم. با کمک فرمانداران سراسر کشور و اطالعاتی که از دستگاه های مختلف احصا شد، به 
اطالعات خوبی دســت پیدا کردیم و براساس چیزی که در سامانه ثبت شده است، بیش از 
۵۲ هزار واحد تعطیل یا نیمه تعطیل شناسایی کردیم. البته پیش بینی ما بیشتر از این عدد 
است.مدنی با اشاره به علت تعطیلی این واحدها بیان کرد: برآورد ما این است که نزدیک به 
۴۹ درصد واحدها به خاطر موضوعات مربوط به تامین مالی تعطیل شده اند. نزدیک به ۲۴ 
درصد آنان به دلیل موضوعات مربوط به تکنولوژی تعطیل شدند و حدود ۱۲ درصد نیز به 
دلیل عدم بازاریابی تعطیل شده اند. البته عمده این اطالعات از روی خوداظهاری صاحبان این 
کارخانه هاست.وی ادامه داد: اگرچه ما معتقدیم که دلیل عمده تعطیالت این واحدها موضوع 
سوءمدیریت است. مثال کسی رفته و کار تولیدی راه انداخته اما به دلیل آنکه این کار را بلد 

نبوده، از اداره آن عاجز مانده است. 

لزوم چاره اندیشی برای تحریک تقاضا
نایب رئیس و سخنگوی اتاق اصناف ایران با بیان اینکه محدود کردن پرداخت تسهیالت به 
بهانه ایجاد تورم مضاعف در کشور، ایده درستی نیست و حتما برای تحریک تقاضا در کشور 
باید چاره اندیشی شود، گفت که یکی از راهکارهای تحریک تقاضا، پرداخت تسهیالت کم بهره 
و بلندمدت است.مجتبی صفایی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم در 
پی افزایش قیمت ها در سال های اخیر و به ویژه سال جاری، اظهار کرد: کاهش قدرت خرید 
مردم اثر مستقیم خود را ابتدا بر حوزه کسب و کارهای خرد و آخرین زنجیره ارزش تولید و 
توزیع، یعنی خرده فروشان نشان داده و در آینده نزدیک در صنعت کشور هم نشان خواهد 
داد.وی با بیان اینکه باید برای این وضعیت چاره اندیشی شود، تصریح کرد: در شرایطی که 
دچار تورم هستیم، محدود کردن پرداخت تسهیالت به بهانه ایجاد تورم مضاعف در کشور، 
ایده درســتی نیست و حتما برای تحریک تقاضا در کشور باید چاره اندیشی شود.سخنگوی 
اتاق اصناف ایران با بیان اینکه یکی از راهکارهای تحریک تقاضا، پرداخت تسهیالت کم بهره 
و بلندمدت است، گفت: در اصل شرایط بازپرداخت تسهیالت باید به گونه ای باشد که مردم 
بتواننــد از پس آن بربیایند و منجر به تحریک تقاضا شــود تا این کاهش تقاضا گریبانگیر 
ســایر بخش های اقتصادی به ویژه بخش تولید و صنعت نشود.وی افزود: به عنوان مثال در 
حال حاضر این مدل پرداخت تسهیالت با امضای تفاهم نامه بین برخی تولیدکنندگان لوازم 
خانگی با بانک ها در حال انجام است.صفائی همچنین گفت: تسهیالت باید با مدیریت خاصی 
به بخش صنعت و توزیع برگردد و در شــرایطی که کشور هم دچار رکود و هم تورم است، 
حداقل از شرایط رکود خارج شویم. البته ما به آینده خوش بین و امیدواریم، چراکه اتفاقات 
خوبی در حوزه روابط خارجی در حال رقم خوردن است تا با حفظ عزت و مصالح کشور منجر 

به توافق شود و گشایش هایی در بازارهای بین المللی و تامین ارز رخ دهد.

فهرست جدید قوی ترین پاسپورت های جهانی 
در سال ۲۰۲۲ درحالی اعالم شد که سه کشور 
آسیایی قوی ترین پاسپورت های جهان را از آِن 
خود کردند.به گزارش ایســنا به نقل از سی ان 
ان،    شرکت مشاوره جهانی شهروندی و اقامت 
Henley & Partners گزارش جدیدی را درباره برترین پاســپورت های جهان در ســال 
۲۰۲۲ منتشر کرده است، بر این اساس ژاپن با پیشی  گرفتن از سنگاپور و کره جنوبی 
قوی ترین گذرنامه را در اختیار دارد؛ شهروندان ژاپن می توانند بدون ویزا به ۱۹۳ مقصد 
سفر کنند. دارندگان گذرنامه های سنگاپور و کره جنوبی نیز بدون ویزا به ۱۹۲ مقصد 
دسترسی دارند.پس از این سه کشور آسیایی، شماری از کشورهای اروپایی جایگاه های 
برتر در فهرســت قوی ترین گذرنامه های جهان در سال ۲۰۲۲ را در اختیار گرفته اند؛ 
آلمان و اسپانیا با امکان دسترسی به ۱۹۰ مقصد مشترکا در رتبه سوم و فنالند، ایتالیا 

و لوکزامبورگ با دسترسی به ۱۸۹ کشور، به طور مشترک در رتبه چهارم این فهرست 
قرار دارند.اتریش،  دانمارک، سوئد و هلند در جایگاه پنجم و فرانسه،   ایرلند،   پرتغال و 
بریتانیا در رتبه ششــم قرار گرفته اند.در رتبه هفتم این فهرست را کشورهای نیوزلند،   
بلژیک،   نروژ، ســوئیس و ایاالت متحده آمریکا به خود اختصــاص داده اند. آمریکا تا 
ســال ۲۰۱۴ مشترک با بریتانیا دارای قوی ترین پاسپورت بود. بسیاری از کارشناسان 
تنزل قدرت پاسپورت این کشور را بیشتر به سیاست های بین المللی آن ربط داده اند.

گذرنامه ایران نیز در این رتبه بندی در جایگاه صد و دوم قرار دارد. شــهروندان ایرانی 
درحال حاضر امکان دسترسی بدون ویزا به ۴۳ مقصد را دارند. قزاقستان نیز به تازگی 
با ایران لغو ویزا کرده که در رتبه بندی جدید ایران و تعداد کشورهایی که محدودیت 
ویزا را برای شهروندان ایرانی برداشته اند، لحاظ نشده است.افغانستان با دسترسی بدون 
ویزا به ۲۷ کشــور بار دیگر در جایگاه صد و دوازدهم و  پایین ترین رتبه این فهرست 
قرار گرفته اســت. عراق نیز با ۲۹ مقصد در رتبه صد و یازدهم دیده می شود. سوریه،   

پاکستان، یمن، سومالی،   نپال و  فلسطین به طور مشترک و کره شمالی نیز به ترتیب 
جایگاه های ۱۱۰ تا ۱۰۵ این فهرست را به خود اختصاص داده اند.با این  حال، با کاهش 
محدودیت های مسافرتی نشانه های امیدوارکننده ای برای بهبود جایگاه  گذرنامه های 
ضعیف ظاهر شده است.بر اساس این گزارش جدید، دارندگان گذرنامه هندی اکنون 
همچون وضعیت پیش از همه گیری کرونا می توانند دسترسی بدون محدودیت به ۵۷ 
مقصد داشــته باشند، این در حالی اســت که این تعداد در سال ۲۰۲۰ به ۲۳ مقصد 
کاهش پیدا کرده بود.در پی هجوم روســیه به اوکراین نیــز دارندگان گذرنامه روس 
بیش از هر زمان دیگری با محدودیت ســفر به ســایر نقاط جهان مواجه شده اند.این 
گزارش، محدودیت های موقتی و یا ممنوعیت سفرهای هوایی را در نظر نگرفته است، 
در نتیجه با وجود این که گذرنامه روسیه با امکان دسترسی بدون ویزا به ۱۱۹ کشور، 
اکنون در جایگاه پنجاهم این فهرست قرار دارد، اما در واقعیت ورود شهروندان روسیه 
به بســیاری از این مقاصد امکان پذیر نیست.گزارش شرکت »هنلی« یکی از چندین 
گزارشی است که توسط شرکت های مختلف برای رتبه بندی گذرنامه ها اعالم می شود.  
گزارش شــرکت »هنلی«  ۱۹۹ پاسپورت را با توجه تعداد مقاصد بدون ویزایی که در 

دسترس قرار می دهند،   رتبه بندی می کند.

