
سقف ریالی داروخانه ها برداشته شد
مدیرعامل ســازمان بیمه ســامت از برداشته شــدن سقف ریالی 
داروخانه هــا در راســتای اجرای کامل طرح دارویــاری خبر داد.به 
گزارش ایســنا، دکتر محمد مهدی ناصحــی درباره پرداخت ریالی 
داروخانه هــا در طرح دارویاری گفت: تغییر خوبی را ســازمان بیمه 
ســامت برای اجــرای بهتر طــرح دارویاری انجام داده اســت. به 
این صورت کــه برای اینکه هزینه های پرداختی توســط مردم در 
داروخانه ها کاما ثابت بماند، ســقف ریالی داروخانه ها را برداشتیم 
که با افزایش ســهم ســازمان و افزایش مابه التفاوت ارزی یا همان 
یارانه دارو، نســخی با قیمت جدید مشکلی ایجاد نکنند.وی با بیان 
اینکه به طور کلی سقف ریالی داروخانه ها برداشته شده است، گفت: 
کلیه نسخی که به داروخانه ها می رود، می تواند از سوی داروخانه ها 
پیچیده و به صورت الکترونیک به سازمان بیمه سامت ارسال شود 
و ما هم بدون هیچ کســوری این نسخ را پرداخت می کنیم.ناصحی 
گفت: پیش از این با مقررات و قوانینی وجود داشته یا به دلیل اعمال 
مدیریت برای برخی داروخانه هایی که مشــکاتی که از نظر قانونی 
داشتند، سقفی برای برخی داروخانه های قرار دادیم، اما در راستای 
اجرای کامل طرح دارویاری این سقف را برداشتیم تا مردم بتوانند از 

همه داروخانه ها در دریافت دارو استفاده کامل داشته باشند.
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وزیر امور خارجه کشورمان گفت: جمهوری اسامی ایران با تکیه بر اراده و توان داخلی خود به موفقیت های چشمگیر و دستاوردهای بزرگی در حوزه های مختلف 
دست یافته است.به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان صبح دیروز )چهارشنبه( در از طریق ارتباط تصویری در بیستمین 
نشست شورای وزیران سازمان دی ۸ سخنرانی کرد.متن سخنرانی وزیر امور خارجه کشورمان به شرح زیر است:برادر عزیزم جناب آقای ابوالکام عبدالمومن،وزیر 
محترم امور خارجه جمهوری خلق بنگادش خرسندم در بیستمین نشست شورای وزیران سازمان همکاری اقتصادی هشت کشور در حال توسعه )دی ۸( در کشور 

دوست و برادر بنگادش شرکت می نمایم. از میزبانی عالی این نشست تشکر می کنم. همچنین....
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امیرعبداللهیان:

علی رغم تحریم ها دستاوردهای بزرگی داشتیم
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شیوع آبله میمونی تا چه میزان 
نگران کننده است؟

با اعام وضعیت اضطراری بهداشــت جهانی برای آبله میمونی این 
پرسش مطرح است که شیوع این بیماری تا چه میزان نگران کننده 
است؟به گزارش ایسنا، اوایل این هفته »تدروس آدهانوم«، دبیر کل 
سازمان جهانی بهداشــت اعام کرد که شیوع سریع بیماری آبله 
میمونی یک وضعیت اضطراری بهداشت جهانی است که باالترین 
ســطح هشدار این سازمان به حساب می آید.این ویروس اولین بار 
در میمون ها شناسایی شد و بیشتر از طریق تماس نزدیک با فرد 
آلوده منتقل می شود. تا سال جاری، این بیماری ویروسی به ندرت 
در خارج از آفریقا که بومی است گسترش داشته است. اما گزارش ها 
از شناسایی تعداد معدودی از موارد ابتا در انگلیس در اوایل ماه مه 
نشان داد که شیوع این بیماری به اروپا منتقل شده است.از آن زمان 
تاکنون موارد ابتا در بیش از ۷۵ کشور جهان از ۱۸ هزار مورد فراتر 
رفته و تاکنون پنج مورد مرگ و میر ناشی از این بیماری که همه 

آنها در آفریقا رخ داده، گزارش شده است.

شیوع آبله میمونی چقدر خطرناک است؟
آبله میمونی بیماری ویروســی اســت که معموال عائم خفیفی از 
جمله تب، درد و بثورات پوستی ایجاد می کند. طبق اعام سازمان 
جهانی بهداشــت، افراد در مدت دو تــا چهار هفته بهبود پیدا می 
کنند.آبله میمونی بیشــتر از طریق تماس نزدیک پوستی با فردی 
که بثورات پوســتی فعال دارد و همچنین از طریق تماس با لباس  
یا وســایل آلوده پخش می شود. این بیماری همچون کروناویروس 
که موجب بیماری کووید-۱۹ شد به آسانی منتقل نمی شود.دکتر 
مارتین هیرش از بیمارستان عمومی ماساچوست گفت: کووید-۱۹ 
از راه تنفس منتقل می شــود و بســیار عفونی است. به نظر نمی 
رسد این موضوع در مورد آبله میمونی نیز صحیح باشد. خطر آبله 
میمونی در سطح جهانی متوسط   است، به جز در اروپا که سازمان 

جهانی بهداشت خطر شیوع بیماری را باال ارزیابی کرده است.

چرا شیوع آبله میمونی وضعیت اضطراری اعالم شد؟
مقامات بهداشت چند کشور از سازمان جهانی بهداشت درخواست 
کرده بودند تا آبله میمونی را به دلیل تشــدید سریع موارد ابتا و 
نگرانی از اینکه این بیماری ممکن اســت در کشــورهای بیشتری 
بومی شود، به عنوان وضعیت اضطراری معرفی کند.اعام وضعیت 
اضطــراری با هدف تقویــت اقدامات جهانی و همــکاری در همه 
زمینه ها از آزمایش گرفته تا تولید و توزیع واکسن و روشهای درمان 
اســت.میزان مرگ و میر ناشی از شــیوع آبله میمونی در گذشته 
حدود یک درصد بوده اما تاکنون شــیوع اخیر در کشورهای غیر 
بومی کمتر کشــنده بوده است و بسیاری از آنها از زیرساخت های 
درمانی و بهداشتی قوی تری برخوردار هستند.متخصصان در تاش 
هستند تا مشخص شود چه عاملی باعث افزایش موارد ابتا شده و 
آیا وضعیت ویروس تغییر کرده است. به گفته کارشناسان افزایش 
سفرهای جهانی و همچنین تغییرات آب و هوایی به طور کلی ظهور 

و گسترش ویروس ها را تسریع کرده است.

اقدامات پیشگیرانه
متخصصــان تاکید دارند که افراد باید از تماس نزدیک با فردی که 
عائم مشکوک به آبله میمونی را دارد، خودداری کنند. افرادی که 
مشکوک به این بیماری هستند باید قرنطینه شوند و مراقبت های 
پزشکی دریافت کنند. همچنین تزریق واکسن آبله میمونی به افراد 
در معرض خطر و افــرادی که اخیرا در تماس نزدیک با فرد آلوده 

بوده اند، توصیه شده است.

واکسن آبله میمونی
یک واکسن قدیمی موسوم به ACAM۲۰۰۰ وجود دارد اما مصرف 
آن به دلیل احتمال بروز عوارض جانبی شــدید محدود شده است. 
هرچند شرکت باوارین نوردیک اعام کرده که می تواند ساالنه ۳۰ 

میلیون ُدز واکسن از جمله آبله میمونی تولید کند.

درمان
به گزارش خبرگزاری رویترز، عائم آبله میمونی اغلب در مدت چند 
هفته خود به خود برطرف می شود. بیمار ممکن است برای عفونت 

های باکتریایی ثانویه مایعات بیشتر و دارو دریافت کند.

سخنگوی دولت: 
امکان وثیقه گذاری سهام برای دریافت تسهیالت بانکی 

فراهم می شود
به گــزارش خبرنگار حوزه دولــت خبرگزاری فــارس، علی بهادری 
جهرمی، سخنگوی دولت ظهر دیروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در 
جمع خبرنگاران گفت: در جلسه دولت ۲۰ مصوبه داشتیم.سخنگوی 
دولت گفت: وزیر اقتصاد از سامانه ای که آماده شده گزارش خوبی داد 
که امروز یا طی روزهای آینده رونمایی می شود. از طریق این سامانه، 
امکان وثیقه گذاری سهام بورسی برای سهام داران بورسی برای دریافت 
تسهیات بانکی فراهم می شود؛ یعنی همه مردمی که در بورس سهام دارند می توانند برای دریافت 
تســهیات بانکی از این سهام استفاده کنند.وی دیگر اقدام دولت را جدیت برای اصاح مسیر نظام 
بانکی در حوزه اعطای تسهیات اعام کرد.بهادری جهرمی عنوان کرد: طرح دارویار  با مسیر خوبی 
در حوزه داروی های داخلی کار خودش را آغاز کرد و کســانی که نسخه دارند هیچ افزایش قیمتی 
نخواهند داشت.وی با اشاره به نهضت ملی مسکن گفت: با توجه به اینکه برای تحقق این مهم نیاز به 
زمین است، ۲ شهر جدید در استان های آذربایجان غربی و فارس ایجاد خواهند شد.وی درباره آیین 
نامه قانون رتبه بندی معلمان گفت: هیات تطبیق مجلس شــورای اسامی ایراداتی را متوجه آیین 
نامه کرده بود که این ایرادات امروز در جلسه دولت مطرح شد؛ بخشی از این ایرادات با نظر معاونت 
حقوقی و وزیر آموزش و پرورش و ســایر بخش های مرتبط مورد اصاح قرار گرفت؛ بخشــی از این 
ایرادات هم نیازمند بحث بیشــتری بود که به کمسیون ارجاع شد تا پس از بررسی به صحن دولت 
جهت تصویب بیاید اما کلیت آن به تصویب رســیده و قابلیت اجرایی شدن دارد.سخنگوی دولت با 
اشاره به آغاز طرح دارویار گفت: این طرح با مسیر خوبی کار خود را با داروهای داخلی تجویز شده، 
بدون پرداخت از جیب بیمــاران آغاز کرد.بهادری جهرمی ادامه داد: این طرح علیرغم تقویت نظام 
بیمه از تولیدکنندگان داروهای داخلی نیز حمایت می کند.وی خاطر نشــان کرد: وزارت بهداشت 
در این زمینه پیشــنهاداتی را ارائه کرد که مالیات بر ارزش افزوده در حوزه واردات دارو و تجهیزات 
پزشکی برای توسعه این طرح کاهش پیدا کند.سخنگوی دولت در مورد نهضت ملی مسکن نیز بیان 
داشــت: با توجه به اینکه ساخت و ساز این حجم از مسکن نیازمند زمین های مناسب است، امروز 
به پیشنهاد وزارت راه و مسکن ایجاد ۲ شهر جدید به عنوان شهرهای گلمان و تابناک به ترتیب در 
اســتان های آذربایجان غربی و فارس به تصویب دولت رسید.بهادری جهرمی عنوان کرد: در جلسه 
امروز دولت از آیین نامه ای حمایت کرد که ســه دهک پایین درآمدی از پرداخت حق بیمه معاف 
شوند و دولت این حق بیمه را پرداخت کند.وی افزود: به منظور تقویت نقش پژوهش در حل مسائل 
کشــور، تقویت ارتباط حوزه های صنعت، معدن و سایر حوزه ها با دانشگاه و موثرتر کردن پژوهش 
های کشــور در این حوزه ها، آیین نامه ای به تصویب دولت رســید که مطابق آن صندوق شورای 
عالی علوم، تحقیقات و فناوری ایجاد شــد که 4۰ درصد از هزینه امور پژوهشی بانک ها و موسسه 
های انتفاعی وابســته به دولت را تجمیع و از طریق آن صندوق بتواند حامی هدایت پژوهش کشور 
به ســمت حل مسائل اساسی کشور باشد.سخنگوی دولت ادامه داد: مطابق همین مصوبه در حوزه 
فرهنگ نیز به پیشــنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی مصوباتی داشتیم. در راستای احکامی که به 
پیشنهاد دولت در بودجه مقرر شده بود هردو موضوع صندوق شورای علوم و بحث فرهنگی، مطابق 
این حکم تا ۲ درصد از بودجه های هزینه ای دستگاه های اجرایی امکان تخصیص و هزینه کرد در 
حوزه های فرهنگی داشته باشــند.بهادری جهرمی بیان داشت: به منظور تقویت منابع مالی کشور 
و مولد ســازی منابع موجود در وزارت جهاد کشــاورزی بنا بر پیشــنهاد این وزارت خانه و تصویب 
کمیســیون مربوطه در هیات دولت امروز آیین نامه اجرایی فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد 
وزارت جهاد کشاورزی به تصویب رسید تا گام موثری در این راستا برداشته شود.وی ادامه داد: خبر 
خوشــی که به تصویب هیات وزیران رسید، تصویب اساسنامه صندوق بیماری های خاص و صعب 
العــاج بود؛ برای اولین بار ۵ هزار میلیــارد تومان منابع برای حمایت از بیماران مبتا به بیمارهای 
خاص پیش بینی شــد و امروز با تصویب اساسنامه این صندوق عمًا مسیر اجرای این حکم قانونی 
فراهم شد.سخنگوی دولت بیان داشت: از دیگر مصوبات جلسه امروز دولت تعیین فهرست شهرهای 
آلوده مشمول عوارض ســاالنه آالیندگی وسائط نقلیه بود که به پیشنهاد سازمان محیط زیست به 
تصویب رسید. تهران، کرج، اصفهان، تبریز، مشهد، اهواز، قم و اراک جزو شهرهای آلوده هستند که 

شامل این طرح می باشند.

تهران- ایرنا- رهبر انقاب اســامی با بیان اینکه نمازجمعه ذکرالّل و حضور 
مردم را به عنوان دو عامل اساسی حیات طیبه به هم گره زده و از این جهت 
فریضه ای حتی استثنائی تر از حج است، تأکید کردند: امام جمعه در روز جمعه 
مردم را با گفتار خود امر به تقوا می کند، در طول هفته هم مردم را با رفتارش 
امر به تقوا کند.به گزارش حوزه احزاب ایرنا، رهبر معظم انقاب اسامی صبح 
دیروز )چهارشنبه( در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور، نماز جمعه را در سلسله 
قدرت نرم نظام اســامی، حلقه ای بسیار مهم و فریضه ای استثنایی خواندند 
و تأکید کردند: امام جمعه ســخنگوی انقاب اسامی است و یکی از وظایف 
اساسی او بازتولید مفاهیم معرفتی و مبانی انقابی و پاسخگویی به شبهات با 

زبان روز و تبیین مستدل آنها و رفتار پدرانه با همه است.
حضرت آیت الل خامنه ای در ابتدای سخنان خود با گرامی داشت ایام متعلق به 
اهل بیت علیهم السام، به بیان اهمیت جایگاه نماز جمعه پرداختند و با اشاره 
به جایگاه اســتثنایی آن در میان فرائض دینی گفتند: »پیوند میان توجه به 
خدا و حضور و اجتماع مردمی«، »ذکر و یاد خدا به صورت دسته جمعی و نزول 
برکات آن بر جمع«، »استمرار بدون توقف نماز جمعه در هر هفته«، »پایگاهی 
مهم برای طرح مسائل مختلف جامعه اعم از مسائل فکری، خدمات اجتماعی، 
همکاری های عمومی و آمادگی ها و بســیج نظامی« و »آمیختن معنویت با 
سیاست« از مهمترین ویژگی های نمازجمعه است که آن را تبدیل به ظرفیت 

عظیم و فرصت فوق العاده کرده است.

نماز جمعه حلقه ای مهم در سلسله قدرت نرِم نظام اسالمی است
ایشــان افزودند: نماز جمعه با چنین ویژگی هایی، حلقه ای مهم در سلســله 
قدرت نرِم ُمفصل و طوالنی نظام اســامی است.رهبر انقاب اسامی سپس 
با طرح این ســؤال که »آیا در جمهوری اسامی توانسته ایم، نماز جمعه را در 
جایگاه رفیع و شایسته خود قرار دهیم« گفتند: به نظر می آید کوتاهی هایی 
داشته ایم که باید همت کنیم تا این کوتاهی ها برطرف شود که در این میان، 
برخی مسائل بر عهده شخص ائمه جمعه است و برخی هم بر عهده مدیریت 

کان ائمه جمعه.
رهبر انقاب اســامی درخصوص ائمه جمعه به دو موضوع اشاره کردند: ۱- 
منش و روش و شیوه زندگی امامان جمعه ۲- محتوای خطبه های نماز جمعه.

حضرت آیت الل خامنه ای درباره منش و روش امام جمعه گفتند: امامان جمعه 
همانگونه که در خطبه های نماز جمعه، همه را امر به تقوا می کنند، خود نیز 
باید در تحصیل تقوا و عمل به آن حداکثر تاش خود را انجام دهند زیرا اگر 

غیر از این باشد، نتیجه عکس خواهد داد.

رفتار امام جمعه باید همانند رفتار پدر با فرزندان خود باشد
ایشــان »رفتار پدرانه با همــه« را از دیگر الزامات رفتــار و منش امام جمعه 
دانستند و افزودند: در نماز جمعه قشرها و سایق مختلف حضور دارند، رفتار 
امام جمعه باید همانند رفتار پدر با فرزندان خود باشــد و باید همه را بر ســر 

سفره معنویت و دین بنشاند.

جشن میلیونی غدیر در تهران نشان داد با وجود تفاوت های ظاهری 
همه طرفدار دین هستند

رهبر انقاب اسامی با اشاره به جشن میلیونی غدیر در تهران و حضور قشرها 
و ظواهر مختلف، آن را پدیده ای عجیب خواندند و خاطرنشان کردند: در این 
جشــن همه جور آدمی حضور داشتند و همه نیز با وجود تفاوت های ظاهری 
طرفدار دین هستند.حضرت آیت الل خامنه ای افزودند: من در یکی از سفرهای 
استانی در جمع علمای آن استان به حضور افراد مختلف در مراسم استقبال 
اشــاره کردم و گفتم در میان مردم، افرادی گریه می کردند که شاید شما در 
برخورد با آنها احتمال دهید که حتی اعتقادی به دین ندارند در حالی که همه 

آنها معتقد به دین هستند.

ِصرِف رفتن بین مردم کار مهمی است/ از مردم فاصله نگیرید
حضرت آیــت الل خامنه ای در توصیه بعدی، امامان جمعه را به ســلوک 
مردمی یعنی حضور در بین مردم و گفتگو با آنان توصیه کردند و افزودند: 
ِصرِف رفتن بین مردم کار مهمی اســت بنابراین از مردم فاصله نگیرید و 
ارتباطات خود را به یک گروه خاص محدود نکنید، البته در طول این سالها، 
شبکه امامت جمعه جزو مردمی ترین نهادهای انقابی بوده است.»ارتباط 
با جوانان و تدارک دیدن ســازوکار مناســب برای آن« توصیه دیگر رهبر 
انقاب بود.ایشان با اشاره به فعالیت گروه های پُر شمار جوان، خودجوش، 
گمنام و بی ادعا در سراسر کشور، وظیفه ائمه جمعه را ارتباط با این گروهها 
و حمایت از آنان خواندند و گفتند: شرکت در خدمات اجتماعی، همچون 
کمــک به مــردم در حوادث طبیعــی و در مقابله با کرونــا و جمع آوری 
کمک های مؤمنانه برای نیازمندان جزو کارهای الزم امامان جمعه است که 

بعضی از ائمه جمعه نیز انصافاً در این زمینه خوش درخشیده اند.

تحقق عدالت بدون کمک به طبقه محروم و مستضعف معنا ندارد
رهبر انقاب اسامی در این زمینه تأکید کردند: ما طرفدار عدالت هستیم 
و پرچم آن را بلند کرده ایم اما تحقق عدالت بدون کمک به طبقه محروم 

و مستضعف معنا ندارد.

از فعالیت اقتصادی اجتناب شــود/آثار منفی ورود برخی آقایان 
هنوز هم دامن گیر نظام اسالمی است

حضرت آیت الل خامنــه ای در توصیه ای دیگر، بــا قدردانی از تاش های 
ســتادهای برگزاری نماز جمعه در سراسر کشور، ائمه جمعه را به نظارت 
بر ســامت این ســتادها ســفارش کردند و با تأکید بر پرهیز از ورود در 
فعالیت های اقتصادی، خاطرنشان کردند: از فعالیت اقتصادی حتی به عنوان 
تأمیــن هزینه های نماز جمعه باید اجتناب شــود چرا که آثار منفی ورود 
بعضی از آقایان محترم به این فعالیت ها، هنوز هم دامن گیر نظام اسامی 
است.ایشان اداره تشکیات روحانیت و حوزه های علمیه را همواره مردمی 
خواندنــد و افزودند: حوزه های علمیه، مراجع و فضای حوزه، وابســته به 
مردم هســتند و احتیاجی به دولتها و قدرتهــا ندارند و این یک افتخار و 
امتیاز است. به همین علت است که حوزه های علمیه در قضایای مختلف 
توانســته اند بدون رودربایســتی با دولتها در کنار مردم بایستند. بنابراین 
نمازجمعه نیز باید به همین شــکل و با کمک های مردمی اداره شود.رهبر 
انقاب در ادامه به بیان چند نکته درباره خطبه های نمازجمعه و محتوای 

آنها پرداختند.

مفاهیم معرفتی و انقالبی را متناســب با نیازهای روز و با ادبیات 
جدید بازتولید کنید

ایشــان، خطبه نمازجمعه و خطیب آن را ســخنگوی انقاب اســامی و 
تبیین کننده و مطالبه گر مبانی انقاب خواندند و افزودند: هنر بزرگ خطیب 
جمعه این باشد که مفاهیم معرفتی و انقابی همچون مسئله بسیار مهم 
عدالت، اســتقال، حمایت از مستضعفین و پیروی از شریعت را متناسب 
با نیازهای روز و با ادبیات جدید بازتولید کند.حضرت آیت الل خامنه ای با 
تأکید بر اینکه خطبه ها باید پُر مغز، آموزنده و پاسخگوی سؤاالت عمومی 
باشــد، گفتند: ادبیات خطبه باید گرم، صمیمی، اتحادآفرین، امیدبخش، 
بصیرت افــزا و آرامش بخــش به مردم باشــد نه آنکه موجــب اضطراب، 
حاشیه ســازی، تاطم روحی، بدبینی به وضع کنونی و آینده شود و برای 
هجمه معاندان نیز دستاویز ایجاد کند.ایشان یک مأموریت مهم خطبه های 
نماز جمعه را مقابله با شبهه پراکنی های دائم بدخواهان دانستند و گفتند: 

میدان رزم امروز، میدان قدرت نرم است...
ادامه در صفحه دوم

وزیر نفت در حاشیه هیات دولت اعالم کرد:

چهار میلیارد دالر سهم ایران از صادرات گاز در چهار ماهه اول سال

 در 4ماهه نخست سال رقم خورد:

رشد 22 درصدی صادرات

 آخرین خبر از پرداخت معوقه یارانه های
 300 تا 400 هزار تومانی

تجارت غیر نفتی کشــور در 4ماه نخســت امسال به 4۶میلیون و ۸۱۵ هزار تن کاال به ارزش ۳4 میلیارد و 4۸۰ 
میلیون دالر رســید که نسبت به مدت مشابه رشد ۱۹ درصدی داشته، سهم واردات و صادرات از این میزان در 
ارزش یکســان بوده و هر کدام ۱۷میلیارد و ۲4۰میلیون دالر را نشــان می  دهند که با رشد ۲۲درصدی صادرات 
و ۱۷درصدی واردات همراه بوده است.به گزارش ایلنا، گمرک ایران، تجارت غیر نفتی کشور درچهار ماه نخست 

امسال با 4۶میلیون و ۸۱۵ هزار تن کاال....

