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فرمانده نیروی هوا فضای ســپاه پاســداران انقالب اسالمی گفت: رژیم تروریستی صهیونیستی را غربی ها ساخته و پروراندند تا عامل تضعیف حکومت ها باشند.به 
گزارش حوزه تشکل های دانشگاهی فارس، سردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی در نشست پایان دوره اتحادیه دفتر 
تحکیم وحدت گفت:  یکی از مباحث مهم رهبر انقالب که بسیار اهمیت دارد بحث جهاد تبیین است در بسیاری از بخش ها نیازمند توجیه و تبیین هستیم تا 
مردم به خوبی متوجه مسائل و مشکالت شوند رسانه های دشمن بسیار زیاد و پراکنده اند.سردار حاجی زاده با بیان اینکه دشمنان نسبت به اتفاقات، فضای جامعه 

را سمپاشی می کنند، گفت: این وابستگی نظام و انقالب به مردم است که ما را حفظ کرده است......

www.sobh-eqtesad.ir

سردار حاجی زاده:

 رژیم صهیونیستی را غربی ها ساخته اند تا عامل تضعیف حکومت ها باشد
info@sobh-eqtesad.ir

/سفرنامه همدان رئیس دولت سیزدهم/
از قول اهدای تسهیالت به متقاضیان 
جمعی ساخت مسکن تا رسیدگی به 

دردودل نخبگان

رئیس دولت سیزدهم در سی اُمین سفر استانی خود عازم استان همدان 
شد. دیدار با اقشار مختلف مردم در شهرهای همدان و کبودراهنگ، دیدار 
با نخبگان، شرکت در جلسه شورای اداری و برگزاری نشست خبری در 
پایان این سفر از مهمترین برنامه های سفر یک روزه آیت اهلل سید ابراهیم 
رئیسی به استان همدان بود.به گزارش ایسنا، رییس جمهور در سفر به 
استان همدان با اشاره به تاثیر تالش های نیروهای مسلح بر افزایش سطح 
بازدارندگی در کشور، هشــدار داد که تعرض به ایران اسالمی، با پاسخ 
شدیدا پشیمان کننده مواجه خواهد شد و همچنین با قول اهدای زمین و 
تسهیالت به متقاضیان جمعی ساخت مسکن  و تصویب ۱۷۹ طرح برای 
این استان، سفر خود را به پایان رساند.آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی رئیس 
دولت سیزدهم در رأس هیأتی از اعضای دولت، صبح روز پنج شنبه، ششم 
مرداد ماه ۱۴۰۱ به منظور انجام سی اُمین سفر استانی دولت مردمی، وارد 
فرودگاه همدان شد و مورد استقبال رسمی جمعی از مسئوالن استانی 
قرار گرفت.تعدادی از وزرا و اعضای کابینه دولت سیزدهم از جمله رئیس 
سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر راه  و شهرسازی، وزیر کشور، یکی از 
اعضای شورای هماهنگی ارتباطات ریاست جمهوری با حوزه و روحانیت، 
معاون اجرایی رئیس جمهور، رئیس دفتر رئیس جمهور، وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی، وزیر جهادکشاورزی، رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیســت، وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمی، وزیر نیرو، وزیر میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دســتی و وزیر آموزش و پرورش، رئیسی 
را در این ســفر همراهی کردند.رئیس جمهور در بدو ورود به همدان در 
فرودگاه، با بیان اینکه استان همدان استانی تاریخی و تمدنی است، اظهار 
کرد: اســتان همدان مهد عالمان، حکیمان، شاعران و فرزانگان بزرگی 
اســت که نه تنها استان، بلکه کشور ایران و جهان اسالم در پرتو وجود 
آنها همواره فیض برده و تأثیرگذار بوده است. استان همدان ظرفیت های 
بسیاری در حوزه کشاورزی، گردشگری و معدنی دارد که همه آنها قابل 
توجه اســت، اما همه این ظرفیت ها با موانع و مشکالتی مواجه هستند.

رئیســی در اولین بخش از برنامه های سفر دولت مردمی به همدان در 
بازدید سرزده از پایگاه شهید نوژه در جمع کارکنان و خانواده های آنها 
حضور یافت و بعد از ســان دیدن از خلبانان حاضــر در میدان نوژه، به 
آشــیانه جنگنده های پایگاه نظامی و بخش اورهال وارد شد. فرماندهان 
پایگاه نوژه هم در این بازدید گزارشی از ظرفیت ها و توانمندی های این 
پایگاه به رئیس جمهور ارائه کردند.رئیس قوه مجریه ضمن رونمایی از دو 
دستاورد دفاعی نیروی هوایی ارتش در جمع افسران و خانواده کارکنان 
پایگاه شــکاری شهید نوژه جضور یافت و با تأکید بر اینکه با تالش های 
نیروهای مسلح حقیقتاً سطح باالیی از بازدارندگی در کشور بوجود آمده 
است، گفت: با قدرت امروز ایران اسالمی، حتی فکر تعرض به خاک ایران 
هم از ذهن کسی خطور نمی کند. امروز ملت های منطقه به قدرت ایران 
افتخار و به خاطر این قدرت احساس امنیت می کنند.رئیسی تأکید کرد: 
فرمانده معظم کل قوا و ما به عنوان دولت بارها اعالم کرده ایم؛ هر کسی 
را که بخواهد تعرضی به کشور داشته باشد، شدیدا پشیمان خواهیم کرد.

به گفته امیر پرویز مرادبکی فرمانده پایگاه نوژه، آیت اهلل رئیسی سومین 
رئیس جمهور بازدید کننده از پایگاه شــهید نوژه اشت وی پس از پیاده 
شدن از خودروی خود در میان مردم و استقبال کنندگان حضور یافت و 
پس از ابراز محبت به آنها، تصریح کرد: راضی به زحمت مردم نبودیم. به 
مردم همیشه احترام کنید.دیروز حضرت آقا به ائمه جمعه وما می  گفتند 
»مردم«.رئیــس جمهور در ادامه برنامه های این ســفر،  در جمع مردم 
کبودراهنگ حاضر شد و با بیان اینکه ما باید با شعار »ما می توانیم« امور 
را پیش ببریم، تصریح کرد: این موضوع معنایش شکست دشمنان انقالب 
اســت به طوریکه مردم رسماً اعالم می کنند می توان با مقاومت تحریم 
را بی اثر کرد، بنابراین وظیفه خود می دانیم به خواست مردم ایستادگی 
مقابل زیاده خواهان و مقابل نظام ســلطه را در دستور کار قرار دهیم و 
از مواضع جمهوری اسالمی عقب نشینی نکنیم.در همین مراسم حجت 
االسالم نقی باقری  امام جمعه کبودراهنگ گفت: امروز مهم ترین راهکار 
رونق اقتصاد ملی و غلبه بر مشکالت اقتصادی تولید است؛ این یعنی هر 
کســی در جهت گسترش تولید در کشور تالش کند، مردم را امیدوار و 
دشمن را ناامید کرده اســت.از دیگر برنامه های رئیس دولت سیزدهم 
در ســفر به همدان دیدار با مردم دارالمؤمنین و دارالمجاهدین همدان 
در ورزشــگاه شهید سلیمانی بود که در این دیدار با تاکید بر اینکه باید 
حداکثر ظرف دو ماه آینده مســئله آب همدان به سامان برسد، تصریح 
کرد: مسئله آب مردم استان همدان را رنج می دهد و تأکید شده است 
به مسئوالن اســتان و مدیران مربوطه که کار آبرســانی به استان را با 
جدیت دنبال کنند، اگر چه این پروژه با ۱۷ سال تأخیر انجام شده و در 
این جهت عقب ماندگی وجود دارد، اما قرار است که عقب ماندگی ها را 
جبران کنیم.رئیس جمهور با بیان اینکه برنامه های دولت بدون مساعدت، 
همکاری و همیاری مردم موفق نخواهد بود تاکید کرد: افتخار می کنیم 
که در مســیر حل مشکالت کشور از همراهی مردم برخورداریم، صبر و 
همراهی شــما مردم در اصالح نظام پرداخت یارانه ها دشــمن را ناکام 
گذاشــت و یقین داریم ایستادگی تان در عرصه های مختلف، بعد از این 
هم دشمن را ناکام تر خواهد کرد.بعد از ظهر پنج شنبه)۶ مرداد( در ادامه 
برنامه های سفر دولت مردمی به استان همدان، سید ابراهیم رئیسی در 
دیدار با نخبگان همدان اظهار کرد: کارهای خوبی در کشور انجام شده، 

اما در اجرای عدالت و بروکراسی اداری، عقب ماندگی داریم. 
ادامه در صفحه دوم

تهران- ایرنا- فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در واکنش 
به ادعای رژیم صهیونیســتی از حضور نیروی دریایی ایران در دریای ســرخ 
گفت: نه فقط دریای ســرخ و دریای مدیترانه، بلکه هر کجا که اراده داشــته 
باشیم و تدبیر باشد به طور حتم حضور می یابیم.به گزارش حوزه امنیت دفاعی 
ایرنا، امیر دریادار »شهرام ایرانی« روز پنجشنبه به حضور نیروی دریایی ارتش 
در نقاط مختلف اشــاره کرد و گفت: خیلی هم نگران نیســتیم که اگر کسی 
به عنوان نمونه تازه از خواب بیدار شــده باشــد، بخواهیم تغییر مسیر بدهیم. 
حضور ما دائمی و اعتقاد ما این است که حتما باید مستمر باشد چون ما یک 
هدف را دنبال می کنیم و آن هم امنیت و آســایش مردم است.دریادار ایرانی 
گفت: نیروی دریایی راهبردی جمهوری اســالمی ایــران در طول دورانی که 
پشــت سر گذاشته، همیشه مسیر ترقی و پیشــرفت را طی کرده و بر اساس 
دستورات و راهبردهای ابالغی در اقیانوس ها به فعالیت خود ادامه می دهد که 
امروز منافع، منابع و شاهرگ های اقتصادی ما در محیط های اقیانوسی گسترده 
است و از همین رو خطوط کشتیرانی ما نیاز به محافظت و پشتیبانی دارد. به 
همین جهت برقراری امنیت دریایی برای خطوط کشتیرانی ما باعث می شود 
آن محدوده ای که ما حضور داریم امنیتش برقرار شــود؛ پس کشورهای دیگر 
هم می توانند اســتفاده کنند.وی افزود: این نقطه برجسته ای است که به دلیل 
نوع و میزان فعالیتی که داشــتیم و توانستیم امنیتی را برای دریانوردان برقرار 
کنیم چندین بار در ســال جدید میالدی توسط ســازمان ملل مورد تقدیر و 
تشکر قرار گرفته ایم. عمده ماموریت های ما بشردوستانه است. فرمانده نیروی 
دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران تصریح می کند که نیروی دریایی ارتش 
برای دنبال کردن دیپلماســی دفاعی و برقــراری این امنیت نیاز به تجهیزات 
پیشــرفته دارد، این تغییر ســاختاری در نیروی دریایی جدید نیست و تغییر 
ساختاری ما استقرار در همه پهنه های اقیانوسی جهان با تشکیل فرماندهی های 
مستقل اســت که بتوانند تجهیزات و نیروی انسانی خود را مدیریت کنند تا 
ماموریت های ابالغی را انجام دهند.امیردریادار ایرانی با اشــاره به این که چند 
روز قبل پهپادهای مســتقر در ناوهای جنگی و زیردریایی ها به نیروی دریایی 
ارتش ایران پیوســتند و این ایده جدید در نیروی دریایی شکل گرفت، اظهار 
کرد: این توانمندی بیشــتر در حوزه فضای باالی دریا اســت و باعث می شود 
شعاع عملیاتی خود را در تمامی حوزه ها افزایش دهیم.وی گفت: در این بخش 
ما از سه نوع پهپاد استفاده کردیم که از نظر ساختاری از پهپادهای شناسایی، 
رزمی و انهدامی تشکیل شده اند و نقطه قوت این مساله هم سامانه فرماندهی 
کنترل این پهپاده است که قابلیت انتقال از یک شناور به شناور دیگر و حتی 
شــناور به خشکی و خشکی به شــناور را دارد و همچنین پهپادها هم همین 
توانمندی و ظرفیت را دارند که از یک محیطی بلند شوند و ماموریت شان را در 
یک محیط دیگری انجام بدهند.وی ادامه داد: مفهوم دســتیابی به این قابلیت 
این است که امروز در این حوزه با توجه به توانمندی که وجود دارد ما در بیش 
از هــزار کیلومتر می توانیم حضور یابیم که حرف برای گفتن داریم و قطعا اگر 
تهدیدی هم باشــد ما امروز هزاران کیلومتر دورتر از سواحل خودمان مستقر 
هستیم و این عمق حضور، به اضافه آن هزار کیلومتر حضور معمول ما در دریاها 
است که دست برتر نظام درحوزه دفاعی خواهد بود و  قطعا در ماموریت هایی 
که به عنوان پشــتیبانی و تامین امنیت هم در جریان است، قابل بهره برداری 
است.دریادار ایرانی با بیان اینکه مدتی قبل رژیم صهیونیستی از حضور نیروی 
دریایی ایران در دریای سرخ انتقاد کرده گفت: ما هم مانند سایر کشورهای دنیا 
در دریا منافعی داریم که اولین و ساده ترین منافع بحث خطوط کشتیرانی و 
دریانوردان ما هســتند که در حوزه تجاری و نفتکش درحال فعالیت هستند و 
نیاز به پشتیبانی و حمایت دارند. در کنار این مساله نیز گاها بعضی خودبزرگ 
بینی ها را داریم که حتما باید به آنها پاسخ داده شود.وی تصریح کرد: در مورد 
حضور ایران در دریای سرخ و ادعاهای رژیم صهیونیستی نیز باید بگویم که به 
نظر می رســد آنها در خواب عمیقی بوده اند و خیلی دیر از خواب بیدار شدند، 
حضور ما در دریای سرخ چیز جدیدی نیست. ما دو دهه است که در محدوده 
شمال اقیانوس هند حضور مداوم داشته ایم و من باید به این شخص یادآوری 

کنم که بد نیســت یک مقداری تاریخ مطالعه کند و البته دانش نظامی خود 
را باالتر ببرد. ما در سه مرحله عبور از کانال سوئز را داشتیم یعنی نه فقط در 
دریای ســرخ بلکه در دریای مدیترانه حضور پیدا کردیم و باز هم حضور پیدا 
خواهیم کرد. فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران تاکید کرد: 
در مورد تامین امنیت مردم هم برای ما خیلی فرقی نمی کند که حتما ایرانی 
باشــند، ما بیش از 2۷۶ مورد درگیری مستقیم داشتیم و کشتی هایی که در 
این درگیری ها نجات پیدا کردند، یا به دست دزدان دریایی نیفتادند و یا اسیر 
تروریســم دریایی نشــدند، خیلی از آنها ایرانی نبودند و به همین خاطر است 
که مورد تقدیر ســازمان های بین المللی قرار گرفتیم. ما آنچه را که در قالب 
امنیت و آرامش است به همه هدیه کرده ایم و این سیاستی است که ابالغ شده 
و ادامه خواهد یافت.دریادار ایرانی با اشاره به ابعاد قدرت نیروی دریایی ارتش 
جمهوری اســالمی ایران گفت: در حوزه های کشف و شناسایی، درگیری و در 
صورت لزوم انهدام، از توانمندی های جدیدی برخوردار هستیم. دراین زمینه ها 
هم تجهیزات ما به روز است و هم آن برد مورد نیاز خودمان را در بحث عملیاتی 
داریم که به عنوان دست بلند نظام در خدمت تدابیر و فرامین هستیم تا در هر 
حوزه ای که الزم باشــد حضور داشته باشیم و اجرای عملیات کنیم. اما تاکید 
می کنم که اولویت ما بحث تامین آرامش و امنیت است که باید برقرار باشد و 
هدف ما هدف تهاجمی نیست مگر این که به ما تعرضی شود که در آن صورت 
طبیعی است باید انتظار واکنش از سوی ما را داشته باشند.وی در ادامه با اشاره 
به اخباری که درباره مشکل در برخی از موتورهای دیزل سنگین منتشر شده 
است، اظهار داشت: ما در ســال گذشته رونمایی از اولین مدل دیزلی دریایی 
در کشور را داشتیم که برای شناورهای با تناژ سبک بود اما در حوزه سنگین، 
هدف گذاری صورت گرفت که با توجه به لزوم این حضور در اقیانوس ها، فاکتور 
ســرعت در دریا برای ما، یک اولویت است و خیلی مهم است. بحث تحریم ها 
وجود دارد، پس در این حوزه ضرورت داشــت که اقدام جدی انجام دهیم، از 
آن تجربه استفاده کردیم و شرکت های دانش بنیان را پای کار آوردیم و مسئله 
را برایشــان تعریف کردیم که در بحث موتورهای دیزلی سنگین هم باید ورود 
یابیم و کار شــود که این اقدام شروع شد و به زودی در این حوزه، نقصانی که 
احســاس می کردیم برطرف خواهیم کرد و  این مفهوم این اســت که ما بروز 
رسانی خواهیم شد، دوم تجهیزات ما بومی است و سوم سرعت ما حفظ خواهد 
شد و چه بسا ارتقا خواهد یافت.فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران افزود: پس تداوم و سرعت حضور در موقعیتی که مد نظر است و حتی در 
تمرینات و رزمایش ها می توانیم استفاده بهینه داشته باشیم و نه تنها نقصان 
برطرف خواهد شد بلکه آورده ی بیشتری را خواهیم داشت و این ظرفیت های 
ایجاد شــده در نیروی دریایی ارتش جمهوری اســالمی ایران قابل انتقال به 
کشــورهای دوست و همسایه ایران هست، ما هم می توانیم در حوزه آموزشی 
کمــک کنیم و هم تجارب صنعتی و علمی مــان را در اختیار قرار دهیم و این 
ظرفیت های وجود دارد که استفاده متقابل شود.امیر دریادار ایرانی در تشریح 
ویژگــی های منحصر به فرد پهپادهای ایرانی گفت: امروز مرزهای دریایی مان 
جا به جا شده و با توجه به اینکه در اقیانوس هند حضور داریم، مرز اقتصادی ما 
در حوزه دریا بیش از 22۰۰ کیلومتر جا به جا شده و با توجه به این تجهیزاتی 
کــه در اختیار داریم؛  به ویژه در حوزه پهپادی که در آن ورود جدی شــده و 
تغییرات جدی اتفاق افتاده است بر این مبنا که برد ما برد قابل توجهی است.

وی گفت: این موضوع را دشمن به طور کامل می داند و می فهمد که چه اتفاقی 
افتاده و خود این بحث پهپادی ما به دلیل ویژگی هایی که دارد یک دست بسیار 
برتری اســت و حتی در مقایسه با توان موشکی یک سر و گردن باالتر است، 
به خاطر اینکه ویژگی هایی که پهپاد ما داراســت چه بســا در مقایسه با توان 
موشــکی به جرات می توان گفت به دلیل دقت، برد و به دلیل قابل شناسایی 
نبودنشان یک سر و گردن باالتر است و مهم تر اینکه می توانند بصورت دسته 
پروازی، ماموریت را انجام دهند، بدان مفهوم که هر پهپاد کاری انجام می دهد 
و هر پهپاد وظیفه ای دارد که پهپاد اصلی بتواند ماموریت اصلیش را انجام دهد 

گرچه هرکدام از اینها می توانند چند منظوره هم باشند. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد؛

ماه بعد منتظر کاالبرگ باشیم؟
امضای اسناد توسعه صادرات محصوالت کشاورزی بین ایران و چین

 حضور ایران در بازار 600 میلیون 
دالری مرکبات چین

وزیر نفت

صادرات گاز به عمان و پاکستان با همکاری روسیه

دو ســند مهم توسعه صادرات محصوالت کشاورزی بین ایران و چین به صورت همزمان در همدان و پکن 
به امضا رســید.به گزارش ایلنا از وزارت جهاد کشــاورزی، در راستای سیاســت های دولت سیزدهم برای 
توسعه همکاری های اقتصادی با کشورهای منطقه و شرق آسیا و دیپلماسی فعال در جهت توسعه صادرات 
محصوالت کشاورزی کشور ، دو سند بسیار مهم برای افزایش صادرات جمهوری اسالمی ایران و جمهوری 
خلق چین پس از چند ماه مذاکرات فشرده نهایی شد و امروز به صورت همزمان در همدان و پکن به امضا 
رسید.بنابر این گزارش ، سند اول، پروتکل الزامات بهداشت نباتی برای صادرات مرکبات تازه ایران به چین 

است که با اجرایی شدن این سند،.....