قوی ترین پاسپورت های جهان اعالم شد
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گزیده خبر
آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد؛

خروج سرمایه ۹.۳ میلیارد دالری در سال 
۱۴۰۰

آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که رقم خالص حساب سرمایه به منفی 
۹ میلیارد و ۳۳۳ میلیون دالر رسیده که از خروج این میزان سرمایه از کشور 
در سال گذشته حکایت دارد.به گزارش ایسنا، در ۱۲ ماهه سال گذشته رقم 
خالص حساب ســرمایه به منفی ۹ میلیارد و ۳۳۳ میلیون دالر رسیده، در 
حالیکه خالص حســاب سرمایه در کل سال ۱۳۹۹ معادل منفی ۶ میلیارد 
و ۳۱۸ میلیون دالر بوده اســت. بنابراین، میزان خروج سرمایه از کشور در 
سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۹، ۴۷.۴ درصد بیشتر شده است. طبق این 
گزارش، رقم خالص حساب سرمایه کوتاه مدت و بلندمدت در ۱۲ ماهه سال 
گذشته به ترتیب منفی ۸ میلیارد و ۱۴۹ میلیون دالر و منفی یک میلیارد 
و ۱۸۵ میلیون دالر اعالم شده است. همچنین، تغییر در دارایی های خارجی 
بانک مرکزی در ۱۲ ماهه ســال گذشته نیز معادل منفی ۸۹۵ میلیون دالر 
اســت.از سوی دیگر، میزان خروج سرمایه از کشــور در سال های ۱۳۹۷ و 
۱۳۹۸ به ترتیب معادل ۹ میلیارد و ۹۳۵ میلیون دالر و ۲۴۹ میلیون دالر 

اعالم شده است. 

بر اساس آمار کل های پولی در خرداد؛
ترجیح مردم برای نگهداری پول بیشتر 

شد؛ نشانه ای از انتظارات تورمی؟
بررسی آمار کل های پولی در خرداد حاکی از افزایش انتظارات تورمی است.

به گزارش اقتصادآنالین، بر اســاس آمار کل های پولی در خرداد، بررســی 
نسبت شبه پول به پول از آن جهت مهم است که هر چه کمتر باشد نشانگر 
آن اســت که آحاد اقتصادی سهم بیشتری از نقدینگی را به صورت پول در 
حســاب های کوتاه مدت نگهداری می کنند تا بتوانند صرف خرید کاالها و 

خدمات کنند و این منجر به افزایش تقاضای کل و رشد قیمتها می شود.
در حالی که این نســبت در فروردین۹۷ و زمانی که کشور در آستانه اعالم 
بدعهدی تاریخی ایاالت متحده برای خروج از برجام قرار داشت، برابر با۷.۲ 
بود، در یک روند نزولی ناشــی از تشدید انتظارات تورمی از ابتدای سال۹۹ 
به محدوده ۴رســیده بود.این عدد تا همین اردیبهشــت امسال نیز در این 
محدوده قرار داشت و عدد ۳.۹به ثبت رسیده بود، اما این عدد در خردادماه 

به۳.۵ رسیده که نشانه ای از تشدید انتظارات تورمی است.

شوک جدید به بازار رمزارز:
تسال بیت کوین های خود را ۲ ماه پیش 

فروخته!!!
تســال اکثر قریب به اتفاق بیت کوین های خود را 
فروخته است و ۹۳۶ میلیون دالر به ذخایر نقدی 
خود اضافه کرده اســت.اقتصاد آنالین - حســین 
عسکری؛ بر اساس گزارش مالی شرکت تسال،این 
شرکت سازنده خودروهای الکترونیکی، ۷۵ درصد 
از بیت کوین های خــود را به فیات تبدیل کرده 
اســت،بر اساس این گزارش، تسال اکنون تنها حدود ۲۱۸ میلیون دالر بیت 
کوین در اختیار دارد.ســازنده محبوب خودروهــای الکترونیکی در فوریه 
۲0۲۱اعالم کرد که ۱.۵ میلیارد دالر بیت کوین خریداری کرده است،همین 
اتفاق باعث شد قیمت برترین ارز دیجیتال به باالترین حد خود برسد.مدت 
کوتاهی پس از آن، بــرای آزمایش نقدینگی بیت کوین، بخش کوچکی از 
دارایی های خود را فروخت. در می ۲0۲۱، شرکت تحت کنترل ایالن ماسک 
به دلیل نگرانی های زیست محیطی، پذیرش بیت کوین را به عنوان روش 
پرداخت متوقف کرد. در فوریه امســال، تسال گزارش داد که در پایان سال 
۲0۲۱ تقریباً ۱.۹۹ میلیارد دالر بیت کوین در اختیار داشته است.بزرگترین 
ارز رمزنــگاری شــده اکنون با قیمت ۲۲۷00 دالر پــس از اعالم این خبر 
معامله می شود و تقریباً ۶ درصد کاهش یافته است.ایالن ماسک، مدیرعامل 
تســال گفت که آماده خرید بیت کوین بیشتر در آینده است.ایالن ماسک، 
مدیرعامل تســال گفت که تصمیم شرکتش برای فروش بیشتر دارایی های 
بیت کوین نباید به عنوان حکمی در مورد ارز دیجیتال پرچمدار تلقی شود.
ایالن ماسک توضیح داد که تسال مجبور به انحالل دارایی های خود شد زیرا 
این شرکت نگران نقدینگی خود به دلیل تعطیلی کارخانه مستقر در چین 
بود.این میلیاردر همچنین گفت که شرکت آماده است تا ذخایر بیت کوین 
خود را در آینده افزایش دهد.همچنین ایالن ماسک از بیت کوین انتقاد کرد 
و ادعا کرد که بیت کوین به آینده محیط زیست کمک نمی کند.طبق نمودار 
زیر حدس زده میشــود که تسال بیت کوین های خود را در ماه می و ژوئن 

گذشته  با قیمت ۲۵000 دالر ۳۲000  فروخته باشد.

افزایش غیرمنتظره نرخ بهره اروپا بعد از یک دهه
بانــک مرکزی اروپا برای اولین بار در بیش از یک دهه نرخ بهره را افزایش داد.به گزارش 
ایســنا، بانک مرکزی اروپا )ECB( پس از اینکه تورم منطقه یورو به باالترین ســطح خود 
رســید، نرخ بهره را برای اولین بار در بیش از یک دهه گذشــته افزایش داد.تورم ساالنه 
منطقه یورو در ژوئن به ۸.۶ درصد رســید که بســیار باالتر از نرخ تورم دو درصدی بانک 
مرکزی اروپا بود.شورای راهبری بانک تصمیم گرفت سه نرخ کلیدی را بیش از حد انتظار 
به میزان ۵0 واحد افزایش دهد و ابزار حفاظت از انتقال )TPI( را نیز تصویب کرد.بانک در 
بیانیه ای اعالم کرد که مناسب است، گام بزرگتری در مسیر عادی سازی نرخ سیاستی خود 
نسبت به آنچه در جلســه قبلی اعالم شده بود را بردارد.بر این اساس، نرخ سود عملیات 
ریفاینانس اصلی و نرخ ســود تسهیالت وام نهایی و تسهیالت سپرده به ترتیب به 0.۵0، 
0.۷۵ و 0.00 درصد از تاریخ ۲۷ جوالی ۲0۲۲ افزایش می یابد.همچنین در جلسات آتی، 
عادی سازی بیشتر نرخ بهره مناسب خواهد بود.از طریق  ابزار حفاظت از انتقال، بانک تاکید 
کرد که از انتقال موثر سیاســت پولی پشتیبانی خواهد کرد و تضمین می کند که موضع 
سیاســت پولی به آرامی در تمام کشورهای منطقه یورو منتقل می شود.ترکیش گزارش 
کرد، این بانک قصد دارد از طریق این ابزار جدید با »ضد تکه تکه شــدن« مقابله کند تا 

خطر تجزیه منطقه یورو را مهار کند.