فرصت 60 روزه مالکان برای فروش اقساطی

افزایش سود وام مسکن مهر  به ۱۸ درصد ابالغ شد

آمریکا:

 در حال بررسی پیش نویس اتحادیه اروپا 
برای بازگشت به برجام هستیم

توصیه های مهم رهبر انقالب به ائمه  جمعه ؛

درباره حجاب باید متین و منطقی عمل کرد
 مردم را با رفتار امر به تقوا کنید
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گزیده خبر

توصیههایمهمرهبرانقالببهائمهجمعه؛

 درباره حجاب باید متین
 و منطقی عمل کرد

ادامه از صفحه اول
ودشــمندراینمیدانباشــبههافکنیبهدنبالرخنهدردژمستحکمایمان
مردموازبینبردنآناناستچراکهعاملپیروزیانقالباسالمیوایستادگی
مردمدردفاعمقدسوفتنههاوهرعرصهدیگر،ایمانمردمبودهاســت.رهبر
انقالب،کاربزرگجمهوریاســالمیراباطلکردننقطهمرکزِیهویِتتمدن
غربیعنی»تفکیکدینازسیاســت«خواندندوافزودند:جمهوریاســالمی
باشــعاردین،نهتنهاخودراحفظکرد،بلکهباپیشــرفتایرانتالشطوالنی
غربیهابرایناسازگارنشاندینوسیاسترابهچالشکشیدبنابراینمافیای
قدرتهایغربیکهدررأسآنصهیونیستهاوسرمایهدارانآنهستندوآمریکا
نیزویترینآنهااست،ازاینحقیقتدرخشانعصبانی،ودائماًدرحالطراحی
برایضربهزدنبهجمهوریاسالمیهستند.رهبرانقالبدرادامهبهمسائلیکه
درروزهایاخیردربارهموضوعزنوحجابمطرحاستاشارهکردندوگفتند:
اینموضوعاتازابتدایپیروزیانقالباسالمیهموارهمطرحبودهاستواخیراَ
همباردیگربهبهانهحجاب،همانتالشهایناکامدرحالتکراراست.حضرت
آیتاهللخامنهایافزودند:چندسالقبل،درجلسهای،ازمنسؤالشدکهدر
موضــوعزن،درمقابلغربچهدفاعیداریدکهمنگفتم»دفاعندارم،حمله
دارم.آنهاکهزنراتبدیلبهکاالکردهاند،بایددفاعکنندوپاسخدهند«.ایشان
باطرحاینسؤالکه»چرابهیکبارهوباردیگررسانههایرسمیودولتیامریکا
وانگلیسومزدورانشانبهبهانهحجاب،موضوعزنراموردهجومقراردادهاند؟
وآیاواقعاًغربیهامدافعحقوقزنایرانیهستند؟«،گفتند:غربیهاهمانهایی
هستندکهاگرمیتوانستندآبرابهرویملتایرانببندند،میبستند،همانطور
کهدارویکودکانپروانهایراتحریمکردهاندواجازهنمیدهندبهاینکودکان

داروبرسد؛حاالغربیهاواقعاَدلسوززنایرانیهستند؟

زِن با شــرف و با استعداد ایرانی بزرگ ترین ضربه ها را تمدن غرب زده 
است

رهبرانقالباسالمیخاطرنشانکردند:حقیقتقضیهایناستکهزِنباشرفو
بااستعدادایرانییکیازبزرگترینومهمترینضربههارابهادعاهاودروغهای

تمدنغربیزدهاستوآنهاازاینموضوعبهشدتعصبانیهستند.
حضرتآیتاهللخامنهایگفتند:غربیهاسالهااستکهمیگویندتازمانیکه
زنازقیوداخالقیوشرعیرهانشود،نمیتواندپیشرفتکندوبهمدارجعالِی
علمی،سیاســیواجتماعیبرســدامازنایرانیدربیشازچهلسالگذشته
توانستهاستباحجاباسالمیوچادردرمیدانهایمختلفعلمی،اجتماعی،
ورزشی،سیاســی،مدیریتی،اقتصادیوفرهنگیحاضرشودوبهموفقیتهاو

سربلندیهایبزرگدستیابد.
ایشانتأکیدکردند:موفقیتهایزنمســلمانایرانیباطلکنندهتالشهای
دویست،سیصدســالهغربیهابودهوبههمینعلتآنهااززنایرانیعصبانی

هستندوبهبهانهحجاب،اقدامبهشبههافکنیوفضاسازیمیکنند.

در مورد حجاب باید بســیار متین و منطقی و به دور از احساســاِت 
بی مورد، ورود کرد

رهبرانقالببااشــارهبهمطرحشدنموضوعحجابدرخطبههاینمازجمعه
درهفتهگذشتهوهمچنیندرفضایمجازیورسانهها،خاطرنشانکردند:در
اینموضوعاتبایدبســیارمتینومنطقیوبهدورازاحساساِتبیمورد،ورود
کردوبایدبادالیلروشن،آنمنطقاستعماریغربیافشاوتبیینشود.حضرت
آیتاهللخامنهای،تبییِنهمراهبــامتانتواِتقانرادرموارددیگرنیزضروری
دانســتندوافزودند:ممکناستدرمنطقهایناهنجاریوجودداشتهباشدکه
امامجمعهبــادرنظرگرفتنهمهمالحظات،تصمیمبــهمطرحکردنآندر
نمازجمعهداردکهبایدباکیفیتمناسبومتناسبباجایگاهامامجمعهباشد.

دنیا طلبی عامل زمین خوردن در جنگ نرم است
رهبرانقالبباتأکیدمجددبرمقابلهباشــبهاتدشــمنولزومجدیگرفتن
وظیفــهجهادتبیین،گفتند:برخیافراددرجنگســختودرمقابلضربات
شمشــیرایســتادگیکردندامادرمیدانجنگنرمودرمقابلشبهاتزمین

خوردندکهالبتهیکیازدالیلایناتفاق،دنیاطلبیاست.

نباید ناتوانِی فردی در جذب مردم به یک اجتماع به حســاب بی دینی 
مردم گذاشته شود

ایشــان،توصیههایبیانشــدهخطاببهائمهجمعهرابرایسخنرانیهایایام
محرمنیزصادقدانســتندوباتأکیدبرضــرورتجذبمخاطبوتالشبرای
ارتقاءاجتمــاعمردمدرنمازهــایجمعه،افزودند:برخــالفبرخیافرادکه
مدعِیضعیفشدناعتقاداتمردمهستند،مراسمهایبزرگیهمچونجشن
غدیر،عزاداریهایمحرموصفر،راهپیماییاربعینوکمکهایمالیمردمبه
حوزههایعلمیهنشاندهندهقویترشدنایمانودینداریعمومیاستونباید
ناتوانِیفردیدرجذبمردمبهیکاجتماعبهحســاببیدینیمردمگذاشته
شودچراکهمردمدرمیدانهستندواینماهستیمکهبایدباعملبهوظایف،

خودراازمیدانکنارنکشیم.
درابتدایایندیدار،حجتاالســالموالمسلمینحاجعلیاکبریرئیسشورای
سیاســتگذاریائمهجمعهبااشارهبهبرگزاریفریضهنمازجمعهدر۹۰۰پایگاه
درسراســرکشور،گزارشیازرویکردها،برنامههاوفعالیتهایناظربهافزایش

کیفیتنمازهایجمعهبیانکرد.

فرماندههوانیروزارتش:
هوانیروز قدرتی بازدارنده برای کشور است

امیرســرتیپقربانیبابیاناینکههوانیروزارتشدرتمامی
عملیاتهایدوراندفاعمقدسنقشبسزاییایفاکرد،گفت:
هوانیروزارتشجمهوریاســالمیایرانیکقدرتبازدارنده
برایکشورودارایجایگاهیرفیعاستبهگونهایکهدشمنان
جرأتنگاهچپبهایرانراندارند.بهگزارشایســنابهنقلاز
روابطعمومیارتش،امیرسرتیپخلبانیوسفقربانی،فرمانده

هوانیروزارتشجمهوریاسالمیایرانبهمناسبتعملیاتمرصاد،اینعملیاتراغرورآفرین
وافتخارآفریندانســتوگفت:عملیاتمرصادپسازپذیرشقطعنامه۵۹۸توســطامام
خمینــی)ره(وپایانجنگایرانوعراقدرســال۱۳۶۷صــورتگرفت.دراینعملیات
منافقینیکهدمازحمایتازخلقمیزدند،باتمامقوابهکشــورحملهکردندونیروهای
بعثــینیزباایجادحمالتایذاییبهآنهاکمککردند،اّمــاپسازچندروزدرگیریدر
نهایتنیروهایارتشجمهوریاسالمیایرانتوانستندبهشایستگیبردشمنانفائقشوند.
ویبااشارهبهاینکههوانیروزنقشاساسیدرعملیاتمرصادداشت،عنوانکرد:یکیاز
مؤلفههایــیکهدراینعملیات،منافقانرازمینگیرکرد،هوانیروزمقتدرارتشجمهوری
اسالمیایرانبودکهتوانستباپشتیبانیسایرنیروهایمسلحبهاینمهمدستیابد.امیر
ســرتیپقربانیبابیاناینکههوانیروزارتشدرتمامیعملیاتهاحضوریفعالونقش
بســزاییداشت،اظهارکرد:هوانیروزارتشدرطولهشتسالدفاعمقدسبالغبرسیصد
هزارســاعتپروازعملیاتیداشــتوبهترینعملیاتهارابابیشترینکاراییوکمترین
خســارتانجامداد.فرماندههوانیروزارتشبااشارهبهاینکهعملیاتمرصاد،برگزرینیبر
افتخاراتهوانیروزارتشاست،افزود:دراینعملیات،کارکنانغیورهوانیروز،باتمامتوان
خودبهگونهایبهدشــمنحملهبردندکهمنافقانبرایهمیشهطومارشانازاینمملکت
برچیدهشــد.شهیدصیادشیرازیدراینعملیاتشخصاحضورداشتندواولینپروازرابا
بالگرد2۱4جهتشناساییانجامداد.دراینعملیاتبالغبر4۵هلیکوپترشرکتکردند.
ویبابیاناینکهنیروهایمسلحامروزهدراوجاقتدارهستندخاطرنشانکرد:هوانیروزارتش
جمهوریاســالمیایرانیکقدرتبازدارندهبرایکشــورودارایجایگاهیرفیعاستبه
گونهایکهدشمنانجرأتنگاهچپبهایرانراندارند.امیرسرتیپقربانیدربخشدیگری
ازســخنانخود،بااشارهبهفعالشدنسامانههایدیددرشبدرهوانیروزتصریحکرد:از
اینسامانهدررزمایشهایزیادیرونماییشدهاست،همچنیندرزمینهتولیدموشکبه
نقطهایرسیدهایمکهدشمنراازدوردستخواهیمزدوباهوشمندینیروهاوتجهیزاتبه

روز،دشمنرارصدمیکنیمتابتوانیمبهاهدافخودبرسیم.

امیرعبداللهیان:

علی رغم تحریم ها دستاوردهای بزرگی داشتیم
وزیرامورخارجهکشــورمانگفت:جمهوریاســالمیایرانبا
تکیــهبرارادهوتوانداخلیخودبهموفقیتهایچشــمگیرو
دســتاوردهایبزرگیدرحوزههایمختلفدستیافتهاست.به
گزارشخبرگزاریمهر،حسینامیرعبداللهیانوزیرامورخارجه
کشورمانصبحدیروز)چهارشنبه(درازطریقارتباطتصویری
دربیستمیننشستشــورایوزیرانسازماندی۸سخنرانی

کرد.

متنسخنرانیوزیرامورخارجهکشورمانبهشرحزیراست:
بسماهللالرحمنالرحیم

برادرعزیزمجنابآقایابوالکالمعبدالمومن،
وزیرمحترمامورخارجهجمهوریخلقبنگالدش

خرسندمدربیستمیننشستشورایوزیرانسازمانهمکاری
اقتصادیهشتکشوردرحالتوسعه)دی۸(درکشوردوست
وبرادربنگالدششرکتمینمایم.ازمیزبانیعالیایننشست
تشکرمیکنم.همچنینازســرکارخانمشیخحسینهنخست
وزیرمحترمجمهوریخلقبنگالدشبابِتســخنرانیافتتاحیه
ونظراتســازندهایشــانقدردانیمیکنم.ازِدبیرکلمحترمو
همکارانشاندردبیرخانهسازماندی۸بهجهتآمادهسازیاین
اجالسسپاسگزارم.همچنیناجازهمیخواهمبیستوپنجمین
سالگردتأسیسســازماندی۸راتبریکعرضکنم.امیدوارم

سازماندی۸باقوتوسرعتبهپیشرفتخودادامهدهد.
جنابآقایرئیس،جنابآقایدبیرکل،

خانمهاوآقایان،
دیپلماسیاقتصادیوتعمیِقمناسباتباکشورهایهمسایهو
کشورهایمسلمانازجملهاولویتهایسیاستخارجیجمهوری
اسالمیایراناســت.همچنین،تقویِتسازوکارهایچندجانبه
همچونسازماندی۸برایدولتمنازاهمیتباالییبرخوردار
است.ماهموارهازتالشهایجمعیکشورهایدرحالتوسعه
برایتحققیکنظاماقتصادِیبینالمللِیکارآمدودرکنارآن،
دستیابیبهرشدوتوسعهاقتصادی،رفاهوسعادتمردم،حفظ
ارزشهاوفرهنگهایملیوکسبجایگاهِمناسبدرمناسبات
بینالمللیحمایتنمودهایم.بههمیندلیلاستکهجمهوری
اســالمیایــرانازاعضایفعالگروهبندیهــایبینالمللیو
منطقهایاقتصادیازجملهســازماندی۸میباشــد.درحوزه
همگراییاقتصادیوتبادلتجارینیزدرحالایجادبنیانهای
تجارتآزادهســتیموبزودیموافقتنامهمنطقهتجارتآزادبا

اتحادیهاقتصادیاورآسیارانهاییخواهیمکرد.
حضارمحترم،

عالیجنابان،
ســازماندی۸علیرغمگسســتگیجغرافیایی،ازظرفیتهاو
نعمتهایفراوانطبیعیوانســانی،ذخایرانرژی،اقتصادهای
مکملوبخشخصوصِیعالقمندبرخورداراســت.بحرانکرونا
محاســباتوطراحیهایاقتصادیوتوسعهایکشورهارابرهم
زدوجامعهجهانیرابایکنوععدمقطعیتمواجهســاخت.بر
اینباوریمکهکشــورهایعضودی۸بایدعالوهبرسیاستها
وجهتگیریهایملیخود،گزینههــایهمکارِیجمعیدر
دورانپساکرونارامدنظرداشتهباشند.عالوهبرکرونا،کشورهای
عضوبابحرانناامنیغذاییوامنیتانرژیمواجههستند.دراین
برههحساس،جمهوریاسالمیایرانکماکانآمادهاستهمه
ظرفیتهاوتوانمندیهایسیاســی،اقتصادیوفرهنگیخودرا
درخدمترشــِداقتصادیوتوسعهورفاهوپیشرفتارزشهای
مشترکقراردهد.یادآورمیشــومباوجوِداقداماِتغیرقانونی
یکجانبهایاالتمتحدهآمریکاواعمالتحریم،جمهوریاسالمی
ایرانباتکیهبرارادهوتوانداخلیخودبهموفقیتهایچشمگیر
ودســتاوردهایبزرگیدرحوزههایمختلفدستیافتهاست.
ماآمادگیخودرابــرایکمکبهجامعهجهانیبرایخروجاز

بحرانجاریانرژیومقابلهباتهدیداتمربوطبهناامنیغذایی
اعالمنمودهایم.موقعیتممتازمواصالتیوترانزیتیمادرخدمِت
بازارهایمصرفمیباشد.همچنینبهعنواندارندهمنابععظیم
انرژی،آمادهایمبهتالشهابــرایتضمینامنیتعرضهانرژی
کمکنمائیم.جنابآقایرئیســیریاســتمحترمجمهوری
اســالمیایرانابتکار»گازدرخدمِتبازســازیاقتصادجهانی
دردورهپســاکرونا«رابهنشستسرانکشورهایصادرکننده
گازارائهنمودنــد.آمادهایمگفتگوبینتولیدکنندگانبامصرف

کنندگانرادرچارچوبابتکارفوقآغازنمائیم.
حضارمحترم،

خانمهاوآقایان،
ســازماندی۸درطول2۵ســالعمرخودبهتدریجبهیک
بستِرارزشــمندبرایتقویتهمکاریهایاقتصادِیمؤثردربین
کشــورهایعضوتبدیلشدهاســت.اماباوجودپتانسیلهای
تجاریباال،تجارِتدرون-سازمانِیدی۸کماکانزیر۱۰درصد
است.بنابراینالزماستســازوکارهاییبرایتسهیلوتوسعه
تجارتمیــاناعضاایجادشــود.معتقدیمبخشهایخصوصی
نیــزبایددرحوزههایتجارت،انرژی،ســرمایهگذاری،صنعت،
کشــاورزی،تعامالتاجتماعیوگردشــگرینقشایفانمایند.
مابهعنواندولتهاِیکشــورهایعضــوبایدحمایتهایالزم

ازبخشهــایخصوصیرابهعملآوریم.عالوهبــرآن،بایداز
ظرفیِتپارلمانهایکشــورهایعضونیزدرتوسعهوپیشبرد
همکاریهابهرهببریم.پیشــنهادمیکنمدبیرخانهدی۸امکاِن
برگزارینشستهایمشــترکمجالس۸کشوروحتیایجاد
»بینالمجالسدی۸«رابررســینماید.آمادهایمبهاینمهم
کمکنمائیم.توجهبهحوزهآموزشوفناوریازجملهموضوعات
کلیدیبرایتوفیقســازماندی۸اســت.جمهوریاسالمی
ایرانازابتدایتأســیسسازمان،عالقهخودبهایندوحوزهرا
ازطریقتأسیس»دانشــگاهبینالمللیدی۸«درهمدانو»
شــبکهانتقالوتبادلفناوریدی۸«درپارکفناوریپردیس
نشاندادهاست.دبیرکلمحترمدرسفراخیرخودبهایرانازهر
دونهادبازدیدبهعملآوردند.گســترشسازماندی۸بهسایر
کشــورهاوپذیرشاعضایجدیدنیزمیتواندبهعنوانابزاری
برایتحققاهدافسازمانمدنظرباشد.ازاظهارِعالقهوآمادگی
کشوردوستوهمسایهماجمهوریآذربایجانجهتپیوستن
بهسازماندی۸استقبالمیکنیم.سازماندی۸بایدپذیرش

اعضایجدیدراتسریعنماید.
جنابآقایرئیس،

دوستاِنعزیز،
امــروزســازمانهاوابتکاراتمنطقهاینقشبرجســتهایدر
هدایتسیاســتواقتصادبینالمللایفــامینمایند.رویکرد
فعاالنهوسازندهجمهوریاسالمیایراندرهمکاریباسازمانها
وابتکاراتمنطقهایوبینالمللیمختلفموجبشدهاستتااز
کشورهایمنبرایحضوردرنشستهاوابتکاراتمختلفدعوت
بــهعملآید.تهراندرایننشســتهاتالشمینمایدتاتوجه
کشــورهایمختلفرابهنقشبرجستههمکاریهایمنطقهای
درصلح،ثباتوتوســعهملیکشــورهاجلبنماید.همکاران
محترممناطالعاتکافیازپیچیدگیهایتحوالتدرآسیای
غربیوجنوبیدارند.جمهوریاســالمیایرانتالشمینماید
درهمکاریباهمســایگانودیگرکشــورهایمنطقهازطریق
همکاریهایمنطقهایصلح،ثباتوتوســعهملیومنطقهایرا
تحکیمبخشد.درپایان،مطمئنهستمایننشستگامیدیگر
درراســتایدستیابیبهاهدافبلنِدسازمانوبنیانگذارانآنو
نیزارتقاجایگاهومنزلتسازماندی۸درمناسباِتمنطقهایو

بینالمللیخواهدبود.

ازتوجههمگیسپاسگزارم

مســئوالن انتخاب رئیسجمهور
کارآمدراحقالناسخواندوگفت:
مردمصاحباناصلینظاموانقالب
هستندوبهگردنهمهمسئوالن
حقدارنــدومانیــزتحتهیچ
شرایطینبایدازاحقاقحقالناس
بیاییم.بهگزارشخبرگزاری کوتاه
مهر،حجتاالســالمسیدابراهیم
رئیســیصبحدیروز)چهارشنبه(،
درجلســههیئتدولــت،وزرای
امورخارجهونیرورامأمورپیگیری
حقابهایــرانازرودهیرمندکردو
گفت:دولتمردمــیدرپیگیری
حقوقملتبههیــچعنوانکوتاه
نخواهــدآمــد.ویهمچنیــنبه
مأموریت مربوطه وزارتخانههــای
دادکــهباجدیت،ســایرراههای
تأمینآبشــربوآبکشاورزی
بــرایمردماســتانسیســتانو
بلوچســتانازجملهازطریقحفر
چاههایژرفواختصاصدکلهای
ویــژهراپیگیرینمــودهوهرچه
سریعتراقداماتالزمرادردستور
کارقــراردهند.رئیسجمهــوربا
اشــارهبهدیداردیروزخودباائمه
جمعهسراسرکشــور،کارآمدیرا
مهمتریــنشــاخصدرانتصابات
مســئوالنملیواستانیومحلی

اعالمکردوگفــت:مدیراندولت
مردمیبایــدکارآمــد،انقالبیو
تحولخواهباشندواگرغیرازاین
باشد،هدفگذاریهایانجامگرفته
محققنخواهدشد.رئیسیانتخاب
مســئوالنکارآمــدراحقالناس
خواندوگفت:مردمصاحباناصلی
نظاموانقالبهســتندوبهگردن
همهمســئوالنحقدارندومانیز
تحتهیچشرایطینبایدازاحقاق
بیاییم.رئیس کوتــاه حقالنــاس
جمهورباتشکرصمیمانهازمردم
برایادامههمکاریدرمصرفبرق
خانگیگفت:الحمداهللباهمراهی
اثربخش خوبمــردمومدیریت
وزارتنیرو،امســالمشکلقطعی
برقنداشتهایماماباتوجهبهکمبود
زیرساختهایتولیدانرژی،کنترل
مصرفبرق،همچنانیکاولویت

مهمدرکشوراست.ویباانتقاداز
اهمالبرخیدستگاههادرفروش
اموالمــازادوبابیاناینکهفروش
اینگونــهاموالتکلیفــیقانونی
اســت،وزیرانرامکلفکرد،این
وظیفهقانونیراباجدیتومطابق
آنچــهدرقانونمقررشــده،اجرا
کنند.رئیسجمهوربااشارهبهاینکه
تناقضدربرخــیآمارهایاعالم
ازسویدستگاههایدولتی، شده
افکارعمومیرادچارابهاممیکند،
ارائه آمارمســئول گفت:مرکــز
آمارهایمتقندرکشوراست.فقط
اینآماربایدمبنایسیاستگذاریها
وتصمیمســازیهادرکشورقرار
بگیردوســایردســتگاههانیزبه
آنتاســیکنند.رئیسیافزود:این
گونهآمارهاینامســتند،حتیدر
تصمیمسازیهایدروندستگاهی

نیزمشکلایجادمیکند،بنابراین
آماری میخواهد دســتگاهی هر
اعــالمکنــدبایــدبامرکــزآمار
هماهنگشــود.دربخشدیگری
ازاینجلســه،گزارشیازآمادگی
بخشخصوصــیوتعــاونبرای
کمکبــهدولــتارائهشــدکه
قدردانیرئیسجمهوررابههمراه
داشــت.آیتاهللرئیسیبااشارهبه
ایناعالمآمادگیخاطرنشانکرد:
ایندوبخشباظرفیتهاوامکانات
وسیعخودآمادههمکاریبادولت
هستندومســئوالندستگاههادر
سالیکهمحورنامگذاریآنتولید
است،بایدازاینتمایلبههمکاری
بهرهببرنــدوتولیداتازجملهدر
بخشخدمــاتبهمردمراافزایش
کمیوکیفیدهند.درجلسهامروز
ازوضع هیئتدولتگزارشهایی
مناســبذخایرکاالهایاساســی
وطرحجهشتولیــداتدیمیو
محصوالتشــیالتیارائهشد.آغاز
انتقــالآببهدریاچــهارومیهاز
دیگرمســائلیبودکهدرجلســه
هیأتوزیرانبررسیشد.مسئوالن
مرتبطدردولــتامیدوارندبااین
اقداماحیایدریاچهارومیه،شتاب

ملموسیبگیرد.

در جلسه هیئت دولت؛

رئیس جمهور: از پیگیری حقوق مردم کوتاه نخواهیم آمد

وزیــراطالعاتگفــت:در
ماههایاخیرموفقشدهایم
بهجــزمقابلهباتوطئههای
تعدادی رژیمصهیونیستی،
عملیاتموفقنیزعلیهاین
رژیمانجامدهیمکهنشــان
ایران امنیتی قدرت دهنده
خبرگزاری گزارش است.به
مهر،حجتاالســالمسیداسماعیلخطیبدرنشستجمعیاز
مدیرانحقوقیوزارتاطالعاتبارئیسمجلسشورایاسالمی،
درسخنانیبااشــارهبهتوطئههاواقداماتدشمنانبهخصوص
رژیمصهیونیستیوگروهکهایتروریستیعلیهامنیتجمهوری
اسالمیازموفقیتهایچشمگیرسربازانگمنامامامزمان)عج(
دربرهمزدنوخنثیکردناینتوطئههاگزارشیارائهکرد.ویبا
اشارهبهتالشهاواقداماتوزارتاطالعاتبرایپیگیریمطالبات

وخواســتههایبهحقمردمبرایحلمشکالتگفت:اگرامروز
شاهدیمکهدشــمنباهمهاقداماتیکهانجاممیدهدنمیتواند
ازمطالباتمردمبرایضربهزدنبهامنیتکشــوراستفادهکند،
یکــیازدالیلشرویکردمردمیوزارتاطالعاتودولتاســت
کــهدرتعاملبامردمامنیتپایداردرکشــوروجــوددارد.وزیر
اطالعات،دیگروظیفهمهماینوزارترامبارزهباتروریسم،رژیم
صهیونیستیواقداماتخرابکارانهعلیهکشوردانستوتاکیدکرد:
درماههایاخیرموفقشــدهایمبهجزمقابلهباتوطئههایرژیم
صهیونیستیتعدادیعملیاتموفقنیزعلیهاینرژیمانجامدهیم
کهنشاندهندهقدرتامنیتیجمهوریاسالمیوسربازانگمنام

امامزمان)عج(است.