کدام مشموالن سهام عدالت می توانند وام 
بانکی دریافت کنند؟

 بحران سیالب در 100 شهرستان و 300 روستا 

۳۲ فوتی و ۲۵ مفقودی در ۴ استان
با توجه به تداوم فعالیت سامانه بارشی مونسون در کشور، مردم از قرار گرفتن در حریم رودخانه ها 
و مســیل های سیل و همچنین حضور در نقاط کوهستانی پرهیز کنند.به گزارش گروه استان های 
خبرگزاری تســنیم،    استان های سیستان و بلوچستان، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال 
و بختیاری، کرمان، یزد، فارس، بوشــهر، سمنان، البرز، قزوین، قم، تهران، زنجان، گیالن، مازندران، 
گلستان و شمال خراسان شمالی، هرمزگان و  خوزستان از روز گذشته شاهد بارندگی های شدید و 
همراه با سیالب در برخی مناطق بودند.این بارش های موسمی عالوه بر اینکه سبب طغیان رودخانه ها 
در نقاط مختلف کشور شده بود، خسارت های فراوان  جانی و مالی  برجای گذاشت به نحوی که به 
علت شدت سیالب ســاکنان برخی مناطق تخلیه شدند و تعدادی از هموطنان نیز جان خود را از 
دشت دادند و تاکنون براساس اعالم رئیس سازمان امداد و نجات  سیل های اخیر تا االن ۱۴ فوتی و 
۱۱ مفقودی داشته اند.با توجه به تداوم فعالیت سامانه بارشی مونسون در کشور،  در گیالن، مازندران، 
گلســتان، خراسان شمالی و رضوی، استان های واقع در دامنه های جنوبی البرز، رگبار و رعدوبرق و 
وزش باد شدید پیش بینی می شود. همچنین در سیستان و بلوچستان، هرمزگان، فارس، کرمان، یزد، 
بوشهر، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال وبختیاری، اصفهان، لرستان، مرکزی، همدان و 
قم رگبار و رعدوبرق و وزش باد شــدید پیش بینی می شــود.با توجه به پیش بینی وقوع بارش های 
رگباری تا روز دوشنبه ۱۰ مرداد ماه، مردم از قرار گرفتن در حریم رودخانه ها و مسیل های سیل و 

همچنین حضور در نقاط کوهستانی پرهیز کنند.

کدام جاده ها و محورها مسدود است؟
 اکنون استان های سیســتان و بلوچستان،اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، 
کرمان، یزد، فارس، بوشــهر، ســمنان، البرز، قزوین، قم، تهران، زنجان، گیالن، مازندران، گلستان و 
شمال خراسان شمالی، هرمزگان و  خوزستان، درگیر سیالب هستند و خدمات رسانی و کمک به 
هموطنان بدون وقفه در حال انجام است.در مجموع در ۶2 شهرستان از ۱8 استان کشور جاده های 
اصلی همچنان مســدود است.  جاده بندر خمیر - بندرلنگه محدوده روستای کنخ تا اطالع بعدی 
مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین بندرخمیر - دژگان - بندرلنگه انجام می شود.جاده چالوس، 
آزاد راه تهران- شمال و همچنین بخش های دیگر از مسیرهای کشور به دلیل بارندگی مسدود است.

فوت 32 نفر و مفقودی 25 نفر در سیالب های اخیر
مهدی ولی پور رئیس سازمان امداد و نجات هالل احمر با بیان اینکه  تا ساعت ۱2 هفتم مرداد، 5۷ 
نفر از هموطنان در ۱8 اســتان کشــور بر اثر سیل و آبگرفتگی، فوت یا مفقود شدند، اظهار داشت: 
اســتان های سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، تهران، هرمزگان، قم، سمنان، آذربایجان شرقی، 
مازندران، یزد، خراســان جنوبی، گلســتان، اصفهان، بوشهر و کهگیلویه و بویر احمد، چهارمحال و 
بختیاری، مرکزی و قزوین دچار ســیالب شــده اند.وی در ادامه از امدادرسانی به بیش از ۱5 هزار 
نفــر و انتقــال هزار و 22۹ نفر به اماکن امن خبر داد و گفت: همچنین 2 هزار و ۶53 نفر اســکان 

اضطراری شدند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش در واکنش به ادعاهای رژیم صهیونیستی؛

هرکجا اراده کنیم حضور می یابیم
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وزیر کشور اعالم کرد
»هشدارباش« سیل در تمام کشور

وزیر کشور با بیان اینکه امدادرسانی در مناطق سیل زده به صورت گسترده در حال انجام است، گفت: اکنون تمام 
کشــور هم در هشدارباش است و هم بسیج ظرفیت ها برای همه مناطق انجام شده است.به گزارش ایسنا، احمد 
وحیدی درباره وضعیت وضعیت امدادرســانی به سیل زدگان در کشور، گفت: نزدیک به ۱8 استان با سیل درگیر 
بودند که استان های مازندران، گیالن، البرز، مرکزی، اصفهان، یزد، تهران و... و. از جمله استان های درگیر با سیل 
بودند که خدا را شکر مدیریت خوبی انجام شد و با اینکه حجم بارش ها بسیار زیاد بود، مدیریت شد. به عنوان مثال 
در استان یزد که معموال ۴۰ میلی متر در سال بارش دارد، در سیل نزدیک به ۷5 میلی متر بارندگی داشت که حجم 
بسیار بزرگی است. در استان های دیگر هم به همین صورت است.وی با بیان اینکه در چند منطقه مانند امامزاده 
داوود، فیروزکوه و یزد مقداری بیشتر مشکل داشتیم، گفت: البته در حال حاضر در یزد عمدتا مشکل آبگرفتگی 
معابر است که در چند نقطه آبگرفتگی داریم که باید به سرعت آن را برطرف کنیم. به ویژه در بافت تاریخی که 
اهمیت ویژه ای دارد که این اقدامات در حال انجام است وی با اشاره به وضعیت امدادرسانی در استان های سیل زده، 
گفت: امدادرسانی گسترده است و در همه مناطق استانداران با تمام توان پای کار هستند. فرمانداران، بخش داران 
و دهیاران، هالل احمر، نیروهای نظامی، سپاه، ارتش، نیروی انتظامی، اورژانس، گروه های مردمی و ... فعالیت بسیار 
خوبی دارند و تقریبا بسیج گسترده ای در همه مناطق داریم. همچنین عزیزان راهداری در راه ها فعالیت دارند. اکنون 

تمام کشور هم در هشدارباش قرار دارد و هم بسیج ظرفیت ها برای همه مناطق انجام شده است. 



2روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران شنبه 8 مرداد 1401  1 محرم 1444  30 جوالی 2022سیاست

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad 4963  8 صفحه    سال هفد              هم    شماره

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

تهران - ایرنا - با درخواست وزیر کشور، فرمانده کل ارتش 
به فرمانده نیروی زمینی دستور داد تا با مسئولیت فرمانده 
میدانــی امدادرســانی ارتش، در مناطق در خطر ســیل و  
آســیب دیده، امکانات و تجهیزات مورد نیاز مهندسی ستاد 
بحران و مــردم را تأمین کنند.به گــزارش حوزه دفاعی و 
امنیتی ایرنا، صبح دیروز و به دنبال درخواست وزیر کشور و 
با دستور امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل 
ارتش، امیر سرتیپ کیومرث حیدری، فرمانده نیروی زمینی، 

به عنوان فرمانده میدانی امدادرسانی ارتش، مأموریت یافت 
تا در مناطق مرکزی آسیب دیده از سیل به ویژه استان یزد، 
نیازهای ستاد بحران در حوزه های مختلف به ویژه مهندسی 
را تأمین کند. برابر این دستور سایر نیروهای ارتش نیز ملزم 
به تبعیت از امیر حیدری، در امر امداد رسانی شدند.در پی این 
دستور که در راستای تشدید و گسترش اقدامات مردمیاری 
ارتش صادر شد، واحدهای مهندسی ارتش در استان های در 
معرض خطر ســیل به حالت آماده باش در آمدند.همچنین 

فرمانده نیروی زمینی نیز ضمن ابالغ آماده باش به یکان های 
مهندسی و به کارگیری بیشتر و سریع تر تجهیزات مورد نیاز 
مناطق ســیل زده به فرمانده قرارگاه جنوب شرق و فرمانده 
ارشد نظامی استان فارس، برای کمک رسانی به مردم سیل 
زده، خواستار استمرار و تقویت کمک رسانی در مناطق سیل 
زده شد.وی افزود: با دستورهای ابالغی، تجهیزات مورد نیاز 
منطقه بنا به درخواست های ستاد بحران در اسرع وقت، امر 

خدمت رسانی را تسریع و تشدید خواهند کرد.

گزیده خبر

/سفرنامه همدان رئیس دولت سیزدهم/
از قول اهدای تسهیالت به متقاضیان جمعی 
ساخت مسکن تا رسیدگی به دردودل نخبگان

ادامه از صفحه اول
پیچیدگی روز به روز بیشــتر می شود و شــرایط پیچیده اداری موجب کندی 
کارها شده که باید حل شود و مسئله بروکراسی اداری از معضالت کشور است.

رئیس قوه مجریه با گرامیداشت مجاهدت های افتخارآفرینان عملیات مرصاد، از 
استمرار توطئه های جریان نفاق و نفوذ خبر داد و افزود: جریان نفاق زمان و مکان 
نمی شناســد و همواره به دنبال آن است که نقش منافقانه خود را ایفا کند.وی 
دربخش دیگری از این جلسه با اشاره به اینکه دولت اصالح اقتصادی را در کشور 
آغاز کرده است، گفت: استفاده از نیروهای تحول گرا، جوان حزب اللهی و باانگیزه 
در بدنه اجرایی دولت یک ضرورت است. ما معتقد به استفاده از نظر کارشناسی 
برای حل مشکالت کشــور هستیم.در همین جلسه سمیرا حمیدی نور همسر 
شهید مدافع حرم، محسن فانوسی با بیان اینکه در نشر ایثار غفلت و کم کاری 
شده و بنیاد شهید در این راه تنها است، گفت: بی توجهی به قشر ایثارگر باعث 
شد تا شرایط روز به روز سخت شده و در نشر ارزش های ایثار فقط بنیاد شهید 
است آن هم با کمبود امکانات و بودجه مواجه است. رئیس جمهور همچنین پای 
درد دل نخبگان همدان نشست که از مشکالت مربوط به حوزه های کشاورزی، 
اقتصادی، سیاســی، اجتماعی و گردشگری صحبت کردند و از پدرخواندگی در 
انتصابات اســتان همدان انتقاد و گالیه داشــتند.رئیس قوه مجریه در دیدار با 
جمعی از خانواده های شــهدای اســتان همدان نیز بر ضرورت توجه به خانواده 
شهدا و ایثارگران تاکید کرد و حل مشکالت کشور را در گروی بسط روحیه جهاد 
و شهادت در کشور خواند و گفت: با تسری روحیه شهدا و ویژگی های شخصیتی 
آنها در عرصه های مختلف است که می شود، بر تمام مشکالت کشور غلبه کرد.

عصر پنج شنبه هم رئیس قوه مجریه در جلسه شورای اداری همدان حاضر شد 
و در این جلسه در جمع مسئوالن این استان، مسئولیت پذیری را امری مهم برای 
دولتمردان دانست و با تاکید بر جلب رضایت عموم مردم از سوی مدیران گفت: 
با گذشت چهل و سه سال از پیروزی انقالب اسالمی دیگر فرصت آزمون و خطا 
نداریم.رئیســی در بخش دیگری از سخنان خود بر تحول در نظام اداری تأکید 
کرد و گفت: پیچیدگی نظام اداری موجب کندی کارها می شود و باید بسیاری 
از فرآیندهای پیچیده و بروکراسی های اداری تغییر کند که پیش نیاز آن تغییر 
در نگرش و نگاه مسأله محور به مشکالت است.در ادامه این جلسه حجت االسالم 
حبیب اهلل شعبانی موثقی ولی فقیه در استان همدان با اشاره  به اینکه به حمایت 
دولت برای تأمین زمین مســکن در همدان نیاز داریم، گفت: دولت برای تأمین 
زمین ساخت مســکن، همدان را حمایت کند. همچنین با کمک مردم همدان 
باید به تامین زمین همت کنیم.علیرضا قاسمی فرزاد استاندار همدان هم از اتمام 
پروژه آبرسانی به همدان تا یک ماه آینده خبر داد و گفت:  چالش مهم و حیاتی 
که از شروع کار دولت سیزدهم، با قوت آن را دنبال کردیم و تا امروز نیز به نتایج 
مطلوبی رســیدیم، پروژه آبرسانی بین حوزه ای به شهر همدان است. در همین 
جلســه حســن لطفی نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
اینکه گرانی های لحظه ای و افسارگسیخته، ســفره مردم حقوق بگیر، کارمند، 
کارگر و بازنشســتگان را کوچکتر و سفره ثروتمندان را پررنگ تر کرده است، از 
رئیس جمهوخواست که نسبت به کنترل تورم اقدام شود.در ادامه جلسه شورای 
اداری استان همدان، حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مردم همدان و فامنین در 
مجلس شورای اسالمی، خاطرنشان کرد که قله  افتخار دولت سیزدهم در چهار 
سال آینده چهار میلیون مسکن در کشور و ۱۰۰ هزار مسکن در استان همدان 
است.کیومرث ســرمدی واله نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسالمی 
هم از رئیس جمهور خواســت تا برای رفع مشکل بیکاری جوانان تحصیل کرده 
این شهرستان پروژه ای بزرگ و مهم تعریف شود.سرمدی با بیان اینکه اسدآباد 
پایتخت کامیون داران کشــور اســت، عنوان کرد: این شهرستان صدها فرسوده 
سوار دارد که قدرت تغییر و نوسازی ناوگان خود را ندارند، این شهرستان با ۱۱۰ 
هزار جمعیت منتظر احداث یک بیمارســتان است که در این خصوص هم نیاز 
به کمک داریم.در جلسه شورای اداری استان همدان که با حضور رئیس جمهور 
برگزار شــد، وزیر نیرو از خشکسالی بی ســابقه در همدان خبر داد و گفت: این 
خشکسالی در ۴۵ سال گذشته بی سابقه بوده است.علی اکبر محرابیان با اشاره به 
اینکه میزان بارش در همدان ۳۳ درصد کاهش نسبت به درازمدت و ۱۵ درصد 
کاهش نسبت به سال گذشته داشته است، افزود: الزم است اعتبارات بخش آب 
را تقویت کنیم. همچنین سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به 
نبود صنایع تبدیلی، نبود آبرسانی مناسب و کمبود سطح گلخانه به عنوان سه 
مشکل اساسی استان است، گفت: به همین منظور هزار میلیارد تومان تسهیالت 
از بانک کشاورزی برای ســرمایه گذاران در نظر گرفته شده است.محمدمهدی 
اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی هم از تکمیل تمام پروژه های فرهنگی 
با بیش از ۵۰ درصد پیشرفت خبرداد و گفت: برای تکمیل و تجهیز مجتمع های 
فرهنگی هنری ۳۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.پایان بخش سی اُمین 
سفر استانی رئیس جمهور طبق معمول برگزاری یک نشست خبری با رسانه های 
محلی همدان بود که رئیســی در این نشســت با اشاره به اینکه یکی از مسائل 
مهم کشــور مسئله مسکن است و عقب ماندگی جدی در احداث مسکن داریم،  
خاطرنشــان کرد: از ابتدای کار دولت، تامین زمین را پیگیری کردیم، در استان 
همدان عقب ماندگی وجود داشت و در رتبه های آخر بود، اما با پیگیری مسئولین 
وضع متفاوت شــده و از رتبه آخر در تأمین زمین به رتبه پنجم رســیده است.

رئیس جمهور خبرداد که جمع هایی که به صورت تعاونی آماده مســکن سازی 
هستند، اما زمین ندارد به آن ها زمین، تسهیالت و مصالح می دهیم.وی همچنین 
با اشاره به اینکه نسبت به مسئله آب در استان و به ویژه شهر همدان در ابتدای 
کار دولت، پیگیری هایی صورت گرفته و این امر از اولویت های کاری اســتاندار 
بوده اســت، ادامه داد: این پروژه ۱۷ ســال معطل بود، اما در چند ماه گذشته 
پیشرفت داشته و ظرف روزهای آینده، حداکثر تا دو ماه آینده حل خواهد شد.

دستور فرمانده کل سپاه برای 
امدادرسانی به سیل زدگان

تهران - ایرنا - ســخنگوی ســپاه از دستور سرلشکر حسین 
ســالمی برای ارتقا و تشدید آمادگی های سپاه های استانی و 
یگان های امدادی بســیج برای امداد و کمک رسانی به مردم 
در مناطق ســیل زده و مستعد وقوع سیل در کشور خبر داد.

بــه گزارش حوزه دفاعی و امنیتی ایرنا، در پی هشــدارهای 
ســازمان هواشناســی کشــور مبنی بر تداوم و گســترش 
رگبارهای موســمی و فعالیت ســامانه بارشی در ۲۷ استان، 
ســردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف سخنگو و مسئول 
روابط عمومی کل ســپاه گفت: با توجه به شــرایط پیش رو 
و پیش بینی های ســازمان هواشناسی کشور و احتمال وقوع 
ســیل و بروز مشــکل و چالش برای مردم، سرلشکر حسین 
ســالمی فرمانده کل سپاه پاســداران انقالب اسالمی ضمن 
قدردانی و تشــکر از تالش های ارزنده و مجاهدانه پاسداران 
و بســیجیان برای حضور به موقع در صحنه عملیات امداد و 
نجات و خدمت رســانی به هموطنان عزیز در مناطق زلزله 
کشور، جمعه شب طی دســتوری بر ضرورت ارتقا و تشدید 
آمادگی های ســپاه های اســتانی و یگان های امدادی بسیج 
برای کمک به ســایر نیروهای امدادی در صورت وقوع سیل 
و بروز شــرایط بحرانی  در مناطق مختلف کشور تاکید کرد.

وی افزود: سپاه ظرفیت های خود را متناسب با نوع مخاطره 
اعالم شده توسط ســازمان هواشناسی کشور و دیگر مراجع 
ذیربط ســازماندهی و مهیای ورود به صحنه امدادرسانی در 
همراهی با سایر دستگاه های اجرایی مانند نیروهای امدادی، 
راهداری، شهرداری، وزارت نیرو و غیره جهت مقابله با بحران 

کرده است.