نرخ بهره ژاپن منفی باقی ماند
باوجود روند جهانی افزایش نرخ ها، بانک مرکزی ژاپن تصمیم گرفت نرخ بهره فوق العاده 
پایین خود را در منفی 0.۱ درصد برای کوتاه مدت و صفر درصد برای بلندمدت حفظ کند.

به گزارش ایسنا و به نقل از ترکیش، بانک ژاپن )BOJ( همچنین به انجام عملیات خرید 
با نرخ ثابت برای روزهای متوالی با 0.۲۵ درصد ادامه خواهد داد.از نظر سیاست های پولی 
و با وجود شــرایط تورمی فعلی در سراسر جهان، بانک ژاپن از سایر بانک های کشورهای 
توسعه یافته متمایز است.این بانک در بیانیه ای اعالم کرد: »اقتصاد ژاپن احتماال در اواسط 
دوره پیش بینی شــده با کاهش تأثیر همه گیــری و کاهش محدودیت های عرضه بهبود 
می یابد«.این بیانیه خاطرنشــان کرد: اگرچه انتظار می رفت که اقتصاد تحت فشار نزولی 
ناشی از افزایش قیمت کاالها به دلیل جنگ روسیه و اوکراین باشد، پیش بینی می شود که 
اقتصاد ژاپن با سرعتی باالتر از نرخ رشد بالقوه به رشد خود ادامه دهد.این بانک پیش بینی 
رشد سال ۲0۲۲ خود را نسبت به پیش بینی ۲.۹ درصدی ماه آوریل به ۲.۴ درصد کاهش 
داد که دلیل آن عواملی مانند کاهش رشــد اقتصادهای خارج از کشور و محدودیت های 
عرضه جهانی بود.همچنین پیش بینی تورم ســال ۲0۲۲ خــود را از ۱.۹ درصد به ۲.۳ 
درصد افزایش داد و گفت: نوسانات قیمت های بین المللی کاالها قابل توجه بوده است و به 

قیمت های وارداتی و قیمت های داخلی نیز سرایت خواهد کرد.

طالی جهانی وارد کانال ۱۶۰۰ دالر شد
در حالی که افزایش ارزش دالر آمریکا و چشم انداز افزایش بیشتر نرخ بهره توسط بانک های 
مرکزی بزرگ برای مبارزه با تورم فزاینده بر جذابیت شــمش تاثیر گذاشته است، قیمت 
طال امروز پنجشنبه به پایین ترین حد خود در نزدیک به یک سال گذشته رسید.به گزارش 
ایسنا، بهای هر اونس طال تا ساعت ۷ و ۲0 دقیقه صبح به وقت شرقی با ۳.۶ درصد کاهش 
به ۱۶۹۲ دالر و ۸0 سنت رسید و  بهای هر اونس طال در بازار طالی آمریکا نیز با 0.۲۱ 
درصد کاهش به ۱۶۹۳ دالر و ۸0 سنت رسید.دالر در برابر رقبای خود کمتر از باالترین 
حد دو دهه گذشته بود و شمش با قیمت دالر را برای خریداران دارای ارزهای دیگر گرانتر 
کرد.بانک مرکزی اروپا برای اولین بار در ۱۱ سال گذشته در روز پنجشنبه نرخ های بهره 
را افزایش خواهد داد. انتظار می رود فدرال رزرو آمریکا در نشست سیاست گذاری خود در 
هفته آینده نرخ بهره را ۷۵ واحد افزایش دهد.تورم بریتانیا در ماه ژوئن به باالترین حد خود 
در ۴0 سال گذشته رسید و شانس افزایش نیم درصدی نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس 
در ماه آینده را تقویت کرد.اگرچه طال به عنوان پوششــی در برابر تورم تلقی می شود اما 
افزایش نرخ بهره هزینه فرصت نگهداری شمش را افزایش می دهد که هیچ سودی ندارد.

بر اساس گزارش رویترز، اس پی دی آر گلد تراست.

توسط رئیس کل بانک مرکزی تشریح شد؛

جزئیات توافقات پولی بانکی ایران و روسیه
رئیــس کل بانک مرکزی ضمن اعــالم جزئیات توافقات 
پولــی و بانکی ایران و روســیه، گفت: بــا چین، هند و 
کشــورهای دیگری هم پیمان هــا و تفاهم نامه های پولی 
و بانکــی را دنبال می کنیم.به گزارش ایســنا، علی صالح 
آبــادی در یک برنامه تلویزیونــی حجم مبادالت تجاری 
ایران و روسیه را ۴ میلیارد دالر اعالم کرد و گفت: عالوه 
بر بازگشایی نماد معامالتی روبل و ریال در بازار متشکل 
ارزی، پیمان هــای پولی و بانکی مختلفــی بین ایران و 
روسیه منعقد شــده که برخی از آن ها شــامل استفاده 
از پول های ملــی در مبادالت تجاری، پرداخت های خرد 
بین شــهروندان روسی و ایرانی و نحوه تبادالت مالی دو 
کشور است.وی افزود: با چین، هند و کشورهای دیگری 
هــم پیمان هــا و تفاهم نامه هــای پولــی و بانکی دنبال 
می شــود. ضرورت کاهش اســتفاده از ارزهای جهان روا 
در تعامــالت تجاری امروز بیش از گذشــته مورد اتفاق 
بســیاری از کشــورها از جمله روســیه و ایران است که 
این ضرورت با تحریم شــدن بانک های روســی بیش از 

پیش حس شد.

معامله 13.6 میلیارد دالر در نیما 
رئیــس کل بانــک مرکزی با بیــان اینکــه ۹۵ درصد 
معامــالت ارزی به صورت حواله انجام می شــود، گفت: 
از ابتدای ســالجاری تاکنون معــادل ۱۳.۶ میلیارد دالر 
در ســامانه نیما معامله شــده که نسبت به سال گذشته 

)۷.۶ میلیارد دالر( ۸0 درصد رشــد داشته است. حجم 
معامــالت در بــازار توافقی و متشــکل ارزی نیز در این 
مدت ۴۸۶ میلیون دالر بوده اســت.صالح آبادی با تاکید 
براینکــه همواره حجــم عرضه از تقاضا در ســامانه نیما 
بیشــتر اســت، بیان کرد: برنامه بانک مرکزی این است 

که ارزهای دولت را ســریع در بازار بفروشــد و ریال را 
از بازار جمع کند. در مواردی دیده شــده که در گذشته 
ارزهای دولت خریداری و به دولت ریال داده شــده که 
منجر به افزایش پایه پولی شــد.وی افزود: در ســه ماهه 
ابتدایی ســالجاری رشد خالص دارایی های خارجی بانک 

مرکزی ۴.۱ درصد کم شــده که به معنی فروش ارزهای 
اســتحصال شده اســت. سال گذشــته ۵۷ میلیارد دالر 
تامیــن ارز داشــتیم که ۳0 میلیارد دالر آن از ســامانه 
نیمــا تامیــن شــد.رئیس کل بانک مرکــزی ادامه داد: 
روزانه حــدود ۲00 میلیون دالر در بــازار معامله ارزی 
صورت می گیرد و در بیشــتر مواقع عرضه از تقاضا پیشی 
می گیرد. نرخ ارز مســافرتی هم بــا مکانیزم بازار تعیین 
می شــود و نباید آن را رانت تلقی کرد.صالح آبادی گفت: 
رشــد نقدینگی در ســه ماهه ابتدایی امسال ۵.۶ درصد 
رشد داشته و رشد پایه پولی در سه ماهه ابتدایی امسال 
۶ درصد بوده اســت. خالص دارایی هــای خارجی بانک 
مرکزی نیز در ســال جاری منفی ۴.۱ درصد بوده است.