قالیباف: عرصه جنــگ اقتصادی علیه ایران دارای جزئیات 
میدان یک جنگی واقعی است

درادامــهمحمدباقرقالیبافبابیاناینکــهوزارتاطالعاتنقش
مؤثریدرامنیتکشورداردضمنتقدیرازاقداماتسربازانگمنام
امامزمان)عج(درمقابلهباتوطئههاواقداماتدشمنان،گفت:اگر
خداینکردهامنیتبههرشــکلیخدشهدارشــودزندگیمردم
هــمدربعدمعنویوهممادیدچاراختاللمیشــودبهخصوص
امنیتپایداردرمنطقهایکهکانونبحرانهاســت.ویبااشارهبه
اقداماتامنیتیونظامیآمریکاورژیمصهیونیســتیدرمنطقهو
علیهجمهوریاســالمیایرانتاکیدکرد:برخالفادعاهایبرخی
انقالبیهایپشیمانشــده،واقعیتایناستکهمنطقانقالبما

فرهنگیبودواساســاًبرگبرندهمااینبودکههیچمسئلهامنیتی
نداشــتهباشیماماطراحیدشــمنبهنحویبودکهازهمانابتدا،
انقالباسالمیرادرعرصههایمختلفامنیتیونظامیدرگیرکرد.
رئیسمجلسشورایاسالمیافزود:پسازپیروزیانقالباسالمی،
دشــمنانبهخصوصآمریکاواسرائیلمطمئنبودندکهدرمقابل
قدرتفرهنگیملتایرانقدرتیندارندوبراساسحسابوکتابی
کهانجامدادندتصورشــاناینبودکهمیتوانندکارمارادرجنگ
تحمیلیتمامکنندامامجاهدتمردمایراناینتصورآنهاراباطل
کــرد.ویاضافهکرد:امروزوازپیســالهاتقابلنظامیوامنیتی
دشمنانباجمهوریاسالمی،دربحثامنیتکشورباوجوداتفاقاتی
کههرکداممیتوانســتکشــوریراازپایدربیاوردامادستاورد

وکارنامــهامنیتیماعالیاســتوکارنامهدفاعیوامنیتیخودرا
باافتخارســردســتمیگیریمهرچندبایدبپذیریمکهدرحوزه
اقتصادیکارنامهقابلقبولینداریموخجالتزدهمردمهســتیم.
قالیبافبااشــارهبهجنگاقتصادیکهعلیهملتایراندرجریان
اســتگفت:براســاسگزارشهاییکهبهدستمامیرسد،عرصه
طراحیشــدهعلیهایرانصحنهواقعییکجنگاستوبهصورت
جزئیدربخشهایمختلفدشــمندرحالرصدوضربهزدنبه
حوزههایاقتصادیکشــوراست.ویهمچنینازجنگشناختیو
رســانهایبهعنواندومینعرصهنبرددشمنباملتایراننامبرد
وگفت:دراینجنگدشــمندرحالاجرایســناریوییاستکه
هــدفآنازبینبردنامیدمردمبهخصوصجوانانوالقایحس
بنبستبهآنهاست.رئیسمجلسشورایاسالمیگفت:اگرهمه
بخشهایکشوردارایانسجامباشندویکاولویترادنبالکنندبا
توجهبهظرفیتهاییکهدرکشوروجوددارد،دریکبرنامهمدون

میانمدتمیتوانثباتاقتصادیرادرکشورایجادکرد.

وزیر اطالعات خبر داد؛

عملیات های موفق ایران علیه رژیم صهیونیستی در ماه های اخیر



3روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران پنج شنبه 6 مرداد 1401  28 ذی الحجه 1443  28 جوالی 2022اقتصاد کالن

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad 4962  8 صفحه    سال هفد              هم    شماره

www.sobh-eqtesad.ir
info@sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر

آخرین خبر از پرداخت معوقه یارانه های 
۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی

طبق اعالم ســخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها، 
فرایند بررســی جهت پرداخت معوقات یارانه افراد 
مشــمول، در حال انجام است و به زودی با تکمیل 
اطالعات، به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد 
شد.به گزارش ایســنا، معوقه یارانه ها مربوط به دو 

گروه اســت؛ کسانی که تا اردیبهشت امسال یارانه نقدی دریافت می کردند 
ولی با واریز مبالغ جدید، به عنوان دهک پردرآمد یارانه آنها قطع شــد و در 
سامانه hemayat.mcls.gov.ir  اعتراض خود را ثبت کرده و درخواست بازبینی 
دهک بندی را داشتند. گروه دیگر کسانی که تا پیش از این یارانه ای دریافت 
نکرده و از اردیبهشــت ماه برای ثبت نام در سامانه my.gov.ir  اقدام کردند. 
درنهایت درخواســت های هر دو گروه بررسی و افرادی که بین دهک اول تا 
نهم قرار گرفتند، به لیست یارانه بگیران اضافه شدند.بر این اساس برای افراد 
معترض، همراه با یارانه تیرماه، اولین پرداخت انجام شد و حدود یک هفته 
بعد برای ثبت نام کنندگان نیز به تناسب دهکی که در آن قرار داشتند، یک 
پرداخت پرداخت صورت گرفت. قرار بود که یارانه اردیبهشت و خرداد )مبالغ 
جدید( نیز به عنوان معوقه برای آنها پرداخت شــود که در اعالم اولیه اواخر 
تیرماه مطرح بود ولی تاکنون واریز نشــده است.در رابطه با آخرین وضعیت 
پرداخت معوقات یارانه و زمان آن که مورد ســوال افراد مشمول قرار دارد، 
حسینی- سخنگوی ســازمان هدفمندی یارانه ها - به ایسنا گفته است که 
این تاخیر به معنی عدم پرداخت معوقات نیست و حتما اتفاق خواهد افتاد.

وی با بیان اینکه بررسی وضعیت مشموالن در حال انجام است، توضیح داد: 
در مورد افرادی که نسبت به قطع یارانه خود اعتراض کرده بودند، قبال یک 
مرحله یارانه ۳۰۰ هزار تومانی واریز و مســدود شده بود که این رقم متعلق 
به دهک چهار تا ۹ اســت، بنابراین باید برای کسانی که دهک اول تا سوم 
تشخیص داده شــده اند، این مبلغ به تناسب پرداختی برای آنها که هر نفر 
۴۰۰ هزار تومان اســت، تغییر کند. از این رو باید فرایند بررســی و انجام 
محاسبات طی شده و پرداخت های انجام شده در قالب دهک بندی صورت 
گرفته انجام شود.به گفته سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها، به محض 
تکمیل جریان بررسی و محاســبات، معوقه اردیبهشت و خرداد به حساب 

مشموالن واریز می شود.

فرصت ۶۰ روزه مالکان برای فروش اقساطی
 افزایش سود وام مسکن مهر

 به ۱۸ درصد ابالغ شد
رســتم قاسمی وزیر راه و شهرســازی نحوه اجرای 
تبصره ۱۱ قانون بودجه ســال ۱۴۰۱ در خصوص 
تعیین نرخ ســود تســهیالت مســکن مهر فروش 
اقســاطی نشــده را ابالغ کرد.به گزارش خبرنگار 
اقتصادی خبرگزاری تسنیم، صورتجلسه وزیر راه و 

شهرسازی و مدیرعامل بانک مسکن درخصوص نحوه اجرای جزء ۴ بند الف 
تبصره ۱۱ قانون بودجه ســال ۱۴۰۱ به شــرح زیر است:در راستای اجرای 
دقیق جزء ۴ بند الف تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبنی بر »مالکان 
واحدهای تکمیل شــده مســکن مهر که دارای خدمات زیربنایی هستند 
موظفند تا پایان خردادماه ســال ۱۴۰۱ برای تبدیل تسهیالت دریافتی از 
بانک مسکن به تسهیالت فروش اقساطی به بانک مسکن مراجعه کنند. بانک 
مسکن مجاز است در صورت عدم مراجعه مالکان فوق، نسبت به افزایش نرخ 
سود تسهیالت این واحدها از نرخ مصوب کنونی به نرخ مصوب شورای پول 
و اعتبــار )۱8 درصد( اقدام کند.«عطف به نامه رییس کل بانک مرکزی به 
شــماره 5۴7۰۴ / ۰۱ مورخ ۴ خرداد ۱۴۰۱ مبنی بر »به منظور جلوگیری 
از اعتراضات و نارضایتی متقاضیان تســهیالت مسکن مهر و نیز در راستای 
اجرای جزء قانونی یاد شــده، وزارت راه و شهرسازی می تواند راسا نسبت به 

هماهنگی با بانک مسکن اقدام کند.

سازمان امور مالیاتی اعالم کرد:
 وصول ۱۱۰۰ میلیارد تومان مالیات

 از اجاره امالک
براســاس قانون مالیات های مســتقیم، درآمد حاصل از اجاره برخی امالک 
مشــمول مالیات می شود که طبق اعالم سازمان امور مالیاتی، برای مالیات 
بر اجاره امالک در ســال ۱۴۰۰ معادل ۱۱۰۰ میلیارد تومان درآمد حاصل 
شده است.به گزارش ایسنا، مالیات بر درآمد امالک از انواع مالیات مستقیم 
است که انواع درآمدهای حاصل از ملک را شامل می شود و مالیات بر اجاره 
امالک یکی از ســه نوع مالیات بر درآمد امالک اســت که به درآمد حاصل 
شده اشخاص حقیقی و حقوقی بابت اجاره امالک و مستغالت در ایران تعلق 
می گیرد.درآمد مشمول مالیات امالکی که به اجاره گذاشته می شوند، عبارت 
اســت از کل مال االجاره اعم از نقدی و غیرنقدی پس از کســر ۲5 درصد 
بابت هزینه ها و اســتهالکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره؛ بنابراین 
75 درصد درآمد اجاره امالک مشمول مالیات بوده و ۲5درصد آن معاف از 
مالیات اســت.همچنین، ملکی که کسب درآمد از اجاره آن مشمول مالیات 
اجاره می شود، می تواند ملک مسکونی، اداری و یا تجاری باشد. البته، کاربری 
ملک در شمول آن نسبت به قوانین مربوط به مالیات بر درآمد اجاره ملک، 

بی تاثیر است و این مالیات فقط به مبلغ اجاره تعلق می گیرد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد؛
کی منتظر کاالبرگ الکترونیک باشیم؟

سخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: زیر 
ســاخت کاال برگ الکترونیک در حال آماده سازی 
است و بر اساس وعده داده شده در شهریور ۱۴۰۱ 
آماده می شــود.به گزارش تسنیم، مهدی طغیانی 
در مصاحبــه با رادیو گفتگو کاال برگ الکترونیک را 

مصوب بودجه ســاالنه مجلس دانست و یادآوری کرد که دولت در اجرا، به 
دلیِل اتفاقات اردیبهشــت ماه و نیز اجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، تفاوت 
هایی صورت داد چون اوضاع آن گونه که تصور می شــد، پیش نرفت.وی با 
اشاره به این که زیر ساخت کاال برگ الکترونیک در حال آماده سازی است، 
ادامه داد: بر اســاس وعده داده شده، زیر ســاخت کاال برگ الکترونیک در 
شــهریور ۱۴۰۱ آماده می شــود و کاالی اساسی و ضروری با توجه به قول 
دولت، به صورت کاال برگ ارائه می شود.طغیانی با اشاره به این که مشمولین 
یارانه در قانون مشــخص شده است، ادامه داد: همین دامنه ای که مشمول 

یارانه هدفمندی شدند، کاال برگ نیز دریافت می کنند.

درخواست صدور »حکم بازنشستگی« برای 
بیمه شدگان تامین اجتماعی غیرحضوری شد

ســازمان تامین اجتماعی با صدور اطالعیه ای اعالم کرد که ثبت درخواست صدور حکم 
و برقراری مســتمری بازنشســتگی عادی برای بیمه شــدگان تأمین اجتماعی، بدون نیاز 
به حضور در شــعب و از طریق ســامانه خدمات غیرحضوری ســازمان تأمین اجتماعی 
امکانپذیر است و بیمه شدگان واجد شرایط بازنشستگی، می توانند درخواست صدور حکم 
و برقراری مســتمری را در این ســامانه ثبت کرده و همه مراحــل مربوطه را به صورت 
غیرحضوری پیگیری کنند.به گزارش ایســنا، با هدف افزایش رضایت مندی بیمه شدگان، 
شفاف ســازی امور اجرایی، یکسان سازی رویه ها و بهینه سازی فرآیندها با رویکرد کاهش 
مراجعات، امکان برقراری مســتمری بازنشستگی عادی به صورت غیرحضوری فراهم شده 
اســت.به گزارش ایسنا، دســتور اداری صدور حکم برقراری مستمری بازنشستگی عادی 
به صورت غیرحضوری به تمامی ادارات کل و واحدهای اجرایی این ســازمان ابالغ شــده 
اســت و بیمه شدگان می توانند برای ثبت درخواست بازنشستگی عادی به سامانه خدمات 
غیرحضوری ســازمان تأمین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir مراجعه  و بدون نیاز به مراجعه 
حضوری به شعب، مراحل ثبت درخواست را انجام دهند.واحدهای اجرایی سازمان تأمین 
اجتماعی موظفند درخواست های بازنشســتگی را که قبل از اتمام وقت اداری در سامانه 
خدمات غیرحضوری ثبت می شــوند، تا پایان همان روز و درخواست هایی را که خارج از 
وقت اداری یا در ایام تعطیل توسط بیمه شدگان ارسال می شوند، در اولین روز اداری تعیین 
تکلیف کنند و با توجه به اینکه در زمان ثبت درخواست بازنشستگی غیرحضوری توسط 
بیمه شده، احراز هویت از طریق ارسال کد رمز )OTP( به تلفن همراه وی صورت پذیرفته، 
نیازی به اخذ امضا یا اثرانگشت بیمه شده ذیل درخواست بازنشستگی نیست.مراحل اداری 
بررسی سوابق و اخذ تاییدیه ها در این سامانه به صورت غیرحضوری انجام شده و بیمه شده 
می تواند در همین ســامانه از مراحل اجرای فرآیند مذکور مطلع شود. پس از صدور حکم 
برقراری مستمری بازنشستگی عادی و همزمان با تخصیص شماره مستمری نیز نسخه ای 
از آن در منوی »صندوق شخصی من« در سامانه خدمات غیرحضوری قرار خواهد گرفت 
و بیمه شــده از طریق منوی »اعالم شماره حساب بانکی ویژه مستمری بگیران« می تواند 
شماره حســاب بانکی خود را جهت واریز مســتمری اعالم کند.به گزارش روابط عمومی 
ســازمان تأمین اجتماعی، گفتنی است پیش از این مراحل ارائه درخواست بازنشستگی و 
بررسی پرونده و سوابق بیمه ای متقاضیان بازنشستگی عادی، مستلزم چندین نوبت مراجعه 
حضوری بیمه شده و از نظر زمانی نیز بسیار طوالنی بود که با توسعه خدمات غیرحضوری 
تأمین اجتماعــی، این فرآیند به صورت غیرحضوری و در مدت زمان بســیار کوتاه تر انجام 

خواهد شد.

گزارش مرکز آمار ایران نشان داد؛

فشار تورم بر فقرا ۱۷.۷درصد بیشتر از ثروتمندان!
نــرخ تورم نقطه به نقطه کل کشــور در تیر مــاه ۱۴۰۱، به 5۴ 
درصد رسید که در دهک های مختلف هزینه ای در بازه ۴۹درصد 
برای دهک دهم تــا ۶۶.7 درصد برای دهک اول نوســان دارد. 
محدوده تغییرات تورم در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و 
دخانیات« بین ۹۳.5 درصد برای دهک دهم و 8۳.8 درصد برای 
دهک اول اســت.به گزارش اقتصادآنالین، فاصله تورم بین دهک 
اول تا دهک دهم نیز در شــاخص نقطه به نقطه به ۱7/7 درصد 
رسیده که نســبت به ماه قبل )۱5 درصد( افزایش ۲.7 درصدی 
را نشان می دهد.بر اســاس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، 
محدوده تغییرات تورم در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها 
و دخانیــات« بین ۹۳.5 درصد برای دهــک دهم و 8۳.8 درصد 
برای دهک اول اســت.باید توجه داشت که هزینه »خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و دخانیات«، ۱7.۲ درصد هزینه ماهانه دهک دهم 
را تشــکیل می دهد که این رقم برای پایین ترین دهک هزینه ای 
)دهک اول( برابر با ۴۳.۳ درصد اســت؛ به بیــان دیگر افزایش 

قیمت این گروه کاالیی با شــدت قابل توجهی، آسیب پذیرترین 
خانوارهای کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. به بیان دیگر، دهک 
اول هزینه ای از شــرایط تورمی نسبت  به دهک های باالتر جامعه 
آســیب بیشتری می بیند، البته باید توجه کنیم که دولت در ماه 
های اخیر با یارانه نقدی ســعی در جبران این هزینه ها داشــته 
اســت.طبق این گزارش افزایش هزینه نقطه به نقطه برای دهک 
اول از ۶۴ در خــرداد به ۶۶.7 درصد در تیرماه، دهک دوم از ۶۱ 
به ۶۳.5، دهک ســوم 58.۳ به ۶۰.7 درصد، دهک چهارم 5۶.۹ 
به 5۹.۲ درصد، دهک پنجم 55.۲ به 57.۴ درصد، دهک ششــم 
5۴.۱ بــه 5۶.۲ درصد، دهک هفتم 5۲.8 به 5۴.7 درصد، دهک 
هشتم از 5۱.۲ به 5۲.۹ درصد، دهک نهم 5۰.۴ به 5۱.۶ درصد و 
دهک دهم در ۴۹ درصد ثابت باقی مانده است.تورم ماهانه هم در 
شــرایطی برای کل خانوارهای کشور برابر ۴.۶درصد بوده که این 
عدد برای دهکهای هزینه ای نیز در بازه 5درصد برای دهک اول 

تا ۳.۹درصد و برای دهک دهم بوده است.

طبق مصوبه ســران قوا تمامــی قراردادهای 
اجاره باید با ســقف مجاز افزایش اجاره بها به 
میزان ۲5 درصد در تهران و کالنشهرها و ۲۰ 
درصد در دیگر نقاط شــهری تمدید شود اما 
استثنائات شــش گانه ای وجود دارد که منجر 
به فسخ قراراد می شــود؛ این موارد عبارتند از فروش واحد توسط مالک، بازسازی، 
پرداخت نکردن اجاره بها از سوی مستاجر، عدم پذیرش نرخ مصوب توسط مستاجر، 
ازدواج فرزند مالک و نیاز مالک به واحد مســکونی.به گزارش ایسنا، مصوبه تعیین 
ســقف مجاز برای قراردادهای اجاره ۲8 خردادماه امسال به تایید سران قوا رسید. 
طبق این مصوبه که با هدف کنترل اجاره بها به تصوب رسید کلیه قراردادهای اجاره 
واحدهای مسکونی در سال ۱۴۰۱ پس از تاریخ ابالغ این مصوبه، به صورت خودکار 
و به مدت یک ســال و حداکثر با نرخ های زیر نسبت به قراردادهای موجود تمدید 
می شود: شهر تهران و سایر کالنشهرها ۲5 درصد، سایر نقاط شهری ۲۰ درصد. این 
قانــون یک تبصره هم دارد که طبق آن، توافق مالک و مســتاجر با نرخ های کمتر 
از موارد فوق بالمانع اســت.اما موارد استثنایی که منجر به فسخ قراردادهای اجاره 
می شود در یک برنامه تلویزیونی توسط رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی اعالم 

شد که به شرح زیر تعیین می شود:

در صورتی که مالک، ملک یا واحد مورد اجاره را به فروش رســانده باشد و قرارداد 
فروش را در ســامانه ثبت معامالت امالک ثبت کرده و کد رهگیری دریافت کرده 
باشــد و همچنین )عالوه بر این( اطالعات ملک را در سامانه امالک و اسکان ثبت 

کرده باشد.
اگر مالک برای تخریب، بازسازی یا تعمیر نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از مرجع 

ذی ربط اقدام کرده باشد.
در صورتی که مستاجر در دوره اجاره قبلی با تشخیص مرجع قضایی )شورای حل 

اختالف(، نسبت به انجام به موقع تکالیف اقدام نکرده باشد.
عدم پذیرش افزایش مبلغ اجاره بها معادل درصدهای مصوب توسط مستاجر.

در صورتی که فرزند مالک ازدواج رسمی انجام و برای سکونت به واحد مورد اجاره 
بر اساس تشخیص مرجع قضایی نیاز داشته باشد.

در صورتی که مالک صرفاً دارای همین یک واحد مســکونی در همان شــهر مورد 
نظر باشــد و نیاز به ســکونت وی در آن ملک به تایید مراجع قضایی )شورای حل 
اختالف(، رسیده باشــد. در مواردی که مالک دارای چند واحد مسکونی در همان 
شهر باشد، صرفاً می تواند تقاضای سکونت خود را برای یکی از واحدهای مسکونی در 
اختیار ارائه کرده و رای مراجع قضائی )شورای حل اختالف( صرفا برای همان واحد 
مسکونی مورد تقاضا صادر خواهد شد.قاسمی افزود: این موضوع دو تبصره هم دارد: 

اول اینکه: مالک رســیدگی و بررسی حقوقی اختالفات اجاره بین موجر و مستاجر 
در مراجع قضائی )شورای حل اختالف( اطالعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری و 
امالک و اسکان است.   و دوم اینکه: مراجع قضائی )شورای حل اختالف(، مکلف اند 
در کوتاه ترین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت یک ماه نســبت به بررسی موارد 
اختالف و صدور رای اقدام کنند.وی اضافه کرد: جهت حل بلندمدت و اساسی بازار 
اجاره مسکن و همچنین ســاماندهی این بازار، وزارت راه و شهرسازی طرح اجاره 
داری حرفه ای و احداث ۳۰۰ هزار واحد مسکونی اجاره ای را در دستور کار قرار داده 
و در این راستا مجوزهای الزم را از دولت اخذ کرده است. با اجرای این طرح ها ضمن 
ایجاد امکان ساماندهی بازار اجاره  و کمک به موجرین و مستاجرین، عرضه مسکن 
استیجاری نیز با افزایش مواجه می شود.وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال 
که سامانه کد رهگیری از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی برای نظارت بیشتر 
بر قراردادها منتقل شــده و قرار است از طریق این سامانه بر کل قراردادها نظارت 
داشــته باشید. این سامانه در چه مرحله ای است؟ گفت: حسب قانون جهش تولید 
مسکن سامانه صدور کد رهگیری )سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور( 
می بایســت از وزارت صمت به وزارت راه و شهرســازی منتقل شود ولی با توجه به 
گستردگی سامانه و اتصال بالغ بر ۱7۰ هزار بنگاه مشاور امالک به این سامانه، برای 
انتقال این سامانه می بایست با هماهنگی وزارت صمت، بسترهای مورد نیاز شناسائی 
و تامین می شد. حسب آخرین اقدامات و هماهنگی های صورت پذیرفته، در صورت 
ایجاد بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز، این سامانه تا پایان تیرماه به 

وزارت راه و شهرسازی منتقل می شود.