سردار حاجی زاده:

 رژیم صهیونیستی را غربی ها ساخته اند تا عامل تضعیف حکومت ها باشد
فرمانده نیروی هوا فضای ســپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: 
رژیم تروریستی صهیونیســتی را غربی ها ساخته و پروراندند تا 
عامل تضعیف حکومت ها باشــند.به گزارش حوزه تشــکل های 
دانشــگاهی فارس، ســردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی 
هوافضای ســپاه پاسداران انقالب اسالمی در نشست پایان دوره 
اتحادیه دفتر تحکیــم وحدت گفت:  یکی از مباحث مهم رهبر 
انقالب که بسیار اهمیت دارد بحث جهاد تبیین است در بسیاری 
از بخــش ها نیازمند توجیه و تبیین هســتیم تا مردم به خوبی 
متوجه مســائل و مشکالت شوند رسانه های دشمن بسیار زیاد 
و پراکنده اند.سردار حاجی زاده با بیان اینکه دشمنان نسبت به 
اتفاقات، فضای جامعه را سمپاشی می کنند، گفت: این وابستگی 
نظام و انقالب به مردم است که ما را حفظ کرده است. برای اینکه 
وحدت رویه و تحلیل مشــترک نسبت به مسائل مختلف داشته 
باشــیم افرادی که در قشر نخبگانی و فرهیخته کشور قرار دارند 
بایــد دیگران را توجیه و آگاه کننــد.وی ادامه داد: ما در ارتباط 
با نظام و انقالب دائماً مورد تهدید و تهاجم فشــارهای سیاسی 
و اقتصادی و رســانه ای هســتیم و بعضی ها می گویند اگر ما 
رفتارمان را نســبت به مواضع مان تغییر دهیم به زندگی عادی 
بر خواهیم گشــت یا اینکه عامل اصلی مشکالت را آرمان ها و 
مواضعمان نســبت به رژیم تروریستی و صهیونیستی می دانند 
قابل توجه اســت که حتی اگر ما این دیدگاه ها را هم نداشــته 

باشیم باز هم مورد توجه و تهدید دشمنان قرار می گرفتیم.سردار 
حاجی زاده با اشــاره به دالیل تشکیل رژیم صهیونیستی توسط 
غربی ها گفت: در واقع رژیم تروریســتی صهیونیستی را غربی 
ها ســاخته و پروراندند تا عامل تضعیف حکومت ها باشند.وی 
گفــت: اتفاقاتی که در بحث اکرایــن رخ داد اگر ما بخواهیم به 

شــکل جزیره ای به آن نگاه کنیم یا حتی گذشــته نزدیک که 
مربــوط به انتخابات مخملی بود را بررســی کنیم می بینیم که 
در بسیاری از موارد مســئولین کشورهای غربی از غرب گرایان 
حمایت کرده اند تا کشــور ما را هم دچــار جنگ نابودی کنند.

فرمانده نیروی هوا فضای ســپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: 

اگر در کشور ما انقالب نمی شد و مواضع حکیمانه امام و رهبری 
را مــردم دنبال نمی کردند امروز در این جایگاه قرار نداشــتیم 
و قطعا دچــار جنگ ها و درگیری های داخلی می شــدیم در 
واقع اگر ما در مسیر خودکفایی استقالل دست روی زانوی خود 
بگذاریم می توانیم بر همه دشمنان غلبه کنیم.وی افزود: تا چند 
سال قبل در کشورهای منطقه دعوا بر سر سالح های تهاجمی 
علیه ایران بود اما امروزه به دنبال سامانه های پدافندی ما هستند 
در حوزه اقتصاد سیاست فرهنگ و غیره نیز اگر به قدرت دست 
یافتیم قطعاً به ما تعظیم خواهند کرد و این شدنی است.سردار 
حاجی زاده خطاب به دانشــجویان عنوان کرد: باید هر کدام از 
شــما به میدان بیایید و خالءها را برطرف نمایید و در این میان 
بدانید که کسی برای شما فرش قرمز پهن نمی کنند همانطور که 
برای شهدای قبل از شما نیز پهن نکرده بودند قطعاً و مشکالت 
معادالت و مخالفت ها میجنگیم و مقاومت می کنیم تا به نتیجه 
دلخواه برسیم.سردار حاجی زاده در پایان با تاکید بر لزوم مطالعه 
وقایع جنگ ۸ ساله توســط دانشجویان گفت: خواهش بنده از 
شما این است که در جایی هم که دیگران به شما کمک نکردند 
سعی کنید ُجور دیگران را نیز بکشید. تاریخ و وقایع کشور را به 
خوبی مطالعه کنید و وقایع جنگ ۸ ساله را مورد به مورد تحلیل 
کنید و فرامین حضرت آقا را عالوه بر تحلیل اجرایی نمایید تا به 

پیروزی دست پیدا کنید.

معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران در بازدید از سایت 
UCF اصفهان، اظهار کرد: درباره راکتورهای تحقیقاتی و به ویژه راکتوری 
که بتواند تســت سوخت را برای ســایر راکتورها انجام دهد، برنامه ریزی 
کرده ایم که بر اســاس مطالعات انجام شــده، در هفته های آتی عملیات 
اجرایی احداث راکتور تحقیقاتی به صورت رســمی در سایت اصفهان آغاز خواهد شد.به گزارش ایسنا، محمد 
اسالمی گفت: بخش نخست و مهم، اتهاماتی است که در ۲۰ سال گذشته علیه جمهوری اسالمی ایران نسبت 
داده اند و در این مدت و به صورت پیوسته اقدام به اتهام زنی ، پراکنده گویی و جوسازی کرده اند و وانمود می کنند 
که جمهوری اسالمی ایران در برنامه هسته ای خود دارای اهداف غیرصلح آمیز است.وی بیان کرد: در تمام این 
دوران و در هیچ کدام از بازرسی های انجام شده از سوی آژانس حتی در یک مورد، اعالم نشده که ایران از قبل 
نیت و برنامه خود را اعالم نکرده و یا پنهان کاری کرده باشد. این موارد مستند است و بنابراین بیان این اخبار و 
مطالب جز با هدف اتالف وقت و خسته کردن طرف مقابل، هدف دیگری دنبال نمی کند.معاون رئیس جمهور 

خاطرنشــان کرد: آژانس همچنان در تاسیسات هسته ای کشور حضور و نظارت پادمانی دارد.مهندس اسالمی 
تصریح کرد: نکته دوم این اســت که برای نخســتین بار سند چارچوب برنامه هسته ای کشور در راستای سند 
راهبردی ۲۰ ساله سازمان تدوین شده است و تحت عنوان CPF در اختیار آژانس قرار داده ایم؛ این مساله بسیار 
مهم اســت زیرا اگر تا دیروز کســی اظهار می کرد که از برنامه اتمی ایران اطالع ندارد امروز به صورت مستند، 
مکتوب و رسمی از برنامه جمهوری اسالمی ایران مطلع است.وی عنوان کرد: درباره پیشبرد برنامه های هسته ای 
جمهوری اســالمی ایران، اصل موضوع بر این مساله تمرکز دارد که ظرفیت نیروگاه های برق داخلی را افزایش 
دهیم؛ تولید برق هســته ای پایدار برابر با هزار مگاوات است و همچنین تولید ۲ هزار مگاوات برق هسته ای را 
در دست تولید داریم و نسبت به تولید ۱۰ هزار مگاوات برق هسته ای جدید برنامه ریزی کرده ایم و این مساله 
نیز در قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز پیش بینی شده و در حال جانمایی سایت ها به ویژه در جنوب کشور هستیم تا 
بتوانیم مکان های مساعد و مســتعدی که با الزامات نیروگاه های هسته ای سازگاری دارد را، مورد بررسی قرار 
 دهیم و عملیات مطالعاتی و طراحی را آغاز کنیم. اسالمی تاکید کرد: دراین مسیر هم از مشارکت های بین المللی 

استفاده خواهیم کرد و هم اینکه معطل کسی نخواهیم بود زیرا به اندازه کافی ایران از ظرفیت های فاخر علمی، 
صنعتی و فناورانه برخوردار اســت؛ خوشبختانه در کشور شــرکت های بزرگی وجود دارند که می توانند برنامه 
تولید ۱۰ هزار مگاوات برق هسته ای را پشتیبانی کنند و ما نیز از هر شرکت و موسسه ای که در برنامه سازمان 
انرژی اتمی ایران مشارکت کند؛ استقبال می کنیم.رییس سازمان انرژی اتمی ایران ادامه داد: درباره راکتورهای 
تحقیقاتی و به ویژه راکتوری که بتواند تســت ســوخت را برای سایر راکتورها انجام دهد، برنامه ریزی کرده ایم 
که بر اســاس مطالعات انجام شــده در هفته های آتی عملیات احداث راکتور تحقیقاتی را به صورت رسمی در 
سایت اصفهان آغاز خواهیم کرد و باید گفت این پروژه تمام بومی و ایرانی است که زنجیره تحقیقاتی، ارزیابی، 
تست و اطمینان بخشی به تولید برق هسته ای ما را تکمیل خواهد کرد.وی توضیح داد: چرخه سوخت هسته ای 
مهمترین بخش از صنعت هسته ای است و باید توجه کرد تاکنون تمام این غوغاساالری ها که به راه افتاده برای 
غنی ســازی بوده است و ایستگاه بعدی نیز صنعت چرخه سوخت محسوب می شود که به صورت تحقیقاتی و 
تا حدودی نیمه صنعتی از آن بهره مند هســتیم و الزم به ذکر اســت که در این زمینه کشورهای خارجی با ما 
همــکاری نکردند و حتی کشــورهایی برای انجام این پروژه آمده  امــا کار را نیمه تمام رها کردند و رفتند؛  در 
حالی که امروز با توجه به ظرفیت صنعت داخلی و قدرت تغییر مهندسی که در سازمان انرژی اتمی و شرکت های 
دانش بنیان وجود دارد؛ این فرآیند را به سمت صنعتی سازی خواهیم برد تا بتوانیم سوخت راکتورها و بخشی از 

سوخت مورد نیاز نیروگاه ها را در مجتمع اصفهان تولید کنیم.

معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران اعالم کرد:

عملیاتاجراییاحداثرآکتورتحقیقاتیاصفهانآغازمیشود

با درخواست وزیر کشور؛

دستورفرماندهکلارتش
بهنیرویزمینیبرای
امدادرسانیدرمناطق
سیلزده
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گزیده خبر

معاون وزیر کار اعالم کرد
ایجاد ۷۸ میلیون شغل جدید تا سال ٢٠٢٥

معاون وزیر کار با اشاره به ظهور مشاغل آینده و لزوم تدوین آموزشهای مهارتی 
متناسب با آن، از ایجاد ۷۸ میلیون شغل جدید به واسطه بکارگیری تکنولوژی 
های نوین تا سه سال آینده خبر داد.به گزارش ایسنا، غالمحسین حسینی نیا 
از پیــش بینی دوره های مهارتی برای توان یابان، معلوالن، زندانیان و خانواده 
هایشــان و فارغ التحصیالنی که رشته آنها مورد تقاضای بازار کار نیست خبر 
داد و گفت: سازمان آموزش فنی و حرفه ای برای گروه های مختلف دوره های 
مهارتی درنظر گرفته اســت که یکی از این گروه ها سربازان وظیفه هستند تا 
همراه با کارت پایان خدمت خود کارت مهارت هم داشــته باشــند.وی افزود: 
بخش وسیعی از فعالیت های سازمان در خصوص ارائه مهارتهایی است که یا 
افراد در زندگی برای خود کســب می کنند یا مهارت هایی است که منجر به 
درآمد برای افراد می شــود.رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای که در یک 
برنامه تلویزیونی به مناسبت هفته ملی کارآفرینی و مهارت آموزی سخن می 
گفت، ادامه داد: مراجعین ما عمدتاً به مراکز آموزش دولتی و خصوصی مراجعه  
می کنند.در حال حاضر ۶۴۰ مرکز آموزش دولتی در سراســر کشور داریم که 
۵۴۰۰ کارگاه فعــال را در بر می گیرد و افراد متقاضی دوره های مهارت می 
توانند به این مراکز در ســطح اســتان ها مراجعه و آموزش های مهارتی را به 
طور رایــگان در مراکز دولتی فرا بگیرند؛ اما در عین حال می توانند به مراکز 
بخش خصوصی که شامل ۱۲ هزار آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای هستند و به 
تازگی نیز مجوز تاسیس ۶۰۰۰ آموزشگاه آزاد را صادر و ۱۵۰۰ آموزشگاه راه 
اندازی شــده است، مراجعه و متناسب با استعداد خود از آموزشها با پرداخت 
شهریه بهره مند شوند.به گفته حسینی نیا، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام 
خمینی )ره(  به طور رایگان از آموزشهای مهارتی در آموزشگاه های آزاد بهره 
مند می شوند که سازمان برای آنها ۵۰ درصد تخفیف قائل شده و ۵۰ درصد 
دیگر را کمیته امداد تقبل کرده است.معاون وزیر کار در ادامه با اشاره به ظهور 
مشــاغل آینده و لزوم تدوین آموزشهای مهارتی متناسب با آن، اظهار کرد:ما 
با سیر تحول شــگرفی در مقوله تکنولوژی و تاثیر آن بر زندگی انسان مواجه 
هستیم که به سرعت در حال ایجاد تغییر است و شغل های بسیاری را از بین 
می برد. آمار مجمع جهانی اقتصاد حاکی از آن است که تا سال ۲۰۲۵ یعنی 
سه سال آینده ۷۱ میلیون شغل به دلیل تاثیری که از تکنولوژی می پذیرند، 
از بیــن خواهند رفت ولی مجمع آمار دلگرم کننده دیگری هم ارائه می دهد و 
اعالم می کند که تا ســال ۲۰۲۵ به واســطه بکارگیری تکنولوژی ها مشاغل 
جدیدی ایجاد می شوند که تعدادشان ۷۸ میلیون شغل است.وی افزود: ما در 
ســازمان آموزش فنی و حرفه ای باید افراد را آماده کنیم و مهارت های الزم را 
به آنها ارائه دهیم.برخی مشاغل مثل راننده تراکتور در آینده دستخوش تغییر 
خواهند شد. در تراکتورهای امروزی چیزی به اسم کابین راننده وجود ندارد و 
کامال به صورت خودکار و هوشمند متصل به اینترنت از طریق ماهواره توسط 

اپراتور فعالیت می کند.

رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی پاسخ می  دهد:
افزایش حقوق بازنشستگان چه شد؟

رییس کانون بازنشســتگان تامین اجتماعی گفت: در بحث افزایش دستمزد 
بازنشستگان پیشرفت هایی حاصل شده اســت.به گزارش خبرآنالین، در پی 
ابالغ رسمی ابطال مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی 
از ســوی محمدباقر قالیباف، حال جلسات متعدد برای تصویب میزان افزایش 
حقوق بازنشســتگان تامین اجتماعی در حال برگزاری است.علی دهقان کیا، 
رئیس کانون بازنشســتگان تامین اجتماعی، در خصوص روند افزایش حقوق 
بازنشستگان گفت:« در بحث افزایش دستمزد بازنشستگان پیشرفت داشته ایم 
و جلساتی در حال برگزاری است و امروز نیز جلساتی برگزار می شود و انشااهلل 
که به زودی این قضایا به اتمام خواهد رسید.«در این باره ولی اسماعیلی، نایب 
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به تسنیم گفت: با توجه به این ابالغ رسمی، 
دولت یک هفته مهلت دارد تا برای بازنشستگان غیر حداقل بگیر افزایش ۳۸ 
درصدی را منظور کند.وی در این گفتگو یادآور شــده اســت که در رابطه با 
مستمری بگیران حداقلی بگیر تغییری صورت نخواهد گرفت و مبلغ دریافتی 
آنها مطابق همان مصوبه پیشین خواهد بود.برای مستمری بگیران حداقلی بگیر 
ســازمان تامین اجتماعی دولت موافقت خود را با افزایش ۵۷ درصدی حقوق 
بازنشســتگی اعالم کرد و در نتیجه مستمری این افراد به میزان ۵٫۸ میلیون 
تومان شد.برای بازنشستگان سایرسطوح یا همان غیر حداقل بگیران قرار بود 
طبق پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی افزایشی ۳۸ درصدی به عالوه رقم ثابت 
۵۱۵ هــزار تومان صورت بگیرد اما دولــت این افزایش را به ۱۰ درصد تقلیل 
داد و در عوض برای صاحبان حقوق بازنشستگی زیر ۱۰ میلیون تومان رثابت 
۶۵۰ هزار تومان درنظر گرفت.نتیجه این اقدام دولت، اعتراض بازنشستگان غیر 
حداقل بگیر سازمان تامین اجتماعی بود، این اعتراض با مکاتبه رئیس مجلس 
و پادرمیانی معاون اول رئیس جمهور خاموش نشد و حتی به قیمت استعفای 

وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی منجر شد.

سازمان امور مالیاتی اعالم کرد؛
حق مسکن کارگران از مالیات معاف شد

ســازمان امور مالیاتی از معافیت کمک هزینه مســکن )حق مسکن( که در 
دستمزد کارگران وارد می شود خبر داد.به گزارشمهر، بر اساس اعالم مدیرکل 
دفتر فنی و مدیریت ریســک سازمان امور مالیاتی کمک هزینه مسکن )حق 
مســکن( که در دستمزد کارگران وارد می شود، از شمول مالیات معاف است.

گفتنی است بر اساس جزو ۵ بند »الف« تبصره ۱۲ قانون بودجه امسال، حق 
شــغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت، فوق العاده های مستمر و غیر مستمر 
و مواردی از این دســت مشمول کسر مالیاتی می شوند.این در حالی است که 
مواردی چون کمک هزینه مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، 

کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه مشمول مالیات نیستند.

با حمایت همراه اول، تیم ملی کشتی فرنگی 
نوجوانان ایران قهرمان جهان شد

تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان ایران که در مسابقات جهانی رم ایتالیا شرکت 
کرده بود توانســت با حمایت همــراه اول به مقام قهرمانی برســد. عصر روز 
چهارشــنبه ۵ مرداد ۱۴۰۱، تیم ملی کشــتی فرنگی نوجوانان ایران با کسب 
هفت مدال رنگارنگ و درخشــش در رقابت های قهرمانی جهان در رم ایتالیا، 
توانســت به مقام »قهرمانــی« این دوره از رقابت ها دســت یابد.فرنگی کاران 
نوجوان کشورمان با کسب یک مدال طال، دو مدال نقره و چهار مدال برنز، بر 
سکوی نخست این دوره از رقابت ها ایستادند.در رده بندی تیمی این مسابقات، 
ایران با ۱۳۵ امتیاز به عنوان قهرمانی دست یافت و تیم های آذربایجان با ۱۳۰ 
امتیاز و گرجســتان با ۱۲۱ امتیاز به ترتیب دوم و ســوم شــدند. همراه اول 
به عنوان حامی تیم های ملی کشتی کشورمان، این موفقیت  را به تمامی ایرانیان 

و ملی پوشان تبریک گفته است.

کدام مشموالن سهام عدالت می توانند وام 
بانکی دریافت کنند؟

مدیرعامل شــرکت ســپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تســویه وجوه )سمات( 
شــرایط توثیق سهام برای دریافت وام را تشریح و تاکید کرد: همه مشموالن سهام 
عدالت می توانند از این سهام به عنوان وثیقه استفاده کنند.به گزارش ایسنا، محمد 
باغستانی در جمع خبرنگاران با اشاره به رونمایی از فاز اول سامانه توثیق الکترونیک 
هوشمند ستاره، درمورد اینکه برای تاخذ وام چه میزان سهام الزم است، گفت: این 
موضوع در اختیار بانک بوده و بستگی به بانک دارد. ممکن است بانک برای ارائه وام 
۱۰ میلیون تومانی، ۲۰ میلیون تومان وثیقه بخواهد.وی در مورد مشــموالن سهام 
عدالت نیز توضیح داد: همه مشموالن سهام عدالت می توانند از این سهام به عنوان 
وثیقه استفاده کنند. هم مشموالنی که روش مستقیم را انتخاب کرده و هیچ میزان 
از سهام خود را نفروخته بودند، هم مشموالنی که روش مستقیم را انتخاب کرده و 
بخشــی از سهام خود را فروختند و هم مشموالنی که روش غیرمستقیم را انتخاب 
کرده بودند. در واقع هر فرد به میزان دارایی خود می تواند برای توثیق سهام اقدام 
کند.مدیرعامل شــرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه )سمات( 
در ادامه در مورد انتقال ســهام عدالت متوفیان نیز توضیح داد: سامانه انتقال سهام 
عدالت متوفیان تا پایان شریورماه راه اندازی شده و وراث این افراد می توانند برای 

انتقال سهام عدالت اقدام کنند.

