رئیسی:

طرف غربی مذاکرات رفع تحریمها را با مشکل مواجه کرد

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

رئیس جمهور گفت :غربیها در حین انجام مذاکرات با صدور قطعنامه در شــورای حکام آژانس بینالمللی انژری اتمی در این مذاکرات بحران ایجاد کردند.به
گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس ،آیتاهلل سیدابراهیم رئیسی صبح دیروز سهشنبه  4مرداد در بیستوپنجمین گردهمایی سراسری ائمه جمعه کشور ،در
تبیین جایگاه و اهمیت واالی آئین عبادی سیاسی نماز جمعه در کشور گفت :امروز تریبون نماز جمعه محلی برای تبیین مسائل کشور و کانون ایجاد امید و بیان
دغدغههای مردم است .ائمه جمعه حلقه واسط میان مردم و مسئوالن به شمار میآیند و بر همین اساس میتوان گفت که این علمای بزرگوار نقش بسیار حائز
اهمیتی در کارآمدی نظام حکمرانی دارند و در توفیقات دولت سهیم هستند.رئیس جمهور با تاکید....
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رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی

پیشنهاد افزایش وام نهضت ملی مسکن به ۷۰۰میلیون تومان

معاون بانکی وزارت اقتصاد:

برنامهای برای افزایش نرخ سود بین
بانکی وجود ندارد

3

تهران -ایرنا -معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد درباره افزایش نرخ سود
بین بانکی به بیش از  ۲۱درصد گفت :هیچ سیاستی برای افزایش نرخ
ســود بین بانکی وجود ندارد و این نرخ به ســرعت تعدیل و منطقی
میشــود.به گزارش ایرنا« ،سید عباس حســینی» در نشست خبری
نمایشگاه بانک و بیمه در محل غرفه بانک صادرات درباره افزایش نرخ
سود بین بانکی به بیش از  ۲۱درصد ،اظهارداشت :نرخ سود بین بانکی،
نرخ تسهیالت ،تورم ،نرخ اوراق در بازار سرمایه مجموعهای از نرخهاست
که به صورت متعادل و با هم در حرکت هستند.
وی افزود :سیاستی مبنی برای افزایش نرخ سود بین بانکی وجود ندارد
و این نرخ به ســرعت تعدیل و منطقی میشود ،البته نرخ منطقی این
است که همه نرخهایی که اشاره شد در کنار همدیگر و در تعامل باشند.
معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد ادامه داد :هرگونه تعیین نرخ در تمام
بازارها باید با توجه به بازارهای دیگر انجام شود تا بتوانیم تعادل برقرار
کنیم و شــورای پول و اعتبار ،بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر تحقق
این امر اصرار دارند و در این راه از هیچ کوششی دریغ نمیکند.در این
خصوص بانک مرکزی نیز اعالم کرد که نرخ بهره بین بانکی با سیاست
مشــخصی کنترل خواهد شد و تصمیماتی در روزهای گذشته در این
باره اتخاذ شده است.

رئیس کل بانک مرکزی:

اختالف نرخ ارز نیما و بازار آزاد
به مرور کاهش خواهد یافت

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اختالف نرخ نیما و بازار آزاد به مرور کاهش خواهد یافت ،گفت :نرخ
سود بین بانکی در چارچوب سیاستهای پولی بانک مرکزی کنترل میشود.به گزارش خبرگزاری مهر به
نقل از ســازمان بورس و اوراق بهادار ،جلسه رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار
پیرامون موضوعات مهم بازار پول و ســرمایه هم اکنون در ساختمان بانک مرکزی در حال برگزاری است.
ضرورت کنترل نرخ بهره بین بانکی و کنترل تورم به صورت توأمان ،یکسان بودن سیاست اعمالی و اعالمی
و انعکاس آن به فعالیت اقتصادی از اصلیترین موضوعات مطرح شده در این جلسه است.علی صالحآبادی
رئیس کل بانک مرکزی در این نشست گفت :دغدغه بازار سرمایه ،دغدغه بانک مرکزی است ،نرخ بهره بین
بانکی با سیاست مشخصی کنترل....
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وضعیت افزایش هزینه در  ۱۰دهک
3

در گفتگو با سی ان ان؛

گروسی :ایران به غنی سازی در سطوح
باال ادامه می دهد
7

چرا یارانه برخی بازنشستگان قطع شده است؟

عضو کمیسیون بهداشــت مجلس شورای اسالمی نســبت به قطع یارانه برخی از بازنشستگان صندوق
بازنشستگی کشوری واکنش نشان داد.به گزارش مهر ،محمدعلی محسنی بندپی عضو کمیسیون بهداشت
و درمان مجلس شورای اسالمی و رئیس فراکسیون سالمت سالمندی مجلس شورای اسالمی صبح دیروز
در حاشیه آیین تجلیل از بازنشستگان برگزیده ملی همزمان با هفدهمین بزرگداشت روز خانواده و تکریم
بازنشستگان که در سالن مرکز همایشهای پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد ،در واکنش به صحبتهای
برخی از بازنشســتگان صندوق بازنشستگی کشوری مبنی بر قطع یارانه نقدی آنها به دلیل شاغل شدن
فرزندشان اظهار کرد :رئیس جمهور تاکید داشتند که آنهایی که یارانهشان قطع شده است و به عقیدهشان
باید یارانهشان وصل شود ،باید مجدد درخواست دهند تا یارانه آنها واریز شود که بنده نیز این موضوع را از
طریق سرپرست وزارت رفاه پیگیری خواهم کرد.وی گفت :البته ما میتوانیم از اختیارات مجلس شورای
اسالمی نیز استفاده کنیم و نسبت به این موضوع ورود پیدا کرده که قطعا این مسیر را دنبال خواهیم کرد.
عضو کمیســیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی به بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری
این اطمینان خاطر را داد که قطعا این مشکل حل خواهد شد.محسنی بندپی همچنین به اجرای پزشک
خانواده اشــاره کرد و گفت :این موضوع از اهمیت ویژهای برخوردار اســت و مجلس و دولت نیز به دنبال
اجرای آن هســتند و قطعاً اجرای کامل آن به نفع نظام ســامت و بازنشستگان خواهد بود ،به طوری که
در برنامههای پنج ســاله چهارم ،پنجم و ششم نیز به این موضوع اشاره شده است.وی همچنین به طرح
دارویار اشــاره کرد و گفت :روز گذشته نیز جلسهای با معاون وزیر بداشت در ارتباط با این طرح داشتیم؛
طرح دارویار نیز همانند ســایر طرحها فراز و نشیب دارد و اگر نظارت مستمر مجلس و دولت باشد قطعا
پیشــرفت خوبی را خواهد داشت.رئیس فراکسیون سالمت سالمندی مجلس شورای اسالمی با تاکید بر
اجــرای طرح دارویــار و نظارت مجلس بر فرایند اجرای این طرح ،تاکید کرد :قطعا ما بر اجرای این طرح
نظارت خواهیم داشت.محسنی بندپی همچنین به تدوین برنامه پنج ساله هفتم اشاره کرد و گفت :ما در
قوانین و برنامههای مختلف ،قوانین خوبی برای ســالمندان و افراد دارای معلولیت داشتهایم و در تدوین
برنامه هفتم به دنبال الزامات اجرایی شــدن این قوانین هســتیم تا بتوانیم آنها را اجرا کنیم.وی با بیان
اینکه بازنشســتگان با مسائل اقتصادی ،معیشتی و درمان دست و پنجه نرم میکنند ،اظهار کرد :تکریم
بازنشستگان ،تکریم بزرگان و پیشکسوتان ما و تکریم کسانی است که عمر و جوانی خود را صرف خدمت به
کشور کردهاند.وی افزود :در سال  ۱۴۳۰بیش از  ۳۰درصد جمعیت کشور را سالمندان تشکیل میدهند و
نباید اجازه دهیم آنها به عللی چون پوکی استخوان و شکستگیها ،زمینگیر شوند .باید به سراغ آنها برویم
و برنامههای پیشــگیرانه برایشان داشته باشیم.نماینده مردم نوشهر در مجلس شورای اسالمی با اشاره به
اینکه نظام سالمت چندان به فکر درمان و ارتقای سالمت سالمندان نیست و داروهای مورد نیاز آنها تماما
تحت پوشش قرار ندارد ،گفت :به طور جدی پیگیریم دارو و بیماریهای مختص دوران سالمندی را تحت
پوشش بیمه قرار دهیم تا اگر سالمندی مبتال شد نگران هزینههایش نباشد.بندپی ادامه داد :در فراکسیون
ســالمندان بازنشستگان مجلس به جد پیگیر هستیم که پوشش خدمات درمانی ،دارویی و توانبخشی را
برای سالمندان ارتقا دهیم.وی همچنین با تاکید بر اینکه پیگیر مطالبات آن دسته از بازنشستگان کشوری
گروه علوم پزشــکی و احکامی که تیرماه گذشته برایشان زدهاند ،هستیم خطاب به بازنشستگان گفت :با
معاون وزیر بهداشــت و سرپرست وزارت رفاه صحبت کردهام و آنها هم پیگیر مطالبات شما خواهند شد.
در کمیســیون اجتماعی پیگیر اجرایی کردن احکامی هســتیم که در تیرماه برای شما صادر شده است.
وقتی حکمی صادر میشود باید منابع مالی آن دیده شود ،اگر منابع مالی دیده نشده باید دید کجا صرف
شده است.محمد اسکندری مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری نیز با انتقاد از قطع شدن یارانه برخی
بازنشستگان گفت :یارانه نقدی برخی بازنشستگان قطع شده و درخواست ما از سازمان مربوطه این است
که یک دسترسی به ما بدهند تا پاسخگوی این موضوع باشیم.
افزایش دوباره آمارهای کرونا در ایران؛

 ۴۱تن دیگر جان باختند
بنابر اعالم وزارت بهداشت ،طی شبانه روز گذشته مبتالیان شناسایی شده و همچنین متاسفانه فوتیهای
ناشی از کرونا در کشور افزایش دوباره داشته؛ به طوری که  ۱۱۰۳۵بیمار جدید شناسایی شدند و  ۴۱بیمار
نیز جان خود را از دســت دادند.به گزارش ایســنا ،تا دیروز  ۴مردادماه  ۱۴۰۱و بر اساس معیارهای قطعی
تشخیصی ۱۱۰۳۵ ،بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی و  ۱۵۳۳نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۷میلیون و  ۳۴۸هزار و  ۹۶۳نفر رسید.متاسفانه در طول  ۲۴ساعت
گذشــته ۴۱ ،بیمار مبتال به کووید ۱۹در کشــور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این
بیماری ،به  ۱۴۱هزار و  ۷۵۸نفر رسید.خوشبختانه تا کنون  ۷میلیون و  ۷۴هزار و  ۹۹۵نفر از بیماران ،بهبود
یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند ۱۰۳۹.نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در بخش های مراقبت های
ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

سخنگوی اقتصادی دولت مطرح کرد

افزایش  ۵۸۰درصدی وصول درآمدهای نفتی
ســخنگوی اقتصادی دولــت با اعالم اینکه برای کنترل تــورم و جلوگیری از
برداشتن از جیب مردم و فعاالن اقتصادی تالشهایی صورت گرفت ،نتایج آن
را امری برشمرد که به مرور دیده خواهد شد.به گزارش ایسنا ،احسان خاندوزی
در نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به پرسشی درباره دستاوردهای سفر
پوتین و اردوغان به ایران ،اظهار کرد :این ســفرها در راستای سیاست کلی و
زیر چتر عمومی سیاست همسایگی دولت پیگیری میشود و سفری که آقای
پوتین داشــت بر محور اجرایی شدن توافقاتی بود که در سفر آقای رئیسی به
آنها اشــاره شده بود ،از جمله استفاده از روبل در بازار متشکل و موارد دیگری
که بر آنها تفاهم شده بود.وی افزود :همچنین قرارداد انتقال گاز ما به ترکیه و
نیز اجماع نظر دو رییس دولت بر افزایش ســقف مراودات تجاری هم از جمله
مواردی بود که در گفتوگو با آقای اردوغان مطرح شــد.خاندوزی با اشاره به
اینکه یکی از اولویتهای رئیس جمهور کنترل تورم است گفت :بعد از افزایش
قیمتهایی که در خرداد و اردیبهشــت وجود داشت ،اقدامهایی برای کنترل
موتور تورم انجام شده است.وی ادامه داد :تا حد خوبی در کاهش کسری بودجه
موفق بودیم به طوری که در مقایسه با سال قبل  ۴۸درصد رشد منابع درآمدی
بودجه محقق شده است.
افزایش  ۵۸۰درصدی وصول درآمدهای نفتی
ســخنگوی اقتصادی دولت تصریــح کرد :برای کنترل تــورم و جلوگیری از
برداشــتن از جیب مردم و فعاالن اقتصادی تالشیهایی صورت گرفت که به
مــرور نتایج آن را میبینیم.خاندوزی همچنین تاکیــد کرد :وصولی خزانه از
فروش نفت خام و میعانات در چهار ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه
سال گذشــته  ۵۸۰درصد رشد داشته است.سخنگوی اقتصادی دولت درباره
آخریــن وضعیت صدور مجوز در درگاه ملــی ،گفت :یکی از نقاط مورد تاکید
دولت در ســال کمک به تولید ،کاهش هزینهها و رفع موانع تولید از جمله در
مجوزهاست که پیگیری میشود و تا کنون  ۱۷۵هزار درخواست مجوز موجه
به دســتگاههای دولتی وصول شده است که یک سوم این درخواستها منجر
به صدور مجوز شــد و درخواست کننده بدون عبور از مسیر مراجعه حضوری
تنها از طریق دولت الکترونیکی مجوز خود را دریافت کرد.وی افزود ۷۰ :درصد
دیگر در حال بررســی هستند و برخی دستگاهها تخلف کردند و برخی هم در
اتصال به شبکه ملی درگاهها دچار مشکل هستند.
روزانه  ۷۰میلیارد تومان خرید نان ثبت میشود
خاندوزی با اشاره به طرح هوشمندسازی یارانه نان ،گفت ۹۰ :درصد خرید نان
کشور ذیل این طرح انجام می شود و روزانه  ۷۰میلیارد تومان خرید نان ثبت
می شــود که شامل  ۱۰۰میلیون قرص نان است.وی ادامه داد :با سامانه محیا
این امکان برای نخستین بار فراهم شد تا دولت نظارت کند که هر کیسه آرد
چقدر مصرف میشود و چقدر انحراف در مسیر دارد ،چون بسیاری از این آردها
پخت نمیشد و با تکمیل این سامانه شاهد کاهش  ۲۵تا  ۳۰درصدی مجموعه
آرد توزیع شده در خبازیها باشــیم تا به مسیر اصلی خود برگردد.خاندوزی
افزود :بیش از  ۶۵هزار واحد صنفی ما تحت پوشش این سامانه قرار دارد.
طرح آزمایشی بنزین در کیش متوقف شد
ســخنگوی اقتصادی دولت در پاســخ به پرسش ایسنا در زمینه اجرای طرح
بازتوزیــع یارانه بنزین که در کیش انجام شــد و موفقتآمیزبودن آن و اینکه
آیا زمانی برای اجرای این طرح در کل کشــور در نظر گرفته شــده ،تصریح
کرد :این طرح از ابتدای اســفند به شکل آزمایشی انجام شد و بعد از پنجماه
دوره آزمایشــی ،از ابتدای مردادماه متوقف شد و نتایج ارزیابی این دوره قرار
شــد که در جلسهای خدمت رییس جمهوری و اعضای ستاد اقتصادی مطرح
و بعد تصمیمگیری شود که اگر ایراداتی آشکار شده چه اصالحاتی باید انجام
شود.خاندوزی یادآور شد :همچنین اگر قرار است این طرح توسعه پیدا کند یا

همینطور به شکل آزمایشی متوقف باقی بماند ،هنوز تصمیمی در این زمینه
گرفته نشــده است اما هر تصمیمی که باشد ناقض این امر که در سال جاری
افزایش قیمت بنزین نداریم ،نخواهد بود.
پیگیری ورود روبل به بازار متشکل ارزی با بانکمرکزی است
وی درباره ورود روبل به بازار متشکل ارزی ،تاکید کرد :مسئولیت پیگیری ای 
ن
محور مهم برعهده بانک مرکزی است و اقدامات خوبی هم شروع شده است .در
سال های گذشته علیرغم اینکه تکلیف قانون برنامه ششم بود ،درصد عملکرد
و تحقق پایینی را شاهد بودیم.سخنگوی اقتصادی دولت افزود :با توجه به اراده
دولت اعم از انعقاد پیمانهای پولی دوجانبه و چندجانبه اولینگام را با روسیه
برداشتیم و در عمل منجر به ورود روبل به بازار متشکل ارزی شد .گامهای بعد
چه با روسیه و با سایر شرکای اقتصادی در پیش است و امیدواریم امسال سال
خبرهای متناوبی در اینمحور باشد.
خبری از استعفای رییس بانک مرکزی نبود
وزیر اقتصاد در پاســخ به پرسشی درباره نرخ ســود بینبانکی اظهار کرد :به
شایعات بیپایه دامن نزنید .استعفایی از سوی رییس بانکمرکزی در کار نبوده
اســت و سیاست ستاد اقتصادی دولت همانی است که در بهمن سال گذشته
توسط معاون اول ابالغ شد که تکالیف متعددی برای دستگاه ها وجود داشت؛
از جمله ســود بین بانکی و موضوع جدیدی دنبال نمیشود .بنا است موضوع
در جلسه شــورای پول و اعتبار مطرح شــود.وی در پاسخ به پرسشی درباره
آخرین وضعیت بازماندگان سهام عدالت هم گفت :در بین بازماندگان دو سطح
را داریم که ســطح اول برمیگشــت به گروههایی که تحت پوشش نهادهای
حمایتی قرار دارند ،ســطح دوم در مورد ســایر شش دهکی بود که در قانون
اجرای سیاستهای اصل  ۴۴آمده که آنها هم میتوانند مشمول دریافت سهام
عدالت قرار گیرند اما تعداد این افراد در سطح دوم بیشتر است.خاندوزی ادامه
داد :با توجه به اینکه دولت باید تکالیف دیگری را هم در زمینه واگذاری سهام
امســال انجام میداد ،اولویت را در دولت بر این قرار دادیم که در ســریعترین
زمان ممکن برای گروه اول یعنی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی این کار
را انجام دهیم که طبق اطالعاتی که بین دستگاهها رد و بدل شده قریب به سه
میلیون نفر افراد بازماند ه از ســهام عدالت هستند که اطالعاتشان در نهادهای
تحت پوشــش کشور وجود دارد و مشمول دریافت سهام هم هستند ،ابتدا در
خصوص این عده با فوریت مصوبه آماده شد که در کمیسیون اقتصادی دولت
هم تصویب شــده و در صف طرح در هیئت دولت قرار دارد .امیدواریم که در
همین مردادماه مصوبه هیئت دولت را در این زمینه داشته باشیم.وزیر اقتصاد
گفت :در خصوص سطح دوم که تعداد زیادی از مردم هستند که در  ۶دهک
اول درآمدی قرار دارند ،الزم اســت اطالعات دقیقتری را از این افراد داشــته
باشــیم .در مورد افراد تحت پوشــش نهادهای حمایتی بانک اطالعاتی نسبتاً
خوبی در دســتگاهها وجود دارد اما در خصوص جمعیت دوم تا تکمیل بانک
اطالعــات و اینکه ببینیم غیر از میزانی که باید به صندوقهای بازنشســتگی
کشوری و لشکری و سازمان تامین اجتماعی سهام اختصاص دهیم چه میزان
سهام باقی خواهد ماند ،برای دسته دوم هم مصوبه را دنبال خواهیم کرد.
دولت به روشهای غیر قیمتی مصرف بنزین را کنترل میکند
خاندوزی درباره موضوع واردات بنزین نیز گفت :با توجه به دقت آماری تولید
فراوردهها از جمله بنزین ،وضعیت تولید خوب است .با توجه به دستور رئیس
جمهوری برای عدم افزایش قیمت بنزین در ســال جاری ،دولت با ابزارهای
غیرقیمتی و روشهایی همچون گازســوز کردن خودروها دنبال این است که
مصرف را کنترل کند تا امســال را به شکلی خاتمه دهیم که نیازی به واردات
بنزین و فرآورده وجود نداشته باشد یا به شکل حداقل باشد...
ادامه در صفحه سوم
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افزایش سرمایه بانکهای دولتی با قوت ادامه مییابد
در ابتدای این نشســت حسینی درخصوص اقدامات انجام شده گفت:
یکی از اقدامــات دولت که در ماههای اخیر در مجامع بانکها دولتی،
خصوصی شــده و برخی بانکهای خصوصی پیگیری میشود افزایش
ســرمایه آنها بوده اســت.وی افزود :در این راستا تقسیم سود حداقلی
در مجامــع بانکهای دولتی در پیش گرفته شــد تا از این منابع برای
افزایش ســرمایه بانکها استفاده شــود و تاکنون برخی از بانکها نیز
در همین چارچوب افزایش ســرمایه دادهاند و در مجامع این بانکها
اطالعرسانی انجام شده است.معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد درباره
اصالح ســاختار بانکها گفت :در چارچوب سیاست دولت برای اصالح
ساختار بانکها در قانون بودجه ،امسال  ۳۵هزار میلیارد تومان افزایش
ســرمایه بانکهای دولتی پیشبینی شده که تالش میکنیم این رقم
را تا پایان ســال درباره بانکهای دولتی محقق کنیم.وی تاکید کرد:
افزایش سرمایه بانکهای دولتی از این دو مسیر با قوت ادامه مییابد.
واگذاری اموال بانکها قانون است
حسینی با اشاره به واگذاری اموال مازاد بانکها نیز گفت :براساس قانون
ی اموال بانکها انجام شود و در این زمینه جلساتی با بانکها
باید واگذار 
برگزار شده و وزیر اقتصاد نیز در این خصوص تاکید دارند و امیدواریم
امســال مقدار قابل توجهی از واگذاری اموال و ســهام مازاد بانکها را
شاهد باشــیم.وی اظهارداشت :مجموعه اقدامات از ابتدای سال کمک
میکند که ترازنامه بانکها بهبود یابد و بخش قابل توجهی از ناترازی
شــبکه بانکی برطرف شــود .بنابراین یکی از سیاستهایی که به طور
جدی در وزارت اقتصاد با همکاری بانک مرکزی و تمام ارکان اقتصادی
دولت دنبال میشــود کمک به اصالح ساختار مالی بانکها است تا در
نتیجه آن توان تسهیالتدهی شبکه بانکی افزایش یابد.
اضافه برداشت بانکها خط قرمز دولت
معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد در مورد محدودیت اضافه برداشــت
بانکها گفت :در گذشته بانکها بدون محدودیت از منابع بانک مرکزی
اضافه برداشت داشتند اما امسال قانونگذار این اضافه برداشت را محدود
کرده اســت.وی ادامه داد :دولت هم به شدت با هرگونه اضافه برداشت
بانکها مخالف است و در چارچوب سیاست کنترل تورم ،هرگونه اضافه
برداشــت بانکها خط قرمز دولت است.حسینی تاکید کرد :البته باید
توجه داشت که درخواستها برای استفاده از منابع شبکه بانکی برای
تامین مالی زیاد است ،بنابراین باید بین کنترل اضافه برداشت و تامین
مالی از شبکه بانکی تعادل برقرار شود.
معرفی اسامی بدهکاران بانکی را پیگیری میکنیم
وی درباره انتشار اسامی بدهکاران بانکی گفت :انتشار اسامی بدهکاران
بانکی برای اولین بار در تاریخ بانکداری در مجلس شــورای اســامی
مصوب شد و وزارت اقتصاد در چارچوب سیاست شفافسازی حداکثری
این موضوع را دنبال میکند.معاون وزیر اقتصاد افزود :براساس مصوبه
مجلس بانک مرکزی موظف اســت هر سه ماه یک بار لیست را به روز
رسانی کند و این تکلیف قانونی برعهده بانک مرکزی است.
پرداخت وام ازدواج امسال روند بهتری دارد
وی درباره پرداخت وام ازدواج و مشکالت پیش روی متقاضیان گفت :تا
جایی که اطالع دارم سال گذشته  ۸۰هزار میلیارد تومان وام ازدواج به
 ۹۰۰هزار نفر پرداخت شد و در سه ماهه نخست امسال نیز  ۲۰۰هزار
نفر تســهیالت ازدواج دریافت کرده و  ۳۰۰هزار نفر در نوبت دریافت
وام هســتند که این آمار حاکی از بهبود وضعیت پرداخت تســهیالت
است.حســینی اظهارداشت :سال گذشته نسبت پرداخت تسهیالت به
سپردههای قرض الحســنه  ۱۰۵درصد بود .یعنی بیش از منابعی که
قانونگذار برای پرداختهای قرض الحســنه در نظر گرفته کل شبکه
بانکی در سال گذشته پرداخت تسهیالت قرض الحسنه داشته است.
سیاست دولت پرداخت تسهیالت خرد براساس اعتبارسنجی
است
وی درباره درخواســت تضامین برای تسهیالت خرد در بانکها گفت:
ابالغیه بانک مرکزی این موضوع را شفاف کرده است و مواردی همچون
یارانه و موارد مشــابه میتواند به عنوان وثیقه اخذ شود.حسنی افزود:
موضع وزارت اقتصاد در پرداخت تسهیالت خرد براساس اعتبار است.
بنابراین هم سیاستهای دولت و هم تاکید رئیس جمهور بر این است
که اعطای تسهیالت خرد آسان و بر اساس اعتبار سنجی باشد و مردم
در این زمینه مشکلی نداشته باشند.
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سیاست