موارد فسخ قرارداد اجاره چیست؟

با 7 رای اعضای شورای شهر ؛
مجید حاجی غالم سریزدی شهردار منتخب کرج شد

ســخنگوی شورای اسالمی شهر کرج گفت: اعضای شورای ششم شهر کرج با 7 رای مجید 
حاجی غالم ســریزدی را به عنوان دومین شــهردار کرج در ششمین دوره مدیریت شهری 
انتخاب کردند .به گزارش پایگاه اطالع رســانی شورای اســالمی شهر کرج؛ علی قاسم پور 
در پایان صحن علنی شــورای شهر در جمع اصحاب رسانه با اشاره به شرح ماوقع شصت و 
پنجمین جلسه رسمی شورای شهر کرج اظهارداشت: منوچهر غفاری با ۶ رای از حضور در 
کرسی شهرداری کرج بازماند و مجید حاجی غالم سریزدی با رای حداکثری اعضای شورای 
شــهر کرج به سمت شهردار کالنشهر کرج منصوب شد .سخنگو و رییس کمیسیون تلفیق 
شورای اسالمی شهر کرج تصریح کرد: امروز مقرر شده بود ۴ گزینه انتخابی شهرداری برنامه 
های خود را به شــورا ارائه ارائه کنند که ســید مازیار حسینی به دلیل مسئولیت در وزارت 
دفاع انصراف داد .قاسم پور بیان کرد: علی سلطانی مقدم نیز بعد از ارائه برنامه انصراف خود 
را اعالم کرد ،البته قدردان تالش های وی هستیم و بر این اساس با رقابت مجید سریردی و 

منوچهر غفاری با حضور ۱۳ عضو شورای شهر برگزار شد .
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گزیده خبر
در حاشیه رودخانه توقف نکنید

احتمال بارش و وقوع سیالب 
معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب  منطقه ای تهران گفت: بر اساس 
پیش بینی سازمان هواشناسی از امروز چهارشنبه تا پایان روز جمعه احتمال 
بارش، وقوع ســیالب و طغیان رودخانه های تهران وجود دارد که الزم است 
مردم از اتراق در حاشیه رودخانه ها، مسیل ها و رفتن به کوهنوردی اجتناب 
کنند.رضا کیائی پور در گفت وگو با ایســنا، بابیان اینکه هشدارهای سازمان 
هواشناســی به ســه بخش زرد، نارنجی و قرمز تقسیم می شود، اظهار کرد:  
بر اســاس آخرین هشدار که روز گذشته به ما اعالم شد، تهران در وضعیت 
نارنجی قرار دارد، طبق اعالم احتمال وقوع خسارت گسترده وجود داشته و 
رگبار، باران و احتمال وقوع تگرگ در ارتفاعات تهران پیش بینی شده است.

وی بــا بیان اینکه مخاطراتی که پیش بینی شــده شــامل بــاال آمدن آب 
رودخانه ها، گرفتگی معابر، آبگرفتگی در مسیرها، اختالل در تردد و لغزندگی 
جاده ها عنوان شده اســت، گفت: عدم توقف در حاشیه رودخانه ها و بستر 
مسیل ها، اجتناب از کوهنوردی، احتیاط در تردد درون و برون شهری مورد 
تاکید قرار گرفته اســت.معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای 
تهران، با بیان اینکه تنها اتراق در کنار رودخانه ها نمی تواند مشــکل آفرین 
باشد، اظهار کرد: مجاری تغذیه رودخانه ها در باالدست، مسیل هایی هستند 
که هنگام وقوع بارندگی در ارتفاعات در آن مســیل ها جاری می شــوند و 
با اتصال آبراهه های کوچک به  یکدیگر آبراهه های بزرگی ایجاد می شــود و 
در نهایت وارد رودخانه ها می شــوند.کیائی پور افزود: زمانی که افراد در کنار 
رودخانه ها اتراق می کنند، مطلع نیستند که در باالدست چه اتفاقی می افتد، 
ممکن است در عرض یک ربع سیالب مهیبی ایجاد شود و تمام درختان و 
اشیا سد راه خود را به پایین دست منتقل کند.وی تاکید کرد: تقاضای ما از 
مردم این است که به هیچ عنوان در مسیر رودخانه ها اتراق نکنند و نسبت 
به تابلوهای هشدار حساس باشند، همچنین توصیه می شوند در این روزها از 

حضور در ارتفاعات تهران به جد خود داری شود.

شرکت گاز استان گلستان و سامانه سامد 
تفاهم نامه همکاری امضا کردند

بــا توجه به منویات مقام معظم رهبــری و تاکیدات رئیس جمهور در خصوص 
دولت مردمی، تفاهم نامه همکاری بین شرکت گاز استان گلستان و سامانه 111 
استان )سامد( ،به امضا رسید.این تفاهم نامه در 10 ماده  با هدف  نیل به اهداف 
رسیدگی و پاسخگویی به درخواستها های ملت شریف در بستر سامد و به منظور 
استفاده بهینه از ظرفیت های طرفین منعقد شد و مقرر گردید کلیه تقاضاهای 
دریافتی مردمی از ســامانه 111 استانداری از بستر سامد جهت بررسی و اقدام 
ارجاع شود و در کوناهترین زمان  مورد بررسی قرار گرفته و نتایج نهایی اقدامات 
در سامانه مذکور ثبت گردد.در این تفاهم نامه همچنین مقرر شد جهت ارزیابی 
ساالنه ، شرکت گاز به صورت دوره ای در فواصل زمانی 3و6 و یکساله گزارشی 
از اقدامات صورت گرفته را طی لیستی تهیه و به مرکز سامد ارسال نماید.ضمن 
اینکه جهت سهولت دسترسی مردم جهت پیگیری تقاضای خود، شماره تلفنی 
را به این امر اختصاص دهند و میز ارتباطات مردمی ایجاد و همه روزه پاسخگوی 

مراجعین و تماس گیرندگان از اقصی نقاط استان باشد.

طرح  جدید بنزینی روی میز رئیس جمهور
طــرح بازتوزیع بنزین به افراد به جای خــودرو و نتایج اجرای پایلوت آن روی 
میز رئیس جمهوری اســت و بنابر تأکید وزیر اقتصــاد، حتی اگر این طرح در 
دســتور کار قرار گیرد نیز، امســال افزایش قیمت بنزین نخواهیم داشــت.به 
گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تســنیم، طــرح بازتوزیع بنزین با هدف 
اختصاص بنزین یارانه ای )1500تومانی( بــه افراد به جای خودروها از ابتدای 
اســفندماه و به صورت آزمایشی در جزیره کیش آغاز شده است، ایده ای که بر 
مبنای توزیع عادالنه یارانه سوخت میان همه مردم و انتفاع دهک های مختلف 
از قیمت ترجیحی بنزین در ایران طرح ریزی شده است، و البته از همان ابتدا 
هم انتقاداتی به واســطه ویژگی های منحصر به فرد منطقه آزمایشی منتخب 
آن )جزیره کیش( به همراه داشت.سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی 
دولت در نشســت خبری چهارم مرداد، در خصوص سرنوشت این طرح گفت: 
»مکرراً عرض می کنم دستور کاری برای افزایش قیمت بنزین در سال جاری 
وجود ندارد.«خاندوزی اضافه کرد: »5 ماه است که طرح آزمایشی بنزین اجرا 
و در زمان حاضر متوقف شــده است، قرار اســت این طرح انجام شده بررسی 
شــود و اگر نیاز به اصالحات یا توســعه دارد صورت پذیرد، هنوز تصمیماتی 
اتخاذ نشده است.«وزیر امور اقتصادی و دارایی از ارائه این طرح و نتایج آن به 
رئیس جمهور خبر داد و گفت: »اگر هر تصمیمی هم گرفته شــود، برنامه ای 
برای افزایش قیمت بنزین در سال جاری نداریم .«ازاین رو، طرح بازتوزیع بنزین 
و نتایــج اجرای پایلوت آن روی میز رئیس جمهوری اســت و بنابر تأکید وزیر 
اقتصاد، حتی اگر این طرح در دستور کار قرار گیرد نیز، امسال افزایش قیمت 

بنزین نخواهیم داشت.

برخی اشکاالت توزیع بنزین بر اساس کد ملی
بررسی ها نشان می دهد، اجرای طرح بنزینی دولت بر مبنای اختصاص 20 لیتر 
سهمیه بنزین به هر کد ملی، نیاز به اختصاص سهمیه یارانه ای بیشتری به افراد 
نسبت به وضع کنونی خواهد داشت و همین مسئله نه تنها »امنیت انرژی« و 
»کســری بودجه« ناشی از فروش بیشــتر بنزین یارانه ای را تحت الشعاع قرار 
می دهد، بلکه مخاطرات »درگیرکردن 85 میلیون ایرانی با معامالت بنزینی«، 
»اتالف اضافه بنزین یارانه ای« توزیع شده و »تشدید جریان قاچاق سوخت« را 
در پی خواهد داشت.از سوی دیگر، اتکاء به نتایج طرح آن هم در شرایطی که 
بافت اجتماعی جزیره کیش نمونه مناسبی از کشور نیست و نیز طرح با نواقص 
اجرایی متعددی به اجرا درآمده اســت، چندان منطقی به نظر نمی رسد.فارغ 
از ایرادات مطروحه نســبت به گزینش کیش به عنوان آزمایشگاه طرح بنزینی 
دولت، اختصاص بنزین به خودرو و کد ملی برخی خانوارها، عدم واریز سهمیه 
بنزین به برخی افراد دارای کارت کیشــوندی، پیوست ضعیف رسانه ای طرح 
)حتی در منطقه آزمایشــگاهی( و سردرگمی ساکنان جزیره در حوزه مبادله 

سهمیه یارانه ای از عمده ضعف های اجرایی طرح به شمار می رود.

 توصیه کارشناسی به دولت/ تصمیم عجوالنه ممنوع!
یکی از رویکردهای مناسبی که دولت می تواند در خصوص این طرح در دستور 
کار قرار دهد، این اســت که اگر براساس نتایج اجرای 5ماهه پایلوت این طرح 
در جزیره کیش، تصمیم به اجرای این طرح در سطح کشور گرفته شد، پیش 
از تحقق این امر، یکی دیگر از نقاط جمعیتی کشــور که شباهت بیشتری از 
نظر بافت اجتماعی و شرایط اقتصادی ساکنان آن، با دیگر نقاط کشور )به طور 
متوسط( وجود دارد نیز به عنوان نقطه دوم اجرای پایلوت طرح انتخاب شود و 
نتایج اجرای پایلوت دوم نیز مبنای تصمیم گیری جامع باشــد؛ چرا که هرنوع 
تصمیم شتابزده در خصوص تغییر در نحوه عرضه بنزین، می تواند چالش های 

متعددی را برای دولت و مردم به دنبال داشته باشد.

وزیر نفت در حاشیه هیات دولت اعالم کرد:

چهار میلیارد دالر سهم ایران از صادرات گاز در چهار ماهه اول سال
وزیر نفت با اعالم اینکه طی چهار ماه اخیر چهار میلیارد دالر 
وصول از صــادرات گاز را داشــتیم، آن را به صورت تقریبی 
معــادل کل وصول های ایران از صادرات گاز در ســال 1۴00 
برشمرد.به گزارش ایسنا، جواد اوجی در حاشیه جلسه امروز 
هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره وضعیت صادرات گاز 
گفت: مــا در طی همین چهار ماه نزدیــک به چهار میلیارد 
دالر وصول از صادرات گاز را داشتیم که تقریباً می شود گفت 
معادل کل وصول صادرات گاز در ســال 1۴00 بوده است.وی 
درباره موضوع جذب ســرمایه گذاری در داخل و خارج کشور، 
اظهــار کرد: ما امروز در موضوع قراردادهای توســعه میادین 
نفتی و گازی مصوبه ای در دولت داشــتیم و آن میادینی که 
ضریب بازیافتی شــان زیر 20 درصد بود، افزایش پیدا کرد تا 
ضریب 33 - 3۴ درصد دولت اجازه داد که از ســرمایه گذاران 
داخلی و خارجی استفاده شــود و این نوید خوبی است.وزیر 
نفــت افزود: ما تا امروز نزدیک بــه 1۴ میلیارد دالر قرارداد و 
تفاهم نامه در موضوع توسعه میادین نفتی و گازی امضا کردیم 
و بخشــی از این قراردادها که امضا شده با کشور روسیه بوده 
و در موضوع توســعه میادین نفتی و به ویژه میادین مشترک 
نفتــی و گازی.اوجــی تاکید کرد: میدان نفتــی آزادگان که 
بزرگترین میدان نفتی مشترک کشور با عراق است بالغ بر ۷ 
می کنند و در توسعه این میدان سهامدار می شوند.وی یادآور را داشــته که 6 بانک و 6 هلدینگ بزرگ اقتصادی مشارکت میلیارد دالر استفاده از توان و ظرفیت منابع مالی داخل کشور 

شــد: ما توسعه این میدان را شــروع کردیم و در حال حاضر 
روزانه 1۹0 هزار بشکه نفت برداشت می کنیم و با برنامه ریزی 
وزارت نفت برای اســتفاده از ظرفیت های بخش های مختلف 
مالی کشــور، ظرف چند سال آتی ما به 5۷0 هزار بشکه نفت 
در روز خواهیم رســید.وزیر نفت درباره تامین سوخت کشور 
و خودروهای عمومی اظهار کرد: وزارت نفت در دوگانه ســوز 
کردن خودروهای عمومی به شکل جدی در نظر دارد که این 
کار را انجــام دهیم و هر خودرو هم بالغ بر 11 تا 12 میلیون 
تومان برای وزارت نفت هزینه دارد که به صورت رایگان داریم 
انجام می دهیم و هفت پیمانکار در سراسر کشور این امر را به 
عهده دارند.اوجی افزود: استفاده از سوخت LPG در جایگاه ها 
را منتظریم که مصوب شــود تا کمکی به جایگاه های سوخت 
کشور شود و ناوگان ترابری از آن بهره ببرد. در موضوع واردات 
بنزین هم ما تجارت فرآوردهای سوآپ گازی و هم فرآوردهای 
نفتی را به طور جد دنبال می کنیم و با کشورهای همسایه در 
این زمینه تعامل داریم.وی همچنین تاکید کرد: ما منع واردات 
هیچگونه فرآورده ای را نداریم و با توجه به پتانسیل جمهوری 
اسالمی موضوع توسعه میادین نفت و سوخت و پاالیشگاه ها را 
داریم، متاسفانه سهم تجارت مان در منطقه کمتر از 2 درصد 
اســت و امیدوارم با این اقدامات ســهم خوبــی از تجارت در 

منطقه نصیب ایران شود.

صادرکنندگان  اتحادیــه  کل  دبیــر 
فراورده هــای نفت، گاز و پتروشــمی 
گفت: صادرات 3 ماهــه ما به ترکیه 
رتبه سوم را داشــته و به میزان یک 
میلیارد و ۷3۷ میلیون دالر و واردات 
هم بیــش از 2 میلیــارد دالر بوده، 
یعنی حجم روابــط ۴ میلیارد دالری 
با این کشور داشته ایم.به گزارش ایلنا، 
رئیس جمهور ترکیه از قصد این کشور 
برای افزایش خرید نفت و گاز از ایران 
خبر داده است. اردوغان با بیان اینکه 
ما برای رسیدن به این هدف با ایران 
همکاری خواهیم کــرد، تاکید کرده 
است: ما از ایران نفت و گاز خریداری 
می کنیم و آن را افزایش خواهیم داد.

در همین ارتباط سیدحمید حسینی 
در گفت وگــو با خبرنــگار اقتصادی 
ایلنا، درباره همــکاری ایران و ترکیه 
در حــوزه انــرژی اظهار داشــت: ما 
ســال ها در 3 زمینه انرژی با ترک ها 
همکاری داشتیم، اولی در زمان حزب 
سعادت در زمان نجم الدین اربکان بود 
و قرارداد معروف گاز را منعقد کردیم 
و بعد از آن ترکیه همیشه از مشتریان 
سنتی نفت ایران بوده و بین 100 هزار 
تا ۴00 هزار بشکه نفت از ما خریداری 
می کرده اســت و ســومین بحث هم 
صــادرات برق به این کشــور بود که 
از مســیر خوی صورت می گرفت.وی 
با اشــاره به قرارداد 25 ســاله گازی 
با ترکیه گفــت: علیرغم اینکه برخی 

بدبین بودند و عنوان می کردند قرارداد 
گاز 25 ساله تمام شده و این کشور با 
توجه به قراردادهایی که با آذربایجان، 
روســیه و اقلیــم کردســتان منعقد 
کرده با ایــران تمدید نمی کند، بنده 
همواره معتقد بودم نــه تنها قرارداد 
را تمدید می کننــد بلکه عالقمندند 
که بیــش از 25 میلیون متر مکعب 
گاز از مــا خریداری کننــد، عالوه بر 
ایــن گزارش های غیررســمی حاکی 
از این اســت که بــا ترکیه معامالت 
نفتــی هم انجام می شــود ولی اینکه 
خــود ترک ها مصرف می کنند و یا به 
کشورهای دیگر می فروشند، مشخص 
نیست. در هر حال اگر ترکیه به بازار 
نفت ما برگردد بســیار اهمیت دارد.

صادرکنندگان  اتحادیــه  کل  دبیــر 

فراورده هــای نفت، گاز و پتروشــمی 
تصریــح کرد: ما در حــوزه برق توان 
صادرات نداریم، چون خودمان حدود 
10 هزار مگاوات کمبود داریم و فعال 
عالقه ای به صــادرات نداریم، اگرچه 
می توانیم از ترکمنســتان، ارمنستان، 
آذربایجان و حتی روسیه برق را سواپ 
و به ترکیه ببریم، در زمینه پتروشمی 
هم دو کشور همکاری دارند، در زمینه 
همکاری  نمی توانیم  نفتــی  فرآورده 
کنیم چــون ترکیه اســتاندارد اروپا 
را رعایت می کند.وی بــا بیان اینکه 
می توانیــم از ظرفیــت و پتانســیل 
ترک ها در بازار افریقا و ســایر بازارها 
استفاده کرده و اصوال همکاری تجاری 
مــا با ترکیه می تواند بــرای ما منافع 
باشــد، خاطرنشــان کرد: ما  داشته 

براحتی ظرفیت و پتانسیل همکاری 
30 میلیــارد دالری با این کشــور را 
داریم، اما اصال سطح روابط دو کشور 
قانع کننده نیســت، البته امسال بهتر 
بوده و بســیاری از اقالم صادراتی در 
حوزه فوالد را از ترکیه به سایر بازارها 
اگر مشــکل بحث تعرفه  فرستادیم، 
تجــاری و ممنوعیت هایــی که بعضا 
ترکیه در حــوزه قیر ایجاد کرده حل 
شود، قطعا ترکیه می تواند بازار جذابی 
برای ما باشد.حسینی واردات از ترکیه 
را در اقالم نســاجی، قطعــات، لوازم 
چوبی و مبلمان و کاالهای ســاخته 

شده و آماده مصرف عنوان کرد.
وی در ادامه بیان داشــت: صادرات 3 
ماهه ما به ترکیه رتبه سوم را داشته و 
به میزان یک میلیارد و ۷3۷ میلیون 
دالر و واردات هــم بیش از 2 میلیارد 
دالر بــوده، یعنــی حجــم روابط ۴ 
میلیارد دالری با این کشور داشته ایم، 
به نظر می رســد امسال سطح روابط 
اقتصادی دو کشــور با وجود سردی 
روابط سیاسی بهتر بوده است.دبیر کل 
اتحادیه صادرکننــدگان فراورده های 
نفــت، گاز و پتروشــمی تاکید کرد: 
قطعا با توجه به مباحث قیمتی به نفع 
ترکیه اســت که نفت و گاز را از ایران 
خریداری کند و گسترش سطح روابط 
تجاری و اقتصادی برای هر دو کشور 
مهم اســت، ضمن اینکه برای ما هم 
دسترسی به بازار ترکیه آسان تر است.

ایران و ترکیه در یک قدمی 
تمدید قرارداد 2۵ ساله گازی

به گفته رئیس صنف جایگاهداران کشور، نمودار مصرف بنزین طی دو دهه گذشته سینوسی ولی افزایشی بوده و آمارهای بین المللی نشان می دهد ایران دوازدهمین مصرف 
کننده بنزین در جهان اســت و در این مورد در حال رقابت با کشــورهایی نظیر آمریکا، چین، روسیه، هند و برزیل است که جمعیت چند برابر بیشتر از ما دارند.اسداهلل قلیزاده 
در گفت وگو با ایسنا، با بیان این مطلب، اظهار کرد: دولت ها در مقاطعی با اجرای طرح های سهمیه بندی توانسته اند مصرف را کنترل کنند ولی این مورد موفقیت طوالنی مدت 
نداشته و تقاضا برای مصرف با سیر صعودی همراه بوده است و کارشناسان دالیل مختلفی را برای این مورد اعالم می کنند.وی ادامه داد: طی 10 سال گذشته و به طور میانگین 
حدود 20 میلیون لیتر در روز رشد در مصرف بنزین صورت گرفته که این رقم دو برابر مصرف کنونی کشوری مانند ترکیه است. جالب تر آنکه جایگاه های سوخت کشور علی رغم 
رتبه باال در توزیع و مصرف بنزین، به لحاظ سودآوری رتبه صدم را دارند، یعنی سیاستگذاری ها به شکلی بوده است که همه از تولید تا توزیع و مصرف ناراضی بوده اند.رئیس هیات مدیره انجمن صنفی صاحبان اماکن 
فروش و عرضه فراورده های نفتی کشور، با بیان اینکه امروزه دولت نه تنها به بهای خالص سوخت، یارانه پرداخت می کند، بلکه این مورد را درباره پرداخت هزینه های حمل و توزیع نیز انجام می دهد، گفت: این هزینه ها 
هر سال مانند سایر کاالها در قیمت برای اخذ از مردم لحاظ نمی شود، همین امر موجب شده دولت ها در پرداختن هزینه های بخش خصوصی فعال در حمل و توزیع انقباضی رفتار کنند که موجب مشکالت فراوان 
شده و درواقع شرایط فعلی بسیار نگران کننده است و تدبیر اصالح امور با بررسی دقیق واقعیات اقتصادی کشور به طوری که مردم و به خصوص اقشار کم درآمد آسیب نبینند، می تواند راهگشا باشد.قلیزاده ادامه داد: 
مصرف باالی خودروها، تثبیت نسبی قیمت ها و کیفیت متغیر بنزین طی این سال ها عامل مهمی در افزایش مصرف و زیان های دیگر بوده که پیوسته مسئوالن با تردید به اصالح روندها نگریسته اند و روال موجود هم 
به زیان مردم و هم به زیان دولت و بخش خصوصی بوده است.به گفته وی البته اینکه برخی کارشناسان در بحث قیمت بنزین، قیمت های بین المللی و نرخ ارز را مطرح می کنند هم درست نیست چراکه سوءمدیریت 

اقتصادی سالیان قبل و کاهش ارزش پول ملی را نمی توان به عنوان ابزاری برای رشد قیمت سوخت استفاده کرد و واقعیات اقتصادی و بومی کشور باید مالک تصمیم گیری باشد.

مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از توزیع روزانه بیش از 100 میلیون بنزین 
به صورت میانگین در کشور طی چهار ماه سال 1۴01 خبر داد.به گزارش ایسنا، افشین مهدوی در 
این رابطه اظهار کرد: از یکم فروردین ماه سال 1۴01 تا پایان تیرماه امسال به طور میانگین روزانه 
100 میلیون و ۹00 هزار لیتر بنزین در کشور توزیع شده است.طبق اعالم وزارت نفت، وی افزود: 

میانگین توزیع روزانه نفت گاز در کشور در بازه زمانی یکم فروردین تا 31 تیرماه امسال روزانه 10۷ میلیون و 600 هزار لیتر بوده است.
به گزارش ایسنا، میانگین مصرف روزانه بنزین کشور در سال 1۴00، حدود 8۷ میلیون لیتر بود که این عدد حاکی از افزایش حدود 1۴ 
درصدی مصرف بنزین کشور در بازه زمانی ابتدای فروردین تا پایان تیرماه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال )1۴00( در کشور 
است.مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی در کشور از جمله اولویت هایی است که وزارت نفت و به تبع آن شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی ایران در صدر برنامه های خود قرار داده است، اما کاهش فاصله بین تولید و مصرف کنونی و افزایش خیره کننده مصرف 

بنزین در سبد سوخت خودروها زنگ هشدار واردات را به صدا درآورده است.