»کدرهگیری« به منبع درآمد مشاوران امالک 
تبدیل شده است

تهران- ایرنا- کارشناس مسکن با اعالم اینکه بنگاههای امالکی رقم های میلیونی 
برای اخذ کدرهگیری دریافت می کنند، گفت: باید دسترســی عمومی به سامانه 
کدرهگیری به مردم داده شود تا بدون مراجعه به مشاوران امالک بتوانند معامالت 
خود را ثبت کنند.»فرشــید ایالتی« در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: 
مشاوران امالک هزینه چند برابر مالیات کدرهگیری را از خریدار و حتی فروشنده 
دریافــت می کنند و کد رهگیری که قرار بود رایگان صادر شــود به منبع جدید 
درآمدی مشــاوران امالک تبدیل شــده اســت.وی با اشــاره به افزایش شکایت 
مشــتریان از دریافت هزینه صدور کدرهگیری از سوی بنگاههای امالکی، گفت: 
اکنون مســتاجران عالوه بر پرداخت کمیســیون اجاره مجبور هستند هزینه های 
میلیونی برای دریافت کد رهگیری پرداخت کنند. باید ساماندهی جدی در بخش 
مشــاوران امالک صورت بگیرد که مصوبه اخیر دولــت می تواند تا حدودی مانع 
تخلفات شود.فرشــید ایالتی تصریح کرد: برای بســیاری از معامالت رهن، اجاره 
خرید و فروش کدرهگیری صادر نمی شود و در صورت تقاضای خریدار، مشاوران 
پول گزافی دریافت می کنند. بنگاههای امالکی بهتر اســت به موسسات حقوقی 
تبدیل شوند تا شکایت مراجعان، خطر بسته شدن تمام دفاتر یک موسسه را داشته 
باشــد.ایالتی گفت: اکنون شکایت از یک مشاور امالکی به معنای به خطر افتادن 
تمام شعبات شــرکت نیســت و برای همین بازدارنده نیست. تشکیل موسسات 
مشــاوران امالک حقوقی به جای حقیقی پاسخگوی کاهش تخلفات است.وی به 
ایرنا گفت: برای دریافت کدرهگیری نیز الزم اســت تغییراتی ایجاد شــود به این 
شــکل که دسترســی دریافت کدرهگیری برای عموم مردم ایجاد شود. خریدار و 
فروشنده وارد سامانه کدرهگیری شوند و بدون واسطه بتوانند اطالعات معامله را 
بدون پرداخت هزینه به بنگاه امالکی ثبت کنند.این کارشــناس مسکن ادامه داد: 
اکنون ۱۰ سال اســت برای طراحی این سامانه مقاومت می شود و اتحادیه هم با 
آن مخالفت می کند امــا همزمان با اصالحیه در بخش مقررات مربوط به فعالیت 
مشاوران امالک این مطالبه نیز به زودی عملیاتی خواهد شد و دسترسی عمومی 
به سامانه کدرهگیری به مردم داده خواهد شد تا بدون مراجعه به مشاوران امالک 

بتوانند معامالت خود را ثبت کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد؛

ماه بعد منتظر کاالبرگ باشیم؟
وزیر امــور اقتصادی و دارایی درباره طــرح کاالبرگ الکترونیک 
و اینکــه دولت هنوز تصمیم قطعی در این رابطه نگرفته اســت، 
گفت: قرار بود بعد از آماده شــدن مقدمات این موضوع در یکی 
از جلسات رســمی دولت مطرح شود و رئیس جمهوری تصمیم 
نهایی را ابالغ کنند، اما بهتر اســت پاســخ این سوال بعد از آن 
جلســه داده شود تا پاسخ درستی باشد.به گزارش ایسنا، احسان 
خاندوزی، در حاشــیه اختتامیه مدرسه تابستانه سیاست گذاری 
اقتصــادی، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: با توجه به حرکت به 
سمت انضباط بخشی نظام پرداخت ها و نظام مالی که در دستور 
کار قانون گذار بوده، جلســاتی با رئیس کل بانک مرکزی برگزار 
شــده است. اراده مشترک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مبنی بر 
این است که در سال ۱۴۰۱ ماجرای تفکیک حساب های شخصی 
و تجاری که برای خیلی از مردم نارضایتی و مســئله ایجاد کرده 
بود، به سرانجام برسد.وی همچنین درباره قانون سامانه مودیان و 
پایانه های فروشگاهی، گفت: این قانون باید خردادماه سال گذشته 
اجرا می شد. اما زمانی که ما شروع به کار کردیم، هنوز بخش های 
زیادی از مقدمات فنی کار و اتصال بخش های اقتصادی به سامانه 
انجام نشــده بود. بنابراین مهلتی از مجلس گرفته شد تا ابتدای 

امسال عقب ماندگی های قبلی جبران شد.
او ادامه داد: از ابتدای تیرماه عمال اجرای قانون ســامانه مودیان و 
پایانه های فروشگاهی شروع شده هم اطالعیه هایی برای فراخوان 
گروه های مختلف ارسال شده تا عضویت خود را در سامانه مودیان 
تکمیل کنند، از زمانی که اطالعات افراد بر آن بســتر بارگذاری 
می شود، محاسبه مالیات بر ارزش افزوده مودیانی که عضو شدند، 
بر اساس ســامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی صورت خواهد 
گرفت؛ این موضوع به زودی از ســوی سازمان امور مالیاتی اعالم 

خواهد شد.

طرح کاالبرگ در انتظار تایید نهایی
وزیر اقتصاد در پاســخ به ســوال ایســنا، درباره اینکه آیا طرح 
کاالبرگ الکترونیک تا پایان امســال اجرا می شود؟ تصریح کرد: 
دولت هنوز تصمیم قطعی در این رابطه نگرفته اســت. قرار بود 
بعد از آماده شدن مقدمات این موضوع در یکی از جلسات رسمی 
دولت مطرح شود و رئیس جمهوری تصمیم نهایی را ابالغ کنند. 
بهتر است پاسخ این ســوال بعد از آن جلسه داده شود تا پاسخ 

درستی باشد.

 یک کارشــناس مرکز 
مجلس  پژوهش هــای 
گفت: مهم ترین نکته در 
پرداخت یارانه، اصابت به 
گروه هدف اســت و به نظر می رســد در این راستا، یارانه های 
نقدی اصابت بیشــتری به گروه هدف داشــته باشــند.اقتصاد 
آنالین – سیده زهرا محمودی؛ چند ماهی است که بازار اخبار 
یارانه ها داغ تر از قبل شــده است؛ چراکه با حذف ارز ترجیحی 
قرار شده تا فعال یارانه ها به صورت نقدی پرداخت شود تا زمانی 
که زیرســاخت ها برای توزیع کاالبرگ فراهم شــود؛ اما سوال 
آنجاســت که یارانه نقدی یار کاالبرگ؟ کدام یک بهتر است و 
هدف سیاستگذار در رسیدن یارانه به اقشار ضعیف درآمدی را 
محقق خواهد کرد؛ اقتصاد آنالین در این راســتا به گفت وگو با 
علیرضا قادری، کارشــناس مرکز پژوهش های مجلس پرداخته 

اســت.قادری در پاسخ به این سوال خبرنگار اقتصاد آنالین که 
یارانه نقدی بهتر است یا کاالبرگ گفت: مهم ترین نکته در مورد 
پرداخت یارانه ها اطمینان از این نکته اســت که کم درآمدترین 
خانوارهــا نیز از آن بهره مند شــوند. در بحث یارانه های نقدی، 
نکته یادشده وجود دارد و تقریبا می توان با اطمینان باال مطمین 
بود که یارانه به جامعه هدفی که دولت مدنظر داشــته اســت، 
اصابت کرده اســت.وی اضافه کرد: در مورد کاالبرگ ابتدا باید 
دید منظور دولت از کاالبرگ چیست؛ زیرا کاالبرگ را می توان 
به اشکال مختلف پرداخت کرد. حالت اول به صورت نقدی است 
که تنها با آن خرید کنیم؛ حاالت پیچیده تر مبلغی اســت که 
می توان در فروشگاه های خاص اقالم غذایی خاص را خریداری 
کرد. بســته به آنکه دولت چه تعریف و ساز و کاری از پرداخت 
را انتخاب کند، مزایا و معایب متفاوت خواهد بود؛ اما به صورت 
کلی شما وقتی به صورت اعتباری ساز و کار را طوری طراحی 

کنید که فرد از فروشــگاه های خــاص، اقالم را خریداری کند، 
نمی توانید مطمین باشــید که آیا خانوار به فروشگاه دسترسی 
داشته است یا خیر.این کارشناس مرکز پژوهش های مجلس با 
تاکید بر آنکه ممکن است در برخی نقاط کشور این فروشگاه ها 
فعال نباشــند تصریح کرد: شاید همین نقاط، نقاطی باشد که 
خانوارهای کم درآمد در آن زیاد باشــند و احتماال هدف دولت 
از یارانه هــا آن بوده که به این گروه اصابت بیشــتری داشــته 
باشد. به نظر می رســد در موضوع اصابت یارانه ها، یارانه نقدی 
اصابــت بهتری دارد؛ نکته دیگر بحث زیرساخت هاســت که از 
نظرفنی ما چقدر زیرســاخت داریم تــا بتوانیم این طرح را در 
کشــور پیاده کنیم؛ چرا که اگر بخواهیم کاالبرگ را به اقالمی 
خاص اختصاص دهیم، حوزه های فروشگاهی باید روی کاالهای 
خاص تعریف شود و این موضوع نیازمند آن است تا بسیاری از 
پوزهایی که در کشــور فعالیت دارد، تغییر کند.علیرضا قادری 
اظهار داشــت: به نظر می رســد اگر بخواهیــم، کاالبرگ را در 
فروشگاه های کشور اعمال کنیم، توان باالی فنی و زیرساختی 
می خواهد و تا زمانی که این شــرایط ایجاد نشــود، نمی توان 
اطمینان حاصل کرد؛ زیرا تنها شهرهای بزرگ هدف ما نیست؛ 

بسیاری از جاها ممکن اســت فروشگاه های خرد داشته باشد؛ 
فروشــگاه های زنجیره ای بزرگ نباشــد و یا حتی بسیاری از 
فروشگاه ها، دستگاه پوز نداشته باشند. بحث زیرساختی حتما 
باید برطرف شــود.وی در پایان گفت: نکته دیگری که در این 
زمینه وجود دارد آن اســت که وقتی دولت می خواهد حمایتی 
انجام می دهد مطمین شود و بداند کالری خانوار تامین خواهد 
شد و خانوار آن را خرج مصارف دیگر نخواهد کرد؛ همچنین فقر 
غذایی گریبانگیر خانوارها نشــود؛ اما نکته این است که نه تنها 
کاالبرگ که حتی اگر خود کاال را هم مستقیم به خانوار بدهید و 
خانوار نخواهد آن را مصرف کند، انگیزه بازفروش همچنان جود 
دارد؛ مثل زمانی که برخی اقالم در کشور با کوپن توزیع می شد 
و خانوارهــا به محض دریافت کاالی کوپنی آن را می فروختند 
و وجه آن را دریافت می کردند. این موضوع نشــان می دهد که 
حتی اگــر خود کاال را هم در اختیــار جامعه هدف بگذارید و 
جامعه هدف نخواهد از کاال اســتفاده کند و به پولش بیشــتر 
احتیاج داشته باشد، بازفروش می کنند. لذا به نظر می رسد اینکه 
ما با کاالبرگ اطمینان حاصل کنیم مواد غذایی به دست خانوار 

برسد، شدنی نخواهد بود.

یک کارشناس مرکز پژوهش های مجلس پاسخ داد؛

یارانه نقدی یا کاالبرگ؟
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گزیده خبر

راه نجات آب چیست؟
یک کارشــناس حوزه مدیریت منابع آب گفت: هــم اکنون با وجود۴۰۰ 
میلیارد متر مکعب بارش و نزدیک به ۱۰۰ میلیارد متر مکعب استحصال 
ســالیانه آب و در همان حال نزدیکی به سواحل طوالنی دریاها در شمال 
و جنوب کشــور، به سبب ناکارآمدی شدید مدیریت منابع آب، مشکالتی 
ایجاد شــده که شناخت ریشــه های کم آبی در فالت ایران کمک زیادی 
می کند.داریوش مختاری در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه به ســبب 
تعارض ناشی از حجم قابل توجه بارش و در همان حال داشتن عارضه کم 
آبی، باید به آسیب شناســی مدیریت منابع و مصارف آب رو آورد، گفت: از 
دیدگاه شناخت ساده صورت مساله، کم آبی های کشور در دو وجه کمبود 
موقت منابع آب و کمیابی مزمن و پایدار منابع آب ظاهر شده است. کمبود 
آب، با رفع بحران کم آبی )وقوع خشکســالی، قطع موقــت آب...( از بین 
خواهد رفت. در بیشتر حوزه های آبریز، میزان مصارف آب از میزان مجموع 
منابع تجدیدپذیر و انتقالی بین حوزه ای فزونی گرفته است و چاره ای غیر 
از افزایش ظرفیت تامین و یا کاهش مصارف وجود ندارد.وی با بیان اینکه 
مدیریت کهن منابع آب در فالت ایران دارای یک ریشه و بنیان بوده و در 
یک گذر ۳۰۰۰ ســاله شکل گرفته است، گفت: در گذر از مدیریت کهن 
و پایــدار منابع آب به مدیریت نوین در دوره ۱۰۰ ســاله اخیر، به یکباره 
عوامل فن آوری همچون پمپ و بتن و دیوان ساالری رو به گسترش دولتی 
جایگزین ناقصی برای مدیریت کهن منابع آب شدند. شکاف بین دو دوره 
زمانی کهن و نوین باید با دقت و با قوانین کافی و دقیق پر می شد.به گفته 
وی نشانه های جدی همانند حفر یک میلیون حلقه چاه کشاورزی، توسعه 
کشــاورزی آبی در فضای باز از حدود یک میلیون هکتار در آغاز قرن ۱۴ 
خورشیدی به هشت میلیون هکتار فعلی، استقرار گسترده کارخانجات در 
غرب تهران عمال نشــان از کم دقتی در طرح های آمایش سرزمین داشته 
است،   کم دقتی در تدوین قانون آب و نحوه ملی شدن آن، تاسیس شورای 
عالی آب و ۴۱ صورتجلســه خام و سطحی که مبنای تصمیم های بسیار 
مهم بعدی شد، ساخت ۱۰۰۰ سد اضافی و غیر ضروری که نتیجه ای جز 
خشکی جغرافیای کشور و بزرگ  شدن کالن شهرها نداشته است، بارگذاری 
۱۰ برابر بیشــتر از توان بوم شــناختی دشت تهران که سرانه آب آن فقط 
۳۵۰ مترمکعب در سال هست و قرض های بین حوزه ای را انجام داده است، 
ساده انگاری در حوزه های مدیریت شهری با ساخت هزاران پل و سازه غیر 
ضروری در متن شــهرها، حذف تدریجی سرمایه های فیزیکی گردشگری 
کشور از جمله بافت های تاریخی و ریزش شدید نظام فنی و اجرایی کشور 
در مقیاس حدود ۸۰ درصد کل اعتبارات عمرانی و ســرمایه گذاری کشور 
نشان از یک بحران فزاینده مدیریتی در پهنه جغرافیای کشور دارد.وی با 
بیان اینکه کم دقتی در مدیریت منابع آب کشور، قلمرو جغرافیایی کشور 
را که شکنندگی شدید نسبت به آب داشته است را تا آستانه سقوط کامل 
زیست  محیطی رسانده اســت، گفت: هم اکنون جغرافیای کشور در یک 
قدمی فروپاشی زیســت  محیطی و طبیعتا کوچ ۳۰ تا ۵۰ میلیون نفری 
قرار گرفته اســت. در ادامه همین مسیر مخاطره  آمیز در دو حوزه جدید 
توسعه بی رویه کالنشهرها و توسعه پروژه های انتقال آب نیز با کم دقتی و 
چالش هایی مواجه هستیم.وی افزود: هرگز نمی توان این نشانه های جدی 
و ناکارآمدی ها را ساده گرفت. ویژگی سطحی زدگی و کم دقتی در قوانین 
و نظام فنی و اجرایی کشور، یک آسیب جدی و مزمن است که به کمیابی 
مزمن و پایدار منابع آب سرایت کرده است. اینها در شرایطی اتفاق می افتد 
کــه مدیریت منابع آب به طور تقریبی و کامل به حاشــیه رفته و اجرای 
ســازه های بزرگ هرگز به منزله مدیریت منابع آب نیست.به گفته وی به 
صورت کلی، بهبود و استقرار نظام فنی و اجرایی کشور برای هر گونه پروژه 
عمرانی و ســرمایه گذاری بخش های خصوصی و عمومی می تواند همانند 
یک کلید گره گشــا و راه نجات از فروپاشــی جغرافیایی فالت ایران باشد. 
راهکارها در متن اصالح نظــام فنی و اجرایی و احیای آن با اجرای کامل 
ماده )۲۳( قانون الحاق قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )۱۳۹۳( 
نهفته اســت. افزون بر آن، همزمان باید قوانین ناکارآمد و مهندسی شده 
پیشین که ناکارآمدی شدید در مدیریت زیست  بوم های شهری و حوزه های 
آبریز را پدید آورده، برطرف کرد. هر دو راهکار یادشــده بسیار بنیادین و 
دارای جزئیات فراوان و نکات اصالحی فراوان بوده که شایســته است احیا 
و اصالحات آن ها به طور جدی در دســتور کار سازمان مدیریت و برنامه 

ریزی کشور و مجلس شورای اسالمی قرار گیرند.

پتروشیمی ها برای بنزین طراحی نشده اند
مدیر عامل اســبق شــرکت پاالیــش و پخش فراورده هــای نفتی گفت: 
پتروشــیمی ها برای تولید بنزین طراحی نشــده اند، میــزان آروماتیک و 
ترکیبات حلقوی پتروشیمی ها باال و در حد 7۰ تا ۸۰ درصد بوده که برای 
محیط زیست مضر است.عباس کاظمی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنا، درباره احتمال واردات بنزین در کشــور اظهار داشت: ما توان تولید 
به طور متوســط ۱۰۰ میلیون لیتر بنزیــن در روز را داریم،  ۴۰ میلیون 
متر مکعب هم ظرفیت ســی ان جی است و با توجه وارد مدار شدن ستاره 
خلیج فارس به لحاظ تولید مشکل خاصی نداریم.  وی افزود: در حال حاضر 
پاالیشــگاه ها غیر از تعدادی که ممکن است در مرحله اورهال و تعمیرات 
باشند بقیه به طور کامل در مدار سرویس قرار دارند و مشکل خاصی وجود 
ندارد.مدیر عامل اسبق شرکت پاالیش و پخش فراورده های نفتی تصریح 
کرد: مسئله این است که اکنون مصرف باال رفته است، طی دو سال گذشته 
به دلیل شــیوع کووید ۱۹ مســافرت ها کم و تقاضا کاهش یافته بود و به 
همین دلیل مازاد عرضه و صادرات داشتیم اکنون مصرف باال رفته، ضمن 
اینکه در فصل تابستان هم همه ساله میزان تقاضا ۳۰ تا ۴۰ درصد بیشتر 
می شود.وی درباره احتمال تولید بنزین از پتروشیمی ها گفت: پتروشیمی ها 
برای تولید بنزین طراحی نشــده اند، میزان آروماتیک و ترکیبات حلقوی 
پتروشــیمی ها باال و در حد 7۰ تا ۸۰ درصد است که برای محیط زیست 
مضر است و ضمن اینکه این ترکیبات حلقوی را می توانند با قیمت باالتر 
در بازار بین الملل بفروشــند، فراورده هایی که به عنوان بنزین پتروشیمی 
مطرح است خوراک واحدهای رنگ سازی است و قیمت آن هم در بازارهای 
جهانی باالتر از بنزین است.کاظمی تاکید کرد: در دهه ۸۰ به دلیل کمبود؛ 
در پتروشیمی ها بنزین تولید می شــد، اما درواقع این محصوالت مصارف 
صنعتــی دارند.وی میزان آروماتیک بنزنین یورو ۴ پاالیشــگاهی را کمتر 
۳۵ درصد و بنزین یورو ۵ را کمتر از ۳۰ درصد عنوان کرد و افزود: تفاوت 
بنزین پتروشیمی و پاالیشگاهی در میزان اروماتیک و اکتان است که میزان 
باالی آروماتیک برای محیط زیســت مضر است.مدیر عامل اسبق شرکت 
پاالیش و پخش فراورده های نفتی درباره احتمال امتناع پاالیشگاه ها برای 
تولید بنزین و فروش محصوالت به صورت جداگانه گفت: پاالیشگاه واحد 
آروماتیک گیری ندارد و تمام محصول را تبدیل به بنزین می کند و محصول 
خروجی بنزین است، بنابراین تولید بنزین پاالیشگاه ها ثابت است و کاری 

روی آن انجام نمی دهند.