رشد نزدیک به صفر بدهی بانک ها  
وی افزود: در ســال جاری رشــد بدهی بانک ها به بانک 
مرکزی تقریبا صفر بوده اســت. همچنین، اوراق دولتی 
که بانک مرکزی از بانک ها خریداری می کند از ۹۵ هزار 
میلیارد تومان به ۵0 هزار میلیارد تومان رســیده است. 
دولت در ســال جاری بجای استقراض از بانک مرکزی از 
رسوب منابع خودش استفاده کرد و این امکان باعث شد 
تا به بانک مرکزی بدهکار نشود.رئیس کل بانک مرکزی 
گفت: نقدینگی و کسری بودجه دولت به خوبی مدیریت 
شــده اســت اما تورم جهانی و اصالح نظــام یارانه ها بر 

گذاشت. تاثیر  قیمت ها 

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه موضوع اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، کار خوبی است و باید به سمت شفافیت برویم، گفت: یکی از نگرانی ها از اجرای این قانون، احتمال افزایش 
اقتصاد زیرزمینی است.به گزارش خانه ملت،  محسن زنگنه درباره  دور زدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مانند الزام مشتری به کارت به کارت به جای استفاده از دستگاه های پوز، گفت: باید در تصمیمات اقتصادی 
آثار و تبعات فرهنگی و اجتماعی نیز مدنظر قرار گیرد، در برخی موارد اگر به یک تصمیم خوب نگاه فرابخشی نداشته باشیم، مشکل ایجاد خواهد شد.نماینده مردم تربت حیدریه، مه والت و زاوه در مجلس شورای اسالمی افزود: 
یکی از نگرانی هایی که درباره قانون پایانه های فروشگاهی وجود دارد، احتمال افزایش اقتصاد زیرزمینی است، حتی متاسفانه تقاضای ارز در برخی اقشار زیاد شده؛  به طور مثال برخی پزشکان درآمد خود را ارزی دریافت می کنند یا 
برخی رستوران های الکچری که توریست پذیر هم هستند، به صورت ارزی کار می کنند.وی اضافه کرد: موضوع اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، کار خوبی است و باید به سمت شفافیت برویم اما دولت باید پیش از طرح های بزرگ این چنینی با مردم 
و بخش خصوصی گفت وگو کند، بخش خصوصی  اکنون به دلیل کاهش سطح درآمد سرانه واقعی مردم با کسری درآمد روبه رو شده درواقع دخل و خرج بسیاری از اصناف و مشاغل با یکدیگر متناسب نیست.این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: باید با 

مردم و بخش خصوصی پیش از اجرای این قوانین، گفت وگو کرد و آن ها را مجاب کرد باید بستر اجتماعی اجرای یک قانون را آماده کنیم چرا که ممکن است اقتصاد زیرزمینی شکل گیرد.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح کرد؛

راهکار دالری برخی رستوران ها و پزشکان برای دور زدن مالیات!
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گزیده خبر

وزیر صهیونیستی: 
اسرائیل در جنگ روسیه علیه اوکراین در 

کنار غرب می ایستد
تهران- ایرنا- وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفت که 
این رژیم در جنگ روسیه علیه اوکراین در کنار غرب 
می ایســتد.به گزارش بامداد جمعــه ایرنا از الجزیره، 
»بنی گانتس« گفت: اسرائیل در جنگ روسیه علیه 
اوکراین در کنار کی یف و غرب می ایستد.این در حالی 

است که رسانه های صهیونیستی گزارش دادند که دولت روسیه در نامه ای به 
آژانس یهود در مســکو تمام فعالیت های آن را در خاک روسیه ممنوع اعالم 
کرد. مقام های صهیونیستی این اقدام روسیه را سیاسی عنوان کردند.  وی در 
بخش دیگری از سخنان خود به یاوه گویی هایش علیه ایران ادامه داد و گفت: 
برای جنگ با ایران عجله نخواهیم کرد اما باید بتوانیم در صورت لزوم حمله 
نظامــی کنیم.وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی در ادامه زیاده گویی های خود 
همچنین ادعا کرد که ما به عنوان رهبران اســرائیل مسئولیت تاریخی داریم 
که اطمینان حاصل کنیم ایران به ســالح هسته ای دست پیدا نمی کند.»بنی 
گانتس« روز چهارشنبه به آمریکا سفر کرد تا در کنفرانس امنیتی اندیشکده 
»موسسه اسپن« شرکت کند.بر اساس این گزارش، پیش بینی می شود وزیر 
جنگ رژیم صهیونیستی در این نشست با شماری از مقام های امنیتی آمریکا 
از جمله »جیک سالیوان« مشاور امنیت ملی کاخ سفید دیدار کند.این گزارش 
می افزاید، دیدار با »ویلیام برنز« رئیس ســیا، »کاندولیزا رایس« وزیر خارجه 
اسبق آمریکا، »مارک اســپر« وزیر دفاع اسبق آمریکا و نمایندگان و رؤسای 
کمیته های امنیتی کنگره از دیگر برنامه های ســفر گانتس به آمریکا اســت.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی روز یکشنبه نیز در فلسطین اشغالی با فرمانده 
نیروهای سنتکام )فرماندهی مرکزی آمریکا( صحبت کرده بود.فرمانده سنتکام 
روز یکشنبه وارد فلسطین اشغالی شد و با مقام های نظامی رژیم صهیونیستی 
در راســتای دیداری که ماه گذشــته بین یک هیات بازدید کننده از افسران 
سنتکام و مقام های ارشد ارتش صهیونیستی برگزار شد، رایزنی کرد.همچنین 
»جو بایدن« رئیس جمهور آمریکا در ســفر اخیر خود به فلسطین اشغالی، از 
ســامانه های دفاع هوایی رژیم صهیونیستی از جمله سامانه رهگیری لیزری 

بازدید کرد.

هشدار پلوسی به بلینکن
در معرفی روسیه به عنوان حامی تروریسم 

تعلل نکنید
تهران- ایرنا- دو منبــع آگاه آمریکایی اعالم کردند 
که نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به 
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه هشدار داده است اگر 
وزارت خارجه این کشور در معرفی روسیه به عنوان 
کشــور حامی تروریسم تعلل نکند، کنگره این کار را 

انجام خواهد داد.به گزارش ایرنا از اســپوتنیک، به گفته این منابع این هشدار 
در جریان گفت وگوی تلفنی پلوســی و بلینکن در اوایل هفته جاری مطرح 
شده است.مقام دارای اختیار برای معرفی کشورهای حامی تروریسم وزیر امور 
خارجه آمریکا است. با این حال برخی از نمایندگان کنگره معتقدند هیچ مانعی 
برای تصویب قانون مربوطه توســط کنگره و معرفی روســیه به عنوان کشور 
حامی تروریســم بدون مشــارکت وزارت امور خارجه این کشور وجود ندارد. 
یکی از مقام های دموکرات گفت: تصویب قانون در کنگره مسیری پیچیده تر 
از تصمیم وزیر خارجه برای قرار دادن یک کشور در این فهرست است، اما به 
دولت آمریکا حمایت سیاسی الزم برای تشدید فشار اقتصادی و لفاظی علیه 
والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را می دهد. به ادعای آمریکا، کشورهای 
حامی تروریســم کشورهایی هستند که به طور سیســتماتیک از اقدام های 
تروریستی بین المللی حمایت کرده یا با آن ها سر و کار دارند. کشورهایی که 
در این فهرست قرار دارند مشــمول تحریم های اقتصادی و سیاسی از سوی 
آمریکا می شوند. در سال ۲۰۲۲ این فهرست شامل کشورهایی از جمله کوبا، 
کره شمالی و سوریه است.به گزارش ایرنا، این درحالی است که آمریکا خود از 
گروه های تروریستی حمایت می کند و مقام های این کشور در گذشته به ایجاد 

گروه های تروریستی مانند داعش اعتراف کرده اند. 