معاون اطالعات و امنیت ستاد کل نیروهای مسلح

ایران در دفاع مقدس یک سطح به دانش نظامی
جهان اضافه کرد

معاون اطالعات و امنیت ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به دستاوردهای دفاع مقدس ایران اسالمی در عرصه دانش نظامی جهان
و علم و فناوری جنگ ،گفت :ما در دوران دفاع مقدس ،یک ســطح به دانش جنگ جهان اضافه کردیم.به گزارش گروه سیاســی
خبرگزاری فارس ،سردار سرتیپ پاسدار غالمرضا محرابی معاون اطالعات و امنیت ستاد کل نیروهای مسلح در پیشنشست همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع
مقدس که در ستاد کل نیروهای مسلح برگزار شد ،اظهار داشت :در دوران دفاع مقدس ،منابع علمی غرب و شرق ،سطوح جنگ را در دو سطح استراتژیک و تاکتیکی
تقسیمبندی میکردند و دانش نظامی آن زمان بر اساس این رویکرد جریان داشت.وی افزود :حتی در سال چهارم دفاع مقدس ،یک کتاب نظامی آمریکایی را ترجمه
کردیم که در آن کتاب سطوح جنگ را تاکتیکی و استراتژیکی تقسیمبندی کرده بود؛ در حالی که ما در دوران دفاع مقدس ،سطحی به نام عملیات را هم در بعد نظامی
و هم در بعد علمی تولید کردیم و از چند سال بعد دانشگاههای آمریکا ناظر بر جنگ ما در رویکرد قبلی خود بازنگری کردند و سطوح جنگ را تاکتیکی ،عملیاتی و
راهبردی در نظر گرفتند؛ یعنی ما در دوران دفاع مقدس یک سطح به دانش جنگ اضافه کردهایم.عضو شورای سیاستگذاری همایش ملی جایگاه علم و فناوری در
دفاع مقدس با بیان اینکه دامنه علم و فناوری برای جنگ خیلی بزرگ و گسترده است و باید به آن توجه ویژهای شود ،گفت :در پیروزی دفاع مقدس ،ترکیبی از علوم
نظامی ،اجتماعی ،رسانهای و فناوریهای مختلف به کار گرفته شد و امیدواریم در این همایش که با ابالغ ستاد کل نیروهای مسلح و توسط پژوهشگاه علوم و معارف
دفاع مقدس برگزار میشود به این مباحث بهصورت علمی پرداخته شود.وی ادامه داد :بهطور مثال ،دانشی که ما برای محاسبه جزر و مد اروند و طرحریزی عملیات
والفجر  ۸انجام دادیم از دانش روز آن زمان جلوتر بود و کام ً
ال با محاسبات علمی انجام شد و این عملیات به پیروزی رسید.سردار محرابی بیان داشت :گاهی اوقات برای
اینکه حجم و ارزش کار بزرگی که در دفاع مقدس انجام دادیم را نشان دهیم ،باید یک مقایسهای با علم و فناوری در طرف مقابل جنگ یعنی عراق هم بیاندازیم؛ در
اینصورت اهمیت ابتکارات ما در عرصه علم و فناوری معلوم میشود.

گزیده خبر
سردار فدوی:

توسعه علم و دانش و تبدیل آن به فناوری
مورد تأکید سپاه است
جانشین فرمانده کل ســپاه پاسداران گفت :یکی از
مهمتریــن اولویتها تحول علمی و تعالی معنوی در
نهاد علم اســت که با جهاد علمی محقق میشود و
الزمــه رفع نیازمندیهای مردم جهاد علمی اســت
بنابراین توسعه علم و دانش و تبدیل آن به فناوری،
مورد تأکید ســپاه است.ب ه گزارش خبرگزاری تســنیم از اراک  ،سردار علی
فدوی شامگاه دوشنبه در جمع بسیجیان دانشگاه اراک در مرکز خانه خالق
و نوآوری مبین با اشــاره به تاکیدات رهبــر معظم انقالب در زمینه پژوهش
اظهار داشــت :سپاه پاســداران برای تحقق اهداف با نقشه راه گام برمیدارد
و مهمترین رویکرد فعالیتهای علمی و پژوهشــی سپاه رسیدن به مرجعیت
علمی و حل مسائل کنونی کشور است.وی افزود :بسیجیان و پاسداران با تکیه
بر علم و دانش به طور قطع از پیشــگامان گام دوم انقالب هستند و به فضل
الهی در گام دوم نمایشگاهی از دستاوردهای مختلف در حوزه علم و فناوری
توسط بسیجیان و پاسداران به نمایش گذاشته میشود.جانشین فرمانده کل
سپاه پاسداران اضافه کرد :یکی از عوامل موفقیت و پیشرفت کشور از ابتدای
انقالب اسالمی تاکنون مسئله تولید علم و پژوهشمحوری است ،به طور حتم
در گام دوم انقالب باید با ابتکار و نوآوری مبتنی بر دانش و پژوهش و تربیت
دانشــمندان متعهد و انقالبی نیازهای مختلف کشــور را برطرف کرد و ایران
اسالمی همچون گام اول باید در جمع سرآمدان علم و فناوری در دنیا باشد.
فدوی تصریح کرد :موفقیت در میدانهای مختلف توسط سپاه و بسیج نتیجه
بهرهگیــری از تاکتیکها و تکنیکهای پیچیده و پای کار آوردن روحیههای
انقالبی و جهادی اســت و امروز برای ادامه مسیر مقتدرانه نیازمند خالقیت و
نوآوری در جهاد علمی هســتیم.وی با بیان اینکه جوانان بسیجی و پاسداران
مومن و متعهد در سپاه با جهاد علمی گامهای بلندی برداشتهاند ،خاطرنشان
کرد :در گام دوم انقالب بســیجیان و پاســداران باید با تولید دانش مبتنی
بر مبانی دینی و والیی رشــد علمی در ســپاه را به شکل قابل توجه محقق
سازند.جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران ادامه داد :امروزه یکی از مهمترین
اولویتها تحول علمی و تعالی معنوی در نهاد علم اســت که با جهاد علمی
محقق میشود و الزمه فتح خرمشهرهای پیش رو و رفع نیازمندیهای مردم
در بخشهای مختلف جهاد علمی است بنابراین توسعه علم و دانش و تبدیل
آن به فناوری مورد تاکید ســپاه اســت.فدوی با اشاره به اینکه مسئلهیابی و
نیازسنجی و تدوین نظام مسائل حال و آینده کشور ضرورت مهم است گفت:
دانشگاهها و مراکز علمی باید در این راستا ریلگذاری کنند.
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معاون رییس جمهور:

دولت بدنبال توسعه فراگیر زیرساخت فنی و بومی
در حوزه فضای مجازی است

معاون امور مجلس رئیس جمهور نتیجه حکمرانی سایبری در کشور را ایجاد امنیت اجتماعی ،تضمین فعالیت اقتصادی مردم ،ارتباطات
سالم  ،توسعه و تسریع در خدمات اجتماعی و البته ناامن سازی آن برای اختاللگران ،شیادان اقتصادی و مفسدان دانست و گفت :یکی
از تاکیدات دولت مردمی و رئیس جمهور توسعه فراگیر زیرساخت فنی و بومی کشور در حوزه فضای مجازی و دیجیتال است و شبکه ملی اطالعات در این دولت راه اندازی
خواهد شد.به گزارش ایسنا ،سید محمد حسینی در مراسم افتتاحیه نخستین کنفرانس بین المللی رسانه ،ارتباطات و حکمرانی سایبری با اشاره به اهمیت رسانه و فراگیری آن
در دنیای امروز ،اظهارکرد :امروز رسانه فراتر از کتاب ،سخنرانی ،منبر و تریبون بوده و به فرد و زمان خاصی محدود نمیشود و همه می توانند از رسانه اجتماعی استفاده کرده
و اثرگذار باشــند.معاون رئیس جمهور با اشــاره به ضرورت توجه دولت به رسانه در کنار اقدامات و فعالیتهای مدیریتی و اجرایی گفت :اطالع رسانی مستمر و دقیق و تبیین
برنامه ها و دستاوردهای مدیریتی با زبان رسانه ای و با بیان اقناعی ضروری است و چه بسا بهترین برنامه ها بدون اطالع رسانی مناسب توسط مخالفین تخریب شود.وی با بیان
اینکه در رابطه با مبانی نظری فضای مجازی کمتر سخن گفته شده است ،خاطرنشان کرد :متاسفانه پیش از این نوع مواجهه ما با این فضا در سطح کاربری متوقف شده بود،
اما اراده نظام و دولت سیزدهم است که با بهره گیری از دانش سایبری دانشمندان و مهندسان جوان کشور توان مدیریت سایبری ایجاد کند.معاون رئیس جمهور تاکید کرد:
شایسته کشور نیست که بیرون از مرزهای کشور درخصوص صفحه های شخصی مردم در شبکه های اجتماعی تصمیم بگیرند و مثال اگر یادی از قهرمان ملی کشور خود کنند
اینستاگرام صفحه آنها را مسدود کند.حسینی تاکید کرد :هیچ مانعی ندارد که اگر پلتفرم ها و شبکه های جهانی بخواهند در فضای سایبری ایران حضور داشته باشند ،اما باید
در داخل ایران دفتر و نمایندگی داشته باشند و پاسخگو باشند تا اگر کسی بستر شبکه آنها را محل کالهبرداری و یا تزاحم برای مردم قرار داد پاسخگو باشد ،اکنون این اتفاق
در بسیاری از کشورها از جمله ترکیه افتاده است و در ایران هم اجرایی شود.حسینی خاطرنشان کرد :برخیها فکر می کنند پلتفرم ها ابزارند و می توان از آنها استفاده خوب
بکنید ،اما واقعیت این است که خود پلتفرم هوشمندانه فضای فکری مردم را مدیریت می کنند،

رئیسی:

طرف غربی مذاکرات رفع تحریمها را با مشکل مواجه کرد

رئیس جمهور گفــت :غربیها در حین انجام مذاکرات با صدور
قطعنامه در شورای حکام آژانس بینالمللی انژری اتمی در این
مذاکرات بحران ایجاد کردند.به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری
فارس ،آیتاهلل سیدابراهیم رئیسی صبح دیروز سهشنبه  4مرداد
در بیستوپنجمین گردهمایی سراسری ائمه جمعه کشور ،در
تبیین جایگاه و اهمیت واالی آئین عبادی سیاسی نماز جمعه
در کشــور گفت :امروز تریبون نمــاز جمعه محلی برای تبیین
مسائل کشور و کانون ایجاد امید و بیان دغدغههای مردم است.
ائمه جمعه حلقه واسط میان مردم و مسئوالن به شمار میآیند
و بر همین اســاس میتوان گفت که این علمای بزرگوار نقش
بســیار حائز اهمیتی در کارآمدی نظــام حکمرانی دارند و در
توفیقات دولت سهیم هســتند.رئیس جمهور با تاکید بر نقش
مهم ائمه جمعه در شکلگیری ارتباط موثر و مفید میان دولت
و ملــت ،افزود :ائمه محترم جمعه از فرماندهان جهاد تبیین در
اقصینقاط کشور هســتند و به دلیل ارتباط وثیقی که با بدنه
جامعه دارند ،زبان گویای مردم به شمار میآیند لذا نقش مهمی
را انتقال مطالبات مردم به مسئوالن ایفا میکنند .از این منظر،
نقش ائمه جمعه در ســاختار نظــام حکمرانی کامال مبنایی و
راهبردی است.رئیســی در دومین بخش از سخنرانی خود ،به
تبیین عملکرد دولت در عرصههای مختلف در یک سال گذشته
پرداخت و با اشاره به توفیقات بدست آمده در حوزه دیپلماسی،
اذعان داشــت :از ابتدای استقرار دولت اعالم کردیم که تقویت
سیاست همسایگی ،اصل مبنایی دولت در حوزه دیپلماسی است
و در همین راســتا گام برداشــتیم .خوشبختانه این تغییر ریل
راهبردی ،ســبب شد که تراز تجاری ایران با همسایگان مثبت
شــود و ارزش مبادالت به چندین برابر گذشته ارتقا یابد.رئیس
جمهور برنامهریــزی برای تامین امنیت غذایی و افزایش حجم

تولیدات کشــاورزی را دیگر توفیق دولت در ماههای گذشــته
خوانــد و گفت :در بخش کشــاورزی در اثــر برنامهریزیهای
صورت گرفته ،شــاهد افزایش قابل توجهی در حجم تولیدات
بودهایم و تا به امروز قریب  ۷میلیون تن محصول از کشــاورزان
خریداری شده است.وی در ادامه در تشریح برنامههای دولت در
حوزه جذب ســرمایهگذاری ،گفت :رونق اقتصاد ملی و ارتقای
شــاخصهای اقتصادی در کشــور بدون جذب سرمایهگذاری

داخلی و خارجی ممکن نیســت .دولت برنامههای متنوعی در
این حوزه دارد و تالش میکند از طریق جذب ســرمایهگذاری
در راســتای توسعه اشتغال پایدار ،رونق تولید و رشد اقتصادی
گامهای مســتحکمی بردارد.رئیسی همچنین با اشاره به تالش
دولت برای عدالتمحور کردن بودجه  ۱۴۰۱براســاس ســند
آمایش ســرزمینی ،اظهار داشــت :جهتگیری مبنایی دولت،
در راســتای مردمی کــردن اقتصاد و عدالتمحــوری در همه

عرصههاســت .بر همین اســاس چه در قانون بودجه سالیانه و
چه در تدوین برنامه هفتم توسعه ،تالش داریم به سمت تحقق
عدالت و مردم محوری حرکت کنیم.رئیس جمهور با اشــاره به
برخی مطالب مطرح شده از سوی ائمه جمعه ،مبنای انتصابات
در دولت را جذب نیروهای کارآمد ،پرتالش و باانگیزه عنوان کرد
و گفت :بارها تأکید کردهایم و دولت از نیروهای کارآمد ،جوان و
انقالبی استفاده شود و نیروهای بیانگیزه و ناکارآمد کنار گذاشته
شوند.رئیســی همچنین با اشاره به بحث عفاف و حجاب گفت:
اجرای قانون مالک است و در این زمینه نباید بر اساس سالیق
شخصی عمل کرد.رئیس جمهور در بخش پایانی سخنان خود به
موضوع مذاکرات برای رفع تحریمها اشاره کرد و گفت :جمهوری
اسالمی ایران هرگز از میز مذاکره کنار نرفت .این غربیها بودند
که در حین انجام مذاکرات با صدور قطعنامه در شــورای حکام
آژانــس بینالمللی انژری اتمی در ایــن مذاکرات بحران ایجاد
کردند.رئیســی با بیان اینکه به نتیجه رسیدن مذاکرات بیش
از همه چیز نیازمند اراده طرف مقابل اســت ،خاطرنشان کرد:
موضوع جمهوری اسالمی ایران منطقی و عقالنی است و بدیهی
است طرف مقابل هم اگر منطقی و عقالنی رفتار کند ،مذاکرات
میتواند منتج به نتیجه شود.رئیس جمهور امیدآفرینی در میان
مردم را اولویت اصلی کشــور خواند و گفــت :امروز از هر زمان
دیگری نسبت به آینده کشور امیدوارتریم و با اتکا به داشتههای
خود و همچنین به پشتوانه ملت و رهبری معظم انقالب شرایط
را به نفع مردم تغییر خواهیم داد.پیش از سخنان رئیس جمهور
حجت االســام موسوی فر ،حجت االســام محامی و حجت
االسالم شــعبانی نمایندگان ولی فقیه در استانهای خوزستان،
سیستان و بلوچستان و همدان به نمایندگی از  ۹۰۰امام جمعه
کشور به بیان برخی مسائل و موضوعات کشور پرداختند.
مخبر:

تعامل مردم و دولت بسیار
حائز اهمیت است
معــاون اول رییس جمهور گفت :تعامل مردم و دولت بســیار حائز
اهمیت است و هر جا اعتماد مردم را در هر زمینهای به دست آوردیم
به موفقیت رســیدیم.به گزارش خبرگزاری مهر ،محمد مخبر صبح
دیروز (سه شــنبه) در همایش آغازین سال زراعی  ۱۴۰۱-۱۴۰۲با
عنوان طرح جهش تولید در دیمزارهای کشور ،برنامه ریزی و اجرای
این طرح را حرکت در مسیری مقدس دانست و گفت :عزم جدی ما
در این خصوص به واسطه اهمیت امنیت غذایی و کشاورزی در کشور
است.معاون اول رئیس جمهور ضمن تاکید بر استفاده از ظرفیتهای
مردمی در کشــور ،گفت :تعامل مردم و دولت بســیار حائز اهمیت
اســت و هر جا اعتماد مردم را در هر زمینهای به دســت آوردیم به
موفقیت رسیدیم.مخبر در ادامه با اشاره به وسعت سه استان شمالی
ایران و میزان بارندگی در این اســتانها گفت :باید ضمن اســتفاده
از ظرفیتهای مختلفی که در کشــور وجــود دارد ،فناوریهای روز
دنیا برای افزایش بهره وری و درآمدزایی در حوزه کشــاورزی و سایر
حوزهها در کشــور نیز مورد توجه قرار داشته باشد.وی همچنین به
مشــکالت کشــور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم از جمله
ذخایر بسیار نگران کننده در قبل اشاره و تصریح کرد :دولت شرایط
بسیار سختی را پشت سر گذاشت و بعد از چند ماه توانستیم با وجود
مشــکالت بین المللی و منطقهای ،خشکســالی و تغییرات اقلیمی،
عمده ذخایر کشــور را به باالی  ۶۰درصــد و در برخی اقالم تا ۹۰
درصد برسانیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه:

رسیدن به توافق به تصمیم و اراده
آمریکا بستگی دارد
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت :توافق در مذاکرات به
تصمیم و اراده آمریکا بســتگی دارد.به گزارش خبرگزاری مهر ،ناصر
کنعانی ســخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در صفحه شخصی
خود نوشــت :جمهوری اسالمی ایران در برجام بوده و هست ،طرفی
که برای بازگشــت ،باید حسن نیت و التزام خود را ثابت کند ،دولت
آمریکا است.وی تاکید کرد :ما همچنان به دستیابی به توافقی خوب،
قوی و پایدار که منافع پیشبینی شده در برجام را برای ایران تضمین
کند ،متعهد هســتیم .رســیدن به چنین توافقی ،به تصمیم و اراده
آمریکا بستگی دارد.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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اقتصاد کالن

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir
سخنگوی اقتصادی دولت مطرح کرد

افزایش  ۵۸۰درصدی وصول درآمدهای نفتی

ادامه از صفحه اول
وزیر اقتصاد در خصوص نرخ ســود بین بانکی و اینکه نامهنگاریهایی
در زمینــه جلوگیری از افزایش نرخ ســود بیــن بانکی باعث طرح
استعفای صالحآبادی شده است ،گفت :خواهش میکنم به شایعات
بیپایه دامن نزنید .اســتعفایی از ســوی رییس بانکمرکزی در کار
نبوده است .سیاست ستاد اقتصادی دولت همانی است که در بهمن
سال گذشته توســط معاون اول ابالغ شد که تکالیف متعددی برای
دســتگاهها وجود داشــت؛ از جمله نرخ ســود بین بانکی و موضوع
جدیدی دنبال نمیشود .بنا اســت موضوع در جلسه شورای پول و
اعتبار مطرح شود.وی در پاسخ به پرسشی درباره ادعاهای مسئوالن
دولــت قبل درخصوص خزانه دولت و تورم گفت :آمارهای اقتصادی
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شهریور  ۱۴۰۰روشن است و مرجع انتشار این آمارها هم بانکمرکزی
بوده که تا آن زمان هنوز رئیس کل تغییر نکرده بود .اگر نقدی وجود
ی که من هم در بدهی دولت
دارد به همان زمان اســت .عدد و ارقام 
به مجموعه بانکی کشــور و بدهی به صندوقهای بازنشستگی اعالم
کردم با دقت و صحت اســت .اگر دوســتان از مراجع رسمی اطالع
دیگری دارند استقبال میکنیم تا آمارهای جدید را بشنویم.سخنگوی
اقتصادی دولت در رابطه با تخلفات بانکی گفت :نظارت بر شبکه بانکی
برعهده بانکها و بانک مرکزی اســت و ما هم در وزارت اقتصاد این
مســئولیت را داریم و ابالغیه رسمی از طریق هیئت مدیره تک تک
بانکها در زمینه اجرا ،گام خوبی بود؛ اما اخبار متعددی میرسید که
برخی شعبهها تمکین نمیکردند و اقدامات جدی برای مقابله با این
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موضوع صورت گرفت و مدیریت چندین شعبه بانک بابت عدم اجرای
قانون برکنار شــدند و از طریق سامانه بازرسی وزارت اقتصاد پیگیر
این مسئله هستیم.