نفت یک دالر باال رفت
قیمت نفت تحت تاثیر بهبود ریســک پذیری ســرمایه گذاران و کاهش 
ذخایر نفت آمریکا، روز پنج شنبه بیش از یک دالر در هر بشکه افزایش 
یافت و به روند رشدی که شب گذشته داشت، ادامه داد.به گزارش ایسنا، 
بهای معامالت نفت برنت برای تحویل در سپتامبر یک دالر و ۲۰ سنت 
معادل ۱.۱ درصد افزایش یافت و به ۱۰7 دالر و ۸۲ ســنت در هر بشکه 
رسید. نفت برنت روز چهارشنبه دو دالر و ۲۲ سنت افزایش داشت.بهای 
معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با یک دالر و ۴۴ سنت معادل 
۱.۵ درصد افزایش، به ۹۸ دالر و 7۰ ســنت در هر بشکه رسید. شاخص 
نفت آمریکا روز گذشــته دو دالر و ۲۸ سنت صعود کرده بود.تینا تِتگ، 
تحلیلگر شرکت سی ام سی مارکتس در این باره گفت: احساس ریسک 
ناشــی از نگرانی های رکود، تحت تاثیر ادامه خوش بینی به درآمدهای 
آمریکا و موضع مالیمتر بانک مرکزی آمریکا درباره افزایش نرخ های بهره 
که از صعود قیمت های نفت پشتیبانی کرد، بهبود یافت. افت ارزش دالر 
آمریــکا هم باعث افزایش قیمت های کاالها شــد.بانک مرکزی آمریکا با 
هدف مقابله با رشــد تورم، نرخ بهره شــبانه پایه خود را سه چهارم یک 
درصــد افزایش داد که مطابق با انتظارات بود. اما ارزش دالر تحت تاثیر 
امیدواری ها به افزایش کندتر نرخهای بهره، کاهش پیدا کرد. دالر ضعیفتر، 
نفت را که به این ارز قیمت گذاری می شود، برای خریداران غیرآمریکایی 
ارزانتر می کند.در بخش عرضه، آمار اداره اطالعات انرژی آمریکا نشــان 
داد ذخایر نفت آمریکا، هفته گذشته ۴.۵ میلیون بشکه کاهش پیدا کرده 
اســت در حالی که تحلیلگران کاهــش این ذخایر به میزان یک میلیون 
بشــکه را پیش بینی کرده بودند. تقاضا برای بنزین در آمریکا بر مبنای 
هفتگی، ۸.۵ درصد بهبود یافت.گروه مالی سیتی اعالم کرد صادرات نفت 
آمریکا به رکورد ۴.۶ میلیون بشــکه در روز رســیده است. صادرات نفت 
آمریکا با افزایش اختالف قیمت وســت تگزاس اینترمدیت با نفت برنت 
که خرید نفت آمریکا را برای خریداران خارجی ارزانتر کرده، افزایش پیدا 
کرده است.بر اساس گزارش رویترز، عامل دیگری که از قیمت های نفت 
پشتیبانی کرد، تصمیم اقتصادهای ثروتمند گروه 7 برای اجرای مکانیزم 

سقف قیمت برای صادرات نفت روسیه تا پنجم دسامبر بود.

وزیر نفت

صادرات گاز به عمان و پاکستان با همکاری روسیه
وزیــر نفت ضمن اشــاره به اینکــه وزارت نفت و شــرکت ملی 
نفت ایران طی ۱۱ ماه اخیر برای توســعه میدان های مشــترک 
اهتمام جدی داشته اند، اعالم کرد: هم اکنون روزانه ۳۱۴ میلیون 
مترمکعب ســوخت معــادل گاز به این نیروگاه هــا تحویل داده 
می شود و در زمینه گازرسانی به این نیروگاه ها وزارت نفت امسال 
فراتر از تعهدهای خود عمل کرده اســت.به گزارش ایلنا از وزارت 
نفت، جواد اوجی در نشست مشترک با اعضای کمیسیون انرژی 
مجلس شــورای اســالمی با بیان اینکه در روزهای نخست عمر 
دولت ســیزدهم ظرفیت تولید نفت خام کشــور حدود روزانه ۳ 
میلیون بشــکه بود، اظهار کرد: با اقدام های همکارانم در شرکت 
ملی نفت ایران از جمله تعمیر چاه های موجود، حفاری چاه های 
جدید و انجام عملیات اسیدکاری ظرفیت تولید امروز به ۳ میلیون 
و ۸۱۸ هزار بشــکه رسیده اســت.وی افزود: در بخش صادرات 
میعانات گازی و فروش نفت خام با دیپلماســی فعال در ماه های 
اخیر، رکوردی تازه در فروش نفت خام و میعانات گازی نســبت 
به سه سال گذشــته ثبت شده و حدود ۴۰ درصد افزایش یافته 
است، همچنین در زمینه صادرات گاز طی یک سال گذشته نیز 
ایران با رشد حجمی به طور میانگین ۲۵ درصد روبه رو بوده است، 
برای نمونه در بخش صادرات گاز طبیعی به عراق تنها ۴۳ درصد 
نسبت به پارسال افزایش داشته ایم؛ ضمن آنکه بر خالف سال های 
گذشــته که گاز مایع )ال پی جی( بیشــتر با ارسال به مشعل ها 
سوزانده می شــد، اکنون با تالش همکاران ما در صنعت نفت با 

افزایش ۱۵ درصدی در صادرات روبه رو بوده است.

افزایش 2.۵ برابری وصول ارز حاصل از فروش نفت و گاز
وزیر نفت با تأکید بر اینکه ایران طی یک سال گذشته بر اساس 
برنامه ریزی ها، پول حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و 
گاز طبیعی به کشــور بازگشته است، گفت: وصول ارزی ایران از 
محل فروش این محصوالت ۲.۵ برابر بیشتر از سال های گذشته 
بوده است، برای نمونه تنها در بخش صادرات گاز ۱.۶ میلیارد دالر 
از مطالبات گازی از عراق وصول شــده است؛ بنابراین در بودجه 
۱۴۰۱ حدود ۴ میلیارد دالر منابع حاصل از صادرات گاز طبیعی 
دیده شده اســت که در ۴ ماه نخست امسال همه تکالیف خود 
در این زمینه را محقق کرده ایم.اوجی افزود: وصول ارز حاصل از 
فروش نفت و گاز ایران طی یک سال گذشته نسبت به سال ۹۹ 
بیش از ۳ برابر و نســبت به سال ۹۸ بیش از ۲ برابر شده است، 
امسال نیز در چهار ماه نخست امسال نسبت به چهار ماه نخست 
پارســال 7۰ تا ۸۰ درصد وصول ارزی درآمدهای نفتی افزایش 
داشــته است.وی با اشاره به سوخت رســانی به نیروگاه های برق 
کشــور در روزهای سخت تابستان، تصریح کرد: هم اکنون روزانه 

۳۱۴ میلیون مترمکعب سوخت معادل گاز به این نیروگاه ها داده 
می شود، در زمینه گازرسانی به این نیروگاه ها وزارت نفت امسال 

فراتر از تعهدهای خود عمل کرده است.
اوجــی به امضــای تفاهم نامــه ها و قــرارداد هایــی در زمینه 
سرمایه گذاری در طرح های باالدستی و پایین دستی صنعت نفت 
طی یک سال گذشته اشــاره و تصریح کرد: در این زمینه بیش 
از ۵۰ قــرارداد بــه ارزش ۳۳ میلیارد دالر در بخش های مختلف 
صنعــت نفت، تفاهم نامه 7 میلیارد دالری توســعه جامع میدان 
مشترک آزادگان و تفاهم نامه سرمایه گذاری ۴۰ میلیارد دالری با 
شرکت گازپروم روسیه امضا شده است.وی با اشاره به تأکیدهای 
رئیس جمهوری روسیه درباره اجرایی شدن تفاهم نامه ۴۰ میلیارد 
دالری با صنعت نفت ایران گفت: توسعه میدان های نفتی، اجرای 
پروژه ایران ال ان جی و ســاخت طرح های مینی ال ان جی )تولید 
گاز طبیعی مایع شــده )ال ان جی( کوچک مقیاس(، سوآپ گاز و 
فرآورده های نفتی و مشارکت در فروش نفت خام و سوآپ گاز با 

طرف روس مذاکره و دنبال می شود.

صادرات گاز به عمان و پاکستان با همکاری روسیه
وزیر نفت با بیان اینکه به زودی قرارداد سوآپ گاز به ترکمنستان 
و جمهوری آذربایجان نهایی خواهد شــد، اظهار کرد: با توجه به 

مذاکرات و تفاهم با شــرکت دولتی گازپروم روسیه قرار است در 
زمینه تأمین گاز و اجرای پروژه صادرات گاز به کشورهای عمان و 
پاکستان به صورت مشترک پیگیری شود.اوجی همچنین با اشاره 
به آغاز اجرای بیش از ۳۰ میلیارد دالر پروژه جدید در سطح چهار 
شرکت اصلی وزارت نفت طی یک سال گذشته، گفت: یکی از این 
طرح ها مگاپروژه پتروپاالیشــگاه شهید سلیمانی است که تصور 
می کنم در روزهای آینده بحث ترکیب ســهامداران آن مشخص 
و به زودی قــرارداد آن با حضور معاون اول رئیس جمهوری امضا 

خواهد شد.

آغاز برداشــت گاز از طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی تا 
پیش از پایان سال 1401

وی تصریح کرد: در ابتدای دولت ســیزدهم ۴۸ پروژه نیمه تمام 
به ارزش ۱۳ میلیارد دالر در وزارت نفت وجود داشــته است که 
در این دولت به شدت مورد پیگیری قرار گرفته است، گفت: برای 
نمونه طرح توســعه فاز ۱۱ پارس جنوبی که چند ســال معطل 
حضور شرکت فرانسوی توتال بود، به زودی با بهره گیری از سکوی 
۱۲C در فــاز ۱۲ پارس جنوبی و انتقال آن به موقعیت ســکوی 
۱۱B تا پیش از پایان امســال برداشــت از این فــاز آغاز خواهد 
شــد، ضمن آنکه سه ردیف پاالیشــی پاالیشگاه بخش خشکی 

طرح توســعه فاز ۱۴ پارس جنوبی نیــز در همین بازه زمانی به 
بهره برداری خواهد رســید.وزیر نفت گفت: تا پایان امسال چند 
طرح پتروشیمی همچون پتروشیمی هنگام به ارزش حدود ۲.۶ 
میلیارد دالر به بهره برداری خواهد رســید.اوجی درباره توســعه 
میدان های مشترک با بیان اینکه پیگیری های مناسبی در سطح 
وزارت نفت و شــرکت ملی نفت ایران در این زمینه انجام شــده 
اســت، یادآوری کرد: میدان های مشترک ما به سه گروه تقسیم 
می شوند؛ میدان های مشترک غرب کشور همانند آبان، آذر، پایدار 
غرب و ... که در اســتان های کرمانشاه و ایالم قرار دارند و تعیین 
تکلیف شدند، گروه دوم مربوط به میدان های غرب کارون همانند 
آزادگان، یاران شمالی، یاران جنوبی، یادآوران که کارهای توسعه 
آن با برنامه ریزی شــرکت ملی نفت ایران در حال پیگیری است، 
گروه سوم هم میدان های مشترک در خلیج فارس است که تالش 
داریم با اســتفاده از توان داخلی و خارجی آنها را توســعه دهیم. 
بنابراین تأکید می کنم، وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران برای 

توسعه میدان های مشترک در ۱۱ ماه اهتمام جدی داشته اند.

بهره برداری از طرح های ان جی ال در 1401 و 1402
وی با اشــاره به جمع آوری گازهای مشعل و با بیان اینکه امسال 
قرارداد ۲7 طرح را به ارزش ۱.۱ میلیارد داشتیم، تصریح کرد: در 
این قرارداد با شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس روزانه ۶۰۰ 
میلیــون فوت مکعب گاز همراه جمــع آوری و  به عنوان خوراک 
در پتروشــیمی ها مصرف می شود، همچنین طرح های ان جی ال 
۳۱۰۰ و ان جــی ال ۳۲۰۰ در ســال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بــه 

بهره برداری می رسد.

تولید محصوالت پتروشیمی به 140 میلیون تن می رسد
وزیر نفت در ادامه به موضوع توسعه صنعت پتروشیمی و تکمیل 
زنجیره ارزش پرداخت و با بیان اینکه امســال طرح های مطلوبی 
به بهره برداری می رســد، تصریح کــرد: هم اکنون ظرفیت تولید 
محصوالت پتروشــیمی ۹۲ تا ۹۳ میلیون تن در سال است که 
تالشمان این است با بهره برداری از طرح های جدید تا پایان این 

دولت این رقم را به ۱۴۰ میلیون تن در سال برسانیم.
وی با یادآوری اینکه در ســال گذشــته ۱۲.۵ میلیــارد دالر ارز 
حاصل از صادرات محصوالت پتروشــیمی به سامانه نیما عرضه 
شده که کمک بزرگی به کشور بوده است، افزود: اگر امروز بازار ارز 
کشور ثبات دارد، بخش زیادی از آن مرهون عرضه ارز حاصل از 
صادرات محصوالت پتروشیمی است. عرضه ارز حاصل از صادرات 
محصوالت پتروشیمی در چهار ماه نخست امسال نسبت به مدت 

مشابه پارسال 7۰ تا ۸۰ درصد افزایش داشته است.

اویل پرایس با اشاره به اینکه درآمدهای 
نفتــی ایران به شــدت افزایــش یافته 
است، نوشت: چین، روسیه، ترکیه، ونزوئال 
و افغانستان بسیار مشتاقند تا نفت ایران 
را خریــداری کنند و تحریم های آمریکا 
کمترین تأثیر را داشته است.به گزارش 
گروه اقتصاد بین الملل خبرگزای فارس به 
نقل از اویل پرایس، با افزایش قیمت های 
جهانی نفت، صنعت نفت ایران شکوفاتر 
شــده و درآمدهای زیــادی برای دولت 
ایران ایجاد می کند. براساس این گزارش 
چین، روسیه، ترکیه، ونزوئال و افغانستان 
بسیار مشتاقند تا نفت ایران را خریداری 
کنند. در این میان تحریم های آمریکا هم 
کمترین تأثیر را در مقابله با آنها داشته 
است.به نظر می رســد که صنعت نفت 
ایران به رغــم تحریم های آمریکا به ویژه 
در بخش انرژی هر روز قوی تر می شود، 
این در حالی است که دولت های جهانی 
در مواجهه با کمبــود عرضه و افزایش 
قیمت به دنبال ایجاد حاشیه امن برای 
تأمین انرژی خود هســتند.بر اســاس 
این گزارش رؤســای چندین کشــور از 
تصمیم شــان برای افزایش واردات نفت 
ایران خبر داده اند و به همین دلیل ایران 

نیز تولیدات خود را افزایش می دهد و در 
این میان تحریم های آمریکا هم بی تأثیر 
اســت. ایران به تازگی اعــالم کرده که 
نفتی و میعانات  ۵۸۰درصد درآمدهای 
گازی اش در فاصلــه ماه هــای مارس تا 
جوالی در مقایســه با مدت مشابه سال 
گذشــته افزایش یافته و این مشــخص 
می کند که تحریم های آمریکا کمترین 
تأثیر را در دلســردی این کشورها برای 
خرید نفت و انرژی از ایران داشته است.

احسان خاندوزی وزیر اقتصاد ایران اعالم 
کرده که به دلیل افزایش صادرات نفت 
و نیز نرخ جدید تبدیل ارز رشــد ۵۸۰ 
درصدی را در درآمدهای نفتی و میعانات 

گازی خود در نخستین چهار ماهه اول 
ســال داشــتیم. این گزارش می نویسد 
ایــران درآمدهای نفتی خــود را برای 
تقویــت اقتصاد خود اســتفاده می کند 
و روز بــه روز بر درآمدهــای نفتی اش 
اضافه می کنــد. قیمت نفت برنت از 7۶ 
دالر در هر بشــکه سال گذشته به ۱۰۴ 
دالر رسیده اســت. مفهوم آن این است 
که ایران می توانــد رقابت جدی تری با 
شرکای صادراتی و  افزایش درآمد خود 
داشته باشد. با وجود ناپایداری و بحران 
انــرژی در جهان به نظر می رســد که 
هر کســی به دنبال خرید نفت از ایران 
باشــد. به طوریکه بســیاری از کشورها 

ترجیح داده انــد حتی تحریم های نفتی 
آمریکا علیه ایــران را نیز نادیده بگیرند 
و تنها بــه افزایش ذخایر نفت خود فکر 
می کنند.رجب طیب اردوغان طی هفته 
جاری اعالم کرد که ترکیه قصد دارد تا 
واردات نفت و گاز از ایران را افزایش دهد. 
اظهارات اردوغان پس از دیدار با ابراهیم 
رئیسی رئیس جمهور ایران مطرح شد. 
البته رئیسی هم ابراز امیدواری کرده که 
دو کشور بتوانند مبادالت تجاری خود را 
سه برابر کرده و به سطح ۲۰ میلیارد دالر 
برسانند.عالوه بر این وزیر اقتصاد طالبان 
هفته گذشته اعالم کرد که توافق نامه ای 
را با ایران بــرای خرید نفت امضا کرده 
است. طالبان قصد دارد که ۳۵۰ هزار تن 
نفت ایران را ابتدای ماه جاری خریداری 
کند.والدیمیــر پوتین رئیــس جمهور 
روســیه اوایل ماه جاری برای دومین بار 
از زمان جنگ بــا اوکراین به ایران آمد. 
پیش تر تفاهم نامه ۴۰ میلیارد دالری بین 
شــرکت گازپروم روسیه و شرکت ملی 
نفت ایران امضا شــده بود.  گازپروم قرار 
است که شــرکت ملی نفت ایران را در 
میدان گازی پارس جنوبی حمایت کند 
که پیش بینی می کنند ۱۰ میلیون متر 
مکعب روزانه از این میدان گاز استخراج 
شــود.همچنین گاز پروم قرار است در 
چندیــن پروژه تولید گاز مایع )LNG( با 
ایران همکاری کند که از جمله آنها ایجاد 

زیرساخت لوله های صادراتی است. 

افزایش درآمدهای نفتی ایران

 کشورها بدون توجه به تحریم آمریکا مشتری 
نفت ایران هستند

اشــاره  با  نیــرو  وزیر 
بــه لــزوم بهــره وری 
مناســب از آب هــای 
کاهش  از  غیرمتعارف، 
ساالنه ۴ میلیون مترمکعب آب با احداث برج های خشک در 
نیروگاه های حرارتی خبر داد.به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، 
»علی اکبر محرابیان« که همزمان با ســفر رئیس جمهور 
به استان همدان، به شهرســتان فامنین رفته، ضمن بازید 
از پروژه های نیروگاه شــهید مفتح، از فعالیت شــبانه روزی 
تالشــگران عرصه برق برای تامین برق پایدار قدردانی کرد.