کرملین واکنش نشان داد؛
بیماری رییس جمهوری روسیه؟ 

کرملین )پنجشــنبه( شایعاتی مبنی بر بیماری والدیمیر پوتین را رد و اعالم 
کرد که او در ســالمتی کامل به ســر می برد.به گزارش اقتصادآنالین به نقل 
از ایســنا، دیمیتری پســکوف، ســخنگوی کرملین به خبرنگاران گفت که 
گمانه زنی  و شایعاتی که غرب در ماه های اخیر درخصوص سالمتی والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهوری روسیه مطرح کرده، چیزی جز »خبر جعلی« نیست.

خبرگزاری اینترفاکس به نقل از پوتین درخصوص سرفه هایش در حین یک 
جلسه علنی در روز چهارشــنبه اعالم کرد: »تهران بسیار گرم بود و کولر به 
شدت کار می کرد. بنابراین من معذرت می خواهم.«گزارش های تایید نشده و 
شایعات زیادی درباره احتمال ابتالی والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه 
به ســرطان وجود دارد و برخی از رسانه ها مدعی شده اند که رئیس جمهوری 
روسیه که امسال ۷۰ ساله می شــود، »از چنین بیماری رنج می برد.«این در 
حالی است که ویلیام برنز، رئیس ســازمان سیا در اجالس امنیتی اسپن در 
کلورادو به شوخی گفته که والدیمیر پوتین »بیش از اندازه سالم است و هیچ 

اطالعات و شواهدی برای این شایعات وجود ندارد.«

پارلمان ایتالیا منحل شد
در پی استعفای نخست وزیر ایتالیا، پارلمان این کشور منحل شد.به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از مهر، در پی اعالم استعفای »ماریو دراگی« نخست وزیر ایتالیا، امروز پنجشنبه 
پارلمان این کشور منحل شد. بنابر اعالم رئیس جمهور ایتالیا، انتخابات پارلمانی زودهنگام این کشور در روز ۲5 سپتامبر )سوم مهرماه( برگزار می شود.پیشتر ماریو دراگی، نخست 
وزیر ایتالیا، پس از خروج ۳ حزب از ائتالف تشکیل دهنده دولت وی، اعالم کرد که قصد دارد استعفای خود را به رئیس جمهوری این کشور تقدیم کند.نخست وزیر ایتالیا از پارلمان 
این کشور خواسته بود تا جلسه ای برگزار کند و بر قصد خود برای رفتن نزد رئیس جمهور برای ابالغ تصمیم خود به وی تأکید کرد. وی همچنین برگزاری انتخابات زودهنگام را 
خواستار شد.چهارشنبه مجلس سنا به دلیل به حد نصاب نرسیدن به دولت دراگی رأی اعتماد نداد زیرا دو حزب راست میانه یعنی »لیگ شمال« به رهبری »ماتئو سالوینی« و 

حزب »فورزا ایتالیا« به رهبری »سیلویو برلوسکونی« در آن شرکت نکردند. در این رأی گیری، »جنبش پنج ستاره« از رأی دادن خودداری کرد.

جو بایدن:
 مبتال به سرطان هستم

جو بایــدن طــی ســخنرانی درخصوص 
»تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین« اظهار 
کرد که »ســرطان« دارد؛ اظهاراتی که کاخ 
ســفید را مجبور کرد تا فورا نسبت به این 
قضیه واکنش نشــان دهد و اعالم کند که 
رئیس جمهوری آمریکا قبل از شــروع ریاســتش »سرطان پوست« 
داشته و آن را در گذشته درمان کرده است.به گزارش ایسنا، به نقل از 
نیویورک پست، جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا طی این سخنرانی 
در روز چهارشنبه ضمن بیان اینکه به دلیل انتشار گازهای گلخانه ای 
از پاالیشــگاه های نفتی که در نزدیکی محل زندگی کودکی او وجود 
داشتند، دچار ســرطان شده، افزود: »به همین دلیل است که من و 
تمام کســانی که با آن ها بزرگ شــده ام، همگی سرطان داریم و به 
همین دلیل اســت که »دالور« باالترین نرخ ابتال به ســرطان را به 
خود اختصاص داده است.«این اظهارات بایدن باعث شد تا کاخ سفید 
فورا واکنشی نشان دهد. کاخ سفید در بیانیه ای خاطرنشان کرد که 
رئیس جمهوری آمریکا پیش از شروع ریاستش سرطان پوست داشت 
و قبل از روی کار آمدنش آن را درمان کرد.»کوین اوکانر«، پزشــک 
بایدن، همچنین سال گذشته گزارشی از وضعیت سالمت وی منتشر 
کرد که در آن اشاره ای به اینکه رئیس جمهور آمریکا در حال حاضر از 
سرطان رنج می برد، نشده بود.گزارش اوکانر نشان می داد که سرطان 
پوست بایدن، که مورد مداوا قرار گرفته، به جای حاصل شدن از قرار 
گرفتن در معرض مواد شیمیایی مورد استفاده در صنعت نفت، بیشتر 
به  دلیل حضور در معرض نور خورشــید بود.اوکانر در مورد بایدن که 
زمانی نجات غریق سابق استخر شنا بود، نوشت: »به خوبی ثابت شده 
است که بایدن در دوران جوانی خود زمان زیادی را زیر نور خورشید 
گذرانده بود.«با این حال هنوز مشخص نیست که چرا بایدن طی این 

سخنرانی درخصوص بیماری خود، فعل حال را انتخاب کرده است.

مدودف: 
 اوکراین ممکن است از نقشه 

جهان محو شود
معاون رئیس شــورای امنیت روسیه اعالم 
کرد که ممکن است اوکراین از نقشه جهان 
به دلیل تمام آنچه که رخ داده است، پنهان 
شود.به گزارش ایسنا، به نقل از اسکای نیوز، 
رئیس شــورای  معاون  دیمیتری مدودف، 
امنیت روسیه در توئیتی نوشت: اوکراین به عنوان یک کشور در نتیجه 
تمام آنچه که رخ داده اســت، ممکن است از نقشه جهان محو شود. 
علت، اشــتباهات آنها است و روسیه مســئول نیست.مدودف عنوان 
داشــت: بعد از کودتای ۲۰۱۴، اوکراین استقالل خود را از دست داد 
و تحت سیطره مستقیم غرب قرار گرفت و گمان کرد که ناتو امنیت 
آن را تضمین می کند. در نتیجه همه آنچه که رخ داده است، ممکن 
است اوکراین مابقی حاکمیت کشور را از دست بدهد و از نقشه جهان 
محو شود.وی ادامه داد: در حقیقت، ناتو به تامین امنیت برای اوکراین 
اهمیت نمی دهد، بلکه به رسیدن به مرزهای روسیه از طریق اوکراین 

اهمیت می دهد. 