عامالن آن شرکتها پیش رفته اســت و در خصوص بخشهای غیر
دولتی باتوجه به اینکه ســازمان تعزیرات ،اختیارات جدیدی کسب
ن امر شدهاند.
کرده ،آنها مسئول انجام ای 

دو مدیرعامل دولتــی بخاطر گرانی تا مرحله برکناری پیش
رفتند
وی در پاســخ به پرسشی در رابطه با آخرین اخبار از اقدامات وزارت
اقتصــاد در مورد عدم افزایش قیمت اقــام ثانویه طبق قولی که به
مردم داده شده گفت :این از موضوعات مستمری است که در تمامی
جلسات ستاد تنظیم بازار در دستور قرار دارد و هر هفته که در دفتر
آقای مخبر جلسه ستاد تنظیم بازار برگزار میشود یکی از دستورهای
ثابت جلســه ،رصد میزان تخلفاتی اســت که نســبت به مقررات
قیمتگذاریها و سقف قیمت مصوب رخ میدهد .در اینموضوع هم
در برخی موارد منجر به توبیخ شدید مدیران شرکتهای خاطی شده
است و در دستگاههای دولتی تا مرحله برکناری یکی دو نفر از مدیر

آخرین اخبار در خصوص وام دیعه مسکن
خاندوزی درباره وام ودیعه مســکن اظهار کرد :در خصوص وام دیعه
مسکن  ۲۷هزار تقاضای رسمی با فرم تکمیلشده برای استفاده از این
وام ارسال شده است که  ۱۰هزار نفر برای دریافت تسهیالت معرفی
شدهاند و برخی در مرحله تکمیل مدارک هستند و اخباری هم ارسال
شده که بانکها برای دادن این تسهیالت تعلل کردهاند که با پیگیری
نظارتی بانک مرکزی و وزارت راه این بهانهها گرفته خواهد شد .باید
با سرعت بیشتری این کار انجام شود و سرعت فعلی مطلوب نیست.
وزیر اقتصاد در رابطه با وام ازدواج تاکید کرد :امیدواریم امسال بدون
اینکه تسهیالت تکلیفی تاثیر منفی بر بدهی بانکها به بانک مرکزی
بگذارد این امر محقق شود .همچنین  ۲۶هزار میلیارد تومان میزان

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی

پیشنهاد افزایش وام نهضت ملی مسکن به ۷۰۰میلیون تومان

رســتم قاســمی وزیر راه و شهرسازی از ارائه پیشــنهاد افزایش وام نهضت ملی مسکن
بــه ۷۰۰میلیون تومان به شــورای پول و اعتبار خبــر داد ،وام این طرح در زمان حاضر
۴۵۰میلیون تومان است.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،رستم قاسمی
وزیر راه و شهرسازی با حضور در برنامه جهانآرا با یادآوری اینکه طی  10سال گذشته
ت،
بهدلیل عدم توجه به بخش مسکن بین عرضه و تقاضا فاصله زیادی بهوجود آمده اس 
اظهار کرد :در کشور  8میلیون مستأجر داریم ،ضمن اینکه با توجه به ازدواجها ،ساالنه
نیازمند ســاخت  700تا  800هزار واحد مسکونی هســتیم.وی ادامه داد :برای رفع این
نیازها ،رئیسجمهوری دســتور ساخت  4میلیون مسکن را داد که البته اگر ساالنه یک
میلیون مسکن را هم بسازیم باز با کمبود مواجه خواهیم بود.وی با اشاره به ثبتنام 5.4
میلیون متقاضی در نهضت ملی مســکن و پاالیش  3.2میلیون نفر از این تعداد ،افزود:
تاکنون اراضی یک میلیون و  500هزار واحد تأمین شــده است و تا شهریور اراضی 3.2
میلیون واحد تعیین تکلیف خواهد شد.وی با یادآوری اینکه همه زمینهای واگذارشده
به مردم در نهضت ملی مســکن 99ساله و رایگان است ،بیان کرد :در دولت نهم و دهم
برای  1.6میلیون مســکن زمین تأمین شد اما در نهضت ملی مسکن زمین  3.2میلیون
واحد تأمین میشود و  800هزار واحد نیز مسکن روستایی است.
هزینه 7میلیونتومانی ساخت هر مترمربع نهضت ملی مسکن
وزیر راه و شهرسازی در ادامه با ابراز اینکه بهدلیل تورم امکان پیشبینی قیمت تمامشده
ساخت وجود ندارد ،تصریح کرد :هزینه ساخت هر مترمربع  6تا  7میلیون با تورم امروز
تمام میشــود اگر تسهیالت نهضت ملی مسکن به  700میلیون تومان برسد بخشی از

از سوی سازمان امور مالیاتی

مهلت صاحبان خانههای خالی
برای پرداخت مالیات اعالم شد
سازمان امور مالیاتی اعالم کرد که مالیات خانههای خالی
شناسایی شده در سال  ۱۴۰۰محاسبه و به اطالع صاحبان
این خانهها رسیده که آنها برای پرداخت مالیات تا پایان
مردادماه فرصت دارند.به گزارش ایسنا ،در راستای اجرای
قانون مالیات بر خانههای خالــی معادل  ۵۶۸هزار خانه
خالی شناسایی شــد که مربوط به  ۹ماهه سال گذشته
بود.اما اجرای این قانون در ســال گذشــته باید تکمیل
میشــد که ســازمان امور مالیاتی تا پایان تیرماه امسال
برای اعالم خانههای خالی شناســایی شده در  ۱۲ماهه
سال گذشته و محاسبه مالیات آنها ،فرصت داشت که با
گذشت سه روز از مهلت قانونی ،امروز این لیست را منتشر
کرده اســت .بدین منظور ،امروز سازمان امور مالیاتی در
اطالعیهای اعالم کرد :حسب اطالعات واصله از وزارت راه
و شهرسازی ،مالیات واحدهای مسکونی خالی برای سال
 ۱۴۰۰در اجرای مقررات ماده  ۵۴مکرر قانون مالیاتهای
مستقیم محاسبه و از طریق پیامک و بارگذاری در درگاه
خدمات الکترونیکــی مالیاتی به اطالع مالکین واحدهای
مذکور رســیده است ،بنابراین مالکین واحدهای یاد شده
حداکثر تا پایان مردادماه  ۱۴۰۱فرصت دارند با مراجعه به
درگاه خدمات الکترونیکی سازمان به نشانی my.tax.gov.
 irنســبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام کنند .در غیر
اینصورت برابر مقررات نسبت به مطالبه و محاسبه جرایم
مقرر در قانون اقدام خواهد شــد.در صورت عدم پذیرش
مالیات تعیین شــده (از جمله خالی نبودن ملک یا عدم
مالکیت) ،این اشــخاص با انتخاب گزینه عدم پذیرش و
انتخاب دلیل آن به درگاه ســامانه امالک و اسکان کشور
وزارت راه و شهرســازی هدایت شــده تا نسبت به ثبت،
اصالح و بروز رسانی اطالعات امالک خود در سامانه اقدام
کنند.بدیهی اســت حذف یا تعدیل مالیات اعالم شــده
منــوط به اعالم مراتب اصالح و یــا غیرخالی بودن واحد
مسکونی از طریق وزارت راه و شهرسازی است.طبق این
گزارش ،بر اســاس قانون مالیات خانههای خالی مصوب
آذرماه سال گذشته ،اگر واحد مسکونی در شهرهای باالی
 ۱۰۰هزار نفر بیش از  ۱۲۰روز خالی از ســکنه باشــد،
مشمول مالیات میشــود و به ازای هر ماه بیش از زمان
مذکور ،ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد
اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل شش برابر مالیات
متعلقه ،ســال دوم معادل  ۱۲برابر مالیات متعلقه و سال
سوم به بعد معادل  ۱۸برابر مالیات متعلقه خواهد شد .در
این بین ،وظیفه شناسایی خانههای خالی بر عهده وزارت
راه و شهرسازی از طریق سامانه امالک و اسکان گذاشته
شــده است که این وزارتخانه با راهاندازی سامانه امالک و
اسکان نسبت به ثبت اطالعات سکونتی افراد اقدام کرد و
کسانی که در مهلت تعیین شده نتوانستند این اطالعات
را ثبت کنند ،خانه آنها به عنوان خاله خالی به ســازمان
امور مالیاتی از سوی وزارت راه و شهرسازی معرفی شد.

داد و با اشــاره به اینکه اگر مردم در ســامانه ملی امالک و اسکان ثبتنام نکنند از ارائه
بسیاری از خدمات محروم میشوند ،گفت :اکنون اطالعات  72میلیون نفر را در سامانه
داریم و با وجود آنکه تکمیل نشــده است جامعترین سامانه اطالعات مردم است.قاسمی
با اعالم اینکه «برای  750هزار واحد خانه خالی کشور به سازمان مالیاتی قبض مالیاتی
دادهایــم» ،اضافه کرد :از این رقم حدود  60هزار مالک اعتراض کردهاند .هدف از مالیات
خانه خالی ،درآمد برای دولت نیســت بلکه میخواهیم عرضه مسکن را زیاد کنیم و اگر
مالــکان خانه را خالی نگه دارند مالیات میپردازنــد و در صورت عدم پرداخت ،جریمه
میشــوند.وی با تأکید بر اینکه بانکهای فعال در حوزه امالک در صورت عدم پرداخت
مالیات جریمه خواهند شد ،اظهار کرد :قیمتگذاری مسکن در بسیاری از کشورها وقتی
با بحران مواجه میشــوند گرفته میشــود و این مصوبهها در دو سال گذشته هم وجود
داشت ،این مصوبه سقف  25درصد در سران تصویب شد و بسیاری از مالکان واحدهای
اجارهای خود را تخلیه نکردند و تمدید کردند.

مشکل رفع میشود که ما این موضوع را به دولت و شورای پول و اعتبار پیشنهاد دادهایم.
قاسمی گفت :اقساط تسهیالت نهضت ملی مسکن 20ساله و پلکانی است و براساس 50
درصد از هزینههای درآمدی خانوادهها پیشبینی شده است.
تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن از شهریور
وزیر راه و شهرسازی از تحویل  100هزار واحد نهضت ملی مسکن تا شهریور امسال خبر

مشاوران امالک ساماندهی میشوند
وزیر راه و شهرسازی با یادآوری اینکه «حدود  300هزار مشاور امالک در کشور داریم»،
گفت :تعداد کمی از این مشــاوران امالک در سامانه کد رهگیری قرار دارند اما در اتفاق
جدید تمامی بنگاههای مشاوران امالک به سامانه کد رهگیری متصل میشود و تمامی
معامالت رصد و بررسی میشود و تا سال آینده این اقدام اجرایی خواهد شد.
ب با قیمتهای
قاســمی درباره حقالزحمه مشــاوران امالک گفت :نرخ جدید متناســ 
منطقهای است که هرساله توسط وزارت اقتصاد و دارائی تعیین خواهد شد.
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تسهیالت پرداختی ســه ماهه اول تسهیالت ازدواج برای  ۱۹۴هزار
نفر است.خاندوزی درباره تسهیالت ساخت مسکن گفت :با توجه به
اطالعاتی که نشان میدهد یک میلیون و  ۳۰۰هزار واحد مسکونی
در نهضت ملی مسکن شروع شدهاند و در مراحل مختلفی هستند .در
بخش مهمی از پروژه ساخت مسکن و عرضه و تقاضای مسکن یک
عقبافتادگی چند ساله داریم که باید جبران شود .در حوزه عرضه و
ســاخت نیازمند یک نظام تامین مالی هستیم تا هدف دولت محقق
شود که بخشــی از آن به دوش شبکه بانکی کشور است.وی یادآور
شــد :روشهای دیگری هم وجود دارد که خود وزارت راه از آن بهره
میگیرد .مثل ظرفیت تامین مالی خارجی یا تهاتر هزینه ســاخت
مسکن با صادرات نفت و موارد دیگر را برنامهریزی میکند تا مجموع
این بسته به افزایش سرعت ســاخت مسکن منجر شود.سخنگوی
اقتصادی دولت با اشاره به نقش بازار سرمایه در تامین مالی پروژههای
پیشــران ،گفت :بخش قابل توجهی از تســهیالت تبصره  ۱۸قانون
بودجه امسال را برای طرحهای پیشران دولت اختصاص دادهایم.

گزیده خبر
وضعیت افزایش هزینه در  ۱۰دهک
گزارشهای رســمی حاکی از افزایش هزینه بین  ۴۹تا بیش از  ۶۶درصدی
بین  ۱۰دهک است؛ تورم برای دهک دهم ثابت مانده ولی برای دهک اول
افزایش داشته است.به گزارش ایســنا ،در تیرماه امسال نرخ تورم ساالنه با
روندی افزایشــی به  ۴۰.۵و تورم نقطه به نقطه (تغییر شــاخص نسبت به
ماه مشابه سال قبل) با رشــد  ۱.۵درصدی ۵۴ ،درصد گزارش شد.بررسی
تازهترین آمار مرکز آمار ایران در رابطه با تورم بین دهکهای هزینهای نشان
میدهد که تورم نقطه به نقطه در بین دهکها با افزایش نسبت به ماه قبل
همراه بوده است؛ به طوری که در خرداد بین  ۴۹تا  ۶۴درصد متغیر بود ولی
در تیرماه بین  ۴۹تا  ۶۶.۷درصد بوده اســت.بر این اساس برای دهک دهم
که پردرآمدترین دهک است ،افزایش هزینه نسبت به ماه قبل ثبات بوده ولی
برای سایر دهکها افزایش داشته است.طبق این گزارش افزایش هزینه برای
دهم اول از  ۶۴در خرداد به  ۶۶.۷درصد در تیرماه ،دهک دوم از  ۶۱به ،۶۳.۵
دهک سوم  ۵۸.۳به  ۶۰.۷درصد ،دهک چهارم  ۵۶.۹به  ۵۹.۲درصد ،دهک
پنجم  ۵۵.۲به  ۵۷.۴درصد ،دهک ششم  ۵۴.۱به  ۵۶.۲درصد ،دهک هفتم
 ۵۲.۸به  ۵۴.۷درصد ،دهک هشتم از  ۵۱.۲به  ۵۲.۹درصد ،دهک نهم ۵۰.۴
بــه  ۵۱.۶درصد و دهک دهم در  ۴۹درصد ثابت باقی مانده اســت.فاصله
تورم بین دهک اول تا دهک دهم در شــاخص نقطه به نقطه به  ۷.۷درصد
رسیده که نسبت به ماه قبل افزایش دارد.شاخص تورم بر اساس دهکهای
هزینهای در  ۱۰دهک تقسیم میشود که دهک دهم پردرآمدترین و دهک
اول کم درآمدترین این تقسیم بندی است .تغییر تورم دهکها بستگی به
ترکیب درآمد و اینکه در ماه مورد نظر ،کدام کاال افزایش قیمت بیشــتری
داشته ،متفاوت است ،مثال وقتی خوراکیها افزایش بیشتری داشته باشند،
برای دهکهای پایینتر ،تورم باالتری دارد.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad
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در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری صورت گرفت؛

امضاء تفاهم نامه همکاری بین آب
وفاضالب مازندران و دانشگاه مازندران و
صنعتی نوشیروان بابل
در راســتای تحقق شعار ســال  ۱۴۰۱مقام معظم
رهبری به نام" تولید ،دانش بنیان و اشتغال آفرین"
و نیز کاربردی نمودن پروژه های تحقیقاتی ،تفاهم
نامه همکاری بین شــرکت آب و فاضالب مازندران
و دانشگاه مازندران و صنعتی نوشیروانی بابل امضا
شد.مدیرعامل شرکت با اعالم این خبر اظهار داشت :به منظور اعتالی ارزش
های علمی و فراهم نمودن بســترهای الزم بــرای بهره گیری حداکثری از
توانمندی های علمی ،فنی دانشــگاه و گســترش دامنه عملکرد خدمات
مشــترک از طریق همکاری های علمی ،آموزشــی ،پژوهشی و مشاوره ای
این دو تفاهم نامه با حضور روسای دانشگاه ها منعقد شد.مهندس برارزاده،
توسعه روز افزون و سازمان یافته و همکاری های مشترک را از جمله اهداف
این تفاهم نامه ها دانســت و تصریح کرد :در این تفاهم نامه ها بر کاربردی
نمودن پژوهش ها  ،بهره مندی از تخصص ها و توانمندی های علمی طرفین
در عرصه های مختلف فنی ،آموزشــی و پژوهشی در زمینه آب و فاضالب
تاکید شد.

آمادگی بنادر و دریانوردی سیستان و
بلوچستان به دنبال هشدارهای هواشناسی
سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان گفت :با توجه
به هشــدار وضعیت قرمز از سوی سازمان هواشناسی و احتمال وقوع وزش
باد ،رگبار و بارندگی نسبتا شــدید در روزهای آتی ضمن اعالم آماده باش
به آحاد و حوزه های مرتبط ،اقدامات جهت پیشــگیری از وقوع آســیب به
تجهیزات و تاسیســات و اماکن بندری در دستور کار قرار گرفت.به گزارش
پایگاه اطالع رسانی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان ،ناصر
روانبخش اظهار کرد :در این راستا ضمن آماده باش نیروها نسبت به تشکیل
جلسات ستاد مدیریت بحران و پدافند غیر عامل و اخذ تدابیر پیشگیرانه در
برابر حوادث احتمالی با هدف جلوگیری از بروز و کاهش خســارت طوفان
پیش رو اقدام شــد.وی با بیان اینکــه تدابیر ایمنی به بنادر تابعه صیادی و
چند منظوره واقع در سواحل استان ابالغ گردید افزود :اطالع رسانی لحظه
ای از آخرین اطالعات و هشدارهای هواشناسی به کلیه اعضاء ستاد مدیریت
بحران بندر و کلیه تیم ها و نیروهای عملیاتی در واحدهای شناور و محوطه
های عملیاتی در بندر به منظور آماده بکاری و افزایش ایمنی بطور مستمر
صورت می گیرد.

بازدید معاون برنامه ریزی شرکت مهندسی
آبفای کشور از پروژه های فعال البرز
مهندس مسعود خشایی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی
آبفای کشور از پروژه های در حال احداث آبفای البرز بازدید و رهنمودهای
الزم را ارائه کرد.به گزارش روابط عمومی آبفای البرز ،مهندس خشــایی که
ازصبح امروز  ۲مرداد به عنوان ریاســت جلسه مجمع عادی صاحبان سهام
آبفای البرز میهمان آبفای البرزی ها بود ،در بازدید های متعدد از تاسیسات
در حال احداث و تازه احداث شده شامل مخزن شمال فردیس ،مخزن شمال
کرج ،مخزن شــمال مهرشهر ،مدول سوم تصفیه خانه آب شماره  ۲کرج و
مرکز ارتباطات مردمی  ۱۲۲بازدید کرد .وی با اشــاره به رشد ساخت و ساز
مخازن در البرز افزود :عملکرد آبفای البرز در سال  ۱۴۰۰رضایت بخش است
و در سطح مناسبی قرار دارد .وی افزود  :آبفای البرز قابلیت آن را دارد که با
توجه به نیروهای متخصص و کارآزموده و توانمندی های نهفته آن بتواند به
عنوان یک شرکت مرجع در سطح کشور معرفی شده و حتی نمونه کارهای
آن به سایر شرکت ها معرفی شود.
مدیر دفترروابطعمومی شرکت توزیع برق اصفهان:

برنامه های مدیریت مصرف برق مشکل
مدیریت اضطراری بار را برطرف کرد
مدیر دفترروابطعمومی شــرکت توزیع برق اصفهان گفت :برنامهریزیهای
امسال وزارت نیرو در راستای بهحداقلرساندن خاموشیها در بخش خانگی
و تجاری نتیجه داده است .سید مجتبی باطنی با بیان اینکه مدیریت مصرف
برق از  10ماه پیش توسط وزارت نیرو آغاز شد عنوان کرد :امسال با دستور
وزیر نیرو قرار بود در بخش خانگی و تجاری خاموشــی نداشته باشیم یعنی
عموم مردم خاموشیها را احساس نکنند و صنایع مدیریت شده و با برنامه
مدیریت اضطراری بار را داشــته باشند .باطنی تصریح کرد :در سال جاری
نیروگاههای حرارتی و ســیکل ترکیبی تعمیرات الزم قبل از تابستان را به
انجام رساندند به عبارتی تمام نیروگاهها در مدار تولید قرار گرفت وموجب
شــد ارتقا راندمان نیروگاهها را شاهد باشیم .وی در ادامه افزود  :به لحاظ
مدیریت مصرف چند طرح در دستور کار قرار داده شد ،در بحث صنعت دو
برنامه برای مشــترکین پرمصرف و مشترکین با مصرف پایین برنامهریزی
شد .
در چهارماهه اول سال جاری محقق شد؛

تولید بیش از دو میلیارد کیلوواتساعت
انرژی در نیروگاه بندرعباس
معــاون بهرهبرداری نیــروگاه بندرعباس از تولید 2
میلیــارد و  32میلیون و  16هزار کیلوواتســاعت
انرژی در چهار ماهه اول سال جاری در این نیروگاه
خبر داد.به گزارش روابط عمومی شــرکت مدیریت
تولیــد برق هرمزگان “مهدی مرادی» با اشــاره به
مشارکت این نیروگاه در جذب بار راکتیو سلفی جنوبشرق کشور و تصحیح
ولتاژ منطقه ،اظهار داشــت :از این میزان انرژی تولیــدی دومیلیارد و 15
میلیون و 240هزار کیلوواتساعت سهم واحدهای بخار و 16میلیون و 776
هزار کیلوواتســاعت سهم واحدهای گازی بوده اســت.معاون بهرهبرداری
نیروگاه بندرعباس خاطرنشان کرد :این نیروگاه در تیرماه امسال نیز بالغ بر
 593میلیون و  479هزار کیلوواتساعت انرژی تولید کرده است.مرادی در
پایان افزود :نیروگاه بندرعباس با  4واحد بخاری و  2واحد گازی با ظرفیت
یکهزار و  320مگاوات به عنوان بزرگترین نیروگاه جنوبشرق کشور ،نقش
بسزایی در پایداری شبکه برق سراسری و تامین برق استان هرمزگان دارد.
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گاز برای بیش از  ۹۰۰هزار
مشترک کمیته امداد و بهزیستی
رایگان شد
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تولید جهانی بنزین کاهش پیدا میکند

افت یکباره قیمت جهانی بنزین در دو هفته گذشته ،به سود پاالیشگرها لطمه زده و آنها را وادار
میکند برای اجتناب از ضرر بیشــتر ،تولید بنزین را کاهش دهند.به گزارش ایســنا ،معاملهگران
میگویند پاالیشــگرها ناچار خواهند شد برای اجتناب از ضرر بیشتر ،تولید بنزین را کاهش داده
و ســوختهای سودآورتر تولید کنند اما تقاضای تابســتانی از قیمت باال در جایگاههای سوخت
آمریکا و اروپا و بیثباتی و کاهش تقاضای فصلی در بخشهایی از آسیا ،آسیب دیده است.به گفته
معاملهگران و تحلیلگران و بر اســاس آمار ذخایر ،این وضعیت به رشــد موجودی بنزین در قطبهای تجارت بزرگ جهان از سنگاپور تا
آمستردام-روتردام-آنتورپ و آمریکا منتهی شده است.سخنگوی فورموسا به رویترز گفت :ما سوختهای حاوی گوگرد کم را بیشتر خواهیم
فروخت زیرا حاشیه سود بهتری دارند.طبق آمار رفینیتیو ،حاشیه سود بنزین در آسیا بیش از  ۱۰۲درصد در ژوییه کاهش پیدا کرد و ۱۴
سنت در هر بشکه ارزانتر از نفت برنت شد در حالی که در ژوئن  ۳۸دالر و  ۵سنت در هر بشکه باالتر از قیمت نفت برنت بود .حاشیه
سود بنزین برای این وقت از سال ،به پایینترین رکورد مشاهده شده از سال  ۲۰۰۰به این طرف نزول کرده است .این امر حاشیه سود
پاالیش آسیا را از  ۳۰دالر و  ۴۹سنت در هر بشکه نسبت به نفت دوبی در ژوئن ،به  ۸۸سنت در هر بشکه در روز دوشنبه کاهش داد.
انتظار میرود پاالیشگرهای دولتی چین ظرفیت پاالیش را در اوت و سپتامبر افزایش دهند و صادرات بیشتری انجام دهند تا ذخایر داخلی
کمتر شود.یکی از منابع آگاه برآورد کرد پاالیش نفت خام در چین که طی  ۱۲ماه گذشته به دلیل قرنطینههای کووید پایین  ۱۴میلیون
بشــکه در روز بود ،ممکن است به  ۱۴میلیون بشکه در روز یا باالتر افزایش پیدا کند.شرکت مشاوره  FGEبرآورد کرد صادرات بنزین از
هند پس از این که تعرفه صادرات هفته گذشته حذف شد ،ممکن است به میزان  ۱۵تا  ۲۰هزار بشکه در روز رشد کند و صادرات اوت
و سپتامبر را به  ۲۶۰هزار بشکه در روز برساند.در این بین ،واردات بنزین به آسیا در نیمه اول ژوییه  ۲۴۰هزار بشکه در روز در مقایسه
با نیمه دوم ژوئن کاهش پیدا کند که ناشی از کاهش واردات به اندونزی بود که بزرگترین واردکننده بنزین در آسیاست.در سریالنکا و
پاکستان ،تقاضا از نامالیمات اقتصادی و سیاسی متاثر شد و افت حاشیه سود منطقه ای را تشدید کرد.شرکت مشاوره  FGEانتظار دارد
تقاضا برای بنزین در آسیا بجز چین ،در فاصله ژوییه تا سپتامبر بهبود اندکی پیدا کند و  ۸۰هزار بشکه در روز کمتر از سطح مشاهده
شده در مدت مشابه سال  ۲۰۱۹شود زیرا قیمتهای باالی خرده فروشی ،تقاضا را سرکوب کرده است.