وزیر نیرو با بیان اینکه اقدامی که امسال در بخش نیروگاهی 

صنعت برق صورت گرفته کاری بی نظیر و اثر بخش اســت، 
گفت: تالش خدمتگزاران صنعت برق با جلوگیری از قطعی 
برق و تامین برق پایدار، موجب تامین آسایش و رضایتمندی 
مردم شده اســت.وی روند اجرای پروژه های نیروگاه شهید 
مفتح را بســیار مثبت و اثربخش دانســت و عنوان کرد: بر 
اســاس گزارش دریافتی از کارکنان این نیروگاه، امیدواریم 
مدیران و مســئوالن این نیروگاه بتوانند در شرایط موجود 
با تالش فراوان تجهیزات مورد نیاز را برای ســال های آتی 
ارتقا دهند.محرابیان با بیان اینکه نیروگاه شهید مفتح، جزو 
نیروگاه های مطمئن کشور است، اضافه کرد: این نیروگاه در 
کنترل فرکانس و پایداری شبکه نقش بسیار مهمی دارد.وی 

با اشاره به انتقال پساب تصفیه شده شهر همدان به نیروگاه 
شــهید مفتح عنوان کرد: خوشبختانه یکی از مشکالت این 
نیروگاه نســبت به سال های گذشــته کاهش یافته است. 
در سال های گذشــته همواره یکی از معضالت و مشکالت 
استان همدان نیروگاه شهید مفتح بابت مصرف فراوان آب 
چاه بود که امروز این مشــکل برطرف شده و طرح فاضالب 
به خوبی اجرا شــده است.وزیر نیرو ادامه داد: با اجرای خط 
انتقال پســاب به عنوان آب مصرفی این  نیروگاه ، از مصرف 
آب چاه ها جلوگیری شده که اقدامی بسیار مثبت در جهت 
مدیریت منابع آب کشور است.وی با اشاره به لزوم بهره وری 
از آب های غیرمتعــارف، عنوان کرد: در دیگر نیروگاه ها هم 

این مشــکل وجود دارد که از آب چاه استفاده می کنیم لذا 
باید به سمتی برویم که بتوانیم  از آب های غیر متعارف برای 
این منظور اســتفاده کنیم.محرابیان  احداث برج خشک در 
نیروگاه شهید مفتح را مورد اشاره قرار داد و افزود: با احداث 
کامل برج خشــک در این نیروگاه حدود ۹۵ درصد مصرف 
آب کاهــش می یابد که امیدواریم این پروژه به جد پیگیری 
شده و در دستور کار مدیران این مجموعه قرار گیرد.وی با 
بیان اینکه برج های خشک، مصرف آب نیروگاه را به میزان 
۴ میلیون مترمکعب در سال کاهش می دهد، یادآور شد: با 
انجام فاز دوم این پروژه می توانیم به صنایع استان، کشاورزی 
و معیشت مردم کمک کنیم.وزیر نیرو با اشاره به سی امین 
سفر هیئت دولت به ریاست رئیس جمهور، گفت: مصوبات 
خوبی به ویژه در بخش آب، آبفا و برق پیش بینی شــده که 
باید از این اعتبارات بتوانیم اســتفاده و مسائل و مشکالت 

استان را مرتفع کنیم.

 با احداث برج های خشک در نیروگاه های حرارتی

صرفه جویی ساالنه 4 میلیون مترمکعب آب
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گزیده خبر
آغاز تولید یک شرکت ایرانی در بالروس؛

سند جامع همکاری اقتصادی ایران بالروس 
تنظیم می شود

وزیر صنایــع معادن و تجــارت در دیــدار با همتای 
بالروســی خود در مینسک با اشاره به اینکه اقتصاد دو 
کشــور مکمل یکدیگرند اعالم کرد جمهوری اسالمی 
برای توســعه روابط اقتصادی در بخش های ماشــین 
آالت صنعتی، لیزر و الکترونیــک و دارو آمادگی دارد.

به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از شــاتا، سید رضا فاطمی امین در جریان سفر 
به بالروس جهت شرکت در اجالس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی 
دو کشور، در دیدار با وزیر صنایع بالروس، اظهار داشت: طی سالهای گذشته دو 
کشــور تعامالت زیادی با یکدیگر داشته اند اما با توجه به ظرفیت های موجود 
می توانیم همکاریهای بیشتری انجام دهیم.وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: 
عضویت ایران در اورآسیا یکی از اتفاقاتی است که می تواند سبب گسترش روابط 
میان دوکشــور شود بنابراین امیدواریم با توجه به مذاکرات انجام شده طی یک 
ســال آینده این امر محقق شــود.وی با تاکید بر اینکه اقتصاد دو کشور مکمل 
یکدیگرند، افزود: بالروس دارای ظرفیت هایی است که اگر با ظرفیت های ایران 
پیوند داشته باشد، می تواند اتفاقات مهمی را رقم بزند.فاطمی امین پیشرفت و 
توسعه در حوزه تجهیزات و ماشین آالت صنعتی، لیزر و الکترونیک را از جمله 
موضوعات مورد نظر طرفین اعالم کرد که در ســالهای گذشته ارتباطات خوبی 
میان دو کشــور به وجود آمده است.وی افزود: از طرف دیگر ما در ایران ظرفیت 
هایی را داریم که می تواند نقش مکمل داشته باشد، بعنوان مثال در حوزه صنایع 
و معادن، حجم گســترده ای در حوزه اســتخراج و بهره برداری در حوزه فلزات 
داریم.وزیــر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در حوزه کشــاورزی، صنایع 
غذایی و تجهیزات پزشکی امروز یکی از شرکت های ایرانی در بالروس کار خود 
را برای تولید تجهیزات پزشکی ایرانی آغاز می کند گفت: در عمده ترین محوری 
که ما در بالروس داریم توسعه ساخت ماشین االت صنعتی است بویژه در حوزه 

صنایع معدنی و میکرو الکترونیک است.

نشست بررسی نحوه عرضه محصوالت دخانی 
در اتاق اصناف ایران برگزار شد

نشســت وب کنفرانس مدیریت عرضه محصوالت دخانی با محوریت تمرکز بر 
راهکارهای مبارزه با قاچاق و محصوالت تقلبی در راســتای ساماندهی و کاهش 
سطح عرضه محصوالت دخانی با حضور قاسم نوده فراهانی نماینده وزیر صمت 
در اتاق اصناف ایران، هوشیار فقیهی دبیرکل اتاق اصناف ایران، بهنام نیک منش 
معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران و روسای اتاق های اصناف مراکز استان 
به همراه روســای اتحادیه های صنفی مرتبط با عرضــه محصوالت دخانی در 
مراکز استان ها مدیران بازرسی و نظارت مراکز استان ها از طریق وب کنفرانس 
و نمایندگان ارگان ها و ســازمان های ذیربط چهارشنبه مورخ ۰۵/۰۵/۱۴۰۱ در 
اتاق اصناف ایران برگزار شــد.به گزارش اتاق اصناف ایران، دراین نشست قاسم 
نــوده فراهانی با بیان اینکه مبارزه با عرضه دخانیــات وکاالی قاچاق عزم ملی 
می خواهد و الزم اســت همه مجموعه هــا و ارگانها برای مبارزه با کاالی دخانی 
و قاچاق همکاری داشــته باشــند اظهار کرد: به طور کلی شاهد هستیم که بار 
کاالی قاچاق همراه با تریلی هزاران کیومتر مسیر را تا مرز استانی طی می کنند 
اما هیچ گونه برخورد و توقیفی صورت نمی گیرد و زمانی که به درب واحدصنفی 
میرســد تخلف محسوب می شود، بنابراین باید همه مجموعه ها برای ریشه کن 
شدن کاالی قاچاق و دخانی تالش کنند و در این راستا آموزش و فرهنگ سازی 
نیز نقش بسیار موثری خواهد داشت.فراهانی با تاکید بر اینکه تمامی واحدهای 
عرضه کاالی دخانی بایســتی پروانه کسب و QR کد داشته باشند تصریح کرد: 
چند سالی است که موضوع ساماندهی واحد های فاقد پروانه کسب مطرح و در 
حال پیگیری اســت که هنوز به نتیجه دلخواه نرســیدیم امسال عزم جدی در 
ساماندهی فعالیت واحدهای بدون پروانه کسب را در دستور کار داریم.در ادامه 
نشست هوشــیار فقیهی دبیر کل اتاق اصناف ایران اظهار کرد: مبارزه با قاچاق 
کاال از جمله ماموریت ها و اولویت های حائز اهمیت اتاق اصناف ایران است و در 
این راستا تعامل و همکاری جدی و مستمر با دیگر ارگانها و سازمان های مرتبط 
داشــته ایم و با جدیت تمام مخالف هرگونه کاالی قاچاق هستیم و اعتقاد داریم 
اصناف به عنوان مجموعه ای که به صورت قانونی فعالیت می کنند، بیمه و مالیات 
پرداخت می کنند و سهم بالغ بر ۴۰ درصد اشتغال مولد کشور را دارند به صورت 

محوری به دنبال مبارزه با کاالی قاچاق می باشند.

امضای اسناد توسعه صادرات محصوالت کشاورزی بین ایران و چین

 حضور ایران در بازار ۶۰۰ میلیون دالری مرکبات چین
دو ســند مهم توســعه صادرات محصوالت کشــاورزی بین 
ایــران و چین به صورت همزمــان در همدان و پکن به امضا 
رســید.به گزارش ایلنا از وزارت جهاد کشاورزی، در راستای 
سیاســت های دولت ســیزدهم برای توســعه همکاری های 
اقتصادی با کشورهای منطقه و شرق آسیا و دیپلماسی فعال 
در جهت توسعه صادرات محصوالت کشاورزی کشور ، دو سند 
بســیار مهم برای افزایش صادرات جمهوری اسالمی ایران و 
جمهوری خلق چین پس از چند ماه مذاکرات فشــرده نهایی 
شد و امروز به صورت همزمان در همدان و پکن به امضا رسید.
بنابر این گزارش ، ســند اول، پروتکل الزامات بهداشت نباتی 
برای صادرات مرکبات تازه ایران به چین اســت که با اجرایی 
شــدن این سند، که به امضای »سید جواد ساداتی نژاد« وزیر 
جهاد کشــاورزی و »یوجیان هوآ« وزیر گمرک چین رسید،  
دسترسی جمهوری اسالمی ایران به بازار ۶۰۰ میلیون دالری 
مرکبــات چین برای اولین بار فراهم شد.ســند دوم ، پروتکل 

الزامات بهداشــتی صادرات عسل ایران به چین است که این 
ســند نیز امروز با امضای وزیر جهاد کشاورزی و وزیر گمرک 
چین اجرایی شــد. با این توافق حائــز اهمیت ، از این به بعد 
تولید کنندگان عســل باکیفیت ایرانی امکان خواهند یافت 
که محصول خود را به بازار پرمصرف چین روانه کنند.امضای 
این اســناد ماحصل همکاری مطلوب وزارت جهاد کشاورزی ، 
وزارت امور خارجه و سفارت جمهوری اسالمی ایران در پکن 
است.شایان ذکر است ؛ اخذ چندین مجوز صادراتی محصوالت 
کشــاورزی کشــورمان به چین نیز در دست پیگیری است و 
براســاس مذاکرات فشرده در دست انجام با مقامات چینی به 
زودی این پروتکل ها نیز امضا شده و دسترسی صادر کنندگان 
ایرانــی به بازار پرجمعیت چین تقویت خواهد شــد.در حال 
حاضر صادرات مســتقیم محصوالت کشاورزی ایران به چین 
حدود ۵۰۰ میلیون دالر اســت که در مقایســه با سال های 

گذشته از رشد چندبرابری برخوردار است.

رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیروی محرکه و قطعه ســازان خودرو کشور گفت: هم اکنون ۷۰ درصد قطعات خودرو در داخل 
تولید می شود که این عدد باید به بیش از ۹۰ درصد برسد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو اقتصاد، محمدرضا نجفی منش اظهار 
کرد: اگر تولید قطعات صنعت خودروسازی در کشور به ۹۰ درصد برسد دیگر هیچ کشوری نمی تواند صنعت خودروسازی ایران را تحریم 
یا تهدید به نابودی کند.وی اضافه کرد: صنعت خودروسازی ایران نخستین صنعتی بود که در زمان اوباما و ترامپ تحریم شد، چون به اهمیت صنعت خودروسازی به خوبی 
واقف بودند و آمریکایی ها به دنبال نابودی صنعت خودرو در کشور بودند.نجفی منش ضمن اشاره به اینکه تخریب و خود تحقیری صنعت کشور راه به جایی نمی برد، گفت: 
صنعت خودروسازی ایران ایراداتی دارد، اما نباید اجازه داد صنعتگران داخلی سرکوب شوند.رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیروی محرکه و قطعه سازان خودرو کشور 
افزود: ضرورت ایجاب می کند با توجه به اهمیت باالی صنعت خودرو در کشــور بســترهای الزم برای افزایش ظرفیت صنایع خودروسازی و جذب فناوری های باال مدنظر قرار 
گیرد تا ضمن ارائه محصوالت جدید بتوان خودروهای باکیفیت و ایمنی باال تولید و روانه بازار کرد.نجفی منش در ادامه با بیان اینکه یک خودرو افزون بر ۹ هزار قطعه تشکیل 
شده است، گفت: به طور کلی در ساخت یک خودرو بیش از ۶۰ نوع فناوری به کار می رود.وی افزود: طبق آمار وزارت صمت، هزار و ۵۰۰ قطعه ساز در کشور وجود دارد که 
قطعات مورد نیاز صنعت خودروسازی و بازار لوازم یدکی خودرو در داخل را تأمین می کنند.نجفی منش ادامه داد: صنعت قطعه سازی از جمله صنایعی است که می تواند نقش 
بسزایی در توسعه صنعتی کشور ایفا کند و از سوی دیگر توانایی بسیار زیادی در جذب سرمایه گذاری چه داخلی و چه خارجی دارد ضمن اینکه بسیار اشتغالزاست.وی گفت: 
ضرورت ایجاب می کند با توجه به اهمیت این صنعت در اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری مورد حمایت قرار گیرد.رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیروی محرکه و 
قطعه سازان خودرو کشور در ادامه با بیان اینکه تعمیرگاه ها در کشور اغلب تعویض کار هستند، یادآور شد: متأسفانه تعویض کاران جایگزین تعمیرکاران خودرو شده اند که 

این موضوع هزینه زیادی را روی دست مردم می گذارد.

ایسنا- بنادر هند با افزایش تقاضا برای نفت خام و زغال سنگ وارداتی رشد ۱۱ درصدی تجارت در سه ماه آوریل تا ژوئن ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ 
را ثبت کردند که این امر نشان دهنده گشایش اقتصادی است.به گزارش بیزینس استاندارد، افزایش میزان تقاضا از آنجایی که قیمت نفت 
خام و زغال سنگ وارداتی در سال جاری افزایش یافته دارای اهمیت است زیرا شرکت های زغال سنگ هند در بحبوحه بحران زغال سنگ 
حرارتی در اوایل ســال برای عرضه تحت فشــار قرار گرفتند.بین بنادر اصلی و غیر اصلی ۳۶۶ میلیون تن کاال در سه ماه اول سال مالی 
جابه جا شد. از این تعداد بنادر عمده که متعلق به دولت مرکزی است، بیش از ۱۹۷ میلیون تن را تشکیل می دهند.هم زغال سنگ و هم 

نفت خام ۱۶ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته اند که به ترتیب جابه جایی ۱۰۵ و ۶۵ میلیون تن کاال در سه ماه اول را حتی با وجود قیمت های بی سابقه به خود اختصاص 
داده اند.سهم بیشتری از نفت خام توسط بنادر خصوصی و سایر بنادر جابه جا شده و بنادر اصلی ۴۱ میلیون تن از تجارت نفت خام را در طول سه ماه اخیر به خود اختصاص 
داده اند. با این حال رشــد تجارت نفت خام ســاالنه در بنادر اصلی هند در دوره اخیر بیش از ۲۰ درصد بوده است.در حالی که حجم کانتینرها به حجم صادرات وابسته است، 
زغال سنگ و نفت خام توسط مصرف داخلی هدایت می شود و انتظار می رود که این حجم برای سال مالی ۲۰۲۳ هشت تا ۹ درصد رشد کند.گزارش های اخیر و داده های دولتی 
حاکی از آن است که واردات نفت خام هند از روسیه از زمان حمله به اوکراین جهش قابل  توجهی داشته است. واردات انباشته نفت خام هند در ماه ژوئن ۲۱ درصد افزایش یافت.

افزایش قابل توجه تجارت زغال سنگ به  دلیل انتخاب چندین شرکت برق برای مصرف زغال سنگ وارداتی بسیار گران تر در فصل اوج تقاضاست که این موضوع به  دلیل کمبود 
منابع داخلی بود.عالوه بر این کمبود منابع داخلی وزارت زغال سنگ و راه آهن هند را مجبور کرد تا عرضه زغال سنگ را به بخش های غیرقانونی یا بدون برق کاهش دهد.این کار 
ذخایر کافی در نیروگاه های حرارتی را تضمین کرد.وزارت نیرو همچنین از شرکت های برق خواسته بود تا در صورت کمبود در زمان اوج مصرف سفارش زغال سنگ وارداتی را 
بدهند.پی کی سینگ، یکی از وزرای هند، به  تازگی به مجلس این کشور اطالع داد که این شرکت های برق تاکنون بیش از ۹.۲ میلیون تن زغال سنگ وارداتی سفارش داده اند.در 
حال حاضر راه آهن بیشتر زغال سنگ بخش برق را حمل می کند و مجبور شده بیش از ۱۰۰۰ قطار مسافربری را در ماه مه لغو کند تا تامین زغال سنگ را در اولویت قرار دهد.در 
مورد سنگ آهن، هم راه آهن و هم بنادر شاهد کاهش تحرک بوده اند. داده ها نشان دهنده کاهش ۱۷ درصدی ساالنه حمل و نقل سنگ آهن در سه ماه اول ۲۰۲۲تا ۲۰۲۳ است.

الزام تولیدکنندگان به داخلی سازی ۹۰ درصدی 
قطعات خودرو

احیای اقتصاد هند نزدیک است؟
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گزیده خبر

مردم در بانک ها چقدر سپرده دارند؟
میزان سپرده ها و تسهیالت بانکی تا پایان خرداد ماه سال جاری نسبت به مقطع 
مشابه در سال گذشته معادل ۳۵.۴ و ۳۵.۲ درصد افزایش یافته است.به گزارش 
ایسنا، بر اساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپرده ها و تسهیالت 
ریالی و ارزی بانک ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان خرداد ماه 
ســال جاری، مانده کل ســپرده ها به رقم ۵۸۴۱.۷ هزار میلیارد تومان رسیده 
اســت که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل ۳۵.۴ و 
۵.۶ درصد افزایش را نشان می دهد.همچنین، باالترین مبلغ سپرده ها مربوط به 
استان تهران با مانده ۳۱۶۴ هزار میلیارد تومان و کم ترین مبلغ مربوط به استان 
کهگیلویه و بویراحمد معادل ۱۵.۸ هزار میلیارد تومان است.عالوه بر این، مانده 
کل تسهیالت در این زمان ۴۲۹۲.۷ هزار میلیارد تومان است که نسبت به مقطع 
مشــابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل ۳۵.۲ و ۳.۶ درصد افزایش داشته 
است.طبق این گزارش، بیش ترین مبلغ تسهیالت نیز مربوط به استان تهران با 
مانده ۲۶۲۶.۳ هزار میلیارد تومان و کم ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و 
بویر احمد معادل ۱۵.۵ هزار میلیارد تومان است.نســبت تسهیالت به سپرده ها 
بعد از کسر سپرده قانونی ۸۱.۷ درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل، 
به ترتیب ۰.۲ واحد درصد افزایش و در مقایســه با پایان ســال قبل ۱.۵ درصد 
کاهش را نشان می دهد که نسبت مذکور در استان تهران ۹۱.۱ درصد و استان 
کهگیلویه و بویراحمد ۱۱۰.۵ درصد اســت.در این گزارش، یکی از علل مهم باال 
بودن رقم تسهیالت و سپرده ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از 
شرکت ها و مؤسسات تولیدی سایر استان ها در استان تهران بیان شده و عمده 
فعالیت های بانکی آنها از طریق شعب بانک ها و مؤسسات اعتباری استان تهران 

انجام می شود.