تجاوز ترکیه؛ اصرار بغداد و انکار آنکارا 

عراقاز»شوخیسیاه«واهرماقتصادیمیگوید
بغداد- ایرنا- نخست وزیر عراق در جلسه با سران سیاسی و حزبی 
این کشــور از توســل به اهرم های متعدد در مواجهه با حمالت 
ترکیه به شــمال عراق گفت و در همین حال سخنگوی وزارت 
خارجه عراق می گوید انکار ترکیه، شــوخی سیاه غیر قابل قبول 
و تجاوز آن کشور ثابت شده است.به گزارش ایرنا، این بار به نظر 
می رســد که بغداد عزم خود را جزم کرده تا پاسخی محکم تر به 
عملیات های نظامی ترکیه در شمال عراق بدهد؛ عملیات هایی که 
به گفته ناظران تاکنون ارتش ترکیه در طول ۷ ماه گذشته ۲۸۱ 
بار در اســتان های دهوک، اربیل، سلیمانیه و موصل عراق انجام 
داده اســت.حمله خونبار روز چهارشنبه به مرکز گردشگری »په 
رخ« زاهو در دهوک اقلیم کردستان اما با ۹ کشته و بیش از ۳۰ 
زخمی )عمدتا زن و کودک( آنقدر نگران کننده شد و واکنش های 
خشــم آلود در پی داشــت که ترکیه را ناچار بــه انکار حمله و 
انداختن آن به گردن پ.ک.ک کرد؛ گروهی که سال هاست ارتش 
ترکیه به بهانه تعقیب و سرکوب عناصر آن در شمال عراق جوالن 
می دهد و پایگاه می سازد.حاال وزارت خارجه عراق می گوید همه 
شــاخص ها نشان دهنده مسئولیت مستقیم ترکیه در این حمله 
است و »احمد الصحاف« ســخنگوی وزارت خارجه عراق، انکار 
آنکارا را شوخی سیاه می خواند.روز پنجشنبه، الصحاف از اقدامات 
جاری و آتی عراق در مقابله با تحرکات ترکیه در خاک کشورش 
آنکارا را به بغداد فراخوانده و شکایت کشورش به شورای امنیت و به »علیرضا گونای« ســفیر ترکیه در بغداد داده، کاردار عراق در خبر داد؛ از اینکه وزارت خارجه یادداشت اعتراض شدید اللحنی 

سازمان ملل در دستور کار جدی قرار داده شده است.سخنگوی 
وزارت خارجه عراق اشــاره ای هم به اهرم ها و برگه هایی دارد که 
عراق می تواند علیه ترکیه به کار ببرد و می گوید: نخســت وزیر 
عراق به »گزینه های متعدد« اشاره کرد که ضامنی برای امنیت و 
حاکمیت عراق شود و در این باره برخی شاخص ها را که می شود 
از سخنان او )الکاظمی( استنباط کرد این است که احتماال برگه 
اقتصــادی و نیز )امنیتی( با بازدید او از مقر وزارت دفاع، دیدار با 
فرماندهان امنیتی )اشــاره به جلسه اخیر نخست وزیر با دستور 
کار امنیت ملی( و بحث با این فرماندهان درباره امنیت، حاکمیت 
عراق و تحول بخشی به زیربنای نظامی برای مواجهه با چالش ها 
در میان است.پیش از این، »فواد حسین« وزیر امور خارجه عراق 
تصریح کرد: اگر مشکل بین دولت ترکیه با حزب کارگران )پ ک 
ک( باشد نباید این مشکل به داخل عراق صادر شود. کارشناسان 
نظامی ثابت کردند که این حمله از طرف ترکیه انجام شده است.
مصطفی الکاظمی نخســت وزیر عراق روز پنجشنبه را به دلیل 
حمله خونین ترکیه به مرکز گردشــگری زاخو در استان دهوک 
اقلیم کردســتان عزای عمومی اعالم کرد.روز چهارشنبه، شورای 
وزیران عراق از وزات خارجه این کشــور خواست پرونده ای کامل 
را از تجاوزهای مکرر ترکیه به حاکمیت عراق و امنیت شهروندان 
آن تهیه کند؛ پرونده ای که قرار است مبنای شکایت فوری بغداد 

از آنکارا در شورای امنیت سازمان ملل باشد.

رئیس سازمان جاسوسی سیا توانمندی موشکی و پهپادی ایران را نگرانی های مهم آمریکا عنوان کرد.به گزارش مهر، »ویلیام برنز« 
رئیس سازمان جاسوسی سیا ادعاهای آمریکا پیرامون گریز هسته ای ایران را تکرار کرد.بر اساس این گزارش، برنز در سخنانی در 
مجمع امنیتی اسپن مدعی شد که ایران با تولید مواد غنی سازی شده که در ساخت سالح های هسته ای استفاده می شود چند 
هفته فاصله دارد.رئیس ســازمان جاسوسی سیا درباره برنامه موشکی ایران هم گفت: آنها هم اکنون بزرگترین زرادخانه موشکی 
در خاورمیانه را در اختیار دارند که این موضوع و پهپادها بزرگترین نگرانی های ما هستند.ویلیام برنز در واکنش به سفر اخیر والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به 
تهران هم مدعی شد: حقیقت این است که روسیه و ایران در حال حاضر به هم احتیاج دارند و تحت تحریم شدید برای خروج از انزوای سیاسی تالش می کنند.رئیس 
سازمان جاسوسی سیا در ادامه ادعاهای خود افزود: اما اینکه آنها به هم نیاز دارند به این معنا نیست که واقعاً به یکدیگر اعتماد دارند بلکه رقبای انرژی و رقبای تاریخی 
بشمار می روند.برنز با بیان این ادعا که ایران و روسیه به دنبال این هستند که نشان دهند گزینه هایی در اختیار دارند، مدعی شد که سفر پوتین به تهران نشانگر وجود 
مشکالتی در صنعت دفاعی روسیه است.این مقام آمریکایی ادامه داد: به اعتقاد من برای راه هایی که آنها می توانند به همدیگر کمک کنند، محدودیت هایی وجود دارد.

برنز همچنین گفت که دیدن تصاویر دیدار پوتین با رهبران ایران برایش حس نوستالژی به همراه نداشته است.رئیس سازمان جاسوسی سیا همچنین اظهارات »لوید 
آستین« وزیر دفاع آمریکا مبنی بر توصیه به ایران برای عدم ارائه پهپاد به روسیه را تکرار کرد.

تهران- ایرنا- پانزدهمین رییس جمهور هندوستان برگزیده شد و دروپدی مورمو، دومین زنی است که به جایگاه نخست قانون اساسی 
و فرماندهی نیروهای مســلح این کشور می رسد.به گزارش ایرنا از هندوستان تایمز، پس از سومین دور شمارش آرا در انتخابات ریاست 
جمهوری هند، »دروپادی مورمو«، از مرز 5۰ درصد آرا عبور و پیروزی خود را در نبرد ریاست جمهوری در برابر »یاشوانت سینها«، نامزد 
مخالفان حزب حاکم، با اختالف زیادی تضمین کرد.از ۳۲۱۹ رای معتبر شمارش شده تاکنون، مورمو ۲۱۶۱ رای را به دست آورده است 
در حالی که سینها ۱۰5۸ رای به دست آورده است.امروز قرار است هندوستان پانزدهمین رئیس جمهور خود را انتخاب کند رقابت بین 

دروپادی مورمو، نامزد NDA به رهبری BJP و یاشوانت سینها، نامزد مشترک اپوزیسیون برگزار شد. پیش از نظرسنجی ها حاکی از عالقه مجلس هند به دروپادی مورمو، نامزد 
حزب حاکم BJP برای رسیدن به باالترین مقام قانون اساسی کشور بود.دروپادی مورمو، فرماندار سابق جارکند، اولین رئیس جمهور قبیله ای هند و دومین رئیس جمهور زن 
این کشور خواهد بود.همه نمایندگان مجلس نمایندگان و نمایندگان منتخب در سراسر کشور بین ساعت ۱۰ صبح تا 5 بعد از ظهر در ۳۱ مکان از جمله مجلس پارلمان و 
۳۰ مرکز در مجامع قانونگذاری ایالتی، به جانشین رام نات کوویند رأی دادند. از ۷۳۶ انتخاب کننده متشکل از ۷۲۷ نماینده مجلس و ۹ نماینده مجلس نمایندگان که توسط 
کمیسیون انتخابات اجازه داده شد در مجلس پارلمان رای دهند، ۷۲۸ انتخاب کننده رای خود را به صندوق انداختند. کل مشارکت در مجلس ۹۸.۹۱ درصد بود.مورمو ۶۴ ساله 
اولین آدیواسی و دومین زنی است که اولین شهروند کشور و فرمانده عالی نیروهای مسلح هند شد. مورمو برای دو دوره در مجمع اودیشا در سال های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۴ انتخاب 

شد و از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ به عنوان وزیر در دولت ائتالفی BJD-BJP ناوین پاتنیک، وزیر ارشد، خدمت کرد. 