میانگین مصرف روزانه بنزین به بیش ایران رتبه دوازدهم مصرف بنزین در جهان
از ۱۰۰ میلیون لیتر رسید

دولت بایــدن اعالم کرد در راســتای برنامــه قبلی برای 
اســتفاده از ذخایر اضطراری به منظور مهار رشد قیمت ها، 
20 میلیون بشکه نفت از ذخایر نفت استراتژیک را خواهد 
فروخت.به گزارش ایســنا، دولت آمریکا اواخر مارس اعالم 
کرده بود به مدت شــش ماه، روزانه یک میلیون بشــکه 
نفت از ذخایر نفت اســتراتژیک که در سواحل لوییزیانا و 
تگزاس نگهداری می شــوند، برداشت خواهد کرد.یک مقام 
ارشد دولتی گفت: آمریکا پیش از این 125 میلیون بشکه 
نفت از ذخایر اســتراتژیک فروخته و حــدود ۷0 میلیون 
بشــکه نفت به خریداران تحویل داده شده است. برداشت 
از ذخایر نفت اســتراتژیک، نیاز شرکتهای نفت و پاالیشی 
را همزمان با احیای تولید صنعت نفت پس از افولی که در 
اوج پاندمی کووید 1۹ داشت، تامین می کند.اداره اطالعات 
انرژی آمریکا ماه میالدی جاری اعالم کرد تولید نفت آمریکا 
در ســال 2022 به بیش از 11.۹ میلیون بشــکه در روز و 

در ســال 2023 به حدود 12.8 میلیون بشــکه در روز در 
مقایسه با 11.2 میلیون بشکه در روز در سال 2021، رشد 
خواهد کرد. تولید این کشور در سال 201۹ به رکورد 12.3 
میلیون بشکه در روز رسیده بود.وزارت انرژی آمریکا در مه 
اعالم کرد: آمریکا در پاییز پروسه خرید 60 میلیون بشکه 

نفت برای ذخایر استراتژیک را آغاز خواهد کرد که نخستین 
گام برای پر کردن مجدد این ذخایر پس از برداشــت 180 
میلیون بشــکه نفت از آن اســت. این وزارتخانه به زودی 
مقرراتی را برای پر کردن مجدد ذخایر استراتژیک که سطح 
آنها به ۴۷5.5 میلیون بشــکه سقوط کرده است، پیشنهاد 
خواهد کرد.یک مقام آمریکایی به خبرنگاران گفت: خرید 
نفت برای پر کردن ذخایر اســتراتژیک با تقاضا برای نفت 
در کوتاه مدت رقابت نخواهد کرد و احتماال پس از ســال 
مالی 2023 انجام می گیرد.تحلیل وزارت خزانه داری آمریکا 
نشــان داد که برداشت از ذخایر نفت استراتژیک به همراه 
برداشت هماهنگ شده با متحدان واشنگتن، قیمت بنزین 
در جایگاه های ســوخت را حداکثر ۴0 سنت در هر گالن 
کاهش داده است.برایان دیس، مشاور اقتصادی کاخ سفید 
اعالم کرد دولت بایدن قصد دارد پس از برنامه شش ماهه، 

به برداشت نفت از ذخایر استراتژیک ادامه دهد.

فروش ۲۰ میلیون بشکه نفت از ذخایر استراتژیک آمریکا
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تهران - ایرنا - صادرات ایران به چین در نیمه نخست سال 
جاری میالدی با رشد ۳۱ درصدی مواجه شد و تجارت دو 
کشور در این دوره از ۸ میلیارد دالر فراتر رفت.به گزارش 
ایرنا، جدیدترین آمار منتشرشــده از سوی گمرک چین 
نشان می دهد مبادالت تجاری این کشور با ایران در نیمه 
نخست ســال جاری میالدی با رشد ۲۳ درصدی نسبت 
به مدت مشــابه سال قبل مواجه شــده و به ۸ میلیارد و 
۲۶۳ میلیون دالر رسیده است.ارزش مبادالت دو کشور در 

ماه های ژانویه تا ژوئن ســال قبل بالغ بر ۶ میلیارد و ۷۲۲ 
میلیون دالر اعالم شده بود.واردات چین از ایران در ۶ ماهه 
نخســت ۲۰۲۲ با رشد قابل توجه ۳۱ درصدی نسبت به 
مدت مشابه سال قبل مواجه شــده و به ۴ میلیارد و ۸۱ 
میلیون دالر رسیده است. چین در مدت مشابه سال قبل 
۳ میلیارد و ۱۱۶ میلیون دالر کاال از ایران وارد کرده بود.

صادرات چین به ایران در ماه های ژانویه تا ژوئن امســال 
نیز با رشد ۱۶ درصدی مواجه شده و به ۴ میلیارد و ۱۸۲ 

میلیون دالر رسیده است. چین در ماه های ژانویه تا ژوئن 
سال قبل چین ۳ میلیارد و ۶۰۶ میلیون دالر کاال به ایران 
صادر کرده بود.بر اســاس این گزارش کل تجارت جهانی 
چین در نیمه نخست سال جاری میالدی ۳۰۷۹ میلیارد 
دالر بوده که این رقم با رشد ۱۰.۳ درصدی نسبت به نیمه 
نخســت سال قبل مواجه شده اســت. چین در این دوره 
۱۷۳۲ میلیــارد دالر کاال صادر و ۱۳۴۷ میلیارد دالر کاال 

وارد کرده است.

گزیده خبر

دادستان عمومی و انقالب میهمان فوالد 
هرمزگان 

دکتر احمدی منش دادستان عمومی و انقالب مرکز 
اســتان هرمزگان از فوالد هرمزگان بازدید کرد.در 
این دیــدار مدیرعامــل فوالد هرمزگان گزارشــی 
از عملکرد تولید این شــرکت ارائه و دادســتان را 
در جریان مشــکالت حــوزه تولید قــرار داد.دکتر 

معروفخانــی هدف فوالد هرمزگان را تحقق شــعار ســال عنوان و عدم 
اختصــاص برق به تولید را مهمترین مانع در این حوزه عنوان کرد. دکتر 
احمدی منش در این دیدار ضمن تاکید بر رفع موانع تولید، حل مشکالت 
این حوزه را مهم ارزیابی کرد و مساعدت خود را برای حل مشکل انرژی و 
تامین برق اعالم کرد.در ادامه این دیدار، دادستان عمومی و انقالب مرکز 
استان هرمزگان به همراه مدیران فوالد هرمزگان از فوالدسازی و مراحل 
تعمیرات ســالیانه واحد احیا مستقیم فوالد هرمزگان بازدید و با کارگران 

دیدار و گفتگو کرد.

ثبت رکورد تولید ۲۰۸۰۰ تن در تیرماه 
به همت تالشــگران کارگاه نورد ۳۵۰ ذوب آهن 
اصفهان ، رکورد تولیــد ۲۰۸۰۰ تن در تیرماه را 
ثبت کرد .محمدامین یوسف زاده مدیر مهندسی 
نورد ذوب آهن اصفهــان در خصوص این رکورد 
تولیدی گفت : مهندســی نورد از حدود دی ماه 

ســال ۱۳۹۹ افزایش تولید کالف را در دســتور کار قــرار داد و تا قبل 
از آن تولیــد کالف بــه طور میانگین حدود ۱۰۰۰۰ تــن در ماه بود که 
اواخر ســال ۱۴۰۰ به حــدود ۱۹۰۰۰ تن تولید رســیدیم و در تیرماه 
ســال جاری نیــز رکورد ۲۰۸۰۰ تــن در انواع ســایزهای مختلف ثبت 
گردید.  وی پارامترهای ارتقاء تولید محصول کالف را چنین برشــمرد : 
افزایش ســرعت خطی و بعضاً رفع ایرادات،مهارت و تجربه باالی پرسنل 
و همچنین تمرکز بیشــتر کارگاه نورد ۳۵۰ بر روی تولید محصول کالف 
از جملــه دالیل ثبت این رکورد تولید محســوب می شــوند.  ســومین 
 محصول با ارزش افزوده باالی ذوب آهن اصفهان در مســیر رشــد تولید 
مدیر مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان با اشاره به اینکه بعد از محصوالت 

ریل و انواع  Hها،کالف سومین محصول با ارزش افزوده تولیدی است

علی رغم کاهش تولید جهانی فوالد صورت گرفت؛ 
تثبیت جایگاه دهم ایران با رشد 15 
درصدی تولید در گروه فوالد مبارکه 

مدیر عامل گروه فوالد مبارکــه از تثبیت جایگاه 
دهم کشــور ایران در رتبه بندی بین فوالدسازان 
جهان بر اســاس گزارش انجمن جهانی فوالد خبر 
داد و گفــت: این موفقیت با اتکا بــه تداوم تولید 
در گــروه فــوالد مبارکه علی رغــم کاهش تولید 

فوالد در جهان و کاهش ۱۰.۸ درصدی تولید فوالد کشــور به دست آمده 
اســت. محمدیاســر طیب نیا در مصاحبه با خبرنگار فوالد ضمن تشریح 
این دســتاورد ارزشــمند به دالیل رشــد تولید در گروه فــوالد مبارکه 
اشــاره نموده اســت و گفت: از ابتدای ســال ۱۴۰۱ گروه فوالد مبارکه 
با رکوردشــکنی های پی درپی به دستاوردهای درخشانی در همه خطوط 
تولید دست یافتند. به نحوی که در سه ماهه نخست سال با تولید ۲ میلیون 
و ۹۹۱ هزار تن فوالد خام رشد ۱۱.۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال 
قبل )۳۱۱ هزار تن بیشــتر از مدت مشابه ســال ۱۴۰۰( و در خردادماه 
 نیــز با تولید ۸۶۶ هــزار تن، افزایــش ۱۵ درصدی را محقــق نمودند.

همچنین کارکنان بلندهمت گروه فوالد مبارکه در خردادماه سال جاری 
در تولیــد آهن اســفنجی با تولیــد یک میلیون و ۴ هزار تن رشــد ۹.۹ 
درصدی را تجربه کردند و در حوزه کالف گرم نیز با تولید ۵۹۳ هزار تن 

رشد ۳۱ درصدی را به ثبت رساندند.

مهندس طاهرزاده : 
بدنبال هم افزایی در جهت رشد و 

توسعه چادرملو خواهم بود
موفقیتهای چادرملو مرهون تالشــهای و زحمات 
مدیران و کارکنان متعهدی اســت که طی سالها 
توانستند با حرکت به سمت توسعه پایدار زنجیره 
تولید در این شــرکت را تکمیل کنند و این نقطه 
قوت چادرملو اســت .به گــزارش روابط عمومی 

شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو، در پی عضویــت مهندس امیر علی 
طاهــرزاده در هیات مدیره  و انتصاب وی به عنوان مدیر عامل شــرکت 
معدنی و صنعتی چادرملو عصر امروز در مراســم معارفه ایشان با مدیران 
شرکت ، طاهر زاده گفت: موفقیتهای چادرملو مرهون تالشهای و زحمات 
مدیران و کارکنان متعهدی اســت که طی ســالها توانستند با حرکت به 
ســمت توســعه پایدار زنجیره تولید در این شرکت را تکمیل کنند و این 
نقطه قوت چادرملو اســت .وی افزود : بی تردید با هم افزایی میان ارکان 
شــرکت تالش خواهیم کرد این زنجیره را توســعه بخشیم ، چرا که این 
تکلیفی اســت  بر عهده ما تا با تداوم مدیریت اصولی تدوین شده در این 
شــرکت برای حفظ اعتماد و امانتی که به ما ســپرده شده است  تالش 
کنیم و امیدواریم با گام برداشــتن در راه توســعه اقتصــادی بتوانیم در 

اعتالی نظام جمهوری اسالمی ایران نیز مثمر ثمر واقع شویم .

 بازگشت قیمت ها به شهریور 1۴۰۰ منتفی 
می شود؟

براساس اصالحیه بند یک قســمت »س« تبصره یک قانون بودجه، عمال دولت از 
تامین اقالم اساسی که پیش از این مشمول ارز ترجیحی بودن و پیش بینی شده بود 
که با قیمت شهریور ۱۴۰۰ به دست مصرف کننده برسند، عقب نشینی کرده است.

به گزارش تسنیم، الیحه اصالح قانون بودجه ۱۴۰۱ که به  پیشنهاد سازمان برنامه 
و بودجه، اداری و اســتخدامی و بانک مرکزی در جلســه هیئت وزیران به تصویب 
رسیده است برای انجام تشریفات قانونی با امضای رئیس جمهور به مجلس شورای 
اسالمی ارسال شد.در مقدمه توجیهی این الیحه آمده است، به  منظور رفع اشکاالت 
برخــی احکام قانون بودجه ۱۴۰۱، در زمینه کنترل قیمت کاالها و افزایش عادالنه 
حقوق و دســتمزد و برقراری معافیت مالیاتی نسبت به سود متعلق به حساب های 
بانکی و نظارت بر تسهیالت غیرجاری، الیحه زیر ارائه می شود.بر اساس الیحه جدید 
دولت، با حذف بند »ر« تبصره ۶ قانون بودجه، معافیت مالیاتی ســود سپرده های 
اشــخص حقوقی مجدداً برقرار خواهد شد. براساس اصالحیه تبصره ۱۲ نیز شورای 
حقوق و دستمزد، مجدداً مجوز افزایش حقوقها را دریافت می کند.همچنین براساس 
اصالحیه بند یک قســمت »س« تبصره یک قانون بودجــه، عمال دولت از تامین 
اقالم اساســی که پیش از این مشمول ارز ترجیحی بودن و پیش بینی شده بود که 
با قیمت شهریور ۱۴۰۰ به دســت مصرف کننده برسند، عقب نشینی کرده است.

براساس  الیحه اصالحی دولت، عبارت به قیمت شهریور ۱۴۰۰ از متن قانون بودجه 
حذف خواهد شــد و در صورت موافقت مجلس، دولت در این خصوص مسئولیتی 
نخواهد داشت.گفتنی اســت: با وجود صراحت حکم بودجه، در ۳ ماه اخیر به جای 

کاالبرگ یارانه نقدی پرداخت شده است.

قیمت مصوب ۴ محصول لبنی مشمول طرح 
مردمی سازی یارانه ها مشخص شد

رئیس اتاق اصناف ایــران در نامه ای قیمت مصوب چهار قلم از محصوالت لبنی 
مشــمول طرح مردمی ســازی یارانه ها را اعالم کرد و خواستار این شد که کلیه 
اجزای شبکه تامین و توزیع نســبت به آن اقدام کنند.به گزارش ایسنا، در متن 
نامه رئیس اتاق اصناف ایران به روســای اتاق های اصناف سراســر کشــور آمده 
اســت:احتراما با توجه به سیاســت دولت محترم مبنی بــر تامین و عرضه اقالم 
اساسی و ضروری اقشــار مختلف جامعه با قیمت مناسب پیرو مباحث مطروحه 
در جلسه روز یکشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۱ با حضور نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، 
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، نمایندگانی از اتاق اصناف 
ایران و نیز انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران مبنی بر عرضه به میزان مکفی 
محصوالت لبنی مشمول طرح مردمی سازی یارانه ها با قیمت تعیین شده توسط 
کارگروه تنظیم بازار کشــور، نرخ ها به شرح ذیل توافق گردید.مورد انتظار است 
کلیه اجزای شــبکه تامین و توزیع نسبت به رعایت آن اقدام کنند.همچنین در 
این نامه آمده اســت که قیمت فروش شــیر نایلونی ۹۰۰ گرمی کم چرب برای 
خرده فروشــی ها ۱۳هزار و ۸۰۰ تومان و برای مصرف کننده ۱۵ هزار تومان، شیر 
بطری یک لیتری کم چرب برای خرده فروشــی ها ۱۶ هزار و ۵۵۰ تومان و برای 
مصرف کننده ۱۸ هزار تومان، ماست کم چرب دبه ای ۲.۵ کیلویی ۴۵هزار و ۹۰۰ 
تومان برای خرده فروشــی و ۴۹ هزار و ۸۰۰ تومان برای مصرف کننده، ماست ۲ 
کیلویی ۳۶هزار و ۸۰۰ تومان برای خرده فروشــی و ۳۹هزار و ۹۰۰ تومان برای 
مصرف کننده و همچنین پنیر ۴۰۰ گرمی یواف نسبتا چرب برای خرده فروشی ها 
۳۳ هزار و ۶۰۰ تومان و برای مصرف کننده ۳۷ هزار تومان است.الزم است ضمن 
اطالع رسانی موارد فوق االشــاره به اتحادیه ها و واحدهای صنفی ذیربط، تشدید 

بازرسی و نظارت بر نحوه توزیع و عرضه این اقالم، مستمرا صورت پذیرد.

 در 4ماهه نخست سال رقم خورد:

رشد ۲۲ درصدی صادرات
تجارت غیر نفتی کشــور در ۴ماه نخست امســال به ۴۶میلیون و ۸۱۵ هزار تن کاال به 
ارزش ۳۴ میلیارد و ۴۸۰ میلیون دالر رسید که نسبت به مدت مشابه رشد ۱۹ درصدی 
داشته، سهم واردات و صادرات از این میزان در ارزش یکسان بوده و هر کدام ۱۷میلیارد و 
۲۴۰میلیون دالر را نشان می  دهند که با رشد ۲۲درصدی صادرات و ۱۷درصدی واردات 
همراه بوده است.به گزارش ایلنا، گمرک ایران، تجارت غیر نفتی کشور درچهار ماه نخست 
امســال با ۴۶میلیون و ۸۱۵ هزار تن کاال به ارزش ۳۴میلیارد و ۴۸۰میلیون دالر رسید 
،این میزان نسبت به مدت مشــابه ۱۹درصد  رشد داشته است.سهم صادرات از تجارت 
چهــار ماهه ایران ۳۵میلیون و ۶۵۶هزار تن کاال به ارزش ۱۷میلیارد و ۲۴۰میلیون دالر 
بوده که نســبت به چهار ماه نخست سال قبل با  رشد ۲۲درصدی در ارزش همراه بوده 
اســت.بر اســاس این گزارش، چین با خرید ۱۰میلیون و ۶۳هزار تن کاال به ارزش پنج 
میلیــارد و ۶۱۷میلیون دالر، عراق با ۶میلیون و ۹۳۲هزار تن کاال به ارزش دو میلیارد و 
۳۹۸میلیون دالر،امارات با سه میلیون و ۹۵۲هزار تن به ارزش دو میلیارد و ۲۶۴میلیون 
دالر،ترکیه با ســه میلیون و ۳۶۳هزار تن بــه ارزش دو میلیارد و ۶۰میلیون دالر و هند 

با یک میلیون و ۳۲۷هــزار تن کاال به ارزش ۵۶۷میلیون دالر ،پنج مقصد اول کاالهای 
صادراتی ایران در چهار ماه نخســت امسال بودند.پروپان مایع، متانول، گاز طبیعی مایع 
شده، اوره، بوتان مایع، پلی اتیلن، قیر نفت، روغن های سبک نفتی، شمش آهن و فوالد 
و فرآورده های ســبک دارای بیش از ۷۰درصد نفت یا روغن های معدنی قیری، ۱۰قلم 
کاالی اول صادراتی ایران از ابتدای فروردین تا پایان تیرماه بودند.بر اساس گزارش گمرک 
ایران، ۱۱میلیون و ۱۵۹هزار تن کاال به ارزش ۱۷میلیارد و ۲۴۰میلیون دالر نیز  در چهار 
ماه ابتدایی سال وارد  و از گمرکات کشور ترخیص شدند که نسبت به مدت مشابه با رشد 
۱۷درصدی همراه بوده اســت.امارات با فروش سه میلیون و ۶۰۰هزار تن کاال به ارزش 
چهــار میلیارد و ۸۷۵میلیون دالر، چین با یک میلیــون و ۱۸۶هزار تن به ارزش چهار 
میلیــارد و ۴۲۲میلیون دالر، ترکیه با ۹۸۳هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۷۸۷میلیون 
دالر،هند با ۵۲۸هزار تن به ارزش ۸۵۹میلیون دالر و روسیه با ۹۳۰هزار تن کاال به ارزش 
۵۹۹میلیون دالر،پنج کشــور اول فروش کاال به ایران در این  مدت چهار ماهه بودند.بر 
اســاس این  گزارش ، گندم معمولی، برنج ســفید، گوشی تلفن همراه، ذرت دامی، دانه 

ســویا، روغن آفتابگردان، شکرخام، کنجاله سویا، تراکتورهای جاده ای و کک های زغال 
سنگ ۱۰قلم اول کاالهای وارده به کشور در چهار ماه اخیر بودند.

رئیس اتــاق بازرگانی ایران 
می گویــد، راه فعال کردن 
بخش  و  بازرگانی  اتاق های 
عضو  کشورهای  خصوصی 
دی-۸ توسعه همه جانبه روابطه میان اعضاست.به گزارش ایسنا، 
غالمحسین شافعی،  در نشست اتاق های بازرگانی عضو سازمان 
همکاری های اقتصــادی دی-۸ در داکا )بنگالدش( اظهار کرد: 
گروه اقتصادی دی ۸ متشــکل از هشــت کشور در حال توسعه 

اسالمی، از ظرفیت های بی بدیلی در حوزه های مختلف اقتصادی، 
جغرافیایی، فرهنگی و منابع انسانی بهره مندند که این ظرفیت ها 
بدون همفکری و همکاری جدی اعضا، فعال نخواهد شــد. این 
گروه بر پایه مبانی محکم و قابل اتکایی تأســیس شــده است؛ 
کشورهایی با جمعیتی بیش از یک میلیارد نفر و تولید ناخالص 
اقتصادی بیش از ۴ تریلیون دالر که با توجه به مناسبات حسنه 
میــان اعضا، می توانند قدرتی غیرقابل انکار در عرصه اقتصادی و 
همکاری های چندجانبه باشند.وی با اشاره به ظرفیت های قابل 

توجه همکاری میان اعضای این گروه، تاکید کرد: توانمندی های 
گســترده در زمینه تولیــد و تکنولــوژی روز، منابــع عظیم، 
ریشه های مشترک فرهنگی و اعتقادی در کنار جمعیت جوان، 
تحصیل کرده و پویا و دسترســی های جغرافیایی، از فاکتورهای 
بسیار مهم و قابل توجه گروه دی ۸ به شمار می آیند که نیازمند 
برنامه ریزی های دقیق تری نســبت به گذشته جهت بهره مندی 
از این مواهب جهت توســعه همکاری ها هستیم.شــافعی افزود: 
روابط پایدار اقتصادی بین کشــورهای در حال توسعه اسالمی و 

تقویت نفوذ این کشــورها در بازارهای جهانی و تعامل مثبت با 
جهان صنعتی، مستلزم قرارگیری کشــورهای عضو در زنجیره 
تأمین اعضا و کشــورهای منطقه و جهان بــا منطق همگرایی 
اســت. تقویت این زنجیره تأمین که اجالس جاری در داکا نیز 
با هوشــمندی بر این موضوع تمرکز کرده اســت، مسیر دقیق 
و پیش روی این همکاری اســت.بر اســاس گزارش سایت اتاق 
ایــران، رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشــاره به توانایی های ایران 
بــرای حضور پررنگ در تبادالت این گروه، تصریح کرد: کشــور 
ایران با بهره مندی از منابع گسترده نفتی و گازی و اقالم مختلف 
معدنی و قرارگیری در چهارراه ترانزیتی شرق و غرب و شمال و 
جنوب و دسترسی مناسب به بازارهای منطقه، آماده نقش آفرینی 
گسترده جهت قرارگیری در این زنجیره و پذیرش سرمایه گذاری 

در بخش های مختلف است. موضوعات مطرح شده از جمله ایجاد 
امکان تهاتر بین کشــورهای عضو دی ۸ و یا ایجاد منطقه آزاد 
تجاری کشورهای دی ۸ به منظور تسهیل تجارت بین این گروه 
از کشورها و همچنین عملیاتی شدن توافقنامه تجارت ترجیحی 
و گمرکی به همراه لغو رواید بین کشــورهای عضو از جمله این 
موارد اســت که قباًل مطرح شده و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشــاورزی ایران نیز از آن حمایت می کند.شافعی خاطرنشان 
کرد: اگر چه دولت ها در حال اجرای نقش اساسی تسریع دهنده 
و فعال کننده رشد اقتصادی هستند؛ اما این مشارکت بخش های 
خصوصی فعال به عنوان موتور محرک همکاری های سازمان دی 
۸ در زمینه های تجاری و بازرگانی است که می تواند از این فرصت 

همکاری بهره مند و منتفع شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد

آمادگی ایران برای توسعه روابط با ۸ کشور اسالمی

رشد ۳۱ درصدی 
صادرات ایران به چین 
در نیمه نخست ۲۰۲۲
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مسیر صعود طالی جهانی هموار شد
قیمت طال امروز چهارشنبه با کاهش اندک ارزش دالر افزایش یافت در حالی که سرمایه گذاران منتظر تصمیم کلیدی فدرال 
رزرو آمریکا در مورد نرخ بهره بودند، می تواند چشــم انداز طال را تحت تاثیر قرار دهد.به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال 
تا ســاعت ۷ و ۱۵ دقیقه صبح به وقت شــرقی با ۰.۲ درصد کاهش به ۱۷۱۷ دالر و ۱۰ سنت رسید و قیمت طالی آمریکا 
نیز با ۰.۰۱ درصد کاهش به ۱۷۱۸ دالر و ۱۰ ســنت رسید.ســهام وال استریت سقوط کرد و اوراق خزانه ایاالت متحده در 
روز سه شنبه، یک روز قبل از افزایش احتمالی نرخ بهره فدرال رزرو افزایش یافت زیرا سرمایه گذاران با نگرانی های اقتصادی 
فزاینده و نشانه هایی از بحران عرضه گاز در اروپا دست به گریبان بودند.انتظار می رود بانک مرکزی ایاالت متحده در پایان 
نشست سیاست خود در روز چهارشنبه، نرخ بهره را ۷۵ واحد دیگر افزایش دهد. نرخ بهره باالتر و بازده اوراق، هزینه فرصت 
نگهداری شــمش های بدون بازده را افزایش می دهد.دالر پس از افزایش شــدید در روز سه شنبه اندکی کاهش یافت. دالر 
ضعیف تــر به جذابیت طال در میان خریدارانی که ارزهــای دیگر دارند کمک می کند.اعتماد مصرف کننده ایاالت متحده در 
جوالی در بحبوحه نگرانی های مداوم در مورد افزایش تورم و نرخ های باالتر که می تواند هزینه ها را کاهش دهد، به پایین ترین 

حد در یک تا یک و نیم سال اخیر سقوط کرد که نشان دهنده کاهش رشد اقتصادی در آغاز سه ماهه سوم است.