افزایش غیرمنتظره دیگر نرخ بهره آمریکا
فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره خود را ۷۵ واحد پایه دیگر برای مبارزه با تورم افزایش 
داد.به گزارش ایســنا و به نقل از ترکیش، کمیته بازار آزاد فدرال )FOMC( اعالم 
کرد که تصمیم دارد محدوده هدف برای نرخ وجوه فدرال را به محدوده ۲.۲۵ تا 
۲.۵ درصد افزایش دهد.این تصمیم به اتفاق آراء پس از آن اتخاذ شــد که بانک 
مرکزی در ۱۵ ژوئن نرخ بهره را ۷۵ واحد پایه افزایش داد که بزرگترین افزایش 
در ۲۸ سال گذشته بود.کمیته بازار آزاد فدرال تکرار کرد که پیش بینی می کند، 
افزایش مداوم نرخ بهره در محدوده هدف مناسب خواهد بود. همچنین این کمیته 
اعالم کرد که به شــدت متعهد به بازگشت تورم به هدف دو درصدی خود است.
افزایش شــدید نرخ بهره فدرال رزرو در بحبوحه افزایش قیمت مصرف کننده و 
تولیدکننده صورت می گیرد که در باالترین ســطح خود در ۴۰ ســال اخیر قرار 
دارند.تورم تولیدکنندگان ایاالت متحده در ماه ژوئن ۱۱.۳ درصد به صورت ساالنه 
افزایش یافت، در حالی که تورم مصرف کننده ۹.۱ درصد افزایش یافته است.جروم 
پاول، رئیس فــدرال رزرو آمریکا گفت که امکان افزایش نرخ بهره »غیر معمول 

بزرگ« دیگری در نشست بعدی بانک مرکزی در ماه سپتامبر وجود دارد.

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 داشــتن 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 
بانــک 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 شــد که از دیرباز بر این باور بودند، تورم 
و دســتمزدها 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 اعضــای هیات مدیره گفت: ژاپن باید اقتصــاد 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 دســتمزدها به یک روند تبدیل شود و به ژاپن 
کمک کند تا به هدف قیمتی خود به طور پایدار و باثبات دســت یابد.شــاخص 
قیمت  مصرف کننده ژاپن در ماه ژوئن نسبت به سال گذشته ۲.۲ درصد افزایش 
یافت که بیشــتر از هدف بانک مرکزی بود و بیشتر به دلیل افزایش هزینه های 
سوخت و کاال ناشــی از جنگ در اوکراین است.در نشست ژوئن، بانک مرکزی 
ژاپن، نرخ بهره فوق العاده پایین را حفظ کرد.این بانک متعهد شد از سقف بازده 
اوراق قرضه با خرید نامحدود دفاع کند و موج جهانی انقباض پولی را در جهت 

نشان دادن عزم خود برای تمرکز بر حمایت از بهبودی ضعیف مهار کند.

خطر رکود در اروپا
ایگنازیو ویســکو، سیاست گذار بانک مرکزی ایتالیا و عضو شورای راهبری بانک 
مرکزی اروپا هشــدار داد که ممکن اســت رکود اقتصادی در اروپا رخ دهد.به 
گزارش ایسنا و به نقل از بلومبرگ، ویسکو در یک رویداد آنالین در روز پنجشنبه 
)۲۸ جــوالی( گفت: خطر رکود اقتصادی وجــود دارد.وی افزود: اگر این اتفاق 
بیفتــد، بانک مرکزی اروپــا باید در مورد آنچه که بایــد انجام دهد بحث کند.
رئیس بانک مرکزی ایتالیا گفت: تصمیم بانک مرکزی برای افزایش ۵۰ واحدی 
نرخ بهره در هفته گذشــته، به سیاستگذاران این امکان را می دهد که اکنون در 

جلسات آتی انتخاب های وابسته به داده ها داشته باشند.

در بهار امسال
مردم چقدر مالیات بر ارزش افزوده دادند؟

مشــموالن نظام مالیات بر ارزش افزوده باید ۱۵ روز پس از پایان هر فصل، 
مالیات آن فصل را بدهند که براســاس اعالم سازمان امور مالیاتی ۳۸ هزار 
میلیارد تومان مالیات برای دوره بهار امسال اخذ شده است.به گزارش ایسنا، 
مالیات بر ارزش افزوده، مالیات غیرمســتقیمی است که بر تفاوت بین ارزش 
کاالها و خدمات عرضه شــده با ارزش کاالها و خدمات خریداری یا تحصیل 
شده در یک دوره معین وضع می شود.  قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 
۱۳۸۷ به صورت آزمایشــی تصویب و هر ساله در بودجه تمدید شد تا اینکه 
برای بودجه ســال ۱۳۹۹  این قانون تا مهرماه آن ســال اعتبار داشت اما در 
آبان ماه سال ۱۳۹۹ تا زمان تصویب و الزم االجرا شدن الیحه اصالح و دائمی 
شــدن این قانون، توسط مجلس شورای اســالمی به مدت یک سال تمدید 
شــد.پس از این، قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده در اوایل خرداد ســال 
گذشــته تصویب و در تیرماه نیز به رئیس جمهوری ابالغ شد که طبق اعالم 
سازمان امور مالیاتی اجرای این قانون از ۱۳ دی ماه سال گذشته آغاز شد.اما 
در این زمینه، ســازمان امور مالیاتی اعالم کرد که تا زمان راه اندازی سامانه 
مؤدیان، نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و رسیدگی به آنها، حسب مقررات قانون 
مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ است.  در این بین، مؤدیان مالیاتی باید 
حداکثر ۱۵ روز پس از پایان هر فصل مالیات مربوطه در این زمینه را پرداخت 
کنند که براساس اعالم سازمان امور مالیاتی، آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه 
مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار ســال ۱۴۰۱ و پرداخت مالیات متعلق، تا 
پایان ۲۶ تیرماه بود.  در این زمینه، اعالم سازمان امور مالیاتی به ایسنا درباره 
اظهارنامه های دریافتی بیانگر این اســت که در این مدت معادل ۳۷۰ هزار 
اظهارنامه مالیــات بر ارزش افزوده دریافت شــده و از این محل معادل ۳۸ 
هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی عاید سازمان امور مالیاتی شده است. این 
درحالی است که در بهار سال گذشته حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان مالیات 

بر ارزش افزوده دریافت شده بود.

با دستور رئیس جمهور به سازمان برنامه؛
وام ساخت مسکن روستایی، باالخره ۲۰۰ 

میلیون تومان شد
تســهیالت نوسازی و بهسازی واحدهای مســکونی در روستاها، سرانجام به 

دستور رئیس جمهور و با مساعدت سازمان برنامه و بودجه افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد مســکن انقالب اسالمی، دولت با 
وجود مشکالت عدیده اقتصادی و در شرایطی که بار مالی سنگین پرداخت 
یارانه های نقدی را به دوش می کشــد، با هدف رونق بخشــیدن به ساخت و 
ساز مسکن مقاوم در روســتاها در برابر حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله، 
نوسازی بافت فرسوده روستایی و ارتقا سطح کیفی زندگی روستاییان تصمیم 
گرفت، سقف تسهیالت ساخت مسکن در مناطق روستایی را از ۱۰۰ به ۲۰۰ 
میلیون تومان افزایش دهد.حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسی، 
رئیس جمهوری اسالمی ایران دیروز در نامه ای به رئیس سازمان برنامه بودجه 
خواستار مساعدت این سازمان با پیشنهاد افزایش سقف وام مسکن روستایی 
شد و ســازمان برنامه و بودجه نیز در اجابت دستور رئیس جمهور، با وجود 
برنامه جدی دولت برای جلوگیری از هرگونه فشار بودجه ای تورم زا موافقت 
کرد که ســقف تسهیالت مسکن روستایی افزایش یابد.بر اساس این گزارش 
از روز شنبه ۸ مرداد با ابالغ رسمی بانک مرکزی به تمامی بانک های عامل، 
سقف مبلغ وام نوســازی و بهسازی واحدهای مسکونی روستایی از ۱۰۰ به 
۲۰۰ میلیون تومــان افزایش خواهد یافت و فرآینــد دریافت وام جدید در 
سراسر کشــور برای متقاضیان آغاز می شود.اکبر نیکزاد رئیس بنیاد مسکن 
انقالب اســالمی با ابراز خرسندی از تسهیل ایجاد شده در طرح های توسعه 
روســتایی، به نمایندگی از جامعه روستاییان کشور از زحمات دولت مردمی 
حجت االســالم رئیسی و مساعدت های سازمان برنامه و بودجه در ابالغ این 

قانون تشکر کرد.

عشقی خبر داد

نرخسودبینبانکیبهزیر۲۰.۵درصدمیرسد
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد: قرار است روند 
صعودی نرخ ســود بین بانکی متوقف شــود و این سود به زیر 
۲۰.۵ درصد برســد.مجید عشقی در گفت وگو با ایسنا، با تاکید 
بر اینکه ســازمان بورس بر این موضوع تاکید دارد که سود بین 
بانکی تاکید طبق مصوبه ســتاد اقتصادی دولت به میانگین ۲۰ 
درصد برســد، اظهار کرد: این درحالی اســت که از طرف دیگر 
بانک مرکزی هم سیاست هایی دارد. این نرخ مخصوصا از ابتدای 
ســال جاری افزایشی بود اما در جلسه ای که با رئیس کل بانک 
مرکزی داشتیم قرار شد روند صعودی آن متوقف شود.وی ادامه 
داد: همچنین در جلســه مذکور قرار شــد سود بین بانکی روند 
نزولی بگیرد و به زیر ۲۰.۵ درصد برسد. درمورد سود بین بانکی 
بحث های دیگری هم وجــود دارد. درواقع دغدغه تورم مطرح 
است و دیدگاه های مختلفی درمورد میزان اثر افزایش نرخ سود 
بانکــی روی نرخ تورم وجود دارد. ایــن دیدگاه ها در بحث های 
کارشناسی پیش می رود.سود بین بانکی در هفته های اخیر روند 

صعودی داشــت و در اواخر ماه گذشته به ۲۱.۳۱ درصد رسید 
که رشــد قابل توجهی را ثبت کرد، زیرا این رقم، باالترین عدد 
ثبت شــده از این سود از بهمن ســال ۱۳۹۹ تاکنون است. این 
نــرخ که به عنوان یکــی از انواع نرخ های بهــره در بازار پول به 
نرخ های ســود یا بهره در ســایر بازارها جهت می دهد، در واقع 
قیمت ذخایر بانک هاســت و زمانی که آن ها در پایان دوره مالی 
کوتاه مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر می شوند، 
از ســایر بانک ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض 
می کنند.کارشناسان اقتصادی، افزایش نرخ سود بین بانکی را به 
این شــرط که متداوم و چشمگیر باشد، عامل مهمی در کاهش 
تورم می دانند اما کارشناسان بورســی یکی از عوامل تاثیرگذار 
بر شــکل گیری روند منفی در بازار ســرمایه را افزایش این نرخ 
می دانند و معتقدند کاهش نرخ سود بانکی می تواند نقش مهمی 
در حرکت نقدینگی از بانک به بازار سرمایه داشته باشد و سبب 

رونق بازار سرمایه شود.

با افزایش ۷۵ واحدی نرخ بهره توسط 
فــدرال رزرو، بیت کویــن به ۲۲ هزار 
دالر رســید.به گزارش ایسنا و به نقل 
از کوین، اعالمیه فــدرال رزرو دوباره 
تاثیــر خود را بر بازارهــای جهانی از 
جمله بیت کوین اعمال کرد و نوسانات 
بیت کوین پس از آخرین جلسه کمیته 
بــازار آزاد فــدرال )FOMC( بار دیگر 
افزایــش یافت.در واکنــش به اعالم 
بانک مرکــزی ایاالت متحده مبنی بر 
افزایش ۷۵ واحدی دیگر در نرخ بهره، 
ارز دیجیتال اولیه ۲.۵ درصد افزایش 
یافت.بیت کوین که در ســاعت ۱۳ و 
۳۰ دقیقه به وقت شــرقی فقط با ۲۱ 
هزار و ۶۸۸ دالر معامله می شــد، اما 
بالفاصله پس از اعالم افزایش نرخ به 
۲۲ هزار و ۲۰۹ دالر در ساعت ۱۴ و 
۱۰ دقیقه به وقت شرقی رسید.قیمت 
بیت کویــن  پس از جلســات متعدد 
کمیته بازار آزاد فدرال در طول سال 
به سرعت نوســانی بوده است؛ گاهی 
اوقات، نوسانات کوتاه مدت است و در 
برخی مواقع نیز افزایش نرخ، تاثیرات 

طوالنی مدتی بر بازارهای ارز دیجیتال 
و سهام داشته است.بیت کوین در طول 
سال ارتباط تنگاتنگی با سهام )البته 
در ماه هــای اخیــر کمــی کمتر( به 
خصوص در پاســخ به سیاست فدرال 
رزرو داشته است.بخش قابل توجهی 
از بــازار به دنبال افزایش معادل بانک 
مرکزی کانادا در اوایل این ماه نگران 
بودنــد کــه افزایــش ۱۰۰ امتیازی 
قریب الوقوع باشــد اما همان طور که 
پاول در کنفرانس مطبوعاتی کمیته 
بازار آزاد فــدرال در ژوئن اعالم کرده 

بــود، بیشــترین افــراد افزایش ۷۵ 
امتیازی را انتظار داشتند.تالش فدرال 
رزرو بــرای افزایش نرخ بهره، کاهش 
تورم داغی اســت کــه ایاالت متحده 
را در طول ســال گرفتار کرده است. 
گزارش شــاخص مصرف کننده ژوئن 
۹.۱ درصد را ثبت کرد، باالترین رقم 
در ۴۰ ســال گذشته که بسیار باالتر 
از هــدف دو درصدی فدرال رزرو بود.
بــا این حال، نگرانی هایــی نیز وجود 
دارد که تالش های فدرال رزرو ممکن 
است اقتصاد را وارد رکود کند. چندین 

شــرکت بــزرگ رمزارز قبــال اخراج 
گسترده کارکنان خود را در ماه ژوئن 
اعالم کردند و دلیل آن را فشــارهای 
کرده اند.مجموع  ذکــر  کالن  اقتصاد 
ارزهای دیجیتالی  بازار جهانی  ارزش 
در حــال حاضــر ۱.۰۵ تریلیون دالر 
برآورد می شــود که این رقم نســبت 
به روز قبل ۷.۹۵ درصد بیشــتر شده 
اســت. در حال حاضر ۴۱.۵۷ درصد 
کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار 
بیت کوین بــوده که در یک روز ۰.۰۴ 
درصد کاهش داشته است.حجم کل 
بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ســاعت 
گذشته ۸۵.۰۷ میلیارد دالر است که 
۳۵.۱۷ درصد افزایش داشــته است. 
حجــم کل در امور مالی غیر متمرکز 
در حــال حاضــر ۷.۴۱ میلیارد دالر 
است که ۸.۷۲ درصد از کل حجم ۲۴ 
ســاعته بازار ارزهای دیجیتال است. 
حجم تمام ســکه های پایــدار اکنون 
۸۰.۱۹ میلیارد دالر است که ۹۴.۲۶ 
درصد از کل حجم ۲۴ ســاعته بازار 

ارزهای دیجیتال است.

صعود دوباره بیت کوین

قیمت جهانی طال امروز جمعه ثابت بود و برای چهارمین افت ماهانه متوالی آماده شد زیرا افزایش ارزش دالر آمریکا و سیاست های 
پولی تهاجمی بانک های بزرگ مرکزی همچنان به کاهش تقاضا برای طال ادامه می دهد.به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال تا 
ســاعت ۸ و ۱۰ دقیقه صبح به وقت شــرقی با ۲.۹ درصد افزایش به  ۱۷۵۹ دالر و ۷۰ سنت رسید و قیمت طالی آمریکا نیز با 
۰.۱۷ درصد افزایش به ۱۷۶۰ دالر و ۷۰ سنت رسید.اقتصاد ایاالت متحده به طور غیرمنتظره ای در سه ماهه دوم منقبض شد و 
خطرات رکود اقتصادی را افزایش داد که جذابیت پناهگاه امن طال را افزایش داد و به افزایش بیش از یک درصدی قیمت طال در 
روز پنجشنبه کمک کرد.طال در مسیر بهترین هفته خود از اواسط ماه می قرار دارد و قیمت تا کنون ۱.۶ درصد افزایش یافته است. با این حال، بعید است که شمش از 
چهارمین کاهش ماهانه متوالی جلوگیری کند که بدترین روند زیان آن از نوامبر ۲۰۲۰ است.دالر علیرغم برخی نوسانات روزانه، بیشتر ماه جوالی را در حوالی باالترین 
حد در ۲۰ سال گذشته سپری کرده است و تقاضا برای طال با قیمت دالر را در میان دیگر دارندگان ارز تحت فشار قرار داده است.فدرال رزرو آمریکا روز چهارشنبه 
برای دومین جلسه متوالی، نرخ بهره را سه چهارم درصد افزایش داد زیرا تالش می کند با تورم فزاینده مبارزه کند. نرخ های باالتر و بازده اوراق، هزینه فرصت نگهداری 
طالی بدون بهره را افزایش می دهد.در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۰.۲ درصد افزایش به ۲۰.۰۱ دالر رسید و پالتین ۰.۲ درصد افزایش یافت و 
به ۸۸۹ دالر و ۸۱ سنت رسید اما هر دو با زیان ماهانه مواجه هستند. پاالدیوم ۰.۴ درصد افزایش یافت و به ۲۰۸۶.۰۲ دالر رسید و برای بهترین ماه خود از ژانویه 

قرار دارد و تا کنون ۷.۷ درصد افزایش داشته است.

پس از اینکه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا، نگرانی ســرمایه گذاران را در مورد میزان نرخ بهره کاهش داد، دالر 
در برابر ین به پایین ترین حد سه هفته اخیر خود سقوط کرد.به گزارش ایسنا و به نقل از کارنسی، پس از اینکه فدرال 
رزرو نــرخ را به میزان ۷۵ واحد پایه افزایش داد تــا آن را به حالت خنثی نزدیک کند، دالر برای اولین بار از ۶ جوالی 
تاکنون به ۱۳۵.۱۰۵ ین ســقوط کرد.دالر/ ین نسبت به تغییرات در بازدهی ایاالت متحده بسیار حساس است و پس از 
اینکه پاول گفت که بر اساس قدرت اشتغال، معتقد نیست اقتصاد در رکود است ارزش دالر در برابر ین کاهش یافت.دالر 

آخرین بار با ۰.۸۱ درصد کاهش به ۱۳۵.۵۰ ین رســید.بازدهی دو ســاله خزانه داری که به ویژه به انتظارات سیاست حساس است، نزدیک به پایین ترین 
ســطح خود در این هفته به ۲.۹۸۷۸ درصد کاهش یافت. با این حال، حدود ۲۲ واحد پایه باالتر از بازدهی ۱۰ ســاله باقی ماند که به طور گســترده به 
عنوان ســیگنالی از رکود قریب الوقوع تلقی می شــود.اینکه آیا اقتصاد ایاالت متحده با دو فصل متوالی انقباض با تعریف رکود فنی مطابقت می کند یا خیر، 
زمان انتشــار ارقام تولید ناخالص داخلی مشخص خواهد شــد که تمرکز اصلی بعدی بازار نیز است.شاخص دالر که ارزش دالر را در برابر ۶ همتای خود 
از جمله ین اندازه گیری می کند، پس از افت ۰.۵۹ درصدی یک شــبه، با ۰.۰۸ درصد کاهش به ۱۰۶.۲۸ رســید.یورو که مهم ترین ارز در شاخص است، 
تغییر چندانی در ۱.۰۲۰۲۵ دالر داشــت اما پس از یک جهش ۰.۸۲ درصدی یک شــبه به آن دست یافت.استرلینگ پس از صعود ۱.۰۶ درصدی در روز 

چهارشنبه با ۰.۰۸ درصد افزایش به ۱.۲۱۶۷۵ دالر رسید.