سرپرســت هماهنگی مدیریت امور گازرسانی شــرکت ملی گاز ایران اعالم کرد که هزینه گازبهای مشترکان زیر
پوشــش سازمانهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی همسو با اجرای بند «ک»
تبصره  ۱۵قانون بودجه سال  ،۱۴۰۱رایگان شد.به گزارش ایسنا ،سید جالل نورموسوی در این باره گفت :تاکنون
 ۷۴۰هزار مشترک از سوی کمیته امداد برای زیر پوشش قرار گرفتن در این طرح به شرکت ملی گاز ایران معرفی
شدهاند.وی با تأکید بر سیاست حمایتی دولت از اقشار آسیبپذیر ادامه داد :این در حالی است که سازمان بهزیستی
تاکنون  ۱۸۸هزار مشترک را معرفی کرده که این تعداد از ابتدای سال ،از  ۱۰۲هزار مشترک ،به  ۱۸۸هزار مشترک
رسیده است.سرپرســت هماهنگی مدیریت امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران تأکید کرد :مبنای محاسبه این
طرح از ابتدای ســال  ۱۴۰۰است و تفاوتی در زمان اعالم اســامی معرفیشدگان برای تقدم و تأخر در این طرح
وجود ندارد ،اما بهتر است سازمانهای بهزیستی و کمیته امداد هر چه سریعتر فهرست مشموالن را تکمیل کنند
تا دیگر افراد واجد شرایط نیز در شمول این طرح قرار گیرند.طبق اعالم شرکت ملی گاز ایران ،نورموسوی تصریح
کرد :اکنون در  ۹استان آمار ارسالشده از سوی سازمان بهزیستی بسیار کم است که انتظار میرود اقدامهای الزم
از سوی این نهادها هرچه زودتر انجام شود ،هر چند امیدواریم عدد پایین اعالمشده ،بهدلیل نیاز نداشتن ساکنان
این استانها به خدمات بهزیستی باشد.وی در پایان گفت :مجموعه شرکت ملی گاز ایران این آمادگی را دارد که
مشــترکان معرفیشده را در کمترین زمان ممکن زیر پوشش طرح حمایتی یادشده سازماندهی کند تا بخشی از
هزین ه خانوارهای نیازمند حمایت ،در بخش انرژی جبران شود.

جریان گاز روسیه به اروپا محدودتر شد

روسیه عرضه گاز به اروپا را با اعالم کاهش جریان گاز از طریق
نورد استریم  ۱به  ۲۰درصد از ظرفیت این خط لوله ،محدودتر
میکند.به گزارش ایســنا ،شرکت دولتی گازپروم روسیه اعالم
کرد جریــان گاز در نورد اســتریم  ۱روز چهارشــنبه به ۳۳
میلیون متر مکعــب در روز کاهش پیدا خواهد کرد که نصف
جریان فعلی اســت زیرا بر اساس دســتورالعمل یک دیده بان
صنعتی ،الزم اســت فعالیت یک توربین گازی زیمنس در یک
ایستگاه تقویت فشار متوقف شود.همچنان که ضربات اقتصادی
متقابل روســیه و غرب در واکنش به جنــگ در اوکراین ادامه
دارد ،آلمان اعالم کرد هیچ دلیل فنی برای کاهش اخیر جریان
گاز نمیبیند.بهــای معامالت گاز ماه آتی هلند که قیمت پایه
بازار اروپاست ،روز دوشنبه تحت تاثیر این خبر با  ۹.۹۵درصد
افزایش بســته شد .خط لوله نورد استریم  ۱که ظرفیت انتقال
 ۵۵میلیارد متر مکعب در سال را دارند ،بزرگترین مسیر انتقال
گاز روسیه به اروپاست.اتحادیه اروپا مکررا روسیه را متهم کرده
اســت از انرژی به عنوان سالح اســتفاده میکند در حالی که
کرملین میگوید کاهش عرضه ناشــی از مشکالت تعمیرات و
تاثیر تحریمهای غربی است.سیاستمداران در اروپا اعالم کردهاند
روســیه ممکن اســت جریان گاز را در زمستان قطع کند که
در این صورت آلمان دچار رکود اقتصادی میشــود و قیمتها
بــرای مصرف کنندگان که همین حاال هم با قیمتهای باالی
مواد غذایی و انرژی دست و پنجه نرم می کنند ،باالتر میرود.
افزایش هزینههای انرژی و تهدید گرســنگی میلیونها نفر در
کشورهای فقیر ،نشان میدهد چطور بزرگترین جنگ در اروپا
از زمان جنگ جهانی دوم که اکنون به ششمین ماه خود رسیده
است ،تاثیراتی فراتر از اوکراین داشته است.آلمان هفته گذشته

مجبور شد کمک مالی  ۱۵میلیارد دالری برای یونیپر را اعالم
کند که بزرگترین شرکت واردکننده گاز از روسیه است.
هشدار پوتین
والدیمیر پوتین ،رئیس جمهور روسیه ،کاهش اخیر عرضه را
پیش بینی کرده و ماه جاری به غرب هشدار داده بود که ادامه
تحریمها ممکن است افزایش فاجعه آمیز قیمتهای انرژی برای
مصرف کنندگان در سراســر جهان را به دنبال داشــته باشد.
روســیه در ژوئن با اشــاره به تاخیر در بازگشت توربینی که
قرار بود توسط شــرکت زیمنس انرژی در کانادا تعمیر شود،
جریان گاز از نورد اســتریم  ۱را به  ۴۰درصد کاهش داده بود

چین و هند نفت کمتری از روسیه خریدند
آمارهای اخیر نشــان میدهد عطش خریداران آسیایی بزرگ برای دریافت نفت
ارزان روســیه در هفتههای اخیر فروکش کرده اســت.به گزارش ایسنا ،آمارهای
بلومبرگ نشــان داد صادرات نفت روسیه با کاهش تقاضای چین و هند ،در چهار
هفته گذشته  ۱۳درصد کاهش پیدا کرده است.چین و هند  ۵۵درصد از صادرات
نفت دریابرد روســیه را دریافت میکنند .با این حال تقاضای چین در چهار هفته
گذشــته به میزان  ۵۲هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرده و تقاضای هند هم ۱۸
درصد کاهش داشــته است.شرکت دولتی سینوپک چین که بزرگترین پاالیشگر
نفت در آسیاســت ،پس از این که حاضر نشد قیمت باالتری از خریداران هندی
پیشــنهاد دهد ،خرید نفت اسپوی روسیه را ماه میالدی جاری کاهش داد.رویترز
به نقل از منابع آگاه نوشــت :این اقدام ســینوپک کامال محاسباتی بوده و انگیزه
ژئوپلیتیکی نداشته است.سینوپک در ماههای مه و ژوئن ۲۰ ،میلیون بشکه نفت
اســپوی روســیه را خریداری کرده بود اما انتظار میرود در ژوئیه خرید کمتری
داشته باشــد زیرا پاالیشگاههای هندی قیمت خرید باالتری را پیشنهاد کردهاند.
قیمت پیشنهادی سینوپک برای خرید نفت اسپوی روسیه ۲۰ ،دالر در هر بشکه
کمتر از قیمت پایه نفت خاورمیانه بود .خریداران چینی دیگر شــامل شرکتهای
دولتی  CNOOCو پتروچاینا ،در ژوئیه ،قیمت خرید باالتری نســبت به سینوپک
پیشنهاد کردند.سینوپک نفت روســیه را در ماههای مه و ژوئن با  ۲۰دالر در هر
بشــکه تخفیف دریافت کرد اما خریداران در ژوئیه ،دریافت نفت اسپوی روسیه را
 ۱۳دالر در هر بشکه تخفیف پیشنهاد کردند.

اما آلمان بهانه مذکور را رد کرده بود .سپس ماه میالدی جاری
نورد اســتریم  ۱به مدت  ۱۰روز برای تعمیرات ساالنه بسته
شد و پنچ شــنبه گذشته تنها با  ۴۰درصد ظرفیت فعالیتش
را ازســرگرفت.هنوز اختالف درباره تعمیــر توربین اول ادامه
دارد زیرا برای بازگشــت به روسیه انبوهی از اسناد و اظهارات
متناقض را پشــت سر بگذارد.گازپروم روی دوشنبه اعالم کرد
اسنادی را از زیمنس انرژی و کانادا دریافت کرده اما ریسکهای
شــناخته شده قبلی برطرف نشــده اند و سواالت بیشتری به
وجــود آمدند.زیمنــس انرژی اعالم کرده کــه انتقال توربین
تعمیر شــده به روســیه می تواند فورا آغاز شود و اکنون توپ
در زمین گازپروم اســت .مقامــات آلمانی تمامی مدارک الزم

در نیمه اول سال ۲۰۲۲

آمریکا بزرگترین صادرکننده  LNGجهان شد

اداره اطالعات انرژی آمریکا با اشاره به آمار سازمان  ،CEDIGAZاعالم کرد آمریکا
بزرگترین صادرکننده گاز طبیعی مایع ( )LNGجهان در نیمه اول سال  ۲۰۲۲شده
است.به گزارش ایسنا ،اداره اطالعات انرژی آمریکا اعالم کرد صادرات  LNGآمریکا
در نیمه اول ســال  ۲۰۲۲به میزان  ۱۲درصد در مقایسه با نیمه دوم سال ۲۰۲۱
رشــد کرد و به  ۱۱.۲میلیارد فوت مکعب در روز رسید .افزایش ظرفیت صادرات
 ،LNGقیمتها و تقاضای باالتر به خصوص از سوی اروپا ،به تقویت صادرات آمریکا
کمک کرد.صادرات  LNGآمریکا طی چند سال گذشته که کشورهای سراسر جهان
به دنبال متنوع کردن منابع انرژی و حذف نیروگاههای زغال ســوز بودند ،به طرز
چشمگیری رشد کرده است .با این حال ساخت تاسیسات جدید چند سال طول
می کشد و انتظار نمیرود آمریکا حداقل تا سال  ۲۰۲۴بتواند ظرفیت جدید قابل
توجهی اضافه کند.حدود  ۷۱درصد از صادرات  LNGآمریکا در پنج ماه نخســت
سال میالدی جاری به مقصد اتحادیه اروپا و انگلیس بود.همزمان با محدود شدن
عرضه گاز از سوی روسیه به تالفی تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا علیه مسکو بر
سر جنگ در اوکراین ،اروپا در تالش برای ذخیره سازی کافی گاز پیش از زمستان
است.ظرفیت صادرات  LNGآمریکا حدود  ۱.۹میلیارد فوت مکعب در روز از نوامبر
ســال  ۲۰۲۱توسعه پیدا کرده اســت .طبق برآورد اداره اطالعات انرژی آمریکا،
ظرفیت مایع ســازی گاز تا ژوئیه  ۱۱.۴میلیارد فوت مکعب در روز بود و حداکثر
ظرفیت در کوتاه مدت ۱۳.۹ ،میلیارد فوت مکعب در روز بوده است.

دکتر علی عسکری در دیدار با هیأت اقتصادی آلمانی:

آماده توسع ه همکاریها در صنعت پتروشیمی با آلمان هستیم

مدیرعامل گروه صنایع پتروشــیمی خلیج فارس با اشاره
به سوابق دیرینه همکاریهای اقتصادی و صنعتی ایران و
آلمان ،تاکید کرد که آمریکاییها به خاطر منافع خودشان
به روابط حســنه این دو کشــور آسیب زدند و حاال زمان
احیای این روابط اســت.به گــزارش روابط عمومی گروه
صنایع پتروشیمی خلیج فارس ،بزرگترین شرکت ایران،
میزبان هیأتی متشــکل از رییس و اعضای انجمن فدرال
حمایت از اقتصاد و تجارت خارجی آلمان ،محمود فرازنده
سفیر ایران در آلمان ،مسئول میز آلمان در وزارت خارجه
ایران و احسان قاضیزاده هاشمی نماینده مردم در مجلس
شورای اسالمی بود.در این نشست که با هدف همکاری در
زمینه تولید محصوالت پتروشیمی ،تاسیسات و تجهیزات
و همچنین احیاء و گســترش روابط دو کشور در صنعت

پتروشیمی برگزار شد ،ســفیر ایران در آلمان با اشاره به
سابقه بیست ساله این انجمن با عضویت  ۱۳۰۰شرکت،
گفــت :انجمن فدرال حمایت از اقتصاد و تجارت خارجی

آلمان که در بیش از هفتاد کشــور دنیا نمایندگی دارد ،با
بزرگترین شــرکتهای دنیا در حال همکاری است و این
اولین سفر این اتحادیه به کشور ایران است.فرازنده با اشاره
به سوابق این اتحادیه در حوزه انرژی ،گفت :این اتحادیه
به دنبال یافتــن بازارهای جدید برای محصوالت آلمان و
تامین نیازهای این کشــور از مقاصد جدید است و حوزه
پتروشیمی از حوزههای جذاب برای این اتحادیه معتبر و
سابقه به شمار میرود.مایکل شوون ،رییس انجمن فدرال
حمایت از اقتصاد و تجارت آلمانی با ابراز خشنودی از سفر
به ایران ،تصریح کرد :مقدمه این سفر از دو سال پیش آغاز
شــد ،ما آمدهایم تا با اعتماد متقابل با شرکتهای ایرانی
کار کنیم و تصویرهای نادرستی که در طرفین وجود دارد
را تصحیح کنیم،

برای صادرات توربین به روسیه را ابتدای هفته گذشته فراهم
کردند .گازپروم از این موضوع مطلع است .با این حال مدارک
گمرکی برای وارد این توربین به روســیه فراهم نشده است در
حالی که گازپروم به عنوان مشتری ،باید این مدارک را فراهم
کند.این شــرکت آلمانی اعالم کرد هیچ ارتباطی بین مسئله
توربین و کاهش گاز اعالم شــده از ســوی گازپروم نمیبیند.
موضوع دیگری که به نگرانیها افزود ،بیانیه شرکت اپراتور خط
لوله دولتی اوکراین بود که اعالم کرد شــرکت گازپروم بدون
اطالع قبلی ،فشــار در خط لولهای که از اوکراین برای انتقال
گاز روســیه به اروپا می گذرد را به میزان چشمگیری افزایش
داده اســت .افزایش فشار ممکن است به شــرایط اضطراری
مانند ترکیدگی خط لوله منجر شــود و اپراتورهای خط لوله
موظف هســتند از قبل یکدیگر را درباره افزایش فشار مطلع
کنند.گازپروم برآورد کرد که روز دوشــنبه  ۴۱.۷میلیون متر
مکعب گاز از طریق این خط لوله در مقایســه با  ۴۱.۲میلیون
متر مکعب در روز یکشنبه عرضه کرده است.کرملین پیشتر
اعالم کرده بود مسکو عالقهای به توقف کامل عرضه گاز روسیه
به اروپا ندارد.با این حال ریســک سهمیه بندی گاز در اروپا با
کاهش عرضه روســیه ،تقویت کرده است .اتحادیه اروپا هفته
گذشته به کشورهای عضو پیشنهاد کرد مصرف گاز را بین اوت
تا مارس به میزان  ۱۵درصد در مقایسه با مدت مشابه سالهای
گذشته کاهش دهند.بر اساس گزارش رویترز ،روسیه دومین
صادرکننده بزرگ نفت در جهان پس از عربســتان سعودی و
بزرگترین صادرکننده گاز طبیعی در جهان است .اروپا پیش از
جنــگ در اوکراین ۴۰ ،درصد از گاز و  ۳۰درصد از نفت مورد
نیازش را از روسیه وارد میکرد.

رزمایش پایش مصرف برق مشترکان
پرمصرف استان زنجان برگزار میشود
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان زنجان از
برگــزاری «رزمایش بزرگ پایش مصرف مشــترکان
پرمصرف برق استان زنجان» خبر داد.به گزارش روابط
عمومی شــرکت توزیع نیروی برق استان زنجان ،پیام
جوادی با اعالم اینکــه رزمایش بزرگ پایش مصرف
مشــترکان پرمصرف برق استان زنجان با حضور اکیپهای پایش این شرکت از
هفته دوم مردادماه برگزار خواهد شد گفت :هدف از برگزاری این رزمایش ،تامین
پایداری شبکه برق استان زنجان است و دفتر مدیریت مصرف و پایگاه مقاومت
بسیج شــهید تجلی ،نحوه مدیریت مصرف برق مشترکان پرمصرف برق استان
زنجان را با حضور در محل رصــدو در صورت مصارف نامتعارف اخطاریه صادر
خواهند کرد.جوادی افزود :ارائه راهکارهای کاهش مصرف برق و نحوه درســت
مصرف کردن برق در خانهها و مغازه ها و فروشگاه ها از مواردی است که در این
رزمایش در دستورکار این شرکت قرار دارد.

نشتیابی  1650کیلومتر شبکه گاز طبیعی
طی سه ماهه سالجاری در استان اردبیل
مدیر عامل شــرکت گاز استان اردبیل از نشت یابی
یک هزار و  650کیلومتر شــبکه و خط تغذیه گاز
طبیعی طی ســه ماهه ابتدایی سالجاری در استان
اردبیل خبرداد.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز
اســتان اردبیل ؛ میر سعید سید متین؛ مدیر عامل
این شــرکت ارتقاء ضریب ایمنی و افزایش امنیت شبکه های گاز طبیعی را
از اهداف این پروژه عنوان نمود و اظهار کرد :طی سه ماهه ابتدایی سالجاری
یک هزار و  650کیلومتر شــبکه توزیع و تغذیه به همراه  38هزار انشعاب
تجاری و خانگی و مورد بازرســی و نشــت یابی قرار گرفت؛ که این مهم با
توجه به اقلیم اســتان در جهت اســتفاده ایمن مشترکین از گاز طبیعی و
افزایش ضریب اطمینان شــبکه های توزیع و تغذیه گاز طبیعی در شهرها
و روســتاهای استان انجام گرفت.سید متین در ادامه می افزاید :نشت یابی
یکی از وظایف خطیر و حساس شرکت گاز استان می باشد چرا که نگهداری
از تاسیســات گاز طبیعی به ویژه تاسیسات مدفون  ،اهمیت بسزایی دارد و
هرگونه کوتاهی و غفلت در این حوزه می تواند صدمات و خسارات فراوان و
جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد.این مقام مسئول در خصوص برنامه
ریزی برای نشت یابی شبکه ها و انشعابات در طی سالجاری نیز به اقدامات
مهم امور بازرسی این شرکت اشاره نمود.
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مذاکرات دنبال میکند ،ضمانت اجرایی برجام اســت .اگر تصور و گمان شرکتها و
سرمایهگذاران بینالمللی این باشد که برجام دوام ندارد و ممکن است یک سال دیگر
از بین برود ،به طور قطع نسبت به سرمایهگذاری در ایران اقدام نمیکنند و برجام هم
عمال نتیجهای نخواهد داشــت.این کارشناس اقتصادی ادامه داد :به طور قطع اینکه
ایران به پولهای بلوکه شده دسترسی داشته باشد ،نکته مثبتی است اما موضوع مهم
در اقتصاد کشــورمان جذب سرمایه گذاری است که سازوکار بسیار پیچیدهای دارد.
به یاد داشته باشیم که در مدت زمان پسابرجام هم تحریمهای بانکی و سوئیفت لغو
نشــدند و همه بانکهای خارجی حاضر به کار به ایران نبودند و نیســتند.وی تاکید
کرد :بدون برجام امکان عضویت در  FATFوجود ندارد چراکه با پیوســتن به FATF
کانالهایی که از طریق آن تحریمها را دور میزنیم قابل رصد و شناســایی میشوند.
این کارشناس اقتصادی درباره امکان تحقق تجارت  70میلیارد دالری روسیه و ترکیه
گفت :معتقدم با احتساب عراق که برای ایران یک بازار  20میلیارد دالری است و به
طور بالقوه حجم تجارت با ســه کشور ترکیه ،روسیه و عراق به حدود  100میلیارد
دالر میرسد اما نکته این است که بالفعل شدن این تجارت ،به مسائل بسیاری از جمله
ثبات اقتصادی ،ثبات ارز و کنترل تورم برمیگردد .وی با بیان اینکه امکان دستیابی
یکشــبه به بازار این کشــورها و این حجم تجاری را نداریم گفت :افزایش نرخ تورم
آســیب جدی به صادرات ایران وارد میکند چراکه قیمت جهانی ثبات دارد و وقتی
کاالی غیرنفتی در داخل کشــور گران میشود در بازار بین المللی شراط رقابت را از
دســت می دهد از این رو قطعا بالقوه بودن این حجم تجارت ممکن است اما بالفعل
شدن آن به سایر عوامل اقتصادی وابسته است.