کاهش نرخ بهره، اقتصاد ژاپن را نابود می کند؟
سیاست گذاران بانک ژاپن افزایش دستمزدها را کلیدی برای دستیابی به هدف تورم دو درصدی خود می دانند و بر عزم بانک برای 
پایین نگه داشتن نرخ های بهره با وجود نشانه های فزاینده فشار قیمت ها تاکید کردند.به گزارش ایسنا و به نقل از اکونومیک، بر 
اساس صورتجلسه تعیین نرخ روز سه شنبه، سیاست گذاران بانک ژاپن بر لزوم حفظ نرخ های بهره فوق العاده پایین برای حمایت 
از اقتصاد شکننده و اطمینان از همراهی افزایش تورم با دستمزدهای باالتر توافق کردند.با این حال، برخی از اعضای هیات مدیره 
۹ نفره خواهان افزایش قیمت ها بودند که منجر به تغییر در تصورات مردمی شد که از دیرباز بر این باور بودند، تورم و دستمزدها 
در آینده افزایش چندانی نخواهند داشت.البته اعضا توافق کردند که اقتصاد برای مقابله با ضربه ناشی از افزایش قیمت کاالها و 
اختالالت عرضه ناشی از قرنطینه های کووید-۱۹ چین، به حمایت پولی گسترده نیاز دارد.یکی از اعضای هیات مدیره گفت: ژاپن 
باید اقتصاد مقاومتی ایجاد کند که در آن مصرف همچنان افزایش یابد حتی زمانی که شرکت ها قیمت ها را افزایش دهند.یکی 
دیگر از اعضای این بانک اظهار کرد: بانک مرکزی ژاپن باید تسهیالت پولی را حفظ کند تا زمانی که افزایش دستمزدها به یک 
روند تبدیل شود و به ژاپن کمک کند تا به هدف قیمتی خود به طور پایدار و باثبات دست یابد.شاخص قیمت  مصرف کننده ژاپن 

در ماه ژوئن نسبت به سال گذشته ۲.۲ درصد افزایش یافت.

گزیده خبر

حمایت ۹۱ هزار میلیارد ریالی بانک صادرات 
ایران از ۹۰ شرکت »دانش بنیان«

 بانک صــادرات ایران با پرداخــت ۹۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال تســهیالت و 
تعهدات از شــرکت های دانش بنیان حمایت کرد.به گزارش روابط عمومی بانک 
صادرات ایران، این بانک در ســال گذشــته به منظور حمایت و پشــتیبانی از 
توسعه فعالیت های حدود ۹۰  شــرکت  شامل شرکت های دانش بنیان بزرگ و 
شرکت  های دانش بنیان عضو صندوق نوآوری و شکوفایی جمعا ۹۱ هزار و ۳۰۰ 
میلیارد ریال تسهیالت و تعهدات پرداخت کرد.این بانک در کمک به شرکت های 
بــزرگ دانش بنیان در ســال ۱٤۰۰ بیش از ۸۵ هزار میلیــارد ریال به صورت 
تســهیالت و تعهدات پرداخت کرد.همچنین حمایت این بانک از  شرکت های 
دانش بنیان عضو صندوق نوآوری و شکوفایی در سال گذشته با پرداخت شش 
هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال تداوم داشته است.بانک صادرات ایران در سال گذشته 
عالوه بر پرداخت تسهیالت ریالی، حمایت از این شرکت ها را به صورت ارایه انواع 
ضمانت نامه و اعتبار اسنادی تداوم بخشیده به نحوی که ۲۳ شرکت دانش بنیان 
بزرگ و ۶۷ شرکت دانش بنیان عضو صندوق نوآوری و شکوفایی از این حمایت ها 

برخوردار بوده اند.

مدیرعامل بانک مسکن خبر داد؛
اعتماد بانک مسکن به شرکت های دانش بنیان

مدیرعامل بانک مسکن گفت: امروز دیگر، یک ساختمان یا یک شعبه با وسعت و 
مساحت بزرگ نمی تواند یک مزیت برای بانک باشد، بلکه خدمات فوری، بهنگام 
و برخط بهترین تبلیغ برای بانک اســت.به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک 
مسکن- هیبنا ، دکتر محمود شایان در حاشیه آیین امضای تفاهم نامه همکاری 
مشترک بین بانک مســکن و اپراتور دانش بنیان آی تی  ساز در نمایشگاه بورس، 
بانک و بیمه، با اشاره به نامگذاری امسال به »تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین« 
اظهار داشــت: پس از فرمایشات رهبر معظم انقالب، بانک مسکن بالفاصله این 
موضوع را ســرلوحه کار خود قرار داد و تالش کردیم تا در عمل، شعار سال که 
از ســوی مقام معظم رهبری تعیین شده است را محقق کنیم. به همین منظور 
جلسات کارشناســی و فنی بین معاونت فناوری اطالعات و مدیران آی تی ساز 
برگزار شد.وی افزود: خروجی جلسات منتج به این تفاهم نامه شد تا خدمات بانک 
مسکن از طریق دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر ICT روستایی به مردم ارایه شود.

آمادگی بانک توسعه تعاون جهت عاملیت 
اوراق صکوک و مشارکت برای کارآفرینان 

آمادگی بانک توســعه تعاون جهــت عاملیت اوراق صکوک و مشــارکت برای 
کارآفرینانسرپرست بانک توسعه تعاون این بانک را آماده جهت پذیرش عاملیت 
انتشار اوراق صکوک و مشارکت برای کارآفرینان اعالم نمود.محمد شیخ حسینی 
سرپرســت بانک توسعه تعاون در مراســم تقدیر از کارآفرینان استان تهران در 
مجتمع تالش اظهار داشت: شبکه بانکی پیشران اصلی توسعه اقتصادی کشور 
بوده است و کارکنان و ارکان بانکها همواره در کنار تولید کنندگان و کارآفرینان 
بوده اند.وی افزود: ۸۰ درصد تامین مالی کشور از طریق بانکها صورت می پذیرد 
و تامیــن مالی از طریق بازار ســرمایه نیز تا حدی در رفــع نیازهای واحدهای 
کارآفرینی و تولیدی نقش داشته است.سرپرست بانک توسعه تعاون گفت: این 
بانک جوان و دولتی با رویکرد توســعه ای این افتخار را داشته است که خدمات 
متنوعی به کارآفرینان و تولید کنندگان ارائه دهد و سرمایه و منابع بانک صرف 
عملیات مالی و حمایت از بخش های واقعی اقتصاد گردیده است.شیخ حسینی 
خاطر نشــان کرد: رسالت بانک حمایت از بخش غیر دولتی با اولویت تعاونی ها 
بوده اســت و بانک تخصیص و توزیع منابــع را در این بخش های مولد اقتصاد 

صورت داده است.

 انعقاد تفاهم نامه همکاری میان بانک دی
 و شرکت متد

با حضور مدیران عامل بانک دی و شرکت متد، تفاهم نامه همکاری متقابل میان 
این دو مجموعه امضا شــد.به گزارش روابط عمومی بانک دی؛ در این نشســت 
علیرضا قیطاســی، مدیرعامل بانک، ضمن ابراز خرســندی از توسعه تعامالت 
متقابل میان بانک دی و شــرکت های زیرمجموعه بنیاد شهید و امور ایثارگران 
در دوره مدیریتی بانک گفت: امضای این تفاهم نامه در راســتای تأکید ریاست 
محترم بنیاد شــهید و امور ایثارگران مبنی بر گسترش تعامالت و تمرکز مالی 
شرکت های زیرمجموعه بنیاد شهید با بانک دی است که امیدوارم زمینه تسریع 
سایر تفاهم نامه را نیز فراهم کند.وی افزود: ایثارگران و جانبازان مهمترین جامعه 
هدف شرکت متد هستند که نیاز مبرم این عزیزان به خدمات درمانی با کیفیت، 
زمینه انعقاد این تفاهم نامه را برای تأمین مالی شرکت ایجاد کرده است.قیطاسی 
با اشــاره به لزوم ارائه خدمات متمایز به جامعه هدف بنیاد شهید گفت: سرعت 
عمل، تمایز و کیفیت خدمات بانک دی به جامعه معزز ایثارگری و خانواده شهدا 
باید برای این عزیزان محســوس باشد تا زمینه گسترش ابعاد تفاهم نامه هایی از 

این دست را فراهم کند.م

پرداخت ۳۰۷میلیاردریال تسهیالت ازدواج 
در چهارماه

بانک کارآفرین در چهار ماه ابتدای ســال ۱٤۰۱ ، ۳۰۷میلیارد ریال تسهیالت 
قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرد.به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین،این 
بانک به منظور ترویج ســنت حسنه ازدواج، از ابتدای سال ۱٤۰۱ تا ۳۱ تیر ماه 
۱٤۰۱ ،۲۶۱ فقره تســهیالت قرض الحســنه ازدواج معادل ۳۰۷میلیارد ریال 
به متقاضیان پرداخت کرد.این در شــرایطی اســت که تا پایان خرداد ماه سال 
جاری ۱۶۰ فقره تســهیالت قرض الحســنه ازدواج پرداخت شــده بود. از نظر 
حجم تســهیالت پیش از این و تا پایان خرداد مــاه در بانک کارآفرین معادل 
۲۰۹میلیــارد ریال به متقاضیان پرداخت شــده بود.بر اســاس این گزارش، تا 
کنون کلیه متقاضیان تســهیالت قرض الحسنه ازدواج، جهت اخذ تسهیالت به 
شــعب عامل بانک معرفی  شــدند و در حال حاضر تعداد ۲۶۱فرد متقاضی در 
حال طی کردن مراحل جهت اخذ تســهیالت هستند.فرآیند دریافت تسهیالت 
قرض الحســنه ازدواج در بانک کارآفرین به این شــرح است؛ هر یک از زوجین 
به صورت جداگانه باید در سامانه تسهیالت وام ازدواج بانک مرکزی، ثبت نام و 
کدرهگیری دریافت کنند.سپس توسط سرپرستی بانکی که در سامانه از طرف 
شخص متقاضی مشخص شده است، شعبه پرداخت کننده تسهیالت مشخص 
و برای فرد ثبت نام کننده، پیامک ثبت اطالعات و شروع مرحله بعدی دریافت 
تسهیالت ارسال می شود.در مرحله آخر فرد متقاضی باید به شعبه مراجعه کرده 
با ارائه مدارک الزم پرونده خود را تکمیل و وام ازدواج خود را دریافت کند.شایان 
ذکر است این فرآیند نباید بیشتر از یک ماه زمان ببرد، در غیر این صورت فرد 

متقاضی باید مجددا ثبت نام کند.

همزمان با نمایشگاه بورس، بانک و بیمه رقم خورد:
 همکاری بله با بزرگترین صندوق مالی 

کشور
همزمان با نمایشــگاه بورس، بانک و بیمه همکاری بلــه با صندوق »امداد 
والیت« به عنوان یکی از بزرگترین صندوق های مالی کشــور آغاز شــد.به 
گزارش روابــط عمومی بانک ملی ایران، صنــدوق »امداد والیت« به جمع 
استفاده کنندگان از خدمات سازمانی پیام رسان بانکی »بله«  پیوسته و درصدد 
آن است که با استفاده از امکانات مالی و اطالع رسانی این پیام رسان، نه تنها 
ارتباطی مؤثرتر بلکه ارتباطی بسیار ارزان تر و سریع تر را با مشتریانش شکل 
دهد.این صندوق، همانند »بانک ملی ایــران«، از مجموعه های مالی بزرگ 
کشور است که پیام رسان بانکی »بله« را به عنوان بازوی اطالع رسانی و مالی 
خود انتخاب کرده است تا ســطح تعامل با مخاطبانش افزایش یابد.الزم به 
ذکر اســت، افزایش تعامل با مخاطبان و اطالع رسانی ســریع، ارزان و امن 
روزبه روز بیشتر برای سازمان ها اهمیت می یابد؛ خصوصاً که امروزه با گسترش 
ارتباطات، ســازمان ها تمایل دارند خدمات خود را به صورت غیرحضوری به 
مخاطبانشــان ارائه دهند. برای تحقق این هدف، پیام رســان بانکی »بله«، 
بــا جامعۀ مخاطب بیش از ده میلیون کاربر و به کمک زیرســاخت مالی و 
پیام رسانی خود، در کنار سازمان های مالی همچون صندوق »امداد والیت« 

قرار گرفته و بستری را فراهم کرده است .

حضور بانک تجارت در »فیناپ« هفدهم
بانــک تجارت به عنوان حامی برگزاری هفدهمیــن رویداد فیناپ با موضوع 
BNPL )اکنون بخر، بعدا پرداخت کن( حضوری فعال در این رویداد فناورانه 
خواهد داشت.به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، هفدهمین رویداد فیناپ 
عصر پنجشنبه ششم مردادماه با موضوع تکنولوژی مالی( BNPL اکنون بخر، 
بعدا پرداخت کن( با مشــارکت و حمایت بانک تجارت در مجموعه«سالم« 
واقع در بزرگراه ارتش تهران برگزار می شود.”بی ان پی ال« در واقع یک روش 
جدید دسترسی به اعتبار ارزان قیمت برای مصرف کننده است که مکانیسم 
بسیار ساده ای دارد. این روش به نوعی تامین اعتبار در ازای کسری های پیش 
بینی نشــده ماهانه است که به تنظیم درآمد و مخارج در طی ماه کمک می 
کند و مشتریان براساس اعتبار تخصیص داده شده می توانند از شبکه وسیع 
شــرکای تجاری نیازهای خود را تامین و وجه آن بعدا پرداخت کنند.در این 
رویداد«داودیان« معاون مدیرعامل در امور مشتریان بانکداری شخصی بانک 
تجارت در پنل تخصصی رویداد که با عنوان )بررسی چالش ها و دغدغه های 
کســب و کارها و رگوالتور در حوزه BNPL (برگزار می شود، حضور خواهد 
داشت. »فرجود« مدیرعامل هلدینگ فناوری اطالعات بانک تجارت نیز در این 

همایش در خصوص BNPL” و بانکداری آینده«سخنرانی می کند.

صندوق بین المللی پول:

اقتصادجهانبهسمترکودپیشمیرود
صندوق بین المللی پول اعالم کرده اســت که اقتصاد جهانی به 
زودی در آســتانه رکود قرار خواهد گرفت، چون شــواهد نشان 
می دهد که ســه اقتصاد بــزرگ جهان همگــی در حال رکود 
هســتند و تورم باالتر از پیش بینی های قبلی اســت.به گزارش 
ایلنــا از گاردین، صندوق بین المللی پول اعالم کرده اســت که 
اقتصاد جهانی به زودی در آستانه رکود قرار خواهد گرفت، چون 
شواهد نشان می دهد که سه اقتصاد بزرگ جهان همگی در حال 
رکود هستند و تورم باالتر از پیش بینی های قبلی است.صندوق 
بین المللی پول در به روزرســانی چشــم انداز اقتصادی جهان در 
آوریل خود )WEO(، پیش بینی رشد خود را در سال های ۲۰۲۲ 
و ۲۰۲۳ کاهش داد و دورنمای کاهش شــدیدتر رشد را افزایش 
داد.براساس این گزارش؛ مشکالت ایاالت متحده، چین و منطقه 
یورو منجر به کاهش تولید جهانی در سه ماهه دوم سال جاری 
شده اســت.پیر اولیویه گورینچاس، مشــاور اقتصادی صندوق 
بین المللی پول گفت: »چشــم انداز از آوریل به طور قابل توجهی 
تیره شــده است جهان ممکن اســت به زودی در لبه یک رکود 
جهانی قرار گیرد.صندوق بین المللی پول مســتقر در واشنگتن 
اعــالم کرد که انتظــار دارد اقتصاد جهانی در ســال ۲۰۲۲ به 
میزان ۳.۲ درصد رشد کند که ۰.٤ واحد کاهش از آوریل نشان 
می دهد. پیش بینی می شــود که این کاهش در سال آینده ادامه 
یابد. همچنین پیش بینی می شــود که بریتانیا در سال ۲۰۲۲،  
۳.۲ درصد و در سال ۲۰۲۳ فقط ۰.۵ درصد رشد کند. صندوق 

بین المللی پول پیش بینی می کند که بریتانیا در نیمه دوم سال 
جاری به طور قابل توجهی رشد اندکی داشته و در سال ۲۰۲۳ 
ضعیف ترین اقتصاد G۷ باشد.گورینچاس گفت: »اقتصاد جهانی 
که هنوز از همه گیری و تهاجم روســیه به اوکراین درگیر است، 
با چشم اندازی تاریک و نامطمئن روبه رو است.تورم باالتر از حد 
انتظــار، به ویژه در ایاالت متحــده و اقتصادهای بزرگ اروپایی، 
باعث تشدید شرایط مالی جهانی شده است. کاهش سرعت چین 

در بحبوحه شیوع کووید-۱۹ و قرنطینه بدتر از حد انتظار بوده 
و سرریزهای منفی بیشــتری از جنگ در اوکراین وجود داشته 
است.صندوق بین المللی پول تا سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ تورم 
جهانی را ۸.۳ درصد پیش بینی می کند، در حالی که برآورد ماه 
آوریل ۶.۹ درصد است.تجزیه و تحلیل پیش بینی های اصالح شده 
WEO نشان داد که در سال ۲۰۲۲ رشد اقتصادی ۰.۸ در ایاالت 

متحــده، ۰.۹ واحــد در آلمان و ۱.۱ واحد بــرای چین کاهش 

یافته اســت. در ســال ۲۰۲۳، انتظار می رود همه اقتصادهای 
بزرگ جهان به جز نیجریه و عربســتان سعودی - هر دو کشور 
صادرکننده نفت - رشد آهسته تری داشته باشند.تنها برای ژاپن 
و کانادا از گروه کشورهای صنعتی بزرگ پیش بینی می شود که 
در سال آینده بیش از ۱ درصد رشد کنند و صندوق بین المللی 
پول پیش بینی کرده که رشــد اقتصــادی ۱ درصدی در ایاالت 
متحده و فرانســه، ۰.۸ درصد در آلمــان و ۰.۷ درصد در ایتالیا 
صورت بگیرد.گورینچاس گفت تعدادی از ریسک های نزولی برای 
اقتصاد جهانی وجود دارد که می تواند منجر به عملکرد ضعیف تر 

شود، عبارتند:
    توقف ناگهانی عرضه گاز اروپا از روســیه در نتیجه جنگ در 

اوکراین.
    تورم باال.

    بحران بدهی ناشی از شرایط سخت  مالی جهانی.
    شیوع بیشتر کووید-۱۹ و قرنطینه در چین .

    ناآرامی اجتماعی ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی.
    جنگ های تجاری و گسست ژئوپلیتیک.

مشــاور اقتصادی صندوق بین المللی پول گفت: مبارزه با تورم 
باید اولویت اصلی سیاست گذاران باشد و از تصمیمات اخیر بانک 
مرکزی برای افزایش نرخ بهره حمایت کرد.گورینچاس گفت که 
دولت ها می توانند از طریق حمایت هدفمند، تأثیر کاهش رشد 

اقتصادی را بر آسیب پذیرترین اقشار کاهش دهند.

بیت کوین دوباره ۱۹ هزار دالر را تجربه می کند؟
بیت کوین ممکن است با سقوط مجدد به ۱۹ هزار دالر روبرو شود و دلیل احتمالی آن این است که خرس ها 
فشار فروش زیادی را ایجاد می کنند.به گزارش ایسنا و به نقل از تودی، طبق نموداری که توسط تحلیلگر، 
ویل کلمنته در ۲٤ جوالی به اشــتراک گذاشته شده است، اگر بیت کوین به هر دلیلی به زیر محدوده ۲۲ 
هزار دالر سقوط کند، به احتمال زیاد شاهد کاهش مجدد به منطقه ۱۹ هزار دالری خواهیم بود.با این حال، 
بسیاری از معامله گران و تحلیلگران امیدوارند که بیت کوین بار دیگر به زیر آستانه ۲۲ هزار دالر نزول نکند 
زیرا جریان های ورودی فراوانی به بازار وجود دارد که جهش قیمت در آینده را به یک مشــکل واقعی برای 
بازار تبدیل می کند. البته شــایان ذکر است که جریان های ورودی نهادی هنوز در سطح نسبتا پایینی قرار 
دارند که مخالف موفقیت بیت کوین در بازار در آینده قابل پیش بینی هستند.کوین گزارش کرد که با بدتر 
شدن مشکالت بازار نزولی، صرافی کوین بیس بار دیگر به پایین ترین حد خود نزدیک می شود.کوین بیس در 
روز سه شنبه با قیمت ۵۲.۹۳ دالر بسته شد یعنی ۲۱ درصد کاهش نسبت به قیمت شروع روز که ۶۱.۷٤ 
دالر بود. اکنون ۷۵ درصد نسبت به سال گذشته و ۸٤ درصد از باالترین رکورد خود کاهش یافته است. این 
کاهش احتماال مربوط به تحقیقات جدید کمیسیون بورس و اوراق بهادار )SEC( علیه این صرافی محبوب 
است.اعالم شده اســت که برخی از ارزهای رمزنگاری شده فهرست شده در کوین بیس، اوراق بهادار ثبت 
نشده هستند. کوین بیس به دلیل آخرین کیفرخواست یک مدیر محصول سابق به اتهام تجارت داخلی در 
حال فروپاشی است همچنین مجبور شده است ۱۸ درصد از کارکنان خود را در ماه ژوئن در پاسخ به شرایط 
کالن اقتصــادی اخراج کند.مجموع ارزش بازار جهانــی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۹۷۲.۹۰ میلیارد 
دالر برآورد می شــود که این رقم نســبت به روز قبل ۰.۵٤ درصد بیشتر شده است. در حال حاضر ٤۱.۶۱ 
درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین بوده که در یک روز ۰.۰۳ درصد کاهش داشته است.

تسهیل وثیقه های بانکی برای 
وام های تا ۲۰۰ میلیون تومان

مدیــر کل روابط بانــک مرکزی از رونمایی ســامانه 
وثیقه گذاری الکترونیک خبــر داد و گفت: با رونمایی 
از این ســامانه، وثایــق بانکی برای وام هــای خرد تا 
۲۰۰ میلیون تومان تســهیل می شود.به گزارش ایلنا، 
مصطفــی قمری وفــا مدیر کل روابــط عمومی بانک 
مرکزی در حساب شــخصی خود در توئیتر نوشت: با 
ابالغ و دســتورالعمل بانک مرکزی، ظهر )چهارشنبه( 
مراســم رونمایی از سامانه وثیقه گذاری الکترونیک در 
سازمان بورس برگزار می شود.وی افزود: با رونمایی از 
فاز نخست طرح توثیق الکترونیک هوشمند دارایی ها، 
مردم می توانند از سهام خود در بازار سرمایه به عنوان 
وثیقه برای دریافت وام، تسهیالت و ضمانت نامه بانکی 
اســتفاده کنند.قمری وفــا ا ادامــه داد: بانک مرکزی 
دستورالعمل اجرایی اعطای تســهیالت خرد با تنوع 
وثایق را پنجم اردیبهشــت ۱٤۰۱ برای اجرا به شبکه 

بانکی ابالغ کرد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به فراهم شدن 
امکام توثیق ســهام گفت: ســهامداران خرد می توانند به 
جای فروش ســهام، آن را وثیقه قــرار داده و وام بگیرند.
به گزارش ایســنا، مجید عشقی در مراسم رونمایی از فاز 
اول ســامانه توثیق الکترونیک هوشمند ســتاره، با بیان 
اینکه یکی از برنامه های جدی بازار ســرمایه این بود که با 
استفاده از بسترهای الکترونیک بتواند خدمات وسیعی را 

به سهامداران ارائه دهد، اظهار کرد: توثیق الکترونیک انواع 
دارایی مالی یکی از این برنامه ها بود و از امروز سهامداران 
میتوانند به صورت رسمی دســت به انجام این کار بزنند 
زیرا در سیســتم بانکی عملیاتی شده است.وی ادامه داد: 
بنابراین اگر سهامداران خرد به وجه نقد نیاز داشتند، دیگر 
نیاز نیست حتما ســهام خود را بفروشند بلکه می توانند 
به راحتی به جای فروش ســهم، وام بگیرند. البته توثیق 

پیش از این هم بود اما فرایند پیچیده و حضوری داشــت. 
درحال حاضر این امکان به صورت غیرحضوری فراهم شده 
است و سه بانک فعال در حوزه وام های خرد اماده خدمت 
رسانی هســتند.رئیس سازمان بورس ادامه داد: همچنین 
این توثیق در دســتگاه قضایی نیز فراهم شده است و این 
دســتگاه میتواند از ســرویس مربوط به توثیق هوشمند 
برای صدور قرار وثیقه استفاده کند.عشقی تاکید کرد: در 
فازهای بعد امکان توثیق گواهی سپرده سکه، اوراق بدهی 
و یونیت های صندوقهای ســرمایه گذاری یا همان ای تی 

اف ها نیز فراهم خواهد شد.