رییس سیا:

برای دومین بار یک زن، رییس جمهور هند شد موشک ها و پهپادهای ایران بزرگترین نگرانی ما هستند
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پژوهشــگران دانشــگاه »ام آی تی« با انجام پژوهش جدیدی نشان 
داده اند که اقیانوس های زیر ســطح قمر »انسالدوس« زحل ممکن 
است به شوری اقیانوس های زمین باشند و بتوانند از حیات میزبانی 
کنند.به گزارش ایســنا و به نقل از نیو ساینتیست، روشی که یخ به 
واسطه آن، سطح قمر زحل موسوم به »انسالدوس« )Enceladus( را 
می پوشاند، نشان می دهد شوری اقیانوس هایی که زیر سطح این قمر 
به دام افتاده اند، ممکن است تا اندازه ای کمتر از اقیانوس های زمین 
باشد.یافته های یک پژوهش جدید نشان می دهند که این قمر ممکن 
است بتواند حیات را حفظ کند.سطح انسالدوس با یخ تمیز و شفافی 
پوشــیده شده است. »وانیینگ کانگ« )Wanying Kang(، پژوهشگر 
دانشــگاه »ام آی تی« )MIT( و همکارانــش تصمیم گرفتند در این 
پژوهش جدید مشــخص کنند که ویژگی های این پوســته یخی، 
چــه نکاتی را در مورد اقیانوس زیر آن نشــان می دهند.نمونه هایی 
که فضاپیمای »کاسینی« )Cassini( پیشتر از آب فشان های سطح 
انســالدوس گرفته بود، نشان می دهند که مقداری ماده آلی در آنها 
وجود دارد که می تواند حیات را در این قمر یخی حفظ کند. کانگ 
گفت: در نظر گرفتن آب های زیر یخ در قمر انسالدوس، گام منطقی 
بعدی برای اســتنباط زیســت پذیری آن بود.این گروه پژوهشــی، 
یک مدل نظری ابداع کردند که جزئیاتی را در مورد تأثیر شــوری 
اقیانوس، جریان های اقیانوس و هندسه یخ، بر یکدیگر در یک سیاره 
یا یک قمر نشــان می دهد. سپس پژوهشگران، این مدل را تنظیم 

کردند تا خواص یخ انسالدوس را به بهترین نحو بازسازی کند.

یک اســتارتاپ آمریکایی، طرحی را برای ساخت نوعی قطار ارائه داده 
است که می تواند با جذب دی اکسید کربن، به پاکسازی هوا کمک کند.

به گزارش ایســنا و به نقل از دیلی میل، ســفر کردن با قطار می تواند 
روشی عالی برای کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای در مقایسه با سفر 
با خودرو یا هواپیما باشــد.با وجود قطار جدیدی که دی اکسید کربن را 
هنگام حرکت کردن، به طور فعال از هوا حذف می کند، کاهش انتشــار 
گازهای گلخانه ای امکان پذیر می شود.یک استارتاپ آمریکایی موسوم به 
 University of( »به همکاری با مهندسان »دانشگاه شفیلد »CO2Rail«
Sheffield( انگلستان و »دانشگاه تورنتو« )UToronto( کانادا پرداخته است 

تا دریچه های بزرگی را ابداع کند که هوا را هنگام حرکت قطار به داخل 
می کشــند. سپس می توان دی اکسید کربن را از هوا جدا کرد، آن را به 
مایع تبدیل کرد و به ذخیره آن پرداخت تا در زمان مناسب تخلیه شود.

پژوهشگران معتقدند که این روش مقرون به صرفه تر از سایر راه حل های 
»جذب مستقیم هوا« )DAC( است زیرا واگن های قطار را می توان مجهز 
کــرد و برای این منظور بــه کار گرفت. آنها ادعا می کنند که این روش 
می تواند ساالنه ۳۰۰۰ تن دی اکسید کربن را حذف کند.همچنین، این 
فناوری به زمین کمتری نســبت به تأسیسات ثابت جذب مستقیم هوا 
نیاز دارد و به کشــورها کمک می کند تا به اهداف خود در انتشار صفر 
کربن برسند.پروفسور »پیتر اســتایرینگ« )Peter Styring(، مدیر مرکز 
اســتفاده از دی اکسید کربن در دانشگاه شــفیلد و از پژوهشگران این 
پروژه گفت: جذب مستقیم دی اکسید کربن از محیط زیست، در حال 
تبدیل شدن به یک ضرورت فوری برای کاهش بدترین اثرات تغییرات 

آب و هوایی است.

بررسی احتمال وجود قابلیت 
حیات در قمر زحل

قطاری که می تواند هوا را 
پاکسازی کند!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

خرس قطبی باغ وحش شهر هامبورگ آلمان/ رویترز و آسوشیتدپرس

نخستین تصاویر شاسی بلند هفت نفره رضوانی منتشر شد
نخستین تصاویر تبلیغاتی شاسی بلند آینده رضوانی به نام »Vengeance 2۰2۳« توسط این خودروساز منتشر شده اند. این تصاویر چهره 
خودروی یادشده را درحالی نمایش می دهند که بخش زیادی از آن با سایه پوشانده شده و تنها خطوط اصلی بدنه، چراغ ها، حجم کلی 
خودرو و ارتفاع زیاد آن مشخص است. این شاسی بلند جدید که یک خودروی هفت سرنشینه محسوب می شود، قرار است به لوکس ترین و 
تواناترین خودروی رضوانی تبدیل شود. براساس اخبار، رونمایی رسمی ونجنس تا چند هفته آینده انجام خواهد شد.همانگونه که از تصاویر 
مشخص است، ونجنس از یک نوار LED قدرتمند به همراه چهار LED کوچک روی کاپوت که معموال در خودروهای آفرود استفاده می شوند، 
سود می برد. زیر چراغ های مستطیلی اصلی نیز شاهد نوار باریک مه شکن این شاسی بلند هستیم. در نمای جانبی شاهد خطوط شکسته و 
فرمپردازی خشن رضوانی هستیم. با وجود اینکه هنوز اطالعات دقیق این خودرو مشخص نیست اما با توجه به تصویر جانبی می توان گمانه 
زد که ونجنس ستون B نداشته باشد.در عقب نیز شاهد کشیده شدن یک LED قرمز به عنوان چراغ عقب هستیم که جایی زیر شیشه پشتی 
قرار دارد؛ البته احتماال چراغ های ونجنس طوالنی تر باشند اما بخاطر خاموش بودن بخش راهنما نمی توان آن ها را به خوبی دید. برجستگی 

گلگیرهای باالی چرخ ها نیز به وضوح مشخص است و نوید خودرویی قدرتمند، بزرگ جثه و هیوالمانند را می دهد.

یک چهارم نهایی لیگ ملت ها؛

تیم ملی والیبال از صعود بازماند
تیم ملی والیبال ایران که با ترکیبی متفاوت در این دوره از مســابقات لیگ ملت ها شــرکت کرده و به مرحله نهایی صعود کرده بود، 
نتوانست در مرحله یک چهارم های از سد تیم قدرتمند لهستان عبور کند.به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی والیبال ایران و 
لهستان در مرحله یک چهارم نهایی لیگ ملت های 2۰22 شامگاه پنجشنبه در شهر بولونیا ایتالیا برگزار شد که طی آن تیم اروپایی به 
برتری ۳ بر 2 دست یافت.لهستانی ها که در دو دیدار گذشته المپیک و مرحله اول لیگ ملت ها به ایران باخته بود، برای انتقام با انگیزه 
متفاوتی وارد میدان شــد و هر چند شــاگردان بهروز عطایی تالش زیادی کردند اما در نهایت این تیم اروپایی بود که به برتری رسید و 
راهی مرحله بعد شد.در ست اول دو تیم رقابت نزدیکی داشتند و تا امتیاز ۱۶ هم این جدال نفسگیر بود اما لهستانی ها در ادامه نمایش 
بهتری داشــتند و با فاصله گرفتن از ایران در نهایت توانســتند این ست را 2۵ بر 2۱ از جوانان ایران ببرند.شرایط برای ست دوم تغییر 
کرد و ملی پوشان ایران با تمرکز و دقت بیشتری کار را پیش بردند و کاماًل نزدیک به حریف باانگیزه خود پیش رفت و با وجود این که 

در امتیاز 2۴ هم دو تیم مساوی شدند.