اعالم تجارت  ۷۰میلیارد دالری با ترکیه و روسیه پیام سیاسی دارد

افزایش نرخ تورم آسیب جدی به صادرات وارد میکند

یک استاد دانشگاه اظهار داشــت :معتقدم اعالم امکان تجارت  70میلیارد دالری با
روســیه و ترکیه بدون برجام و  FATFبیش از اینکه یک موضوع اقتصادی باشد ،پیام
سیاســی داشته و پیام این اظهارات ،این است که سایر کشورها فکر نکنند که ایران
به برجام احتیاجی دارد و بدون آن نیز ســرپا میماند.جمشید عدالتیان در گفتوگو
با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره ادعای تجارت  70میلیارد دالری با دو کشــور روسیه
و ترکیه اظهار داشــت :با کشورهای ترکیه و وسیه میتوان قرارداد دو جانبه و روابط
تجاری را افزایش داد و همین االن هم با این کشــورها روابط تجاری داریم اما مساله
این است که اگر تحریمها به ویژه تحریمهای بانکی لغو و برطرف شود ،با کشورهای
بیشتری میتوانیم روابط تجاری برقرار کنیم و حجم تجارت کشور بیشتر از این اعداد
و ارقام خواهد شد .وی تاکید کرد :معتقدم اعالم امکان تجارت  70میلیارد دالری با
روســیه و ترکیه بدون برجام و  FATFبیش از اینکه یک موضوع اقتصادی باشد ،پیام
سیاسی داشته و پیام این اظهارات ،این است که سایر کشورها فکر نکنند که ایران به
برجام احتیاجی دارد و بدون برجام هم ســرپا میماند.این کارشناس اقتصادی افزود:
وگرنه با رفع تحریمها ،ایران میتواند با همه کشــورها روابط تجاری داشــته باشد و
امکان صادرات مواد نفتی و پتروشــیمی به اروپا هم فراهم میشود و میتوان حجم
تجارت کشــور را تا  150میلیارد دالر افزایش داد.عدالتیان در پاســخ به این سوال
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که آیا بدون  FATFمیتوان روابط اقتصادی و تجاری با کشــور ترکیه را افزایش داد،
گفت :کشور ترکیه هم شفافیت باالیی ندارد و بانکهای این کشور دقت و شفافیت
بانکهای کشور اروپایی را ندارند و در این کشور هم سیستم مافیایی برقرار است به
همین دلیل میتوان در سیســتم این کشــور هم کار کرد .وی ادامه داد :باید توجه
داشت که هر فعال اقتصادی در ایران نمیتواند با روسیه کار کند و هر تاجری امکان
صادرات به روسیه را ندارد چراکه این کشور پیچیدگیهای خاص خود را دارد و افراد
اگر در این ســازو کار نباشند ،امکان ایجاد روابط تجاری با روسیه را نخواهند نداشت
و از دریچههای خاصی با روسیه کار میکنند.این کارشناس اقتصادی گفت :با وجود
مافیای تجارت در روسیه و الیگارشیهای آن هر کسی نمیتواند وارد بازار روسیه شود
که در ترکیه هم دقیقا با چنین سیستمی مواجه هستیم و همینطور عراق.عدالتیان
افزود :اما موضوع تجارت با کشورهایی مانند افغانستان بسیار متفاوت از این کشورها
است چراکه در این کشورها کسی با دالر معامله نمیکند و امکان معامله با ریال وجود
دارد .وی با اشــاره به اثر احیای برجام در گسترش روابط تجاری ایران اظهار داشت:
برجام یک مســاله بسیار پیچیدهای اســت و اطالعات روند مذاکرات برجام را هم در
اختیار کسی قرار نمیدهند و افراد در حال حاضر براساس سیگینالهایی که مشاهده
میکنند ،روند مذاکرات را حدس می زنند .طبق انچه شــنیده شــده ،آنچه ایران در

صادرات نفت ایران از ۱میلیون بشکه فراتر رفت

جزئیاتی از منافع تفاهمنامه ۴۰میلیارد دالری ایران و روسیه

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تشریح جزئیاتی از منافع تفاهمنامه ۴۰میلیارد
دالری ایران و روســیه در حوزه نفت و گاز ،از افزایش صادرات نفت خام ایران به باالی
۱میلیون بشکه در روز خبر داد.غالمرضا مصباحی مقدم ،عضو مجمع تشخیص مصلحت
نظام در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تســنیم اظهار داشــت :شکلگیری
ارتباط میان ایران و دولت روســیه یکی از برکات دولت ســیزدهم است و نتیجه این
ارتباط ،ســفر رئیسجمهوری ایران به روســیه و متقاب ً
ال سفر والدیمیر پوتین به ایران
و انجام مذاکراتی ســازنده بــود و تفاهمنامهای که بهموجب آن قرار اســت در بخش
باالدســتی نفت و گاز  40میلیارد دالر سرمایهگذاری انجام شود و بهطور قطع ضمن
ایجاد اشتغالزایی فعال ،اثر بسیار گســتردهای هم در اقتصاد کشور خواهد داشت.وی
افزود :در مذاکرات منتهی به عقد پیمان برجام ،شــرکت توتال فرانســه پذیرفته بود
که  5میلیارد دالر در بخش باالدســتی صنعت نفت سرمایهگذاری انجام دهد که البته
این ســرمایهگذاری انجام نشد و این شرکت با تحریم آمریکا از ایران خارج شد؛ وقتی
این تفاهمنامه  40میلیارد دالری را در مقام مقایســه قرار میدهیم ،میبینیم که قرار
اســت روسیه  8برابر آن قرارداد را در ایران سرمایهگذاری کند .مصباحی مقدم با بیان
اینکه «متأسفانه سالهاست که در بخش باالدستی صنعت نفت سرمایهگذاری جدی
و اساسی انجام نشده است» ،گفت :برخی چاههای نفت و گاز بازدهی خود را از دست

دادهاند ،اما با ســرمایهگذاری روسها در بخش باالدســتی صنعت نفت بهزودی شاهد
احیای مخازن و بهرهبرداری بیشــتر و افزایش تولید و بهتبع آن رشد صادرات خواهیم
بود.نماینده ادوار مجلس شــورای اسالمی ادامه داد :افزون بر افزایش تولید و صادرات
نفت ،با توجه به اینکه در روسیه شرکتهای قدری در زمینه نفت و گاز فعال هستند،
ایــن امکان فراهم میشــود که بتوان تبادل دانش و فناوری کــرد و از توانمندی این
شرکتها در بخش باالدستی صنعت نفت استفاده کرد.وی افزود :همکاری شرکتهای
نفتی ایرانی و روسی میتواند ارتباط بین دو کشور را عمق و غنا ببخشد؛ افزون بر این
کشورهایی که تحت پیمان روسیه هستند نیز از منافع چنین قراردادی بهرهمند شوند و
روابط ایران با این کشورها نیز بهبودمییابد.مصباحی مقدم با ابراز اینکه «در روابط بین
ایران و روسیه قرار است روبل و ریال مبنای مبادالت قرار بگیرد» ،اضافه کرد :این امر
سبب تقویت پول ملی و گسترش صادرات ایران به روسیه نیز خواهد شد و بهطور قطع
ضمن ایجاد اشتغالزایی فعال ،اثر بسیار گستردهای هم در اقتصاد کشور خواهد داشت.
وی با اعالم اینکه روسها قرار اســت در بحث فشــارافزایی گاز پارس جنوبی نیز ورود
کنند ،گفت :سالها قبلتر از ایران ،قطر با سرمایهگذاری شرکتهای خارجی توانست
سهم بیشتری از استخراج گاز از این میدان مشترک را به خود اختصاص دهد؛ اما اکنون
صنعت نفت ایران نیز میتواند با ســرعت بیشــتری از این حوزه مشترک بهرهبرداری

دکتر قادری مدیرکل بیمه سالمت استان کرمانشاه اعالم کرد:

اجرای طرح دارویار در استان کرمانشاه
همزمان با سراسر کشور
همزمان با سراسر کشور طرح دارویار از
بیست و سوم تیرماه در استان کرمانشاه
آغاز شده اســت .دکتر قادری مدیرکل
بیمه سالمت استان کرمانشاه گفت:هدف
از اجرای این طرح افزایش تعداد داروهای
تحت پوشــش بیمه و کاهش هزینههای
پرداختی از سوی بیماران است .مدیرکل
بیمه سالمت اســتان کرمانشاه افزود :با
اجرای طرح دارویار سهم پرداختی بیمه از
 ۷0درصد به  90درصد رسیده است.

قادری افزود  :افرادی که میخواهند طرح دارو یار به داروهای مورد نیاز آنها اختصاص یابد حتماً باید بیمه باشند و
هنگام مراجعه به داروخانه نسخه پزشک را ارائه دهند .مدیرکل بیمه سالمت استان کرمانشاه ادامه داد  :دراین طرح
چنانچه دارویی گران شده باشد اختالف قیمت آن را سازمان بیمهگر پرداخت میکند و بیمار هزینه اضافی نمیپردازد.
وی افزود :افرادی که هیچ نوع بیمهای ندارند میتوانند با مراجعه به دفاتر بیمه سالمت از این نوع بیمه استفاده کنند.
در طرح دارو یار یکصد قلم از داروهای پرمصرف مثل ســرماخوردگی و  ۳۶۶قلم داروی ضروری برای بیماران مزمن
تحت پوشش بیمه قرار گرفتند .معیار این است که پرداختی بیماران نسبت به قبل تغییری نداشته باشد و در بخش
داروهای بیماریهای خاص هم سهم بیمار کاهش خواهد یافت.
بیمه سالمت کرمانشاه  609میلیون تومان هزینه نازایی پرداخت کرد
مدیر کل بیمه سالمت استان کرمانشاه همچنین گفت :تاکنون  ۶09میلیون تومان بابت  24۳پرونده خدمات نازایی
پرداخت شده است .امید قادری مدیرکل بیمه سالمت استان کرمانشاه در نشست کمیته بیمه قرارگاه سالمت و جوانی
جمعیــت ،اظهار کرد :با توجه به منویات مقام معظم رهبری ،تأکیدات دولت خدمتگذار و قوانین مربوطه درخصوص
جوانسازی جمعیت تاکنون  2نشست استانی دراین خصوص برگزار شده است.وی ادامه داد :در سازمان بیمه سالمت
ایران خدمات نازایی و مادران باردار تا پایان شیردهی و فرزندان آنها تا  ۵سالگی به صورت رایگان تحت پوشش بیمه
سالمت قرار میگیرند.مدیرکل بیمه سالمت استان کرمانشاه تصریح کرد :دراستان کرمانشاه بیمه شدگان برای دریافت
خدمات نازایی با مراجعه به بیمارستان معتضدی به صورت بیمهای و مرکز جهاد دانشگاهی به صورت پرداخت اسناد
خسارت متفرقه آنان رســیدگی و محاسبه میشود.وی تأکید کرد :بررسی دستورالعملهای مربوطه در سازمانهای
بیمهگر ،رفع مشکالت احتمالی و ارائه پیشنهادات باید در اولویت قرار بگیرد.قادری در پایان ،یادآور شد :در اداره کل
بیمه سالمت استان کرمانشاه تاکنون  ۶09میلیون تومان بابت  24۳پرونده خدمات نازایی پرداخت شده است.

کند و عقبماندگی هم اگر وجود داشــته باشد جبران کند.مصباحی مقدم با اشاره به
تالشهای دولت سیزدهم برای خنثیسازی تحریمها ،خاطرنشان کرد :دیپلماسی فعال
سیاســی و اقتصادی دولت سیزدهم سبب شده اســت که با وجود تحریمها ،صادرات
نفت خام افزایش پیدا کند و به باالی یک میلیون بشــکه در روز برســد؛ البته قیمت
نفت و بهتبع درآمدهای نفتی هم در یک ســال اخیر افزایش داشته و همین امر سبب
شده است که شاهد کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی نباشیم.وی ادامه داد :با
دیپلماسی سیاسی دولت سیزدهم طی این مدت ،همچنین روابط ایران با همسایگان از
جمله عمان ،ترکمنستان ،ازبکستان ،قرقیزستان ،جمهوری آذربایجان و بهتازگی ترکیه
نیز بهبود یافته است .برقراری ارتباط با پاکستان هم در دستور کار قرار دارد.مصباحی
مقدم خاطرنشان کرد :مسیری که دولت شروع کرده ،مسیر حلکننده مشکالت است؛
از طرفی روابط خارجی و بینالمللی ایران بهخصوص با دو قدرت جهانی چین و روسیه
تقویت شــده و از طرف دیگر روابط خارجی ایران با همسایگان یکی پس از دیگری در
حال بهبود است و از سوی دیگر دولت برای پرداخت تعهدات خود به کارکنانش دست
به اســتقراض از بانک مرکزی نزده اســت.وی افزود :بهزودی شاهد روند رو به کاهش
نرخ تورم خواهیم بود و دیری نخواهد گذشــت که دولت موفقمیشود شرایط ثبات
اقتصادی را فراهم کند.

حمایت مرکز تحقیقوتوسعه همراه اول از برگزاری
بوتکمپ تخصصی بالکچین
شتابدهنده تخصصی «اکتا» با حمایت مرکز تحقیقوتوسعه همراه اول اقدام به برگزاری
بوتکمپ تخصصــی بالکچین میکند .ایــن بوتکمپ بهصورت حضوری و ســه روزه در
تاریخهای  ۶ ،۵و  ۷مردادماه سالجاری در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار میشود.
این بوتکمپ با هدف رفع نیازهای همراه اول در حوزه بالکچین برگزار و به موضوعاتی مانند
«مبانی بالکچین»« ،قراردادهای هوشــمند»« ،معماری غیرمتمرکز»« ،توسعه محصول
بالکچینی»« ،متاورس» و «اقتصاد غیرمتمرکز» پرداخته میشود .عالقهمندان به شرکت
در این بوتکمپ میتوانند حداکثر تا روز سهشنبه  ۴مرداد  ۱۴۰۱در سایت ایوند به نشانی
 https://evnd.co/cyHjkثبتنام خود را انجام دهند.

اصناف بیش از  ۱۱هزار میلیارد تومان
مالیات دادند
مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی گفت :صاحبان مشاغل برای عملکرد درآمدی مربوط به
سال گذشــته معادل  ۱۱.۵هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کردهاند.شاهین مستوفی
در گفتوگو با ایسنا ،درباره میزان مالیات پرداختی عملکرد سال  ۱۴۰۰اشخاص حقیقی
و حقوقی اظهار کرد :صاحبان مشــاغل برای عملکرد سال  ۱۳۹۹درآمدهای خود معادل
 ۲میلیــون و  ۹۰۰هزار اظهارنامه مالیاتی پر کردند که در مجموع  ۴۰۰۰میلیارد مالیات
پرداختند.وی افزود :در سال گذشته با اتصال دستگاههای کارتخوان به پروندههای مالیاتی
و شفافیت اطالعاتی نزدیک به  ۴میلیون و  ۳۵۰هزار مؤدی جدید شناسایی شد که منجر
به رشد قابل توجه در اظهارنامههای دریافتی از مشاغل شد و این افراد نزدیک به  ۱۱هزار
و  ۵۰۰میلیارد تومان مالیات برای عملکرد درآمدی سال گذشته پرداخت کردند.مدیر کل
دفتر حسابرسی مالیاتی با اعالم اینکه متوسط مالیات پرداختی مشاغل برای عملکرد سال
گذشــته  ۲.۶میلیون تومان است ،گفت :اشــخاص حقوقی نیز برای مالیات عملکرد سال
 ۱۴۰۰نیــز معادل  ۳۳۰هزار اظهارنامه مالیاتی پر کردند که میزان مالیات پرداختی آنها
به  ۱۰۰هزار میلیارد تومان رسید.
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گزیده خبر
توضیحات ایمیدرو به خبر نود اقتصادی
ایمیدرو با انتشار توضیحاتی به خبر منتشر شده در نود اقتصادی واکنش نشان
داد.ضمن تکذیب تمامــی اظهارات و ادعاهای نامبــرده  ،اضافه می نماید این
مجموعه ضمن پایبندی به تمامی مقــررات قانونی و رهنمودهای مقام معظم
رهبــری در خصوص اقتصاد مقاومتی و خصوصی ســازی مبادرت به واگذاری
بخشی از امور خود به اشخاص حقوقی نموده است که فعالیت عمده آن شرکتها
به رشد صنعت معدن کشور کمک چشمگیری نموده است .هرچند شرکت های
انگشــت شماری نیز حسب مورد از انجام تعهدات قراردادی و یا پرداخت حقوق
قراردادی دولت اســتنکاف می نمایند کــه طبعاً جهت حفظ حقوق بیت المال
برخورد الزم با آنان انجام می شود .شرکت مورد نظر مصاحبه کننده نیز در شمار
شرکت های اخیر است که متاسفانه علی رغم تعهدات قراردادی موجود ،مصوبه
ستاد تسهیل اســتان و اخطار دادستان محترم شهرستان از پرداخت مطالبات
دولت به میزان  ۱۱۰۰میلیارد تومان امتناع می نماید.عدم انجام تعهدات شرکت
نامبرده باعث خروج ســاالنه میلیونها دالر ارز از کشور ،جهت تامین مواد اولیه
صنایع فوالد گردیده که این مهم با توجه به تحریم های ظالمانه با سختی بسیار
و صرف هزینه های غیر ضروری انجام می گردد ،همچنین باعث عدم توســعه
و اشتغال زایی منطقه ،علی رغم برنامه ریزی های بعمل آمده گردیده است.

آخرين توليدات گروه بهمن در نصف جهان به
نمايش درميآيد
گروه بهمن با حضور در يازدهمين نمايشــگاه جامع مديريت شهري و پنجمين
لونقل و ترانزيت اصفهان جديدترين محصوالت خود
نمايشــگاه تخصصي حم 
را در معــرض ديد عالقهمندان ميگذارد و در اين دوره از نمايشــگاه تازهترين
محصوالت تجاري و سواري گروه بهمن عرضه خواهد شد .خودروهاي عرضهشده
در اين نمايشــگاه جزو مدرنترين و پيشرفتهترين خودروهاي تجاري و سواري
بازار ايران هســتند لذا پيشبيني ميشــود غرفه گروه بهمن مورد اســتقبال
بازديدكنندگان قرار بگيرد .در دسته خودروهاي سواري ،گروه بهمن در نظر دارد
خودروهاي سواري محبوب خود را در اين نمايشگاه در معرض ديد عالقهمندان
قرار دهد .ريســپكت به عنوان تازهترين سواري گروه بهمن از جمله محصوالتي
اســت كه قرار است به زودي در بازار عرضه شود و جزو محصوالتي است كه در
اين نمايشگاه حضور دارد .در دســته خودروهاي سواري  SUVنيز گروه بهمن
خودروهاي ديگنيتي پرســتيژ و فيدليتي پرايــم را در معرض ديد عالقهمندان
خواهد گذاشت .ديگنيتي و فيدليتي از خودروهاي شناخته شده و محبوب گروه
بهمن هستند كه اين گروه قصد دارد با نسخه جديد ديگنيتي كه به نام ديگنيتي
پرستيژ شناخته ميشود در اين نمايشگاه حاضر شود.
مدیرکل راهداری کرمانشاه خبر داد؛

رشد  ۳۸۱درصدی تردد مسافر از پایانه
مرزی پرویزخان
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه از رشد  ۳۸۱درصدی
تردد مســافر از پایانه مرزی پرویزخان خبر داد.فریبرز کرمی اظهار کرد :بیش از
 ۴۵هزار مسافر از پایانه مرزی پرویزخان طی سه ماهه نخست سال جاری تردد
کــرده اند.وی افزود :با توجه به کاهش محدودیتهای کرونایی و به تبع افزایش
در تردد مســافرین در سال جاری شــاهد رشد  ۳۸۱درصدی تردد مسافرین از
طریق این پایانه مرزی پرویزخان طی ســه ماهه نخست امسال نسبت به مدت
مشابه سال قبل بودهایم.مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه
تصریح کرد :مجموع تردد مســافرین در فصل بهار امســال  ۴۶هزار و  ۵۷۳نفر
رسیده که در سال گذشته تنها  ۹هزار و  ۶۷۰مسافر بوده است.کرمی بیان کرد:
مســافر ورودی ایرانی طی سه ماهه سال گذشــته  ۲هزار و  ۶۸۹مسافر بوده و
تعداد مسافر ایرانی ورودی از پایانه مرزی پرویزخان در سه ماهه سال جاری به
هفت هزار و  ۵۹۴رسیده که از رشدی  ۱۸۲درصدی خبر میدهد.وی با اشاره به
تعداد مسافر ایرانی خروجی از پایانه مرزی پرویزخان ،گفت :در فصل بهار سال
جاری  ۱۲هزار و  ۶۲۰نفر از این پایانه برای ســفر به کشور عراق استفاده کرده
اند و نســبت به سال گذشته همین بازده زمانی با تردد سه هزار و  ۵۰۴مسافر
رشدی  ۲۶۰درصدی داشته است.

آغاز عملیات اجرایی  ۲۲۵۲واحد نهضت ملی
مسکن در استان بوشهر
عملیات اجرایی  ۲۲۵۲واحد نهضت ملی جهش تولید مســکن روز یکشنبه در
آیینی با حضور اســتاندار و مسئوالن اســتانی در شهرستان جم استان بوشهر
آغاز شد.مدیرکل راه و شهرســازی استان بوشهر در آیین آغاز عملیات اجرایی
 ۲۲۵۲واحد نهضت ملی جهش تولید مســکن اظهار داشت  :از این تعداد سهم
شهرســتان جم  500واحد ،شهرستان دیلم  500واحد  ،شهرستن گناوه 400
واحد ،شهرســتان دشتستان  600واحد و شهرســتان کنگان  252واحد است
.سید محمود دستغیبی چشمانداز جمعیت استان بوشهر  2میلیون نفر دانست و
افزود :برای اسکان ،اشتغال و ایجاد امکانات رفاهی و تغذیهای این میزان جمعیت
در فراهم شــدن زیرساختهای الزم هســتیم.مدیر کل راه و شهرسازی استان
بوشــهر گفت  ۵۳ :هزار نفر برای طرح نهضت ملی مســکن استان بوشهر ثبت
نام کردند که از این شــمار  ۱۱هزار و  ۲۸۰نفر واجد شرایط الزم شناخته شده
اند.دستغیبی بیان کرد  :همچنین تاکنون هفت هزار نفر از واجد شرایط نهضت
ملی جهش تولید مســکن در استان بوشهر سهم آورده اولیه برای ساخت خانه
را واریز کرده اند.

کشف 111میلیارد تومان در اولین مرحله
طرح استانی مبارزه با زمین خواری در گلستان
ســردار "سعيد دادگر" اظهار داشــت :با توجه به اهمیت حفظ منابع طبیعی و
تاکیدات سلسله مراتب فرماندهی فراجا در این حوزه ،اولين مرحله طرح استاني
مبارزه با زمين خواري با جدیت در دســتور کار ماموران پلیس امنیت اقتصادی
گلســتان با همکاری اداره کل منابع طیبعی و هماهنگی با مراجع قضائی قرار
گرفت.وی افزود :ماموران با اشــراف اطالعاتــی و هماهنگی با مراجع ذیصالح،
موفق به کشف  11فقره تصرف غیرمجاز اراضی ملی در شهرستان های گرگان،
علی آباد کتول ،آزادشهر و مینودشت به متراژ  62هزار و  365متر مربع شدند.
فرمانده انتظامي استان گلستان با بیان اینکه برابر اعالم کارشناسان ارزش زمین
های مورد نظر ،بیش از  111میلیارد تومان برآورد شــده است ،گفت :در همین
راستا  11متهم دســتگیر و پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به
مراجع قضائی معرفی شدند.سردار دادگر خاطرنشان کرد :شهروندان می توانند
در صورت اطالع از هرگونه موارد مشــکوک ،مراتب را در اســرع وقت از طریق
سامانه  110به پلیس اطالع دهند تا اقدامات قانونی در این راستا انجام شود.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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معاون اعتبارات بانک توسعه صادرات ایران مطرح کرد:

رشد تسهیالت اعطایی در پنج حوزه
تاثیرگذار اقتصادی
معاون اعتبارات بانک توســعه صادرات ایران از رشــد اعطای تســهیالت این
بانک طی ســال  1400در پنج حوزه «کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی»،
«اســتخراج معدن»« ،صنعت»« ،خدمات فنی و مهندسی» و «بازرگانی» خبر
داد.به گزارش روابط عمومی بانک توســعه صادرات ایران ،رضا ســاعدی فر در
خصوص تسهیالت اعطایی بانک توسعه صادرات در سال گذشته به بخش های
مختلف اقتصادی ،گفت :بالغ بر 36هزار و  605میلیارد ریال تسهیالت به بخش
«کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی» اعطا شده که نسبت به سال قبل از آن
رشد  107درصدی داشته است.ساعدی فر در ادامه به رشد  104درصدی اعطای
تسهیالت در حوزه «استخراج معدن»در دوره مذکور اشاره و اظهار کرد 11 :هزار
و  750میلیارد ریال تســهیالت درســال گذشته به فعاالن این حوزه تخصیص
داده شده اســت.به گفته معاون اعتبارات بانک توسعه صادرات ایران ،طی سال
گذشــته یک هزار و  713میلیارد ریال از منابع بانکی صرف ارائه تســهیالت به
حوزه بازرگانی داخلی و خدمات داده شــده که نســبت به سال قبل از آن 251
درصد رشد داشته است.