سهامداران خرد به جای فروش سهم، وام بگیرند

در این مطلب، بناست به دستاوردهای بیمه تعاون در حوزه 
استانداردهای دریافتی و آزمون های حضور یافته پرداخته 
شود.به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون، »آزمون« واژه ای 
است که همواره »استرس، دلشــوره و نگرانی« را به همراه 
دارد؛ ایــن واژه در فرهنــگ لغت برابر اســت با »آزمایش، 
امتحان، ســنجش، تجربه، محک«.بیمه تعاون از ۲۰ تیرماه 
۱۳۹۲ تاکنــون، همواره تالش کرده تا خــود را در محک 
آزمون قرار داده و بدین ترتیب ســبب شــود هم انگیزه ای 
برای ادامه مســیر تعالی خود پیــدا کرده و هم به تمام ذی 
نفعان خود از اراده پوالدین حرکت در مســیر آینده بگوید.
در این مطلب به بررســی رتبه های اخذ شده طی سالیان 
گوناگون شــرکت بیمه تعاون پرداخته خواهد شد.در بین 
اخبار منتشــر شده بر روی سایت بیمه تعاون، موفقیت این 
شرکت در آزمون های صالحیت حرفه ای دیده می شود؛ بر 
این اساس شرکت بیمه تعاون در تاریخ پنجمین دوره آزمون 

صالحیت حرفه ای رتبه پنجم )اســفند ۱۳۹۳(؛ ششمین 
دوره، رتبه دوم )خرداد ۱۳۹٤(؛ در هفتمین دوره، رتبه اول 
)شهریور ۱۳۹٤( و در دهمین دوره به عنوان رتبه برتر )تیر 
۱۳۹۵( را به خود اختصاص داد.”سطح یک« توانگری بدین 
معناست که شرکت های دارای سطح یک توانگری، توانایی 
ایفای تعهدات خود در مقابل بیمه گذاران و صاحبان حقوق 
آن ها را دارا می باشند.این شرکت نخستین بار در آذر ۱۳۹۵ 
موفق به کسب سطح یک توانگری مالی با نسبت ۱۷۹ درصد 
شــد و در ســالیان بعد نیز با حفظ این موفقیت، به عنوان 
یک شرکت بیمه ای ســطح یک توانگری مالی به فعالیت 
خود ادامه داد.بر این اساس، نسبت ۱۲۱ درصدی برای سال 
مالی ۱۳۹۹ و نســبت ۱۳۷ برای ســال مالی ۱٤۰۰ نیز در 
ادامه برای این شــرکت حاصل شد.اگر بیمه تعاون را بیمه 
استاندارد خطاب کنیم، بیراهه نرفته ایم؛ این شرکت همواره 
در تالش بوده تا با تالش در مسیر کسب استاندارهای حرفه 

ای، رسالت خود را به خوبی پیش برده و فعالیت خود را نیز 
در آزمون موسسات بررسی کننده قرار دهد.بیمه تعاون در 
مرداد ۱۳۹۵، به عنوان اولین شــرکت بیمه ای کشور موفق 
 Supporter Of( به دریافت استاندارد و جایزه بین الملی
Customer Welfare( از کشور آلمان شد که به معنای 
تطبیق امور بیمه گری بیمه تعاون با اســتانداردهای بیمه 
کشور آلمان است.همچنین این شرکت به عنوان نخستین 
شــرکت در صنعت بیمه، در آبان ۱۳۹۷ موفق به اخذ سه 
استاندارد از شــرکت آکادمی TUV NORD ایران-آلمان 
شد.بر این اســاس، بیمه تعاون موفق به اخذ استانداردهای 
»پیاده ســازی و استقرار سیستم های مدیریت کیفیت ایزو 
۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ )سیســتم مدیریت کیفیت(«، ایزو 
۱۰۰۰٤؛ ویرایش ۲۰۱۸ )سیســتم پایــش و اندازه گیری 
میزان رضایت مشــتری( و ایــزو ۱۰۰۰۲ ویرایش ۲۰۱۸ 

)سیستم مدیریت شکایات مشتریان( شد.

بیمه تعاون در آزمون رتبه ها
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گزیده خبر

حمله موشکی به کنسولگری ترکیه در عراق
یک منبع امنیتی بامداد چهارشــنبه اعالم کرد که کنسولگری ترکیه در موصل 
هدف حمالت موشکی قرار گرفته است.به گزارش ایسنا، به نقل از سومریه نیوز، 
این منبع گفت: مجاورت کنســولگری ترکیه در موصل با دو موشــک بمباران 
شد.وی افزود که در نتیجه هدفگیری کنسولگری ترکیه تعدادی از خودروهای 
غیرنظامی دچار خسارت شدند.کنسولگری ترکیه در عراق نیز در بیانیه ای اعالم 
کرد که حال »مهمت کوچوک« سرکنســول و کارکنان کنسولگری خوب است 
و از حمله موشــکی که ســاختمان را هدف قرار داد، متاثر نشدند.در این بیانیه 
آمده است: جریان حمله موشکی که ساختمان کنسولگری را هدف قرار داد به 
هیچکس آسیبی نرسیده است و این حمله تنها خسارات مادی داشته است.این 
حمله درحالی صورت گرفته که اخیرا ترکیه شهر دهوک در شمال عراق را هدف 
حمله موشــکی قرار داد که در نتیجه آن ۹ تن کشته شدند. این حمله واکنش 
شدید داخلی و خارجی را به دنبال داشت و عراق به شورای امنیت شکایت کرد. 

در مقابل ترکیه مدعی است که این حمله کار تروریست های پ ک ک است.

ماکرون در کامرون: 
بحران جهانی غذا طوالنی تر از جنگ اوکراین 

خواهد شد
رئیس جمهوری فرانسه تاکید کرد، بحران جهانی غذا 
از جنگ روســیه در اوکرایــن طوالنی تر خواهد بود.به 
گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، امانوئل 
ماکرون، رئیس جمهور فرانســه در نشســتی پیرامون 
امنیت جهانی غذا در کامرون گفت: جنگ در اوکراین 

برای مدت طوالنی ادامه خواهد داشت. بی ثباتی در بازار مواد غذایی حتی بیشتر 
از آن طول خواهد کشید. در نتیجه، ما باید به تعامل با این وضعیت بحرانی ادامه 
دهیم. گذشته از همه این ها، پیامدهای این جنگ در شش، ۱۲ و یا ۱۸ ماه تمام 
نخواهد شد.وی افزود: ادامه تامین محصوالت با کیفت خوب برای مردم و توسعه 
کشــاورزی پایدار امری ضروری اســت.رهبران جهان و سازمان های بین المللی 
نسبت به یک بحران غذایی قریب الوقوع و گسترده از زمان آغاز حمله روسیه به 
اوکراین در فوریه ســال جاری میالدی ابراز نگرانی کرده اند.آنها به اختالل ها در 
زنجیره های تامین غذا، افزایش قیمت ها، از بین رفتن تولید محصوالت کشاورزی 
در یکی از بزرگ ترین مناطق تولید غالت در جهان اشــاره کرده و روسیه را به 
»مسدود کردن محموله های غالت در بنادر دریای سیاه اوکراین« متهم کرده اند.  
ماکرون همچنین نگرانی خود را از گسترش روابط دیپلماتیک و نظامی روسیه با 
تعدادی از کشورهای آفریقایی ابراز کرد.وی گفت: روسیه یک قدرت سیاسی و 
نظامی بزرگ است و با بسیاری از کشورهای آفریقایی روابط اقتصادی و نظامی 
دارد. ما این مســاله را همکاری نمی نامیم بلکه تبانی با مقامات سیاسی ضعیف 
یا شوراهای نظامی غیرقانونی است.رئیس جمهور فرانسه تاکید کرد که کشورش 
امنیت قاره آفریقا را رها نمی کند.او گفت: »فرانسه به منظور حمایت از شرکای 
آفریقایی خود و بنا به درخواست آنها، قاطعانه به امنیت این قاره متعهد خواهد 
ماند.ســفر ماکرون به کامرون آغاز سفر وی به سه کشور غرب آفریقا به عنوان 
بخشی از تالش های او برای احیای روابط فرانسه با منطقه دریای سیاه در دوران 

پس از استعمار است.

درخواست اوکراینی ها از زلنسکی:
جانسون نخست وزیر ما شود

بیــش از ۲۵۰۰ اوکراینی طوماری مربوط به اعطای 
حق شــهروندی اوکراین به نخســت وزیــر در حال 
کناره گیری انگلیس و انتصاب وی به عنوان نخســت 
وزیر کشورشان را امضا کردند.به گزارش ایسنا، به نقل 
از خبرگزاری رویترز، بوریس جانســون، نخست وزیر 

در حال کناره گیری انگلیس به رغم از دست دادن محبوبیتش در داخل کشور 
و در نهایت مجبور شــدن برای کناره گیری از سمتش پس از سیل استعفای 
وزرای کابینــه اش در اوایل ژوئیه ســال جاری میالدی، بــه خاطر حمایت 
صریحش از اوکراین در مبارزاتش با روســیه همچنــان یک چهره محترم و 
قابل تحســین در کی یف ست.تصویر جانسون بر روی نقاشی ها، دیوارنگاره ها 
و حتی کیک ها در کی یف نقش بســته و برخــی اوکراینی ها با عالقه وی را 
»جانسونیوک« )Johnsoniuk(  خطاب می کنند.این طومار خطاب به ولودیمیر 
زلنســکی، رئیس جمهور اوکراین، نقاط قوت جانسون را به عنوان »حمایت 
جهانی از بوریس جانسون با موضعی مشخص و شفاف در برابر حمله نظامی به 
اوکراین و برخورداری از خرد در حوزه های سیاسی، مالی و حقوقی« مطرح می 
کند.بــا این حال، این طومار به یکی از جنبه های منفی چنین انتصابی اذعان 
می کند و آن این اســت که این کار مطابق قانون اساســی اوکراین نیست.در 
همین حال، چند ساعت پس از امضای این طومار در روز سه شنبه در سایت 
طومارهای رسمی اوکراین، جانسون مدال »رهبری سر وینستون چرچیل« را 
به زلنســکی به خاطر آنچه که دفتر نخست وزیری انگلیس آن را »شجاعت، 
مبارزه و عزت فوق العاده« در مواجهه با حمله روسیه توصیف کرده، اهدا کرد.

زلنسکی در هنگام دریافت این مدال به امضای این طومار هیچ اشاره ای نکرد 
اما اگر این طومار توسط ۲۵ هزار تن امضا شود موظف خواهد بود تا پاسخی 
رسمی به آن بدهد.زلنسکی به هنگام دریافت این مدال از طریق یک تماس 
ویدئویی از کی یف، نقل قولی از چرچیل، نخســت وزیر دوران جنگ انگلیس 
مطرح کرد و گفت: وقتی شــرایط دشوار شد، جانســون اصال به فکر دست 
کشیدن از تالش نبود.جانسون در مراســم اعطای این مدال به زلنسکی که 
به صورت مجازی در آن شــرکت داشت، گفت: چهار صبح ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ 

میالدی بود که با من تماس گرفتید .

انریکه مورا: 
بهترین توافق ممکن روی میز است، همه 

طرفها گام نهایی را بردارند
تهران- ایرنا- معاون دبیرکل ســرویس اقدام 
خارجی اتحادیــه اروپا روز چهارشــنبه در 
توئیتی با بیان اینکه بهترین توافق ممکن روز 
میز است از همه طرف ها خواست تا گام آخر 
را برای نهایی شدن آن بردارند.به گزارش روز 
چهارشنبه ایرنا، »انریکه مورا« افزود: بهترین توافق ممکن برای همه 
طرف ها روی میز است. این امر منافع اقتصادی روشن و قابل اندازه 
گیری برای مردم ایران و منافع قابل تایید عدم اشاعه را برای جامعه 
بین المللی تضمین می کند. از همه طرف ها دعوت می کنم آخرین 
گام را بردارند.»جوسپ بورل« مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
نیز روز گذشته در اظهاراتی تاکید کرده بود که اکنون زمان تصمیم 
گیری است و اگر می خواهیم توافق هسته ای با ایران را نجات دهیم 
اکنون زمانش است. به گفته این مقام اروپایی، یک توافق احیا شده 
نشان می دهد که معامالت بین المللی متعادل در زمان های آشفته 

امکان پذیر است.

مخالفت دموکرات ها با حضور بایدن در 
انتخابات ۲۰۲۴ همچنان درحال افزایش

تهــران- ایرنــا - تازه ترین نظرســنجی های 
به عمل آمده، از افزایــش مخالفت دموکرات 
ها با نامزدی جو بایدن در انتخابات ریاســت 
جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا به میزان ۷۵ درصد 
حکایت دارد.به گزارش، ســی ان ان با انتشار 
این خبر، نوشت: با یک افزایش چشم گیر و بنابر تازه ترین نظرسنجی 
این شبکه خبری، ۷۵درصد از دموکرات ها و رای دهندگان دموکرات، 
خواســتار  نامزدی غیــر از بایدن برای انتخابات ریاســت جمهوری 
۲۰۲۴ آمریــکا هســتند.بنابراین گزارش، این درحالی اســت که در 
نظرســنجی های به عمل آمده در ژانویه و فوریه گذشــته ۵۱ درصد 
از دموکــرات ها و رای دهندگان این حــزب مخالف نامزدی بایدن و 
خواستار نامزدی فردی دیگر در انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا 
بودند.بنابر نظرســنجی جدید، تنها ۳۱ درصــد از دموکرات ها و رای 
دهندگان باالی ۴۵ سال،  به نامزدی دوباره بایدن عالقه مند هستند 
و در گروه ســنی زیر ۴۵ ســال نیز تنها ۱۸ درصد با این ایده و  نظر 
موافقت دارند.براساس این گزارش، بایدن پایین ترین سطح محبوبیت 
نزد افکار عمومی آمریکا، حدود و یا زیر ۳۰ درصد را دارد و دولت وی 
در تقال برای رفع تورم بی ســابقه طی چهار دهه اخیر در این کشور 
است.از دیگر نتایج این نظرسنجی مخالفت اکثریت جمهوریخواهان 
با نامزدی مجدد دونالد ترامپ از این حزب درانتخابات آتی ریاســت 
جمهوری آمریکا اســت، ۵۵ درصد از رای دهنــدگان جمهوریخواه 
خواهان نامزدی فردی غیر از ترامپ برای انتخابات ریاست جمهوری 
۲۰۲۴ آمریکا هستند که این آمار نسبت به نظرسنجی ماه های ژانویه 
و  فوریه گذشــته که ۴۹ درصد مخالفت در این زمینه جود داشــت، 
افزایش نشان میدهد .نظرسنجی جدید سی ان ان بین ۲۲ تا ۲۴ ماه 
جوالی )۳۱ تیر تا دوم مردادماه ۱۴۰۱( از یکهزار و دو  نفر از پرسش 

شوندگان دموکرات به عمل آمده است.

آمریکا:

 در حال بررسی پیش نویس اتحادیه اروپا برای بازگشت به برجام هستیم
نیویورک- ایرنا- ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد: 
در حال بررسی پیش نویس تفاهم اتحادیه اروپا برای بازگشت 
متقابل به برجام هســتیم.ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا عصر سه شنبه به وقت محلی در جمع خبرنگاران اظهار 
داشت: ما درحال بررســی پیش نویس تفاهم برای بازگشت 
متقابل به پایبندی کامل برجام هستیم که جوسپ بورل با ما 
و همچنین ایران به اشتراک گذاشته است. ما پاسخ خود را به 
صورت مستقیم به اتحادیه اروپا اعالم خواهیم کرد.وی تصریح 
کرد: ما درحال مطالعه تغییرات پیشــنهادی از سوی اتحادیه 
اروپا هســتیم و در مدت کوتاهی به آنها پاســخ خواهیم داد.
این مقام وزارت خارجه آمریکا مدعی شد: امیدواریم که ایران 
در نهایت از فرصتی که مدتی در مقابل این کشــور قرار دارد، 
اســتفاده کند.این مقام آمریکایی ادامه داد: بورل به چارچوب 
زمانی در پیشنهاد خود اشاره نکرده است، ما در پاسخ به این 
پیشنهاد وی ســریع عمل خواهیم کرد. ند پرایس گفت که 
ما می دانیم که زمان مهم اســت، ما همچنین می دانیم که 
برنامه هســته ای ایران به گونه ای پیش رفته است که برای 
ما قابل قبول نیست.وی ادعا کرد: ما همچنان بازگشت متقابل 
بــه پایبندی به برجام را دنبال خواهیــم کرد و این تالش تا 
زمانی ادامه خواهد داشــت که بازگشت به برجام در راستای 
منافــع آمریکا باشد.ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی 

شــد که احیای برجام همچنان به سود منافع ملی واشنگتن 
است اما این فرصت نامحدود نیست.علی باقری کنی مذاکره  
کننده ارشد جمهوری اسالمی ایران سه شنبه شب در حساب 
کاربری خود در توئیتر نوشــت:در طول هفته گذشته، تبادل 
نظرهــای جدی و ســازنده ای با طرف های مقابــل پیرامون 

مذاکرات وین انجام شده است. هماهنگ کننده ایده های خود 
را برای جمع بندی مذاکرات ارائه نموده است. ما نیز ایده هایی 
برای جمع بندی مذاکرات، هم از لحاظ شکلی و هم محتوایی، 
داریم که به اشتراک گذاشته خواهد شد.جوسپ بورل مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا طی یادداشــتی در روزنامه 

فایننشال تایمز، فشار حداکثری علیه ایران را شکست خورده 
دانســت و از قدرت های خارجی خواســت برای نجات برجام 
اقدام کنند. به گزارش ایرنا، جوســپ بورل مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا طی یادداشتی در روزنامه فایننشال تایمز 
از قدرت های خارجی خواست برای نجات برجام اقدام کنند.
بورل نوشت: برای بازگشت به برجام به عنوان مقام هماهنگ 
کننده از انگیزه و شــتاب دولت جدید آمریکا استفاده کردم و 
در آوریل سال گذشته کلید این کار زده شد تا آمریکا به برجام 
برگــردد. بعد از ۱۵ ماه مذاکره در وین و تعامل با حاضران به 
این نتیجه رســیدم که دیگر فضا برای اهمال کاری گذشته و 
باید برای احیای برجام تمام تحریم ها برداشته شود. مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا در ادامه یادداشت خود آورده 
است: برجام هرچند یک توافق کامل نیست ولی تمام عناصر 
اساســی را مورد توجه قرار می دهد کــه طرف های حاضر به 
سختی به آن رسیده اند. اکنون باید تصمیماتی اتخاذ شود تا 
از این فرصت منحصر به فرد برای موفقیت استفاده شود. من 
هیچ جایگزین جامع یا موثر دیگری به غیر از برجام نمی بینم. 
بازگشت برجام نه تنها در مورد نظارت بر برنامه هسته ای ایران 
موثر است بلکه می تواند فضای امنیتی منطقه را دارای ثبات 
کرده و حرکت مثبتی در جهت اعتمادســازی بین کشورها 

ایجاد کند. 

مهدی صفــری، معاون اقتصــادی وزیر 
امــور خارجه کشــورمان در گفت وگو با 
اســپوتنیک بیان کرد کــه دو طرف هم 
اکنون تقریبا به یــک توافق خوب برای 
جایگزینی سوئیفت رسیده اند.به گزارش 
گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم؛ مهدی 
صفری، معاون اقتصادی وزیر امور خارجه 
در گفت وگو با اسپوتنیک گفت: به زودی 
کارت »میر« در ایران فعال خواهد شــد 
و درباره این امر و انجام آن توافق شــده 
است.صفری در مورد فعال سازی سیستم 
بانکی »میر« روسیه در ایران و مذاکراتی 
که در این خصوص میان ایران و روسیه 
مطرح است، بیان داشت: از وقتی رئیس 
بانک مرکزی ما به روسیه سفر کردند، با 
رئیس بانک مرکزی روسیه و چند بانک 
مهم این کشور درباره این مطلب صحبت 
شده اســت. به نظرم به زودی این کارت 
برای طرفین در ایران فعال خواهد شــد. 
نمی دانم در حال حاضر می شود از کارت 
»میر« در ایران اســتفاده کرد یا خیر، اما 
دربــاره این امر و انجام آن توافق شــده 
اســت.معاون اقتصادی وزیر امور خارجه 
اظهار داشت که ایران و روسیه هر کدام 
جایگزینی پیشــنهاد کرده اند. دو طرف 
هم اکنــون تقریبا به یــک توافق خوب 

رسیده اند که از ترکیب این دو پیشنهاد 
اســتفاده کنند.وی درباره اینکه آیا ایران 
و روسیه به دنبال ایجاد جایگزینی برای 
سوئیفت هســتند یا خیر گفت: طبیعی 
است وقتی دو کشور می خواهند دالر را 
از معامالت خــود حذف کنند، باید یک 
سیســتم خاص برای خودشــان داشته 
باشند.صفری افزود: یک پیشنهاد از طرف 
ما و یک پیشــنهاد توســط روسیه داده 
شده است. در حال حاضر تقریبا به یک 

توافق خوب رسیده ایم که از ترکیب این 
دو پیشنهاد استفاده کرده و کار معامالت 
ارزی خــود را از این طریق انجام دهیم.
معاون اقتصــادی وزیر امور خارجه ایران 
درباره برنامه ایران و روسیه برای استفاده 
از ارز ملی در مناســبات دوجانبه گفت: 
بین تهران و مسکو درباره تجارت متقابل 
با ارز ملی توافق حاصل شده است. ایران 
مقدار زیــادی از غالت روســیه را با ارز 
ملی وارد کرده اســت.وی افزود: در سفر 

اخیر رئیس بانک مرکزی ایران به روسیه 
دربــاره تجارت متقابل با پول ملی توافق 
حاصل شــده است. الزمه انجام مبادالت 
به ارز ملی وجود ارزهای دو طرف )ریال 
و روبل( در دو کشور است. در حال حاضر 
ما مقــدار زیادی غالت از روســیه با ارز 
ملی وارد کردیم. واردات گندم در ســال 
جاری از روســیه با ســال های قبل قابل 
مقایسه نیســت. در مقابل ما داریم با ارز 
ملی لبنیات و مصالح ساختمانی و سیفی 
جات به کشور روسیه صادرات می کنیم.
صفری همچنین درباره پیشــنهاد ایجاد 
ارز واحد برای اعضای ســازمان همکاری 
شانگهای گفت: در اوایل ژوئن، ایران در 
نامه ای به ســازمان همکاری شــانگهای 
پیشــنهاد ایجاد ارز واحــد برای اعضای 
ســازمان را داده اســت. اگر این ابتکار 
عملی شود، به حل مسائل بزرگ تجاری 
بین کشورهای عضو ســازمان همکاری 
شــانگهای به ویژه تســویه حساب های 
مالی با کشــورهای بزرگی مانند چین، 
هند، پاکســتان و روسیه کمک می کند.

وی اظهار داشــت: موضوع مهم ورود به 
اوراسیا و سازمان های شانگهای و بریکس 
است که امیدواریم با تالش های مسئولین 

مربوطه این امر محقق شود.