عشِق تو نهاِل حیرت آدم
وصِل تو امکِل حیرت آدم

بس رغهٔق حاِل وصل کآرخ
هم رب رِس حاِل حیرت آدم

یک دل بنما هک رد َرِه او
رب چهره هن خاِل حیرت آدم

د و هن واصل
َ
مان

ِ
هن وصل ب

آن جا هک خیاِل حیرت آدم
از ره رطفی هک گوش رکدم

آواِز سؤاِل حیرت آدم
شد ُمنَهِزم از امکِل زعت

آن را هک جالِل حیرت آدم

پیشنهاد

چهره روز

کتاب عصیان
کتــاب عصیان یکی از رمان های کوتاه و بســیار جذاب 
نویســنده اتریشی، یوزف روت است که در آن بی رحمی 
جامعه انسانی به تصویر کشیده شده است. این نویسنده 
در طول عمرش کتاب ها و مقاالت بســیار زیادی نوشت 
و بیشتر شهرت خود را مدیون آن دسته از آثارش است 
کــه به زندگی پس از جنگ در اروپــا می پردازد. کتاب 
حاضر نیز جزء همین دســته است.یوزف روت در طول 
زندگی اش حوادث و اتفاقات بســیاری را از ســر گذراند 
ولی شــاید مهم ترین اتفــاق زمان به قدرت رســیدن 
هیتلر بود که باعث شــد او کشورش را برای همیشه به 
مقصد فرانســه ترک کرد. او روزهای آخر عمرش به یک 
دائم الخمر و بی خانمان تبدیل شده بود و در تنگدستی و 
در یک گرم خانه مخصوص تهیدستان  از دنیا رفت.نیکالس لِزارد از روزنامه گاردین درباره کتاب عصیان 
می نویســد: »داســتان روت از منطق کامال اروپایی و سرراست قصۀ پریان پیروی می کند، منطقی که 
باعث می شود همه چیز اجتناب ناپذیر و در عین حال کابوس وار به نظر برسد. اگر روت را یکی از زوایای 
چهارگوشــی حساب  کنید که رئوس دیگرش کافکا، روبرت موزیل و اشتفان تسوایگ هستند خیلی به 
خطا نرفته اید.« همچنین نیویورک تایمز می نویسد: »کتاب عصیان در سادگی مالیخولیایی اش یادآور 
آثار چخوف؛ و در معنایی کلی تر در تکان دهنگی اش و ُگنگ بودن چیزها یادوآور آثار کافکاست.« داستان 
»عصیان« که به شکل سوم شخص روایت می شود داستان یک سرباز اتریشی به نام »آندریاس« است 
که در جنگ اول پای خود را از دســت داده اســت ولی ایمان و وفاداری اش به دولت و عدالت حاکم 
بر حکومت پابرجاســت. عدالتی که چون عدل الهی عادالنه اســت. در شــروع داستان نیز، که در یک 
بیمارســتان صحرایی است، آدم های زیادی هستند که نابینا و فلج شده اند و یا منتظر عمل جراحی اند 
و تقریبا همه آن ها ناله و شــکایت دارند اما در این میان آندریاس بســیار آرام اســت و حتی از مخالف 
صحبت های دیگران است.خود آندریاس به عنوان یک کهنه سرباز بازگشته از جنگ اول، یکی از پاهایش 
را از دســت داده و اکنون جز یک نشــان نظامی چیزی براش باقی نمانده است. با این حال مانند بقیه 
شاکی نیست و دولت را سرزنش نمی کند. اما هم رزمان آندریاس، بعد از پشت سر گذاشتن همه چیزهایی 
که در جنگ اتفاق افتاده و عواقبی که اکنون گریبانگر آن ها شده است دیگر نه خدا را قبول دارند و نه 

حکومت و سرزمین پدری را....

مسعود کیمیایی
مســعود کیمیایــی )زادهٔ ۷ مرداد ۱۳2۰( فیلم ســاز و 
نویسندهٔ ایرانی است. او از چهره های برجسته سینمای 
ایــران و از چهره های اصلی موج نوی ســینمای ایران 
اســت.]۱[ او را کارگردانی مؤلف و تأثیرگذار دانسته اند 
که در شکل گیری اقتصاد ســینما در ایران نقشی مهم 
داشته اســت. کیمیایــی همچنیــن معروف به اســتاد 
قهرمان ســازی در سینمای ایران است.او با ساخت فیلم 
قیصر )۱۳۴۸( دو قطب هنری و تجاری سینما را پیوند 
داد و همراه چند فیلم ســاز دیگر، آغازگر دوره ای بود که 
موج نو در سینمای ایران شناخته شد. اغلب آثار کیمیایی 
در ژانر اجتماعی-سیاسی است. او عالوه بر فعالیت های 
ســینمایی، رمان نوشتن و شعر را نیز تجربه کرده است.

کیمیایی فیلم سازی را با برادران اخوان شروع کرد و با استودیوهای آریانا فیلم برای فیلم قیصر و سازمان 
ســینمایی پیام برای فیلم رضا موتوری )۱۳۴۹( کارش را ادامه داد. ســه فیلم بلوچ، خاک و گوزن ها را 
برای مهدی میثاقیه، تهیه کننده ایرانی، ســاخت و فیلم روشــنفکرانه اش غزل )۱۳۵۵( را هم برای تل 
فیلم ســاخت و داش آکل )۱۳۵۰( را برای برادران رشیدیان.کیمیایی در سال ۱۹۹۱ برای فیلم دندان 
مار نامزد جایزه خرس طالیی جشــنواره فیلم برلین شد. مسعود کیمیایی، ۷ مرداد ۱۳2۰ در خیابان 
چراغ برق یا چراغ گاز در کوچهٔ ســراج الملک زاده شد. خانواده کیمیایی هنگامی که او سه سال داشت 
به خانه ای در کوچه سید ابراهیم در خیابان ری تهران نقل مکان کردند. پس از آن به ترتیب در کوچه 
دردار، آصف الدوله، سقاباشی، خیابان عین الدوله )خیابان ایران( و سرانجام در خیابان بهار ساکن شد. او 
دو خواهر و یک برادر دارد. از دبیرستان بدر، دیپلم متوسطه گرفت. پس از دبیرستان کم کم وارد محافل 
روشنفکری شــد و همراه چند تن از دوستان عالقه مند، انتشارات ُطرفه را بنیاد نهاد. از همان دوره به 
موسیقی هم عالقه مند شد و چند ساز مانند پیانو و گیتار را در حد غیر حرفه ای می نوازد. اما از هر چیز 

بیشتر به سینما عالقه داشت.

سینما

حامد بهداد برگزیده بهترین بازیگر مرد در سیزدهمین 
جشــنواره بین المللی فیلم های ورزشی جایزه خود را 
به جمشــید هاشــم پور تقدیم کرد.به گزارش ایسنا، 
اختتامیه سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم های 
ورزشی ایران شــامگاه چهارشنبه، 2۹ تیرماه ۱۴۰۱ 
با پیــام محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شــورای 
اسالمی و برپایی نمایشگاه آثار برگزیده بخش عکس 

در مجموعه فرهنگی ورزشی غدیر برگزار شد.
در این مراسم با حضور رئیس کمیته ملی المپیک و 
مهمانان جشنواره از یک دهه تالش پژمان جمشیدی 
در عرصه سینما و تلویزیون تقدیر شد و عادل تبریزی،  
کارگــردان فیلم گیجگاه با خواندن پیام حامد بهداد، 

جایزه بهداد به عنوان بهترین بازیگر مرد جشنواره را به جمشید هاشم پور اهدا کرد.

 حامد بهداد جایزه اش را به
 جمشید هاشم پور اهدا کرد
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