حضور بانک صادرات ایران در نخستین
نمایشگاه همافزایی برای مدیریت ایران
بانک صادرات ایران با حضور در نخســتین نمایشــگاه و رویداد «همافزایی
برای مدیریت ایران  »١٤٠١به عنوان نخســتین گام در مســی ِر رسیدن به
دولت مردمی ،دســتاوردها و توانمندیهــای خود در حوزه خدمات مالی و
بانکداری را معرفی کــرد .به گزارش روابطعمومی بانک صادرات ایران ،این
بانک در نخستین نمایشگاه و رویداد «همافزایی برای مدیریت ایران »۱۴۰۱
بــا برپایی غرفه ضمن اعــام آمادگی برای افزایــش همکاریها با مدیران
شــرکتها ،موسســات و گروههای دارای الگو ،ایــده و محصول برای حل
چالشهای اساســی ایران ،به معرفی انواع خدمات و محصوالت ،ظرفیتها
و توانمندیهای بانکی خود برای کارآفرینان و مدیران پرداخت.نخســتین
نمایشــگاه و رویداد «همافزایی برای مدیریت ایران  »۱۴۰۱از دوم تا چهارم
مردادماه امسال در محل شبستان اصلی مصلی بزرگ تهران با حضور بانک
صادرات ایران و ســایر سازمانها و شــرکتها ،پذیرای فعاالن اقتصادی و
گروههای نوآور و خالق کشور است.

هدفگذاری بانک توسعه تعاون برای پرداخت
 ۲۸۵هزار میلیارد ریال تسهیالت
سرپرســت بانک توسعه تعاون با اعالم هدف  ۲۸۵هزار میلیارد ریال تسهیالت
در سال جاری ،از برنامه های ویژه بانک برای تجهیز منابع خبر داد.محمد شیخ
حسینی سرپرست بانک توسعه تعاون در جلسه با برخی مدیران ستادی و تعداد
 ۹نفر از مدیران اســتانی بانک اظهار داشت :مهمترین قاعده در فعالیت بانکی،
مدیریت منابع و مصارف اســت و تمامی فعالیت ها و ســرویس های بانکداری
متکی به رعایت مدیریت این جریانهای مالی هستند.وی افزود :کنترل نقدینگی
و وصول بموقع مطالبات حائز اهمیت هســتند و بــه مدیریت صحیح منابع و
مصارف کمک می کنند.سرپرســت بانک توســعه تعاون با اشاره به هدفگذاری
پرداخت  ۲۸۵هزار میلیارد ریال تســهیالت در سال  ۱۴۰۱گفت :الزمه تحقق
این هدف  ،تجهیز منابع به میزان کافی می باشــد تا تکالیف دولتی ،تبصره ای
و بانک مرکزی نیز اجرایی شود.شیخ حسینی حاضرین در جلسه را سردمداران
مســاله تجهیز منابع در بانک دانست و گفت :بســیاری از سیاست ها و دستور
العمل ها مطابق پیشنهاد واحدهای صف مورد بازبینی قرار گرفته و جاذبه های
مورد نیاز برای مشتری فراهم شده است و مدیران استانی بزرگترین نقش را در
اجرا بر عهده دارند.
بهاروندی:

باید در مسیر ارزش آفرینی قدم برداریم
هشــتمین مجمع پایش عملکرد شــعب بانک کارآفرین با معرفی پنج شــعبه
برتر برگزار شــد.به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین؛ دکتر احمد بهاروندی
مدیرعامل بانک کارآفرین در هشــتمین مجمع پایش عملکرد شعب ،در جمع
روسای شعب ،اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد بانک ،با اشاره به اینکه حرکت
بانک حرفهای تر شده،گفت :در سه ماهه نخست امسال در بخش سپردهها تغییر
ترکیب داشتهایم و از نظر کیفی رشــد بهتری را شاهد بودیم .وی افزود:آمارها
نشان میدهد در بخش درآمدهای کارمزدی رشد خوبی را شاهد بودیم که این
نکته حائز اهمیتی است ،اما باید تالش بیشتری را بکار بگیریم و همچنین شرکت
های زیر مجموعه بانک نیز میبایســت در همین مسیر با افزایش درآمد زایی،
به چرخه ســودآوری بانک در سال جاری بپیوندند .مدیرعامل بانک کارآفرین
همچنین با اشاره به رشد مصارف اضافه کرد :شک ندارم که رفتار حرفه ای حال
حاضر بانک باعث عملکرد مثبتتر در آینده خواهد شــد و در این مســیر تمام
بخش های ســتاد و صف ،باید در راستای ارزش آفرینی ،قدم برداریم.مدیرعامل
بانک کارافرین با اشاره به تمرکز بانک بر حوزه ارز نیز تاکید کرد :روسای شعب
میبایست به سمت انجام عملیات ارزی پیش بروند.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد:

گام موثر بانک ملی ایران در بهره گیری از
روش های نوین تامین مالی کشور
معــاون بانک ،بیمه و شــرکتهای دولتی وزیر اقتصاد معرفی نخســتین
خودپرداز چند ارزی بانک ملی ایران با امکان برداشت همزمان دالر ،یورو و
ریال از طریق کران کارت را اقدام بسیار مثبت بانک ملی ایران عنوان کرد و
گفت :بانک ملی ایران در بهره گیری از روش های نوین تامین مالی کشــور
تاکنون گام های بلندی برداشــته است.سید عباس حسینی در گفت و گو
با خبرنگار روابط عمومی بانک ملی ایران در حاشیه بازید از غرفه این بانک
در چهاردهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت مالی کشور افزود :به نظر
می رسد این اقدام بانک بسیار مورد استقبال قرار گرفته و امیدواریم هر چه
زودتر شاهد اثربخشــی این ظرفیت های ایجاد شده و بهره گیری از روش
های نوین تامین مالی باشیم.وی در ادامه سخنان خود گفت :احراز هویت
دیجیتال بانک از طریق ایوا اقدام خوبی است .ضمن اینکه تحویل یک نسخه
از قراردادهای الکترونیک بانک ها به مردم درخواست ریاست جمهوری بوده
و انتظار داریم با جدیت بیشتری دنبال شود.معاون بانک ،بیمه و شرکتهای
دولتی وزارت اقتصاد در پایان از محصوالت و دستاوردهای نوین بانک ملی
ایران در این نمایشگاه بازدید کرد.
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منتظر مرحله دوم افزایش دامنه نوسان باشیم؟

به نظر میرسد افزایش دامنه نوسان که سازمان بورس وعدههای
زیادی درمورد آن داده بود به همان یک درصدی که اعمال شد
ختم نخواهد شــد و بورســیها باید همچنان منتظر ادامه این
اتفاق باشند.به گزارش ایســنا ،دامنه مجاز نوسان قیمت یکی
از مهمترین قوانینی است که در بازارهای مالی ب ه عنوان عامل
کنترلی در برابر نوســانهای قیمت ســهام و بهمنظور کاهش
نوســان بازار در اثر تصمیمات هیجانی استفاده میشود .دامنه
مجاز نوســان ،حدود قیمتی سقف و کفی است که هر سهم در
هر روز کاری میتواند داشته باشد و قیمت تنها میتواند در این
محدوده حرکت کند .در واقع ایــن دامنه محدوده مجاز برای
نوسان قیمت سهم است.البته طیف طرفداران و منتقدان دامنه
نوسان بسیار گسترده است ،زیرا اینکه میزان دامنه نوسان چقدر
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باشد و اینکه اصال باید در بازار سرمایه دامنه نوسان وجود داشته
باشد یا خیر همواره محل بحث کارشناسان بوده است و بسیاری
از صاحب نظران بازار ســرمایه نیز بر این باورند که برای بهبود
روند معامالت بورس باید به ســمت افزایش دامنه نوسان و در
نهایت حذف کامل آن حرکت کرد ،زیرا روندهای هیجانی مثبت
و منفی با وجود دامنه نوســان ،باعث انحراف بیشتر معامالت
بورس میشود.
روزهای پر فراز و نشیب دامنه نوسان
درواقع دامنه نوسان در بازار سرمایه ایران طی دو سال گذشته
و همراه با روزهای پرصعود و پرنزول بازار ،روزهای پرنوســانی
ن سال ۱۳۹۹
را از ســر گذارنده است .به طوری که از  ۲۵بهم 

از مثبــت و منفی پنج به مثبت شــش و منفی دو تغییر کرد؛
تصمیمی که توسط شورای عالی بورس و با هدف تعادلبخشی
به این بازار گرفته شــد .البته عمر این تصمیم حدود ســه ماه
بود و دامنه نوســان از ابتدای اردیبهشت سال  ۱۴۰۰به مثبت
شــش و منفی سه افزایش یافت و در نهایت از  ۲۵اردیبهشت
همان سال ،دوباره دامنه نوسان قیمت همه شرکت های حاضر
در بورس و فرابورس ،متقارن و در محدوده مثبت و منفی پنج
درصدی داد و ستد شد.
تحقق وعده افزایش دامنه نوسان
با روی کار امدن دولت جدید و پس از آنکه مجید عشقی عنوان
دار ریاست سازمان بورس شد ،اعالم کرد باز کردن دامنه نوسان
در دستور کار این ســازمان قرار دارد .وی همچنین در اخرین
نشست خبری خود در سال گذشته نیز دوباره از اصالح تدریجی
دامنه نوسان از اوایل سال  ۱۴۰۱خبر داد و گفت :تغییر دامنه
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نوسان در برنامه ســازمان بورس است ،اما این موضوع نیازمند
روشــن شــدن برخی ابهامات از جمله بودجه و ریســکهای
سیاسی است .پ
احتمال افزایش دامنه نوسان تا  ۱۰درصد
در این راستا و درحالی که حدود سه ماه از تغییر دامنه نوسان
میگذرد ،عشقی در آخرین اظهار نظر خود اعالم کرده است که
درمورد دامنه نوســان طبق برنامه ای که از قبل اعالم شده بود
عمل می شود .وی تاکید کرده بود که افزایش دامنه نوسان به
تدریج صورت خواهد گرفت و مرحلــه دوم آن به زودی اعالم
می شود.بر این اســاس پیش بینی می شود اگر این اتفاق رخ
دهد میزان آن مانند مرحله نخســت یک درصد خواهد بود و
دامنه نوسان از  ۶به هفت تغییر خواهد کرد .این روند نیز ادامه
خواهد داشــت تا طبق وعده مسئوالن بورسی دامنه نوسان به
 ۱۰درصد برسد.

رئیس کل بانک مرکزی:

اختالف نرخ ارز نیما و بازار آزاد به مرور کاهش خواهد یافت

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اختالف نرخ نیما و بازار
آزاد به مرور کاهش خواهد یافت ،گفت :نرخ ســود بین بانکی
در چارچوب سیاستهای پولی بانک مرکزی کنترل میشود.
بــه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ســازمان بورس و اوراق
بهادار ،جلسه رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس
و اوراق بهادار پیرامون موضوعات مهم بازار پول و سرمایه هم
اکنون در ســاختمان بانک مرکزی در حال برگزاری اســت.
ضرورت کنترل نرخ بهره بین بانکی و کنترل تورم به صورت
توأمان ،یکسان بودن سیاست اعمالی و اعالمی و انعکاس آن
به فعالیت اقتصادی از اصلیترین موضوعات مطرح شده در این
جلسه است.علی صالحآبادی رئیس کل بانک مرکزی در این
نشست گفت :دغدغه بازار سرمایه ،دغدغه بانک مرکزی است،
نرخ بهره بین بانکی با سیاست مشخصی کنترل خواهد شد و
تصمیماتی در روز گذشــته در این خصوص اتخاذ شده است.
وی با بیان اینکه روند کاهشــی نرخ بهرهبینبانکی به زودی
آغاز خواهد شد ،گفت :صنعت بانکداری که در بورس نیز فعال
است با مشکالتی همراه است .نرخ فعلی بهره بین بانکی ناشی
از عرضه و تقاضای عادی ذخایر بانکها بوده که در شــرایط
تورمی اجتنابناپذیر است .کنترل این نرخ در کریدور مشخص
دنبال خواهد شد تا از افزایش بیشتر پیشگیری و روند کاهشی
آغاز شود.صالحآبادی خاطرنشان کرد :تسهیل در صدور مجوز
صندوقهای وابسته به بانکها در دستورکار کمیته مشترک
بانک مرکزی و بازار ســرمایه قرار خواهد گرفت.وی ادامه داد:
اختالف نرخ نیما و بازار آزاد به مرور کاهش خواهد یافت.صالح
آبادی همچنین با اشــاره به موضوع نرخ ســود بین بانکی به
عنوان یکی از دغدغههای فعاالن بازار سرمایه گفت :نرخ سود

در بازار بین بانکی طبیعتاً متناسب با عرضه و تقاضا و مکانیزم
بازار تعیین میشــود ،اما بانک مرکزی به عنوان بازارساز و در
چارچوب سیاســت پولی ضدتورمی که بــه تأیید دولت نیز
رســیده است ،در این بازار حضور دارد و نرخ سود در این بازار
را در چارچوب مشخصی ،کنترل میکند و در همین راستا نیز
در جلسه روز گذشته ،تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شده
که با اجرای این تصمیمات ،نرخ سود در بازار بین بانکی کنترل
خواهد شــد.رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه رویدادهای
اثرگذار بر بازار سرمایه موضوعات چندگانه است که باید مورد
توجه قرار گیرد ،افزود :دغدغه فعاالن بازار سرمایه ،مورد توجه

تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی است و تدابیر الزم در این
خصوص اتخاذ خواهد شد ،البته باید توجه داشت که هرگونه
سیاست در زمینه حمایت از بازار سرمایه میبایست همراستا
با ســایر سیاســتهای دولت به ویژه سیاست کنترل تورم و
اصالح نظام بانکی باشد.صالح آبادی با تأکید بر لزوم پایبندی
بانکها و نهادهای مالی به نرخهای سود مصوب شورای پول
و اعتبار ،ادامه داد :سازمان بورس ساز و کارهای حمایت نظام
بانکی از شــرکتها و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه ،از
جمله بازنگــری در برخی مقررات در حــوزه نهادهای مالی،
سیاستهای هدایت اعتباری با هدف تسهیل و ایجاد مشوق

بانک مرکزی:

اثر تورمی حذف ارز ترجیحی تخلیه شد
تهران -ایرنا  -بانک مرکزی اعالم کرد
تــورم ماهانه اقالم خوراکــی از ۲۵.۴
درصــد در خردادماه به  ۵.۷درصد در
تیرمــاه کاهش یافــت .کاهش حدود
 ۲۰واحد درصدی تورم اقالم خوراکی
از خــرداد تا تیر ،به وضــوح پایان اثر
تورمــی حــذف ارز  ۴۲۰۰را نشــان
میدهد.به گزارش ایرنا ،بانک مرکزی
در توضیحاتی در پاسخ به یک رسانه
منتقد دولت اعــام کرد :در خصوص
ادعای مطرح شــده مبنی بر تناقض
کاهش رشد پایه پولی و افزایش تورم
الزم به توضیح اســت کــه مهمترین
اجزای تشکیل دهنده تورم شامل تورم
از ناحیه عرضه ،تــورم از ناحیه تقاضا
و انتظارات تورمی هســتند و بنابراین
کنتــرل متغیرهای پولــی اعم از پایه
پولی و نقدینگی که از اجزای مهم تورم
از ناحیه تقاضا به شمار میروند بخشی
از روند کنترل تورم به شمار میروند.
بر این اساس و همانگونه که پیش از
این توســط مقامات اقتصادی دولت و
کارشناســان اقتصادی بیان شده بود،
سیاســت حذف ارز ترجیحی با ایجاد
شوک از جانب عرضه به صورت موقت
در ماههای اردیبهشت و خرداد موجب
افزایــش نرخ تورم ماهانه شــد .اما بر
اســاس گزارش مرکز آمار در تیر ماه
با تخلیه اثر حذف ارز ترجیحی شاهد
کاهش کم ســابقه نرخ تورم ماهانه از
 ۱۲.۲خرداد به  ۴.۶در تیرماه هستیم.
لذا تفکیک اجزای تورم شامل تورم از
ناحیه عرضه و تقاضا امر مهمی است.
کاهش کم سابقه نرخ تورم ماهانه
در تیر ماه
الزم به توضیح اســت پیــش از این و
در گزارش تورم خرداد ماه مرکز آمار،
اثــر تورمی حــذف ارز  ۴۲۰۰تومانی
مشخص شــده بود ،چراکه نرخ تورم
ماهانه به عنوان ســریعترین نشانگر

تورم از  ۳.۵درصد در اردیبهشــت به
 ۱۲.۲درصــد در خرداد افزایش یافته
بود .بهطور خاص تورم اقالم خوراکی
که مرکز ثقل تورم ناشی از حذف ارز
 ۴۲۰۰بود ،پس از اجرای طرح مردمی
سازی یارانهها از  ۳ .۳درصد به ۲۵.۴
افزایش یافت .گزارش اخیر مرکز آمار
نشــان داد تورم ماهانه کــه به نوعی
حســگر آنی تورم است ،به ارقام پیش
از حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی بازگشته و
در نتیجــه پیش بینی دولت مبنی بر
موقتی بودن شوک تورمی این طرح،
درست بوده است.بر اساس این گزارش
تورم اقالم خوراکی از  ۲۵.۴درصد در
خرداد ماه بــه  ۵.۷درصد در تیر ماه
کاهش یافت .کاهش حدود  ۲۰واحد
درصدی تورم اقالم خوراکی از خرداد
تا تیر ماه ،بــه وضوح پایان اثر تورمی
حــذف ارز  ۴۲۰۰را نشــان میدهد.
همچنین تورم اقــام غیرخوراکی از
 ۴.۴درصد در خــرداد به  ۳.۸درصد
در تیرماه کاهش یافت .در نهایت تورم
ماهانه کل از ۱۲.۲درصد در خرداد به
 ۴.۶درصد در تیــر ماه کاهش یافت.
همچنین در تیر ماه ســالجاری تورم
نقطه بــه نقطه معــادل  ۵۴درصد و
تورم ســاالنه معــادل ۴۰.۵درصد به
ثبت رسید.
چشم انداز تورم در ماههای پیش
رو

بــا توجه بــه پایان تدریجی شــوک
تورمی حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی ،اکنون
مولف ههای پولی مهمترین عامل باقی
مانده تورم در کشور هستند .نقدینگی
و به ویژه پایه پولی در شــرایط فعلی
اقتصاد ایران ،عامل عمده تورم باالی
فعلی هستند که کنترل آنها ،کاهش
تــورم در ماههای آینــده را تضمین
میکند.ایــن موضــوع البتــه از ابتدا
مورد توجــه دولت بوده ،به طوری که
دولت پس از واکسیناسیون عمومی و
کنترل کرونا ،مهمترین اولویت خود را
کنترل تورم عنوان کرده است .دولت
در مسیر کنترل رشــد شاخصهای
پولــی البتــه تاکنون موفــق بوده به
طــوری که آمارهای بانک مرکزی هم
از کند شــدن آهنگ رشد نقدینگی و
پایــه پولی در ماههــای اخیر حکایت
دارد .در همین رابطــه بهطور خاص
کند شــدن سرعت رشد پایه پولی در
ماههای اخیر از جمله نشانههای توفیق
دولت در مسیر کنترل تورم در ماههای
آینده است .کاهش سرعت رشد پایه
پولی از  ۹.۲درصد در سه ماهه ابتدایی
سال گذشته به  ۶درصد در سه ماهه
ابتدایی سال جاری ،جدیدترین شاهد
از میسر صحیح دولت در کنترل تورم
است.تداوم این مسیر و کاهش بیشتر
سرعت رشد پایه پولی و نقدینگی ،تورم
را در نیمه دوم سال ناگزیر از کاهشی
شــدن میکند .همچنین خاطرنشان

میشــود ،طبق پیش بینیها اجرای
طرح مردمیسازی یارانهها و سیاست
حــذف ارز ترجیحــی در ماههــای
نخســت اجرای طرح موجب اصالح
و افزایــش قیمت کاالهای اساســی
مرتبط با تخصیص ارز ترجیحی شد،
لیکن با توجه به تقلیل و حتی حذف
مولفههای افزایشدهنده نرخ تورم از
این محل ،روند افزایشــی تورم ماهانه
شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی
در تیرماه متوقف و معکوس شد و لذا
انتظار میرود این روند کاهشــی تورم
ماهانه اســتمرار داشته باشد .عالوه بر
این با توجه به اینکه نرخ تورم ساالنه
معادل میانگین تورم  ۱۲ماهه است ،با
کند شــدن روند افزایشی تورم ماهانه
ناشی از تخلیه اثر حذف ارز ترجیحی،
کاهش تورم ساالنه نیز محتمل خواهد
بود.
روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه
پولی
از آنجا که کنترل رشد نقدینگی و پایه
پولی به عنوان یکی از ارکان ایجاد تورم
مطرح است ،بانک مرکزی با همکاری
دولت سیزدهم اقدامات موثری را برای
کنترل رشد این دو متغیر مهم انجام
داده است که بر اساس آن حجم پایه
پولی در پایان خردادماه نسبت به رقم
پایان اردیبهشت ( ۲۸.۴هزار میلیارد
ریال) کاهــش یافته و رشــد ماهانه
پایه پولی نیز در خردادماه ســالجاری
منفی (معادل ۰.۴ -درصد) بوده است
و همچنین رشــد نقدینگی در ســه
ماهه اول امســال در مقایسه با مدت
مشابه ســال قبل یک درصد کاهش
یافته است.براســاس گزیده آمارهای
اقتصادی خردادماه  ،۱۴۰۱بررســی
رشــد نقدینگی در این مــاه حاکی از
تداوم روند کاهشی این متغیر همچون
ماههای گذشته بوده است.

برای تأمین مالی شرکتهای فعال در بازار سرمایه از بانکها
را بررسی و به بانک مرکزی پیشنهاد کند و بانک مرکزی برای
همکاری با بازار سرمایه در این زمینه آمادگی کامل دارد.مجید
عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این جلسه،
با ارائه تحلیلی از وضعیت فعلی بازار ســرمایه و عوامل متعدد
اثرگذار بر روند شــاخص بورس طی ماهها و روزهای اخیر ،از
اهتمام رئیس کل بانک مرکزی به منظور رسیدگی به دغدغه
فعاالن بورس قدردانی کــرد و افزود :با تصمیم بانک مرکزی
مبنی بر کنترل نرخ ســود بین بانکی ،یکی از این دغدغهها
برطرف خواهد شد.عشقی ادامه داد :البته متغیرهایی همچون
افــت قیمت جهانی کاالها و یا برخی تصمیمات از جمله نرخ
گذاری دســتوری کاالها نیز بر وضعیت درآمدی شرکتهای
بورسی و کاهش پیش بینی پذیری و اطمینان در بازار سرمایه
اثرگذار است که امیدواریم برای حل این موضوعات نیز تدابیر
الزم اتخاذ و اطمینان فعاالن بازار سرمایه به این بازار تقویت
شــود.وی همچنین به برخی راهکارها به منظور تقویت هم
افزایی بازار پول و ســرمایه ،از جمله رفع برخی محدودیتها
در تراکنش متقاضیان سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه
گذاری ،اصــاح مقررات در حوزه نهادهای مالی وابســته به
بانکها ،تســهیل ارائه خدمات شــبکه بانکی به شرکتها و
نهادهای فعال در بازار سرمایه اشاره کرد که با استقبال رئیس
کل بانک مرکزی مواجه شد و مقرر گردید تدابیر پیشنهادی
در کمیته مشترک بانک مرکزی و سازمان بورس مورد بررسی
و تصمیمگیری قرار گیرد.عشــقی تاکیــد کرد :تصمیمات و
سیاستهای ارکان مختلف اقتصادی کشور همسو و یکپارچه
و در راستای منافع کالن اقتصادی همه مردم باشد.
طی چهار ماهه ابتدایی سال

انعقاد  90فقره قرارداد و صدور چهار هزار و
 252کارت فعال مروارید
مدیر امور استانها و بازاریابی پست بانک ایران ،از انعقاد  90فقره قرارداد و صدور
چهــار هزار و  252کارت فعال مروارید ،طی چهار ماهه ابتدایی ســال جاری در
شــعب سراسر کشور خبر داد.به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران ،علیرضا
واحدپور مدیر امور اســتانها و بازاریابی با اعالم ایــن خبر افزود :در چهار ماهه
ابتدایی ســالجاری ،تعداد  4.252عدد کارت فعال مروارید صادر شده است که
بیشــترین تعداد کارتهای مروارید در شعبه مستقل  ،۸۹۶منطقه شرق تهران
 ،۵۶۵اســتان البرز  ،۳۵۹منطقه غرب  ،۲۷۰استان قزوین  ۲۶۰و استان بوشهر
 ۲۲۹بوده است که این شش استان و مناطق در مجموع  ۶۰درصد از کارتها را
به خود اختصاص داده و  ۲۷استان دیگر سهم  ۴۰درصدی را به خود اختصاص
دادهاند .مدیر امور استانها و بازاریابی گفت :کارمزد غیر مشاع قراردادهای مروارید
در چهار ماهه سال  ،۱۴۰۱مبلغ  81.019میلیون ریال محقق شده که از این مبلغ
استانهای البرز ،منطقه شرق ،هرمزگان ،قزوین ،منطقه غرب و بوشهر در مجموع
 ۵۵درصد از کارمزد حاصله را به خود اختصاص داده اند.