معاون اقتصادی وزارت امور خارجه: 
با روسیه بر سر سیستم جایگزین 

سوئیفت به توافق رسیدیم

پیامدهای مثبت کرونا 
  آمار جرم و جنایت در آلمان

 کاهش یافت
تهران -ایرنا- همه گیری کرونا پیامد اجتماعی مثبتی هم داشته و آن 
کاهش بی ســابقه دعوا، سرقت و جرایم عمومی در آلمان است. پلیس 
جنایی فدرال میزان بزه کاری را در پایین ترین ســطح  طی ۲۱ سال 
گذشــته خواند. دلیل دیگر کوچ تبهکاران به دنیای دیجیتال است.به 
گزارش ایرنا، دویچه وله می گوید که زد و خورد و عربده کشی در مراکز 
فروش الکل مســتلزم این مراکز  است. این ضرب المثل به خوبی نزول 
آمار جرایم در آلمان در دوران کرونا را تشریح می کند. تعطیلی اماکن و 
ممنوعیت تجمع در دوران کرونا باعث شد که موارد درگیری، ضرب و 
جرح افراد الکلی، جیب بری یا سرقت از خانه ها به کمترین میزان در ۲۱ 
ســال گذشته برسد.دولت آلمان در پاسخ به تقاضای فراکسیون حزب 
»آلترناتیو برای آلمان« )AfD( در مجلس سراسری، آماری ارائه کرده که 
نشــان می دهد در سال ۲۰۲۱ میزان جرایم ثبت شده در دوایر رسمی 
کشور معادل ۵ میلیون و پنجاه هزار مورد بوده که کمترین رقم در دو 
دهه پیشین است.در ســال ۲۰۰۰ این آمار شش میلیون و ۳۰۰ هزار 
پرونده بود و رکورد ثبت جرایم نیز به سال ۲۰۰۴ با ۶/۶ میلیون مورد 
باز می گردد.نمودار تفکیک جرایم و تخلفات نشــان می دهد که موارد 
ارتکاب خشونت منجر به جراحت شدید یا قتل بسیار پایین آمده  و به 

۱۶۵هزار مورد در سال ۲۰۲۱ رسیده است. 

ترامپ: 
آمریکا به زانو درآمده است

رئیس جمهوری پیشــین آمریکا در سخنرانی جدیدی، به عملکردش در 
کاخ سفید بالید و از جو بایدن و قانونگذاران دموکرات آمریکایی به تندی 
انتقاد کرد.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری پیشین آمریکا سه شنبه در جریان »نشست دستورکار اول 
آمریکا« در واشنگتن دی.سی با بیان اینکه »کشور ما اکنون یک منجالب 
جنایت است«، دموکرات ها را بابت قرار گرفتن کشورش در این »وضعیت وحشتناک« به ویژه وقتی 
بحث ایمنی عمومی مطرح است، مقصر دانست.ترامپ افزود: ما به دلیل تالش حزب دموکرات برای 
از بین بردن و برانداختن اجرای قانون، خون، مرگ و درد و رنج در مقیاسی داریم که زمانی غیر قابل 
تصور بود.دونالد ترامپ با اشــاره به افزایش ۵۱ درصدی میزان قتل در آمریکا و بیان اینکه آمریکا 
با جرم و جنایت »به زانو درآمده است«، روی اعطای اختیاراتی به پلیس برای امن تر کردن آمریکا 
تمرکز کرد.او با تاکید بر تمایل خود برای برقراری دوباره سیاســت های »ایست و تفتیش« گفت: 
ما باید پلیس خودمان را به حال خود بگذاریم. اجازه دهید افرادی که باید اسلحه داشته باشند و 
این کار برای آنها ضرورت دارد، سالح حمل کنند... اسلحه ها را از دست جنایتکارانی دور کنید که 
نباید اسلحه داشته باشند.ترامپ در حالی که خواستار استخدام بیشتر نیروهای مجری قانون شد، 
تاکید کرد: در هر گوشه ای باید یک ماشین پلیس وجود داشته باشد؛ اگر این چیزی است که برای 
جلوگیری از کشــتار الزم است. کشور ما دارد به سمت جهنم می رود و خیلی هم سریع به سمت 
جهنم می رود. جای بسیار ناامنی است.این رئیس جمهوری سابق آمریکا بار دیگر بر اهمیت انتخابات 
میان دوره کنگره در ماه نوامبر اشاره کرد و گفت که جمهوری خواهان می توانند بار دیگر کنترل دو 
مجلس کنگره را با تمرکز بر مبارزه با جرایم، برقراری دوباره گشت مرزی و سیاست های مهاجرتی، 

مقابله با تورم باال و کاهش قیمت بنزین به دست بگیرند.

تهران – ایرنا - »تان کفی« ســخنگوی وزارت دفاع چین روز سه شنبه در واکنش به سفر احتمالی نانسی پلوسی رئیس مجلس 
نمایندگان آمریکا به تایوان اعالم کرد که درصورت انجام شدن این سفر، ارتش چین بیکار نخواهد نشست.به گزارش ایرنا به نقل 
از تارنمای روزنامه گلوبال تایمز چین، این مقام نظامی چین اکید کرد چنانچه آمریکا بر ســفر نانسی پلوسی به تایوان پافشاری 
کند، ارتش چین بیکار نخواهد نشت و اقداماتی قوی برای خنثی کردن هر گونه مداخله گری خارجی و تالش های جدایی طلبانه 
انجام خواهد داد.پیش از این مقامات وزارت خارجه چین نیز درباره تبعات خطرناک ســفر احتمالی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان هشــدار داده بودند اما 
سخنان امروز یک مقام ارشد نظامی چین، پیامی متفاوت از پیام های روزهای اخیر مقامات سیاسی و دیپلماتیک بوده و ماهیت نظامی این پیام، نشانگر جدیت چین 
نسبت به واکنش های قوی درقبال هرگونه اقدام تحریک آمیز از سوی آمریکا است.پایگاه خبری »واشنگتن پست« نیز روز گذشته در گزارشی نوشت ارتش آمریکا در 
حال بررسی »حرکت ناوهای هواپیمابر یا ارسال هواپیماهای جنگنده برای پشتیبانی نزدیک هوایی« در جریان سفر احتمالی ماه اوت »نانسی پلوسی« رئیس مجلس 
نمایندگان این کشور به تایوان است. این رسانه آمریکایی می نویسد اقدام اخیر ارتش آمریکا پس از آن صورت گرفت که چین هشدارهای تندی به دولت آمریکا درباره 
ســفر پلوســی به تایوان ارسال کرد.چین هشدارهای تندی به دولت آمریکا درباره سفر احتمالی ماه اوت نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان این کشور به تایوان 

ارسال کرده است.

وزیر خارجه عراق ضمن هشدار نسبت به »ادامه رفتار تهاجمی ارتش ترکیه«، خواستار خروج نیروهای ترکیه از خاک این کشور شد.به 
گزارش ایسنا، به نقل از العربیه، فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق، در جلسه چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی حمله 
ترکیه به دهوک، از این شــورا خواســت تا به مســئولیت های خود در حفظ صلح و امنیت بین المللی عمل کند و بر اهمیت صدور یک 
قطعنامه فوری برای وادار ترکیه به خروج نیروهای نظامی خود از تمام خاک عراق تاکید کرد.او همچنین خواهان الزام دولت ترکیه برای 

پرداخت غرامت به خانواده های قربانیان حمله دهوک شــد.وی با بیان اینکه ترکیه به اســتدالل های بی اساس مربوط به یک مشکل داخلی استناد می کند، افزود که کشورش 
خواستار حل اختالفات انباشته شده با ترکیه است.وزیر خارجه عراق تاکید کرد که رفتار تهاجمی ارتش ترکیه ممکن است وضعیت غیرقابل تصوری را ایجاد کند.وی همچنین 
خاطرنشان کرد: حضور پ ک ک باعث ناامنی و بی ثباتی عراق می شود و تاکید کرد که بغداد از تبدیل عراق به عرصه ای برای اجرای برنامه ها و منافع کشورها خودداری می کند.

فواد حسین تاکید کرد که عراق از بیانیه شورای امنیت در محکومیت تجاوز آشکار ترکیه استقبال می کند و طرح این موضوع در شورای امنیت از اهمیت بسیار باالیی برخوردار 
است و امیدواریم شورا به جدیت اوضاع پی برده و مسئولیت خود را در حفظ صلح و امنیت بین المللی به عهده بگیرد.وزیر خارجه عراق همچنین خواهان اعزام یک تیم بین 
المللی مستقل برای بررسی این حمله شد.وی ادامه داد: بدون شک امروز و بعداها از طرف ترکیه توجیهات غیرقانونی در مورد حضور نیروهای کشورش در داخل عراق خواهیم 

شنید، زیرا ترکیه مدعی است توافقی با عراق وجود دارد که اجازه حضور نظامی این کشور در داخل خاک عراق را می دهد.

ارتش چین: 

درصورت سفر پلوسی به تایوان، بیکار نخواهیم نشست
فوادحسین با درخواست برای تشکیل تیم حقیقت یاب

شورای امنیت ترکیه را وادار به ترک عراق کند
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مطالعه ای جدید نشان داده که خطر ابتال به فشار خون باال و سکته 
مغــزی در افرادی که روزانه به طــور مکرر یا معمول زمان کوتاهی 
را صــرف چرت زدن می کنند از کســانی که هرگــز در طول روز 
نمی خوابند بیشتر است.به گزارش ایسنا و به نقل از ساینس دیلی، بر 
 ،»Hypertension« اساس تحقیقات جدیدی که روز گذشته در مجله
که یک مجله متعلق به انجمن قلب آمریکا است، منتشر شده است، 
چرت زدن به طور منظم با خطر بیشــتر ابتال به فشــار خون باال و 
سکته مغزی ارتباط دارد.محققان چینی بررسی کردند که آیا چرت  
زدن هــای مکرر می تواند عامل خطر بالقوه برای فشــار خون باال یا 
سکته باشــد یا خیر. این اولین مطالعه ای است در آن هم از تجزیه 
و تحلیل مشاهده ای شرکت کنندگان در یک دوره زمانی طوالنی و 
هم از »تصادفی سازی مندلی« استفاده می شود.محققان از اطالعات 
بانک زیســتی بریتانیــا)UK Biobank( که پایــگاه داده ای بزرگ از 
اطالعات زیست پزشکی و منبعی تحقیقاتی حاوی اطالعات ژنتیکی، 
شیوه زندگی و سالمتی متعلق به نیم میلیون شرکت کننده ناشناس 
در بریتانیا است، استفاده کردند. بانک زیستی بریتانیا داده های بیش 
از ۵۰۰ هزار شــرکت کننده بین ۴۰ تا ۶۹ سال را که بین سال های 
۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ در بریتانیا زندگی می کردند جمع آوری کرده است. 
آنهــا به طور منظم نمونه   خــون، ادرار و بزاق و همچنین اطالعات 
دقیــق در مورد ســبک زندگی این افراد را جمــع آوری می کردند. 
بررسی فراوانی چرت زدن در افراد از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۹ در بخش 

کوچکی از شرکت کنندگان این بانک زیستی انجام شد.

شــاید یک مدل جدید هوش مصنوعی که روی تلفن همراه هوشمند 
نصب می شود، بتواند پشه های ناقل بیماری و کشنده را شناسایی کند.

به گزارش ایســنا و به نقل از نیو ساینتیست، هوش مصنوعی که برای 
شناســایی پشه های زنده و مرده آموزش  دیده است، می تواند به ردیابی 
سه گونه پشه کمک کند که مسئول انتقال بیماری  هستند.پشه ها بیش 
از هر حیوان دیگری، انسان را از بین می برند زیرا می توانند بیماری هایی 
ماننــد تب دنگی، ماالریا و تب زیکا را منتقل کنند. اســتفاده از هوش 
مصنوعی برای شناسایی خودکار گونه های مختلف پشه می تواند ردیابی 
حضور آنها در سراســر جهان را آســان تر کند اما هوش مصنوعی برای 
رســیدن به چنین قابلیتی، به تصاویر زیادی از پشــه ها و یادگیری در 
مورد آنها نیاز دارد.»سونگ کوان اونگ«)Song-Quan Ong(، پژوهشگر 
»موسسه زیست شناسی و حفاظت از مناطق استوایی«)ITBC( مالزی و 
همکارانش، ســه داوطلب را برای کمک به تصویربرداری از »پشه های 
 )Aedes albopictus(»پشــه های ببری« ،)Aedes aegypti(»عامل تب زرد
 )Culex quinquefasciatus(»و پشــه های »کولکس کوئینکفاسیاتوس
اســتخدام کردند. پژوهشگران، دو عکس از هر پشه ای گرفتند که روی 
دستان داوطلبان فرود می آمد؛ یکی درست پس از فرود آمدن و دیگری 
پس از کشته شــدن.برخی از پشه ها داوطلبان را پیش از کشته شدن، 
نیــش زدند اما برخی دیگر پیش از اینکه فرصت نیش زدن پیدا کنند، 
کشته شدند. اونگ گفت: هدف ما ایجاد تصاویری شبیه به زندگی واقعی 
است.پژوهشــگران در مجموع، ۱۵۰۰ عکس گرفتند که نیمی از آنها، 
پشــه های زنده و نیمی دیگر، پشه های کشته شــده را نشان می دادند.

ســپس پژوهشــگران، از این مجموعه داده برای آموزش دادن دو مدل 
هوش مصنوعی مختلف اســتفاده کردند تا پشه ها را روی پوست انسان 

تشخیص دهند. 

افزایش خطر سکته مغزی و 
فشار خون باال با چرت مکرر

شناسایی پشه ها با تلفن همراه!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

بار زدن محموله میوه و سبزی روی یک خودرو در کشور آفریقایی 
کامرون/ خبرگزاری فرانسه

هامر H1 اورلندینگ تفریحی، محصولی ایده آل 
بازار امروز پر از کمپرهای آماده ســاخت و جدید، تریلرهای مسافرتی و خانه به دوش های لوکس و رده میانی است اما شرکت ولف ریگز 
پاتون در بحث تولید خودروهای تفریحی جزو مشهورترین ها به شمار می رود. این کمپانی اخیراً هامر H۱ کالسیک را به وسیله نقلیه ای 
مخصوص گشت وگذار در طبیعت تبدیل کرده اند. این هامر H می تواند از تخت خواب بزرگ، دوش ویژه و ویژگی های بیشتر برخوردار 
باشد.هامر H۱ اورلندینگ از فریم و پوسته ای تمام آلومینیومی سود می برد. بخش پشتی خودرو باز می شود تا فضای ذخیره ای بزرگی را 
به نمایش بگذارد. در این بخش می توان وسایل جانبی متنوعی را قرار داد. نردبان، الستیک زاپاس بزرگ، باک پروپان و… می توانند از 
این بخش در دسترس باشند. هامر موردبحث ارتفاع ۴۰.۶ سانتی متری از سطح زمین دارد و به قوای محرکه جدیدی مجهز شده است.
خودروی موردبحث تمامی تجهیزات رفاهی مورد انتظار خریداران را دارد. دوش ویژه هامر H۱ در بخش پشتی نصب شده و دستشویی 
نیز در همین بخش دیده می شود. البته دستشویی می تواند در دیواره مخفی شود و فضای ایستاده بیشتری را در دوش ایجاد کند، این 
فضا به طور سورپرایز کننده ای بزرگ خواهد بود. ولف ریگز تخت خواب را در بخش جلوی خودرو قرار داده و صندلی های جلویی نیز در 

کنار آن خودنمایی می کنند. فضای سر زیادی برای سرنشینان وجود دارد.

رییس اتلتیکو: جذب رونالدو غیرممکن است
رییس باشگاه اتلتیکو مادرید به احتمال جذب کریستیانو رونالدو واکنش نشان داد و چنین انتقالی را غیرممکن دانست.به گزارش 
ایسنا و به نقل از مارکا، از اتلتیکو مادرید به عنوان یکی از مشتریان کریستیانو رونالدو سخن به میان می آید.این مهاجم پرتغالی از 
وضعیت خود در شیاطین سرخ راضی نیست و به همین خاطر قصد دارد که در تابستان از تیم جدا شد تا بتواند در لیگ قهرمانان  
اروپا به میدان رود.رییس باشگاه اتلتیکو مادرید به احتمال جذب کریستیانو رونالدو واکنش نشان داد. انریکه سرزو گفت: نمی دانم 
چه کسی این داستان را سرهم کرده است با این حال باید بگویم که جذب کریستیانو رونالدو غیرممکن است.رونالدو فصل بسیار 
خوبی را با منچستریونایتد پشت سرگذاشت و عنوان بهترین بازیکن و بهترین گلزن تیم را به دست آورد با این حال نتایج ناامید 
کننده منچستر یونایتد باعث شده است تا او به جدایی ابراز عالقه نشان دهد.البته اریک تن هاخ، سرمربی جدید یونایتد چندین 
بار اعالم کرده است که به رونالدو نیاز دارد و اجازه جدایی را به او نخواهد داد.رونالدو در اردوی تابستانی شیاطین سرخ در تایلند و 
استرالیا شرکت نکرد و همین موضوع گمانه زنی ها را درباره جدایی او شدت بخشید البته او روز گذشته به شهر منچستر بازگشت 

و بعد از تمرین با  تیم جلسه ای را با تن هاخ در حضور فرگوسن برگزار کرد که هنوز نتیجه آن اعالم نشده است.

ربیدن حیفم آید بعد از آن عهد
چنین رویی نشاید آن چنان عهد

رگفتم عهد ازین بهتر نداری
هب زودی اتزه کن باری همان عهد

چو گل عهد تو بس اناپیدارست
از آنم ریپ رکدی، ای جوان عهد

هب عهدت دست میگیری، هچ سودست؟
چو یک ساعت نمی اپیی رب آن عهد

چو رفمانت روان رگدید رب من
بشکستی روان عهد

ربون رفتی و 
میان بستی هب خون رزیم درگ بار

تو پنداری نبود اندر میان عهد

پیشنهاد

چهره روز

زن در ریگ روان
درباره کتاب زن در ریگ روان قباًل مطلب مختصری در 
کافه بوک منتشــر شد. اما در اینجا بیشتر به عمق رمان 
می رویم و به نقد فلســفه کتاب می پردازیم. بنابراین اگر 
این کتاب را خوانده ایــد مطالعه این مطلب می تواند به 
درک بهتر شما از کتاب کمک کند. اگر هنوز این کتاب 
را نخوانده ایــد می توانید به معرفــی خالصه وار کتاب از 
طریق لینک زیر مراجعه کنید. نیکی جومپی، شخصیت 
اصلی کتاب زن در ریگ روان معلم است و حشره شناس. 
دوستان اندکی دارد و روابط عاشقانه اش تعریف چندانی 
ندارد. زندگی اش معمولی و یکنواخت است. روزی بدون 
اطــالع دادن به کســی، تصمیم می گیرد بــه ناحیه ای 
دورافتاده و ســاحلی سفر کند تا حشره تازه ای را کشف 
کند؛ نام خودش را روی حشره بگذارد و نام خود را در تاریخ ثبت کند. به دهکده ای ساحلی می رسد و 
تصمیم می گیرد شب را پیش زنی که کلبه ی محقرش در انتهای دره ای شنی است بماند. صبح روز بعد 
عزم رفتن می کند اما…در ســال های ابتدایی دهه ی شصت میالدی، دو رمان مهم در دو نقطه متفاوت 
دنیا منتشــر شد که شــخصیت اصلِی هر دو در آن ها، حشره شناس بودند. کلکسیونر نوشته جان فاولِز 
انگلیســی و زن در ریگ روان نوشــته کوبو آبه ِی ژاپنی. هر دو رمان به نوعی حاصل نگاه نسلی بودند 
که جنگی ویرانگر را پشت سر گذاشته بودند و با آثارشان، موقعیت و رواِن انسان در آن برهه را بررسی 
می کردند. در کلکســیونر اما حشره شناس بودن شخصیت اصلی؛ رابطه ای مستقیم با انگیزه ی جنایت 
داشــت تا رمان به سمت و ســویی روان کاوانه و تریلر حرکت کند. اما در رمان کوبو آبه، حشره شناس 
بودن شخصیت اصلی صرفاََ دستاویزی است تا نویسنده از طریق آن به مفاهیمی دیگر بپردازد و رمان 
به سمت و سویی نمادین و فلسفی حرکت کند.کتاب زن در ریگ روان ایده ای ساده اما درخشان دارد 
و کوبو آبه بســیار سریع و هوشمندانه خط داســتانی را پیش می برد. او با انتخاب یک محیط بدوی و 
خالی از هر نشانه ای از تمدن و انتخاب دو شخصیت متضاد )زن و مرد(، به استعاره ای ترین شکِل ممکن 

داستان را تعریف می کند.

امین تارخ
امین تارخ )زادهٔ ۲۰ مرداد ۱۳۳۲(بازیگر ســینما، تئاتر و 
تلویزیون ایران و مدرس بازیگری است. اولین فیلمی که او 
در آن ایفای نقش کرد مرگ یزدگرد در بود. او همچنین 
در نقش های مشــهوری مانند نقش ابن سینا در سریال 
بوعلی سینا بازی کرده است. امین تارخ ۲۰ مرداد ۱۳۳۲ 
در محلهٔ »ســردوزک« شیراز متولد شد.پدرش در شش 
سالگی از شیراز به سیستان و بلوچستان منتقل شد. پس 
از ســه سال مجدداً به همراه خانواده به شیراز بازگشت و 
به تحصیالت خود ادامه داد. در ســال ۱۳۵۱ به دانشگاه 
تهران راه یافت و در ســال ۱۳۵۶ از دانشــکدهٔ هنرهای 
نمایشی دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد. او تحصیالت 
تکمیلی خود را در ســال ۱۳۶۳ با کســب مدرک فوق 
لیســانس در رشــتهٔ مدیریت فرهنگی به پایان برد.امین تارخ بازیگری صاحب سبک است و به عنوان 
هنرپیشــه آزاد به فعالیت می پردازد. او نقش های مختلف و مهمی را در فیلم ها، سریال های تلویزیونی و 
تئاتر ایفا کرده است. وی هم به عنوان هنرپیشه و هم به عنوان عضو هیئت داوری در جشنواره های ملی 
مختلف و همین طور به عنوان عضو هیئت مدیره خانه سینما حضوری فعال داشته است. او همچنین به 
عنوان میهمان به جشنواره های مسکو، ژاپن و آلمان دعوت شده است.او در سال ۱۳۷۳ نخستین مدرسهٔ 
بازیگری را به نام کارگاه آزاد بازیگری در تهران تأسیس کرد که یکی از مؤسسات آموزش بازیگری سینما 
در ایران محسوب می شود. . این مؤسسه در سال ۱۳۷۹ اقدام به برقراری ارتباط با سایر مدارس بین المللی 
آموزش بازیگری کرد و امین تارخ به مرکز فیلیندرز درامای استرالیای جنوبی دعوت شد. او دو سال نیز 
به عنوان مدرس در این دانشگاه تدریس کرده است.تارخ از سال ۱۳۷۶ به عنوان یکی از چهره های برتر 

احیای تئاتر ایران شناخته شد.

فرهنگ

حبیب اهلل صادقی، هنرمند پیشکسوت در عرصه هنرهای 
تجسمی صبح دیروز چهارشــنبه )پنجم مرداد ماه( دار 
فانــی را وداع گفت.دختر این هنرمند در گفت وگویی با 
ایسنا با تأیید خبر فوت این هنرمند گفت: »پدرم صبح 
امروز به دلیل ایســت قلبی از دنیــا رفتند و از قبل هم 
ناراحتی قلبی داشــتند. به دلیل ناراحتی قلبی باید به 
بیمارســتان می رفتند و عمل جراحی انجام می دادند و 
در عین حال به بیمــاری دیابت نیز مبتال بودند.«او که 
اظهار داشت فقط دو ساعت است که این هنرمند از دنیا 
رفته، درباره زمان دقیق برگزاری مراسم خاکسپاری این 
هنرمند اظهار بی اطالعی کرد.به گزارش ایسنا، حبیب اهلل 
صادقی هنرمند عرصه هنرهای تجسمی بود که از سن 
هشت سالگی کار نقاشی را آغاز کرده بود. این هنرمند که در حوزه های کاریکاتور و گرافیک نیز فعال 
بــود، صبح امروز، پنجم مرداد ماه به دلیل عارضه ی قلبــی دار فانی را وداع گفت.حبیب اهلل صادقی در 
سال ۱۳۳۶ در خانواده ای سنتی در محله تهران نو چشم به جهان گشود. از همان سال های کودکی در 
محل کار پدر با نام روزنامه اطالعات آشنا شد، همانجایی که سال ها بعد او و یکی از برادرانش به عنوان 
روزنامه نگار در بخش تحریریه مشغول به کار شدند.ی نخستین بار نقاشی را در ۸ سالگی شروع کرد و 
از همان دوران جرقه های عالقهٔ وافرش به نقاشی برای همگان روشن شد. در کنار نقاشی عطش و نیاز 

او به ادبیات نیز اوج گرفت.

حبیب اهلل صادقی درگذشت
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