مرکز ارتباط با مشتریان بانک قرضالحسنه
مهر ایران با حضور وزیر اقتصاد افتتاح شد
وزیــر امور اقتصــادی و دارایی ضمن حضور در مرکز ارتباط با مشــتریان بانک
قرضالحســنه مهر ایران و افتتاح این مرکز ،بر حمایتهــای دولت از بانکداری
قرضالحسنه در کشور تأکید کرد.به گزارش روابط عمومی بانک قرضالحسنه مهر
ایران« ،سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم مرکز ارتباط
با مشتریان بانک قرضالحسنه مهر ایران گفت :حمایت دولت از بانک قرضالحسنه
یک حمایت نمادین و به منظور گســترش نقش قرضالحسنه در اقتصاد کشور
است .برنامه جدی دولت ،کمک به رفع نیازهای مردم به وسیله وام قرضالحسنه
اســت .وی اظهار داشت :بر اســاس شــاخصهای متعارف بانکداری و جهانی،
بانک قرضالحســنه مهر ایران بهترین نرخ کفایت ســرمایه را دارد و پائینترین
نــرخ وام در این بانک اعمال میشــود و وامهای معوق بانکی کمترین میزان در
بانک قرضالحسنه مهر ایران است.خاندوزی افزود :وزارت اقتصاد در سال جاری
با همکاری بانکهای دولتی و سایر نهادهای فعال در شبکه بانکی کمک کرد که
سرمایه بانک قرضالحسنه مهر ایران به  ۲برابر افزایش یابد و تالش بر این است که
با هدف افزایش قدرت اعتباردهی این بانک و همچنین رفع نیازهای مردم به وام
خرد ،تا پایان سال و برای دومینبار سرمایه بانک قرضالحسنه مهر ایران مجددا ً
افزایش یابد.وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه نسبت کفایت سرمایه بانک قرضالحسنه
مهر ایران یکی از بهترین نسبتها در میان بانکهای فعال در شبکه بانکی کشور
است ،افزود :با قطعیت میتوان گفت که این بانک یکی از پایینترین معوقات را در
شبکه بانکی کشور دارد.وی در ادامه گفت :در یک سالی که از شروع به کار دولت
گذشــته ،بیش از  ۸۰درصد به منابع بانک قرضالحسنه مهر ایران اضافه شده و
بیش از  ۲میلیون و ۷۰۰هزار فقره وام قرضالحسنه پرداخت شده است.خاندوزی
افزود :وام این بانک در زمانی که فشــار اقتصادی بر مردم افزایش یافته ،میتواند
کمک بســیار خوبی در کاهش این فشارها برای رفع نیازهای ضروری خانوادهها
باشد و امیدواریم بتوانیم به بانکهای قرضالحسنه کشور کمک کنیم.
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الوروف:

در حالی که حزب محافظهکار انگلیس درگیر فرآیند انتخاب جانشــین نخســتوزیر مســتعفی این کشور است ،رسانه های این کشور
گزارش دادند که او میخواهد همچنان رهبر حزب و نخستوزیر انگلیس باشد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف ،در حالیکه
قرار اســت حزب محافظهکار انگلیس تا چند هفته دیگر رهبر جدید این حزب و نخســتوزیر آینده این کشور را انتخاب کند« ،بوریس
جانسون» ،نخستوزیر مستعفی گفته میخواهد همچنان نخستوزیر باقی بماند.آنگونه که وبسایت تلگراف گزارش داده جانسون که
چند هفته پیش استعفا داده در یک مهمانی خصوصی به «لُرد کراداس» ،از نمایندگان مجلس اعیان انگلیس گفته است «نمیخواهد از نخستوزیری استعفا بدهد و میخواهد
در انتخابات آینده حزب ،به عنوان رهبر حزب ،مبارزه کند»کراداس در ادامه گفت :هیچ ابهامی در دیدگاههای بوریس وجود نداشــت .او قاطعانه نمیخواهد اســتعفا دهد .او
میخواهد کار را تمام کند (و نخستوزیر بافی بماند) و بر این باور است که با هوادارانی که دارد ،میتواند موفق شود.وی همچنین گفت جانسون به او گفته است :هر چیزی که
مانع نخستوزیر شدن او شود را از بین میبرد .جانسون گفت اگر همین فردا انتخابات سراسری انجام شود و او رهبر حزب محافظهکار باشد ،پیروز انتخابات خواهد شد ،و من
هم با او موافقم.بوریس جانسون ،پس از رسواییهای اخیر کابینه و در نتیجه کنارهگیری  ۵۰وزیر و نماینده پارلمان از همکاری با او ،سرانجام  ۱۶تیرماه رسماً مجبور به استعفا از
مقام نخستوزیری شد.با اعالم استعفای جانسون ،نمایندگان حزب محافظه کار ،حزب حاکم ،برای انتخاب جانشین وی ،پس از اعالم نامزدی  ۱۱نفر ،در پنج نوبت رأیگیری،
سرانجام به دو گزینه اصلی «ریشی سوناک» ،وزیر دارایی سابق و «لیز تراس» ،وزیر امور خارجه کنونی رسیدند.

کرملین میخواهد از شر زلنسکی خالص شود

وزیر خارجه روسیه گفت که هدف مسکو عزل رئیسجمهوری اوکراین است و روشن ساخت که اهداف کرملین در جنگ اوکراین فراتر
از فتح منطقه دونباس است.به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس« ،سرگئی الوروف» شامگاه یکشنبه در اظهاراتی خطاب
به نشست اتحادیه عرب در قاهره گفت مسکو میخواهد به اوکراینیها کمک کند تا «خودشان را از زیر سلطه این رژیم کامال غیر قابل
قبول رها کنند».الوروف افزود :ما قطعا به مردمان اوکراین کمک خواهیم کرد تا از شر این رژیم که کامال ضد مردمی و ضد تاریخی است،
خالص شوند.این اظهارات دیپلمات ارشد روس با بیانیههای پیشین دولت روسیه در ماه مارس مبنی بر اینکه کرملین به دنبال «سرنگون کردن» دولت اوکراین نیست ،در تضاد
قرار دارد.وزیر خارجه روسیه همچنین گفت :غرب اصرار دارد که اوکراین نباید تا زمانی که روسیه در میدان نبرد شکست بخورد ،مذاکرات را آغاز کند.ساعاتی بعد از این اظهارات،
رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی ویدئویی خود گفت« :تنها کسانی که واقعیات تاریخ را نمیدانند و اهمیت آن را درک نمیکنند میتوانند به ما حمله کنند ».او با تاکید بر
آن که اوکراینیها قرنها تحت ظلم قرار گرفتهاند ،اطمینان داد که مردم و دولتمردان این کشور هرگز مرعوب نمیشوند و از استقالل خود دفاع میکنند.ولودیمیر زلنسکی،
رئیسجمهوری اوکراین به تازگی در مصاحبه با وال استریت ژورنال گفت که تا زمانی که اوکراین کنترل اراضیای که به دست روسیه افتاده است ،پس نگیرد ،مذاکرات بر سر
برقراری آتشبس انجام نخواهد شد.آنالنا بربوک ،وزیر خارجه آلمان ،توجیهات الوروف برای دامنهدارتر کردن جنگ در اوکراین را «پروپاگاندا» خوانده و در مصاحبه با دویچهوله
گفته است« :مسکو هر بار از استدالل متفاوتی استفاده میکند و این بار موضوع حمایت نظامی غرب را پیش کشیده است».

در گفتگو با سی ان ان؛

گروسی :ایران به غنی سازی در سطوح باال ادامه می دهد

مدیــرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفتگو با ســی ان
ان گفت که ایران به غنی ســازی اورانیوم در ســطوح باال ادامه
می دهد اما آژانس ،اطالعاتی درباره تالش برای ســاخت سالح
هســته ای در اختیار ندارد.به گزارش خبرگزاری مهر« ،رافائل
گروســی» مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفتگو با
یک رســانه آمریکایی گفت که اطالعاتی مبنی بر تالش ایران
برای تولید ســاح هســتهای در اختیار نیســت.بر اساس این
گزارش ،گروســی در گفتگو با شبکه سی ان ان افزود :ایران هم
اکنون مشغول غنی ســازی اورانیوم در سطوح باال و راه اندازی
سانتریفیوژهای نسل جدید اســت.وی ادامه داد :ما نمیدانیم
چه اتفاقی در مورد برنامه هســتهای ایــران میافتد .ایران باید
تمام قابلیتهای بازرسی ما را احیا کند.گروسی مدعی شد :راه
دســتیابی به اعتماد ،داشــتن نظارت است و بیان صحبتهای
خوب کافی نیســت.مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در
پاسخ به سوالی پیرامون مذاکرات هستهای گفت :این مذاکرات
هنوز نتیجهای به همراه نداشــته و در صورت شکست وارد فاز
بسیار نامشخصی خواهیم شد«.رافائل گروسی» مدیرکل آژانس
بین المللی انرژی اتمی پیش از این هم در مصاحبهای با روزنامه
اسپانیایی  Paisگفته بود :یک چارچوب قانونی وجود داشت که
مستلزم تعدادی محدودیت داوطلبانه برای ایران بود که بخشی

تشدید تنشها بین مسکو و
تلآویو

تهران -ایرنا -وزارت خارجه
روســیه در میانــه تنشها
بین روســیه و اســرائیل بر
سر تعطیلی آژانس یهود در
خاک روســیه ،به شدت از
موضع تل آویو در قبال جنــگ اوکراین انتقاد کرد.
به گــزارش ایرنا از خبرگزاری تــاس ،ماریا زاخارووا
سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز سهشنبه اعالم
کرد که موضع ضد روسی اسرائیل در قبال وضعیت
اوکراین غیرسازنده و جانبدارانه است و منجر به تاسف
مسکو شد.زاخارووا در سخنانی که از شبکه سولوویف
پخش میشــد ،بیان کرد :متاسفانه در ماههای اخیر
اظهارات بسیار غیر ســازنده و جانبدارانه از تل آویو
شــنیده ایم .ســخنگوی وزارت خارجه روســیه با
بیان اینکه انگیزه پیچیــده کردن روابط دو جانبه با
اسرائیل از جانب روسیه صورت نگرفته ،افزود :وقتی
از مقامهای اسرائیلی میشنویم که برخی اقدامهای
روسیه ممکن است بر روابط دو جانبه تاثیر بگذارد،
مایلم از این افراد بپرسم که آیا به این فکر نمیکنند
که اقدامها و اظهارات خودشان طی چند ماه گذشته
پیشتر بر روابط دو جانبه تاثیر گذاشته بود .درحالیکه
یائیر الپید نخســت وزیر رژیم صهیونیستی به علت
تعطیلــی «آژانس مهاجرت یهــود» در صدد انجام
اقداماتی علیه مســکو اســت ،وزارت خارجه روسیه
اعــام کرده کــه فعالیتهای اخیــر کمک کننده
نیست و مســاله آژانس یهود یک اقدام قانونی است
نه سیاسی.به نوشته رسانههای صهیونیستی ،الپید
خواستار اتخاذ تدابیری از جمله توقف انتقال مالکیت
زمین کلیسای «الکساندر نوسکی» در قدس اشغالی
به روسیه ،مبادرت به اقداماتی برای کمک به اوکراین
و فراخواندن ســفیر اسرائیل در مسکو برای مشورت
شده اســت.الپید روز یکشنبه در نشستی با جمعی
از اعضای کابینه ،اقدام اخیر دولت روسیه در بستن
آژانس یهود در مســکو را «خطرناک» خواند و گفت
که این مســاله بر روی روابط دو طرف تاثیر خواهد
گذاشــت.به دنبال تشــدید تنش در روابط مسکو و
تل آویو پس از جنگ اوکراین ،وزارت دادگســتری
روسیه هفته گذشــته در دستوری خطاب به آژانس
یهود که به صورت نامه به این آژانس ارســال شده،
تمام فعالیتهای آن را در خاک روسیه ممنوع اعالم
کرده اســت.روزنامه صهیونیستی جروزالم پست در
این رابطه نوشــت که «دستور توقف فعالیت آژانس
یهود در روســیه موجب شده اســت که بسیاری از
یهودیان ساکن این کشور احساس کنند در معرض
تهدید و دستگیری هستند».بستن آژانس مهاجرت
یهود در روســیه به معنای کاهش چشمگیر و حتی
توقف مهاجرت صهیونیســت ها از روسیه به اراضی
اشغالی است.

از برنامه جامع اقدام مشترک به شمار میرفت.به گفته «رافائل
گروسی» ،پس از اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا
به خروج یکجانبــه از برجام (همراه با نقــض قطعنامه ۲۲۳۱
شورای امنیت ســازمان ملل) تصمیم گرفت ،ایران به تدریج و
پیوسته از تعهداتش خارج میشود.مدیرکل آژانس بین المللی
انرژی اتمی در این باره ادامه داد :امروز ما یک برنامه هســتهای
داریم که به شدت رشد کرده است ،بسیار بیشتر از سال .۲۰۱۵
این بدان معنا نیســت که ایران در حال ساخت سالح هستهای
است .فعالیت هستهای ایران نه فقط کمی بلکه کیفی نیز رشد
داشته اســت«.رافائل گروسی» در ادامه اضافه کرد :بنابراین ،ما
در شرایط بسیار ســختی قرار داریم ،زیرا ایران نه تنها قاطعانه
و با سرعت به جلو پیش میرود ،بلکه در عین حال دید آژانس
را در همه این حوزهها کاهش داده و این چیزی اســت که من
فکر میکنم در کنار موارد دیگر ،یک موقعیت حساس به شمار
میآید.این در حالیست که برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)
در سال  ۲۰۱۵از سوی  ۵عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل
و آلمان از یک سو و تهران از سوی دیگر امضا شد.گفتنی است
که با گذشت چند ماه از ادامه دور جدیدی از مذاکرات برچیدن
تحریمهای ضدایرانی ،آمریکا کماکان در نتیجه بخش بودن آن
کارشکنی میکند.

تازهترین نظرسنجی نشان می دهد؛

مردم آمریکا معتقدند به زودی باید علیه دولت اسلحه به دست بگیرند
تازهترین نظرسنجیها از مردم آمریکا نشان
میدهد اکثریت مردم ،دولت این کشــور را
نهادی فاســد و فریبکار میدانند که احتماال
بهزودی باید علیه آن دست به اسلحه شوند.
به گزارش خبرگزاری مهر ،نشــریه «هیل»
وابسته به کنگره آمریکا در گزارشی به استناد
به نظرســنجی «مؤسسه سیاســت دانشگاه
شــیکاگو» نوشــته که اکثریت آمریکاییها،
دولت این کشــور را دولتی فاسد میدانند و
تقریباً یک سوم از مردم میگویند احتماالً در
آیندهای نزدیک الزم است علیه دولت ،دست
به سالح ببرند.بر اساس نتایج این نظرسنجی
دو ســوم جمهوریخواهان و افراد مســتقل
گفتهاند دولت آمریکا «فاسد و فریبکار علیه
مردم عادی مثل من» اســت .و  ۵۱درصد از
کســانی که این نظر را تأیید کردهاند ،لیبرال
هستند.به نوشــته «هیل» ۲۸ ،درصد از کل
رأیدهندگان ،از جمله  ۳۷درصد از کســانی
که اســلحه دارند تأیید کردند که «احتماال
به زودی الزم اســت شــهروندان علیه دولت
اسلحه به دست بگیرند» ،دیدگاهی که حدود
 ۳۵درصــد از جمهوریخواهان و نزدیک به
 ۳۵درصد از مســتقلها ،با آن موافق بودهاند
و از هر پنج دموکرات ،یک نفر چنین نظری
را تأیید کرده است.یافتههای این نظرسنجی

پس از آن منتشر میشود که جلسات نهایی
اســتما ِع کمیته تحقیق مجلس نمایندگان
درباره شــورش  ۶ژانویــه  ۲۰۲۱در کنگره
آمریکا به پایان رســیده و این کمیته تالش
دارد دونالــد ترامــپ (رئیسجمهور ســابق
آمریکا) را در مرکز تالشها برای ســرنگونی
انتخابات ریاستجمهوری  ۲۰۲۰آمریکا قرار
دهد.طبق گزارش هیل ،علیرغم جلســات
استماع درباره حمله به ساختمان کنگره در ۶
ژانویه ،ترامپ همچنان حمایت بخش عظیمی
از جمهوریخواهان را با خود دارد؛ کسانی که
بیشتر نگران تورم ،مسئله آموزش ،و افزایش
جرم و جنایت در کشــور هستند تا حوادث

 ۶ژانویه.در این نظرســنجی  ۵۶درصد مردم
آمریکا گفتهاند انتخابات ریاســتجمهوری
 ۲۰۲۰عادالنــه و دقیق بــوده ،اما این عدد
در بین جمهوریخواهان  ۳۳درصد اســت.
نتایج این نظرســنجی نشان میدهد شکاف
بین محافظــهکاران و لیبرالها در سراســر
آمریکا در حال افزایش اســت و یک چهارم
آمریکاییهــا میگویند که دوســتان خود را
به خاطر سیاست از دســت دادهاند .بیش از
 ۷۰درصــد از جمهوریخواهــان و بیش از
 ۷۰درصــد از دموکراتهــا تأیید کردند که
جناح و طرف مقابلشــان «عموماً قلدرهایی
هستند که میخواهند عقاید سیاسیشان را

بر مخالفان خــود تحمیل کنند».طبق نتایج
بهدســت آمده از این نظرســنجی ،نیمی از
مردم آمریــکا معتقدند طرف مقابل ،به علت
منابعی که اطالعــات از آن دریافت میکند،
درباره سیاست اطالعات غلط و نادرست دارد.
بنا بر گزارش هیل ،این نظرســنجی دانشگاه
شــیکاگو از  ۱۹تا  ۲۳ماه مه ( ۲۹اردیبهشت
تا  ۲خرداد) و با شــرکت  ۱۰۰۰رایدهنده و
با حاشیه خطای مثبت یا منفی  ۳.۵۳درصد
انجام شــده اســت.نتایج این نظرسنجی در
حالی منتشر میشود که  ۳۱تیرماه نیز نتایج
نظرسنجی مشترک «برنامه تحقیقاتی مقابله
با خشــونت» و «مرکز تحقیقات خشــونت
دانشگاه کالیفرنیا» درباره وقوع جنگ داخلی
در آمریکا منتشــر شد .نتایج این نظرسنجی
نشان میدهد که  ۵۰.۱درصد از آمریکاییها
بر این باورند که در کشورشان به زودی جنگ
داخلی رخ خواهد داد .در مقابل ۴۷.۸ ،درصد
با نزدیک بودن آمریکا به جنگ داخلی مخالف
هســتند.همچنین دو سوم از آمریکاییها در
این نظرسنجی میگویند که «تهدید جدی»
در خصوص دموکراســی در کشورشان وجود
دارد و  ۹۰درصــد نیــز معتقدند که اهمیت
وجود دموکراسی در آمریکا« ،زیاد» یا «خیلی
زیاد» است.

«محمد شیاع السودانی» نخستوزیر عراق میشود؟

چارچوب هماهنگی شیعیان عراق که ائتالفی متشکل از احزاب
شیعه عراق بجز جریان صدر است ،پس از یک بنبست سیاسی
«محمد شیاع الســودانی» ،از رهبران حزب «الدعوه» را برای
تصدی پســت نخســتوزیری عراق معرفی کرد؛ چهرهای که
در دورههای مختلف ،ریاســت چند وزارتخانه را عهده دار بوده
است.به گزارش ایسنا ،به نقل از عربی ،۲۱چارچوب هماهنگی
شیعیان عراق دوشنبه شب در بیانیهای رسمی «محمد شیاع
السودانی» را به عنوان نامزد مورد توافق این جریان برای پست
نخستوزیری عراق معرفی کرد.وی یکی از دو نامزدی بود که
از سوی نوری المالکی ،رئیس ائتالف «دولت قانون» پیشنهاد
شده بود.محمد شیاع الســودانی یکی از رهبران حزب الدعوه
اســت که تا کنون چندین وزارتخانــه را مدیریت کرده و در
دولتهای متوالی ســمتهای زیادی داشته است.السودانی در
سال  ۱۹۷۰در بغداد متولد شــد و دارای مدرک لیسانس در
علوم کشــاورزی از دانشکده کشاورزی دانشگاه بغداد و مدرک
کارشناسی ارشد در رشته مدیریت است.السودانی در طول عمر
کاری خود چندین سمت از جمله شهردار شهر عماره در سال
 ۲۰۰۴را بر عهده داشــته است ،او ســپس در سال  ۲۰۰۵به
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عضویت شــورای استان میسان انتخاب شــد و پس از آن در
همین ســال مجددا ً نامزد تصدی پست فرمانداری میسان شد
و در نهایت برای این پست انتخاب شد.وی در دوره دوم دولت
نوری المالکی در ســال  ۲۰۱۰وزیر حقوق بشر شد .السودانی
ســال  ۲۰۱۱سمت سرپرســتی هیئت عالی ملی حسابرسی
و عدالت را عهدهدار شــد و ســپس در سال  ۲۰۱۳سرپرست
وزارت کشاورزی شد.نامزد نخست وزیری عراق در سال ،۲۰۱۴
چندین سمت موقت دولتی را برعهده داشت که مهمترین آنها

ریاست موسسه زندانیان ،وزیر مهاجرت و آوارگان ،وزیر دارایی
و همچنین وزیر کار و امور اجتماعی هستند.السودانی سپس در
سال  ۲۰۱۵سمت سرپرست وزارت بازرگانی را بر عهده گرفت
و در سال  ۲۰۱۶سرپرست وزارت صنعت شد.وی به مدت سه
ســال در سالهای  ۲۰۱۷تا  ۲۰۱۹عضو هیئت مدیره سازمان
بینالمللــی کار بود و برای اولین بار در تاریخ وزارت صنعت به
عضویت کمیته آزادیهای اتحادیههای کارگری سازمان عربی
کار انتخاب شد.وی به اتفاق آرا به مدت دو سال از سال ۲۰۱۷
تا  ۲۰۱۸نیز به عنوان رئیس هیئت مدیره سازمان عربی کار در
قاهره انتخاب شد.السودانی در حال حاضر نیز رئیس کمیسیون
عالی ملی استخدامی و رئیس شورای کار و امور اجتماعی است.
اینک حدود  ۹ماه از انتخابات عراق که در اکتبر ســال گذشته
برگزارشد ،میگذرد و مجلس این کشور هنوز موفق به انتخاب
س جمهوری و نخســتوزیر جدید نشــده است .بنبست
رئی 
سیاســی کشــور زمانی اوج گرفت که پیروز اصلی انتخابات،
مقتدی صدر ،با رئیس مجلس ،محمد الحلبوسی (رهبر جریان
اصلی سنیهای عرب عراق) و حزب دموکرات کردستان عراق
به رهبری مسعود بارزانی ،ائتالف کرد.

گزیده خبر
اردوغان :سوریه به النهای برای تروریستها تبدیل شده است

ایران و روسیه موضع خود را مشخص
کنند

رئیسجمهور ترکیه با بیان اینکه سوریه به النهای برای گروههای تروریستی
تبدیل شده است ،از روسیه و ایران خواست موضعی شفاف در قبال سوریه
اتخاذ کنند.به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم ،رجب طیب اردوغان
رئیسجمهور ترکیه دوشنبهشب در سخنانی در برنامه زنده تلویزیون دولتی
ترکیه «تیآرتی» اظهار داشت که سوریه به النهای برای گروههای تروریستی
تبدیل شــده است و دو کشور روسیه و ایران باید در این خصوص رویکرد و
نگرش خود را مشــخص کنند.رئیس جمهور ترکیه در ادامه به حمالت در
دهوک عراق اشــاره کرد و گفت که پ.ک.ک .بار دیگر چهره واقعی خود را
نشان داده است.رجب طیب اردوغان تصریح کرد :آمریکا با «یگانهای مدافع
خلق ُکرد» ( )YPGدر داخل چاهی که کنده است ،خواهد افتاد .شرق فرات
اکنون در وضعیت ناخوشایندی قرار دارد و آمریکا باید آنجا را ترک کند.وی
همچنین درباره عضویت ســوئد و فنالند در ناتو گفت :تا زمانی که این دو
کشــور مانع از فعالیت گروههای تروریستی علیه ترکیه نشوند ،نباید انتظار
داشــته باشــند که آنکارا با عضویت آنها در ناتو موافقت کند.وی همچنین
درباره توافقنامه انتقال غالت گفت :ما از همگان انتظار داریم که به تعهدات
خود پایبند باشند و به مسئولیتشــان عمل کنند؛ چرا که شکست در این
توافق بهضرر همه ما خواهد بود.

شورای امنیت حمله دهوک در شمال عراق
را محکوم کرد

اعضای شــورای امنیت ســازمان ملل حمله  ۲۰ژوئیه در استان دهوک در
شمال عراق که منجر به کشته شدن دست کم  ۹غیرنظامی از جمله کودکان
شد به شدت محکوم کردند.به گزارش ایسنا ،به نقل از شفق نیوز ،اعضای این
شورا دوشنبه شب در بیانیهای حمایت خود را از عراق اعالم کردند و از همه
کشورهای عضو خواستند تا فعاالنه با دولت عراق و سایر مقامات مربوطه برای
حمایت از تحقیقات درباره این حمله همکاری کنند.اعضای شورای امنیت
همچنین حمایت خود را از اســتقالل ،حاکمیت ،وحدت و تمامیت ارضی
عراق تجدید کردند.مقامات عراقی پس از بمباران یک گردشگاه توریستی در
دهوک ،ترکیه را به «نقض آشکار حاکمیت عراق» متهم کردند .این درحالی
است که ترکیه مســئولیت این حمله را رد و گروههایی را که «تروریست»
توصیف کرده ،متهم کرد که پشت این حمله هستند.این درحالی است که
رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهور ترکیه در تازهترین مصاحبه خود گفته
که ســازمانهای تروریستی پشت این حمله هســتند.وی افزود :این حمله
توســط تروریستها برای آسیب رساندن به روابط ترکیه و عراق انجام شده
است.رئیس جمهور ترکیه با بیان اینکه آنکارا ،متحدان خود در ناتو از جمله
آمریکا و مقامات عراقی را از موضعش در قبال این حمله مطلع کرده است،
افزود :از عراق خواستیم در دام تبلیغاتی شبه نظامیان کرد ،نیفتد.پیش از این
فواد حسین ،وزیر امور خارجه عراق اعالم کرده بود که شورای امنیت برای
بررسی «حمالت ترکیه» به خاک عراق جلسه اضطراری برگزار می کند.
آمریکا:

چین میانمار را تحت فشار بگذارد

پس از اینکه مقامات نظامی میانمار چهار فعال دموکراســیخواه را به اتهام
ارتکاب «اقدامات تروریســتی» اعدام کردند ،ایاالت متحده گفت که دیگر
نمیتواند «همچون ســابق رابطهای عادی» با میانمار داشــته باشد و برای
مجازات ارتش این کشور ،گزینههایی روی میز دارد.به گزارش ایسنا ،به نقل
از خبرگزاری رویترز« ،ند پرایس» ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در
کنفرانس مطبوعاتی خود از همه کشورها خواست فروش تجهیزات نظامی
بــه میانمار را ممنوع کنند و «از اعطــای هرگونه اعتبار بین المللی به این
رژیم خودداری کنند .« ».او گفت که ایاالت متحده در حال بررســی «همه
گزینهها» برای قطع درآمد این رژیم اســت.ند پرایس در پاســخ به سوالی
مبنی بر اینکه آیا دولت جو بایدن ،رئیسجمهوری آمریکا اقداماتی اضافی و
تحریمهایی را علیه صنعت گاز میانمار در نظر دارد ،گفت که تمامی گزینهها
روی میز هستند.پرایس افزود« :با این حجم از جنایات وحشتناکی که ارتش
میانمار مرتکب شده است ،همچون سابق روابط عادی با این رژیم نخواهیم
داشت».وی همچنین از چین خواسته است تا فشارها را بر میانمار افزایش
دهد .او گفت چین میتواند بیش از هر کشور دیگری میانمار را تحت تاثیر
قرار دهد .ما از کشــورهای سراسر جهان می خواهیم که کارهای بیشتری
انجام دهند .ما نیز کارهای بیشتری انجام خواهیم داد».وی در عین حال از
مجمع کشورهای جنوب شرق آسیا (آسهآن) خواست تا منع ورود نمایندگان
ارتش میانمار به نشســتهای منطقهای را حفظ کنداما ســخنگوی وزارت
خارجه چین گفت چین در امور داخلی دیگر کشورها دخالت نمی کند.ژائو
لیجیان در پاسخ به سوالی درباره اعدام ها گفت که میانمار باید از قوانین و
قانون اساسی خود برای حل اختالفات استفاده کند پرایس گفت که با رژیم
حکومت نظامی در میانمار ،معروف به برمه« ،هیچ کار معمولی» وجود ندارد
در همین حــال آنتونی بلینکن ،وزیر امور خارجه آمریکا ،اعدام چهار تن از
فعاالن دموکراسیخواه و رهبران منتخب میانمار را محکوم و این اقدام ارتش
را «شــنیع» خواند.در بیانیه بلینکن آمده اســت« :حاکمان نظامی میانمار
خشــونت علیه مردم خود را ادامه دادهاند ،بیش از  ۲۱۰۰نفر کشته ،بیش
از  ۷۰۰هزار نفر را آواره کرده و هزاران نفر از مردم بیگناه از جمله اعضای
جامعه مدنی و روزنامهنگاران را بازداشت کرده است».

info@sobh-eqtesad.ir

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،صبح ایران

www.sobh-eqtesad.ir
sobhe-qtesad

@sobheqtesad

چهارشنبه  5مرداد  27 1401ذی الحجه  27 1443جوالی 2022

@sobheqtesad

تهران ،بلوار مرزداران  ،انتهای خیابان گلستان  ،کوی پژوهش پالک 13

 8صفحه سال هفدهم شماره 4961

صاحب امتیاز  :موسسه سخن گستر مدیر مسئول  :فاطمه لشکری

کد شبا 654-2008:

کد پستی 1463777746:

تحریریه  44253450:روابط عمومی  44253448:فکس  44253395 :بازرگانی  44253335-9 :توزیع  44253450 :فکس  44253234 :توزیع :موسسه سخن گستر چاپ :هنر سرزمین سبز

چهره روز

ره زمان آشفتهدل انمم کند

چون شود راز دل من آش کار

داریوش فرضیایی
داریــوش فرضیایی (زادهٔ  ۱مــرداد  ۱۳۵۲در تهران)
مجری و برنامهســاز بخش کودک و نوجوان تلویزیون
ایران اســت که بیشــتر با نام هنریاش ،عمو پورنگ
شناخته میشود .داریوش فرضیایی متولد یک مرداد
 ۱۳۵۲در تهران اســت و فرزند آخر خانواده اســت.
مادرش اهل گیالن است و پدرش آذری سراب است.
تسلط او به زبانهای گیلکی و ترکی آذربایجانی است
و اســتفاده او از این دو زبان در برنامههایش به همین
دلیل است .او تحصیالت خود را در رشته گرافیک ادامه
داد و با مدرک کارشناســی از دانشگاه فارغالتحصیل
شــد .او در  ۲۹خرداد  ۱۳۹۳پدرش را از دســت داد.
از ســال  ۱۳۷۳وارد صدا و سیما شد و فعالیت خود را
با گزارشــگری رادیو آغاز کرد .پس از آن در برنامه عصر جمعه با رادیو در تیپهای مختلفی ظاهر
شد که شاخصترین آنها «گل پسر» و «ننه بلقیس» بود .در سال  ۱۳۷۶با برنامه «ما و شما» که
به انیمیشنهای درخواستی بچهها اختصاص داشت وارد دنیای تصویر و تلویزیون شد .سال ۱۳۷۸
با مجموعه «تورنگ و پورنگ» بین بچهها چهره شــد و پس از آن در ســال  ۱۳۸۰با اجرای برنامه
کودک و نوجوان و نام هنری «عمو پورنگ» بین مخاطبان کودک و بزرگســال محبوبیت یافت .از
دیگر کارهای فرضیایی میتوان به «شــبکه بیطرف»« ،یکی و تکــی»« ،باز باران با طراوت» و…
اشاره کرد .وی به همراه امیرمحمد در برنامهای که صداوسیما با همکاری اداره راهنمایی و رانندگی
تدارک دیده بود (همیار پلیس) به عنوان مجری و بازیگر ایفای نقش کردهاست .این دو باز با هم در
برنامههای دیگری چون «بوســتان دوستان پورنگ» و «هزار و شصت و شونزده» و «کتابخانه عمو
پورنگ» همکاری خود را ادامه دادند.

پیشنهاد

رگ هب زبم عشق بنشاند رما

ٔ
ات نبیند دیده من روی غیر

نب
ات ینم نیز روی او هب خواب

یش
از ربای وصف روی خو تن

فرهنگ

یک هنرمند در حال ترسیم یک تابلوی نقاشی شنی در ساحل شهر دوبی

ورزشی

بازگشت رونالدو به شهر منچستر
فوق ســتاره پرتغالی منچستر یونایتد به زودی نشستی با تن هاگ خواهد داشت تا درباره آینده خود تصمیم نهایی را بگیرد.به گزارش
ایسنا و به نقل از اسپورت ،کریستیانو رونالدو بعد از پشت سرگذاشتن تعطیالت تابستانی خود به شهر منچستر برگشته است.منچستر
یونایتد برای برگزاری اردوی تابستانی خود راهی تایلند و بعد از آن استرالیا شد و چند بازی دوستانه را هم برگزار کرد .کریستیانو رونالدو
در این سفر شیاطین سرخ را همراهی نکرد و همین باعث شد تا خبرهای زیادی درباره جدایی او به گوش برسد.رونالدو بعد از جدایی
از یوونتوس تصمیم گرفت که با عقد قراردادی دو ساله بار دیگر پیراهن منچستر یونایتد را برتن کند .او فصل بسیار خوبی را با تیمش
سپری کرد و در  ۳۷سالگی نشان داد که همچنان از آمادگی بدنی باالیی برخوردار است.آمار رونالدو در بازگشت به یونایتد خوب بود و
عنوان بهترین گلزن و بازیکن فصل تیمش را هم به دست آورد با این حال شیاطین سرخ باوجود تغییر در نیمکت ،ناامید کننده ظاهر
شدند و در پایان نتوانستند سهمیه لیگ قهرمانان اروپا را به دست آورند و همین باعث شد تا زمزمه های زیادی درباره جدایی رونالدو به
گوش برسد.باشگاه منچستر یونایتد اعالم کرد که رونالدو به خاطر مشکالت خانوادگی در تور تابستانی تیمش شرکت نکرد .این درحالی
است که بیشتر رسانه ها نوشتند که او از وضعیت خود در تیم ناراضی است و به همین خاطر به دنبال جدایی و انتخاب تیم جدید است.

بعد ازان پوشیده پیغامم کند

اپسبان خویش رب بامم کند
ٔ
باده توحید رد کامم کند

سالها ب یخواب و آرامم کند
ٔ
شهره آافق و ایامم کند

کشف ارتباط میان نوعی عفونت
لثه و ابتال به بیماری آلزایمر
محققان به ارتباط میان ابتال به بیماری آلزایمر با نوعی بیماری که
باعث عفونت لثه میشــود ،پی بردهاند.به گزارش ایسنا و به نقل از
تکاکسپلوریست ،بیماری آلزایمر یک اختالل نوروپاتولوژیک(آسیب
عصبی) اســت که باعث از دســت رفتن حافظه و ایجاد اختالالت
شناختی و در نتیجه تخریب بافت مغز به دلیل التهاب و سایر عوامل
خطر میشــود .بیماری آلزایمر شایعترین نوع زوال عقل در سنین
باال است.عفونت در لثه نیز میتواند بر سالمت کلی لثه و استخوان
فک تأثیر بگذارد و منجر به بیماری پریودنتیت( )Periodontalشود.
بیمــاری پریودنتیت عمدتاً از عدم رعایت بهداشــت دهان و دندان
نشــات میگیرد که باعث از دســت دادن دندان میشود .باکتری
عامل بیماری پریودنتیــت ،فوزوباکتریوم نوکلئاتوم(Fusobacterium
 )nucleatumیــا به اختصار « »F. nucleatumنــام دارد .این باکتری
دهانی ،گ َِرم منفی و بیهوازی است .پریودنتیت یک شکل شدید از
بیماری لثه است که زمانی رخ می دهد که التهاب لثه در محلی که
دندان را در خود نگه میدارند ،گسترش مییابد.تحقیقات جدیدی
که توســط دانشمندان و همکارانشان در دانشــگاه تافتز( )Tuftsدر
مجله « »Frontiers in Aging Neuroscienceمنتشر شده است نشان
میدهد که باکتری « «F. nucleatumمیتواند باعث التهاب عمومی
شدید شود که نشانهای از بیماریهای سیستمیک مختلف از جمله
دیابــت نوع  ۲و بیماری آلزایمر اســت.بیماریهای سیســتمیک،
بیماریهایی هستند که بهطور همزمان چند اندام و بافت گوناگون
در بدن یا تمام بدن را مورد هدف قرار میدهند.

تخت گاز
راه حلی که ممکن است
به طاسی پایان دهد

یکی دیگر از «رفقای خوب» درگذشت
«پل ســوروینو» بازیگر فیلم سینمایی معروف «رفقای
خوب» و ســریال «نظم و قانون» در ســن  ۸۳سالگی
درگذشت.به گزارش ایسنا به نقل از ددالین ،این بازیگر
آمریکایی پس از چند ســال دســت و پنــج نرم کردن
با مشــکالت مربوط به ســامت ،در ســن  ۸۳سالگی
درگذشــته است« .پل آنتونی ســوروینو» در  ۱۳آوریل
 ۱۹۳۹در بروکلین نیویورک متولد شد و سابقه بازی در
فیلم های سینمایی چون «رفقای خوب»« ،نیکسون»،
«دیک تریسی»« ،ســرخ ها»« ،لمسی از عزت» و بازی
کرد و در تلویزیون سابقه بازی سریال «نظم و قانون» را
داشــت و در تئاتر برادوی نیز در نمایشهایی چون «آن
فصل قهرمانی» به روی صحنه رفته بود« .سوروینور کار
خود را به عنوان یک کپی رایتر تبلیغاتی آغاز کرد و قبل از اینکه در ســال  ۱۹۶۴در نمایش موزیکال
« »Bajourدر برادوی نقش آفرینی کند ،در آکادمی موسیقی و دراماتیک آمریکا حضور یافت .شش سال
بعد او در اولین فیلمش به نام «پوپا کجاست؟» ساخته «کارل رینر» ظاهر شد و در سال  ۱۹۷۱نقش
مکمل را در فیلم تحسین شده «وحشت در نیدل پارک» با بازی «آل پاچینو» ایفا کرد.او برای بازی
در نمایش «آن فصل قهرمانی» به کارگردانی «جیسون میلر» در سال  ۱۹۷۲در برادوی مورد تحسین
منتقدان قرار گرفت و برای آن نامزد جایزه تونی شــد و بعدها نقش خود را در نســخه سینمایی این
نمایش هم تکرار کرد«.ســوروینو» همچنین نقش آفرینی درخشانی در فیلم نامزد اسکار « لمسی از
«سرخ ها بازی کرد ،اما
عزت» داشت و در سال  ۱۹۸۱در فیلم رفیق دیرینه خود «وارن بیتی» با عنوان ُ
شاید بتوان او را بیشتر به خاطر بازی در نقش «پل سیسرو» با نام مستعار بیگ پائولی در فیلم «رفقای
خوب» از «مارتین اسکورسیزی» به یاد آورد.

با دل آشفته رد دامم کند

از هر دری خبری

آزادی یا مرگ
کتاب آزادی یا مرگ یکی دیگر از شاهکارهای نویسنده
یونانی ،نیکوس کازانتزاکیس اســت .او در این کتاب به
مفهــوم آزادی پرداختــه و در کنار تعریــف دوباره آن،
دنیایی پر از مهر و کینه ،پر از نور و آتش و پر از شجاعت
خلق کرده .برای درک بهتر این رمان الزم است در ابتدا
مقدمــهای از تاریخ جزیره کرت که زادگاه کازانتزاکیس
نیز میباشد ارائه دهیم و سپس به خود کتاب بپردازیم.
نیکوس کازانتزاکیس در  ۱۸۸۳در شــهر کاندی ،مرکز
جزیره کرت ،به دنیا آمد .دوران کودکیاش در گرماگرم
جنگهای میهنی کرتیان با اشغالگران عثمانی گذشت و
تاثیرات وطنپرستانه شدیدی که کازانتزاکیس جوان از
قهرمانــان آن جنگها پیدا کرد در مجموعه آثارش و به
خصوص در رمان آزادی یا مرگ منعکس شــده اســت .در دوران جنگ وارد خدمت نظام شد و پس از
آن دوران ســفرهایش آغاز شد .مدتی وارد دنیای سیاست شد ولی نهایتا دوباره به کار محبوبش یعنی
به نویســندگی روی آورد .در جوانی به سوسیالیسم عالقه داشت اما بیش از هر چیزی یک انسان آزاد
بود و زیر بار هیچ مکتبی نرفت .خود نیز بنیانگذار هیچ مکتبی نیست .کازانتزاکیس در واقع بیش از هر
چیز «کرتی» است و خصایص روحیاش ،خصایص روحی مردم کرت است.جزیره کرت ،موقعیت کامال
استراتژیکی در مدیترانه دارد و در طور تاریخ بیش از هر جای دیگری بر سر آن جنگ و جدال در گرفته
اســت .این جزیره محل تالقی سه قاره آسیا ،آفریقا و اروپاســت .در طول تاریخ این جزیره بارها مورد
هجوم قرار گرفته اما در اینجا ما روی اواخر قرن هفدهم متمرکز خواهیم بود چراکه اتفاقات کتاب نیز
در این زمان رخ میدهد .باید اشاره کنیم که پای ترکان عثمانی در سال  ۱۶۴۵به این جزیره باز شد و
آنها اسالم را همراه خود آوردند.... .

گنجینه

آئودی  Q6رسما ً معرفی شد ،بزرگترین شاسیبلند ارباب حلقهها
آئودی جدیدترین شاســیبلند خود با نام  Q6را معرفی کرده است .مراسم رونمایی این خودرو که از طریق جوینت ونچر آئودی
سایک تولید میشود و برای بازار چین در نظر گرفته شده بهطور همزمان در شانگهای و پکن برگزار شده است Q6 .یک کراساوور
فول ســایز است که مهندسی آلمانی را با عناصر طراحی چینی ترکیب میکند .این خودرو پس از  L A7و  E-Tron Q5سومین
محصول آئودی سایک محسوب میشود .این خودرو هیچ ارتباطی با  E-Tron Q6که در آینده به بازار خواهد آمد ندارد Q6.کام ً
ال
مطابق با سلیقهٔ چینیها طراحی شده و این موضوع را در ظاهر آن با چراغهای جلوی دوقسمتی که بخش باالیی آنها توسط
یک نوار باریک  LEDبه هم متصل شدهاند به همراه چراغهای سراسری عقب و خروجیهای هوای تزئینی روی سپر عقب بهوضوح
میتوان دید .این خودرو با  ۵,۰۹۹میلیمتر طول ۲,۰۱۴ ،میلیمتر عرض و  ۱,۷۸۴میلیمتر با فاصلهٔ محوری  ۲,۹۸۰میلیمتر،
حتی از  Q7هم بزرگتر است و بنابراین بزرگترین شاسیبلند آئودی لقب خواهد گرفت .بااینحال ،برخالف  Q7که از پلتفرم
 MLB Evoگروه فولکسواگن استفاده میکند Q6 ،روی پلتفرم  MQB Evoساخته شده که با خودروهایی مثل گلف ،آئودی A3
و همینطور مدلهای مخصوص چین همچون فولکسواگن الماندو و تاالگون مشترک است.

پژوهشــگران آمریکایی در بررســی جدید خود دریافتهاند که تقلید از
عملکرد نوعی پروتئین موجود در بدن ممکن است راهحلی برای درمان
طاسی باشــد.به گزارش ایســنا و به نقل از نوروساینس نیوز ،پژوهش
جدیدی که در «دانشگاه کالیفرنیا ،ریورســاید»( )UC Riversideانجام
شده اســت ،نشان میدهد یک ماده شــیمیایی میتواند کلیدی برای
کنترل زمان تقسیم سلولهای فولیکول مو و زمان مرگ آنها باشد .این
کشف نه تنها میتواند طاســی را درمان کند ،بلکه در نهایت به ترمیم
زخم سرعت میبخشد زیرا فولیکولها منبع سلولهای بنیادی هستند.
بیشــتر سلولهای بدن انسان ،شــکل و عملکرد خاصی دارند که طی
فرآیند رشــد جنینی تعیین میشود و تغییر نمیکند .به عنوان مثال،
یک ســلول خونی نمیتواند به سلول عصبی تبدیل شود یا برعکس .با
وجود این ،ماجرا در مورد سلولهای بنیادی تفاوت دارد و آنها میتوانند
به انواع دیگری از ســلولها تبدیل شوند .سازگاری آنها باعث میشود
که برای ترمیم بافت یا اندامهای آسیبدیده ،سودمند باشند«.کیشوان
وانگ»( ،)Qixuan Wangزیستشناس ریاضی و نظری دانشگاه کالیفرنیا،
ریورســاید و از پژوهشــگران این پروژه گفت :در داستانهای علمی-
تخیلی ،وقتی زخم شخصیتها به سرعت بهبود مییابد ،ایده این است
که ســلولهای بنیادی این امکان را فراهم میکنند .در زندگی واقعی،
پژوهشهــای جدید ،ما را به درک رفتار ســلولهای بنیادی نزدیکتر
میکنند تا بتوانیم بهبود زخم را کنترل کنیم و آن را ارتقا دهیم.کبد و
معده در واکنش به زخمها ،خود را بازسازی میکنند .با وجود این ،گروه
وانگ ،فولیکولهای مو را مورد بررسی قرار دادند زیرا این فولیکولها تنها
اندام در بدن انسان هستند.