دالر جهانی تسلیم شدروزهای طالیی طال فرا رسید

اقتدار بانک  مرکزی در تصمیمات اقتصادی بیشتر است
 با سرکوب تقاضا جلوی ورود نقدینگی به بازار سرمایه را گرفتند

یک کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: معتقدم دلیل آن، تصمیم دولتمردان و مسئوالن سازمان بورس برای خاموش کردن عطش تقاضا بود تا بتوانند از شکل گیری تهاجم 
نقدینگی به بازار سرمایه جلوگیری کنند و در حقیقت این تصمیم گذر از خطوط قرمزی بود که وقایع سال ۹۹ را تکرار نکند.فردین آقابزرگی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنا درباره آثار افزایش نرخ سود بین بانکی در بازار سرمایه اظهار داشت: نرخ سود بین بانکی از ۶ ماهه دوم سال گذشته از ۱۸ درصد، امروز در آستانه عبور از ۲۱ درصد قرار 
گرفته است. اگر نگاه تک بعدی داشته باشیم قاعدتا نمی توان در ریشه یابی شکل گیری وضعیت امروز بازار سرمایه به یک یا دو عامل برسیم و عوامل متعددی از جمله بی ثباتی 
در تصمیمات اقتصادی و تصمیمات اثرگذار در اقتصاد، افزایش نرخ بهره بین بانکی،  سررسید و استمهال اوراق بدهی که به روایتی گفته می شود باز خرید می شوند اما در واقعیت 
این گونه نیست و به طور دقیق مفهوم استمهال را دارد چراکه پولی به چرخه  بازار سرمایه برنمی گردد از جمله عوامل مهم در ایجاد وضعیت امروز بازار سرمایه است.   وی ادامه 
داد: همچنین یکســری تصمیمات اقتصادی دیگر مانند وضع عوارض صادرات و واردات، قطعی برق، رشــد بازار موازی در این وضعیت بازار سرمایه اثرگذار بودند.این کارشناس 
اقتصادی با اشاره به نحوه اثرگذاری قطعی برق در بازار سرمایه تاکید کرد: باید توجه داشته باشیم که قطعی برق سود صنایع و شرکت ها را کاهش داده است و در گزارش سه 
ماهه شرکت های سیمانی و فوالدی به طور مشهود می بینیم که یکی از دالیل افت عملکردها نسبت به مدت مشابه، همین موضوع قطعی برق بوده است.آقابزرگی گفت: نکته 
مهم این است که ۴ ماه را در سال پشت سر گذاشتیم و شاهد نوساناتی در بازار سرمایه بودیم؛ در دو ماه ابتدای سال  شاخص کل ۱۷ درصد بازدهی کسب کرد و شاخص هم 
وزن هم تا ۳۰ درصد بازدهی داشت اما باید دید چه اتفاقی افتاد که در دو ماه بعد شاخص کل به بازدهی ۷.۵ درصد و شاخص هم وزن به کمتراز ۱۵ درصد رسید و کاهش پیدا 
کرد.   وی با اشاره به دلیل افت بازار سرمایه در دو ماه دوم سال تاکید کرد: معتقدم دلیل آن، تصمیم دولتمردان و مسئوالن سازمان بورس برای خاموش کردن عطش تقاضا بود 
تا بتوانند از شکل گیری تهاجم نقدینگی به بازار سرمایه جلوگیری کنند و در حقیقت این تصمیم گذر از خطوط قرمزی بود که وقایع سال ۹۹ را تکرار نکند. اساسا به همین 
دلیل در خردادماه از ســوی دولت ۱۰ هزار میلیارد تومان عرضه اوراق بدهی در بازار اول انجام شــد و شاهد عرضه های اولیه پی در پی دولت در بورس و فرابورس بودیم. البته 
هر چند ۳ الی ۴ هزار میلیارد تومان عددی برای بازار سرمایه نیست که بخواهد بازار را تحت تاثیر بگذارد اما این روند نشان می دهد که سیاستی مبنی بر سرکوب تقاضاهایی 
که تمایل وارد کردن نقدینگی به بازار سرمایه دارند را گرفته اند.این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اثر افزایش نرخ بهره بین بانکی گفت: افزایش نرخ بهره بین بانکی یکی از 
عوامل آشفتگی امروز بازار سرمایه است که البته نسبت به سایر عوامل اثر کمی داشته چراکه رابطه معکوسی با نرخ  بازده مورد انتظار دارد و موجب افزایش این نرخ می شود اما 
نکته مهم این است که ما شاهد بی ثباتی تصمیمات اقتصادی هسیتم و در حالی که وزیر اقتصاد اعالم می کند با انجام عملیات بازار باز ساز وکاری فراهم کردیم که نرخ بهره بین 
بانکی از ۲۰ درصد تجاور نکند و گذر نرخ سود بین بانکی از این عدد، نشان می دهد که بانک مرکزی در تصمیمات اقتدار و سلطه بیشتر و کامل تری نسبت به بازار سرمایه دارد 
و بالفاصله که دید در معرض تهدید خروج نقدینگی از شبکه بانکی قرار گرفته، نرخ بهره بین بانکی را با نیت مهار تورم، افزایش داد.آقابزرگی ادامه داد: این در حالی است که با 
افزایش نرخ بهره بین بانکی، بهای تمام شده تولید افزایش پیدا می کند و این نمی تواند گزینه اولی برای کنترل نرخ تورم باشد.      وی ادامه داد: معتقدم اثر افزایش نرخ بهره 
بین بانکی بر بازار سرمایه از طریق نوسان و تالطم های ناشی از بی ثباتی تصمیمات اقتصادی خود را نشان می دهد و اثر روانی دارد. از سوی دیگر اقدام بانک مرکزی در افزایش 
نرخ سود بین بانکی برای حفظ نقدینگی در شبکه بانکی است که با عنوان مهار تورم مطرح کرده اند.   این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: معتقدم از دالیل مهم در ریزش بازار 
سرمایه نسبت به بازارهای موازی  نداشتن حامی و نبود تشکل های خود انتظام به معنای نبود وجود تشکل های حقیقی نهادهایی است که بتوانند خواسته سهام داران را مانند 
انجمن هایی خودرویی تا مجمع تشخیص مصلحت پیش ببرند و به کرسی بنشانند. دقیقا بانک ها هم تا دیدند در معرض تهدید خروج نقدینگی قرار دارند نسبت به افزایش نرخ 
بهره بین بانکی اقدام کردند اما در بازار سرمایه نتیجه نبود تشکل های خود انتظام صنفی برای پیگیری مطالبات و جلوگیری از آسیب های احتمالی، این بوده که شاهد یاس در 

بازار سرمایه و خشکاندن انگیزه های تامین مالی از طریق بازار سرمایه هستیم.
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گزیده خبر

سناتور آمریکایی: 
زلنسکی به خاطر بایدن به آرامی در حال 

شکست خوردن است
یکی از نماینــدگان حزب جمهوری خواه آمریکا عنــوان کرد که رئیس جمهور 
اوکراین به آرامی شکســت خواهد خورد چراکــه بایدن تنها تجهیزات حداقلی 
به اوکراین می دهد تا این کشــور ســقوط نکند.به گزارش ایسنا، مایکل والتز، 
نماینــده حزب جمهوری خواه آمریکا در گفت وگویی تلویزیونی گفت: اروپایی ها 
باید ســطح کمک خود به اوکراین را افزایش دهند و باید به تعهداتشــان عمل 
کنند چراکه وعده های زیادی داده اند، اما به تعهدهای کمی عمل کرده اند. آنچه 
ولودیمیر زلنســکی، رئیس جمهوری اوکراین از آن واهمه دارد این اســت که با 
فرارسیدن ماه های زمستانی، اروپا بیشتر به نفت و گاز روسیه وابستگی پیدا کند.

وی در ادامه گفت: زلنسکی دارد می بازد چراکه دولت بایدن تنها به مقدار کافی 
تجهیزات به اوکراین می دهد تا ســقوط نکند و آنقدری نمی دهد تا حمله کنند. 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه ارتشش را ترمیم می کند و گفته است 

در سال های آتی نیز این کار را تکرار خواهد کرد.

سناتور آمریکایی: 
زلنسکی به خاطر بایدن به آرامی در حال 

شکست خوردن است
یکی از نماینــدگان حزب جمهوری خواه آمریکا عنــوان کرد که رئیس جمهور 
اوکراین به آرامی شکســت خواهد خورد چراکــه بایدن تنها تجهیزات حداقلی 
به اوکراین می دهد تا این کشــور ســقوط نکند.به گزارش ایسنا، مایکل والتز، 
نماینــده حزب جمهوری خواه آمریکا در گفت وگویی تلویزیونی گفت: اروپایی ها 
باید ســطح کمک خود به اوکراین را افزایش دهند و باید به تعهداتشــان عمل 
کنند چراکه وعده های زیادی داده اند، اما به تعهدهای کمی عمل کرده اند. آنچه 
ولودیمیر زلنســکی، رئیس جمهوری اوکراین از آن واهمه دارد این اســت که با 
فرارسیدن ماه های زمستانی، اروپا بیشتر به نفت و گاز روسیه وابستگی پیدا کند.

وی در ادامه گفت: زلنسکی دارد می بازد چراکه دولت بایدن تنها به مقدار کافی 
تجهیزات به اوکراین می دهد تا ســقوط نکند و آنقدری نمی دهد تا حمله کنند. 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه ارتشش را ترمیم می کند و گفته است 

در سال های آتی نیز این کار را تکرار خواهد کرد.

شکل گیری یک حزب سیاسی جدید در آمریکا
ده ها تن از مقامات ســابق جمهوری خواه و دموکــرات آمریکایی با هدف جلب 
نظر میلیون ها رای دهنده که به گفته آنها از سیســتم دو حزبی ناکارآمد آمریکا 
دلزده هستند، از تشکیل حزب سیاسی ملی سوم خبر دادند.به گزارش ایسنا، به 
نقل از خبرگزاری رویترز، این حزب جدید که »رو به جلو« خوانده می شود، در 
ابتدا ریاست مشــترک اندرو یانگ، نامزد سابق دموکرات برای انتخابات ریاست 
جمهوری و کریســتین تاد ویتمن، فرماندار ســابق جمهوری خواه نیوجرسی را 
خواهد داشــت.اعضای موســس حزب به رویترز گفتند که امیدوارند این حزب 
به یک جایگزین مناســب برای احزاب جمهوری خواه و دموکرات که بر سیاست 
ایاالت متحده تسلط دارند، تبدیل شود. دو رکن پلتفرم حزب جدید عبارتند از 
»تقویت مجدد یک اقتصاد منصفانه و شــکوفا« و »ارائه انتخاب های بیشــتر به 
آمریکایی ها در انتخابات، اعتماد بیشــتر به دولتی که کار می کند و حرف های 
بیشــتری در مورد آینده ما«.رهبران این حزب در پاییز امســال مجموعه ای از 
رویدادها را در ده ها شــهر برگزار خواهند کرد تا پلتفرم خود را گســترش داده 
و حمایت کســب کنند. آنها در ۲۴ سپتامبر در هیوستون میزبان یک ضیافت 
رســمی خواهند بود و اولین همایش ملی این حزب در تابستان آتی در یکی از 

شهرهای مهم ایاالت متحده خواهد بود.

کاخ سفید: 
خود پلوسی درباره سفر به تایوان تصمیم 

می گیرد
هماهنگ کننده استراتژیک شورای امنیت ملی کاخ سفید گفت که تصمیم گیری 
درباره سفر نانسی پلوسی به تایوان بر عهده خود این رئیس مجلس نمایندگان 
آمریکاســت.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری اســپوتنیک، جان کربی، 
هماهنگ کننده استراتژیک شورای امنیت ملی کاخ سفید در پاسخ به اینکه آیا 
کاخ سفید معتقد است که نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا باید 
به تایوان سفر کند یا خیر گفت: این سیاستمدار خودش درباره سفر تصمیماتش 
را  می گیرد.کربی چهارشنبه گفت:  او هر کجا که بخواهد برود، ما حقایق، شرایط 
زمینه، تجزیه و تحلیل و واقعیت های ژئوپلیتیکی که او با آنها روبرو خواهد شد، 
ارائه می دهیم. وظیفه ما اطالع رســانی به روند تصمیم گیری اوست و ما این کار 
را انجام می دهیم. خود رئیس مجلس نمایندگان تصمیمات را می گیرد.پیشــتر 
سخنگوی وزارت دفاع آمریکا به اسپوتنیک گفت که درباره هرگونه سفر احتمالی 
اعضای کنگره به ویژه ســفر احتمالی پلوسی به تایوان اظهارنظر نمی کند.روابط 
ایاالت متحده و چین اخیراً به دلیل برنامه های پلوســی برای سفر به تایوان در 
هفته های آینده تیره شــده اســت. چین بارها از ایاالت متحده به دلیل حفظ 
تماس های رسمی با تایوان انتقاد کرده و گفته است که چنین اقداماتی حاکمیت 
و تمامیت ارضی چین را نقض می کند و باعث بی ثباتی در این منطقه می شود.

در همین حال جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا به تازگی گفت که ارتش ایاالت 
متحده این سفر را ایده خوبی نمی داند. پلوسی به دلیل نگرانی های امنیتی، در 
مواجهه با پرسشــی درباره سفر احتمالی به تایوان از اظهارنظر در مورد هرگونه 

برنامه سفر خودداری کرد.

ترامپ: 
از سی ان ان و دیگر رسانه ها شکایت 

می کنم
رئیس جمهوری ســابق آمریکا می خواهد از شبکه 
خبری ســی ان ان و دیگر رسانه ها که به گفته او در 
جریان انتخابات ریاســت جمهوری ۲۰۲۰ ادعاهای 
او درباره تقلب را رد کردند، شکایت کند.به گزارش 
ایســنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری پیشین آمریکا در نامه ای که جیم تراستی، وکیلش منتشر 
کرد، گفت: من به ســی ان ان اطــالع  داده ام که قصد دارم به خاطر اظهارات 
مکرر افتراآمیز آنهــا علیه خودم طرح دعوی کنــم.او افزود: من همچنین 
اقداماتی را علیه ســایر رسانه هایی که مرا بدنام کرده و مردم را در خصوص 
شواهد قاطع از تقلب در سراسر انتخابات ۲۰۲۰ فریفتند، آغاز خواهم کرد.
ایــن نامه ۲۸۲ صفحه ای به تاریــخ ۲۱ ژوئیه به کریس لیخت، مدیر عامل 
ســی ان ان ارسال شد و از این شبکه خبری خواست »فوراً مطالب دروغین و 
افتراآمیز را حذف« و اصالحیه صادر کند.در این نامه آمده اســت: سی ان ان 
بدون در نظر گرفتن اعتقاد واقعی رئیس جمهور ترامپ به اظهاراتش، مقاالت 
متعددی را منتشــر کرده که او را »دروغگو« و تدارکات چی »دروغ بزرگ« 
توصیف می کند.این در حالیســت که ترامپ بــه دنبال انتخابات ۲۰۲۰ که 
مدعی تقلب انتخاباتی شــد و آن را عامل شکست مقابل جو بایدن دانست، 
ده ها شکایت را در دادگاه ها به جریان انداخت و یکی پس از دیگری شکست 
خورد. در برخی از موارد، قاضی این دادگاه ها از سوی شخص ترامپ منصوب 
شــده بود.در این نامه ده ها نمونه از اخبار سی ان ان ذکر شده که بسیاری از 
آنها مربوط به پوشش این شبکه از ادعاهای مکرر این رئیس جمهوری سابق 
مبنی بر تقلب در انتخابات ریاســت جمهوری ۲۰۲۰ است. طبق این نامه، 
ســی ان ان مکرراً از اصطالحاتی درباره ترامپ استفاده کرده و ادعاهای او را 
»دروغ، روایت های نادرست و نظریه های بی اساس« می خواند.نشریات خبری 
مختلفی به طور معمول به ادعاهای ترامپ در مورد انتخابات ۲۰۲۰ به عنوان 
»بی اساس« یا »دروغ« اشاره کرده اند، اما این رئیس جمهوری سابق از دیرباز 
با سی ان ان اختالفاتی داشته و اغلب از پوشش خبری آنها به عنوان »اخبار 
جعلی« یاد می کند.ترامپ در نامه خود گفته است: من هرگز از مبارزه برای 

حقیقت و برای آینده کشورمان دست نمی کشم!

اعالم نامزدی بایدن برای انتخابات ۲۰۲۴
کاخ ســفید از تصمیــم رئیس جمهوری آمریکا برای نامــزدی در انتخابات 
۲۰۲۴ به رغــم مخالفت ۷۵ درصدی حامیان دموکرات خبر داد.به گزارش 
ایلنا، کاخ ســفید اعالم کرد که »جــو بایدن«، رئیس جمهوری آمریکا قصد 
دارد برای دومین بار در انتخابات ۲۰۲۴ نامزد شــود، این در حالی اســت 
که نظرسنجی ها نشان می دهد ۷۵ درصد از حامیان دموکرات نمی خواهند 
او را در میان نامزدها ببینند.»کارن ژان پی یر« ســخنگوی کاخ ســفید روز 
گذشــته -چهارشنبه- در یک کنفرانس مطبوعاتی درباره نتایج نظرسنجی 
انجام شــده توسط سی ان ان مبنی بر اینکه تنها ۲۵ درصد از رای دهندگان 
حــزب دموکرات از نامزدی بایدن حمایت می کنند، تاکید کرد که بایدن به 

رغم این موضوع نامزد انتخابات ۲۰۲۴ خواهد شد. 

نیویورک تایمز:

 ایران به یک بازیگر جهانی در صادرات پهپاد تبدیل شده است
یــک روزنامه آمریکایی به نقل از کارشناســان نوشــته ایران به 
یــک بازیگر جهانی در صــادرات پهپاد تبدیل شــده و در حال 
افزایش نفوذ خود در مناطقی فراســوی خاورمیانه )غرب آسیا( 
اســت.به گزارش فارس، یک روزنامه آمریکایی مدعی شده ایران 
فــروش فناوری های پهپادی به کشــورهایی در خارج از منطقه 
خاورمیانه )غرب آســیا( را افزایش داده و در تالش است به یک 
بازیگر بین  المللی برای عرضه این محصوالت تبدیل شود.روزنامه 
نیویورک تایمز نوشــته ایران در سال های گذشته »پیشرفت های 
مســتمری« در زمینه طراحی و تولید پهپادهای نظامی داشته و 
انتقال این پهپادها به کشورهایی در فراسوی خاورمیانه را افزایش 
داده اســت.نیویورک تایمز ادعا کرده ایران در تالش برای افزایش 
نفوذ جهانی خود اکنون در تالش است پهپادهای نظامی پیشرفته 
خودش را در اختیار کشــورهای دیگر، از جمله کشورهای تحت 
تحریم مانند ونزوئال و ســودان قرار دهد. نیویورک تایمز نوشــته 
این ادعا به گزارش های منتشرشــده در رسانه های ایران، تصاویر 
ماهواره ای و اظهارات کارشناســان دفاعی در داخل و خارج ایران 
مستند است. نیویورک تایمز نوشــته است: »این موضوع به یک 
منبع مهم برای تأمین سرمایه و نفوذ سیاسی برای ایران تبدیل 
شده که در حال دست و پنجه نرم کردن با محدودیت های مالی 
وضع شــده از ســوی آمریکا اســت.«مطابق این گزارش، روسیه 
اکنون یکی از مشــتری های بالقوه ایران است. مقام های آمریکا 
در هفته های گذشته مدعی شده اند مسکو قصد دارد برای تقویت 
زرادخانه جنگی اش در نبرد علیه اوکراین اقدام به خریداری صدها 
پهپاد از ایران کند.  با وجــود این، وزارت خارجه ایران گفته که 
همکاری نظامی میان ایران و روسیه به قبل از آغاز جنگ اوکراین 
برمی گردد.»سث فرانتزمن«، یک تحلیلگر دفاعی صهیونیست که 

در قدس اشــغالی مستقر است به نیویورک تایمز گفت: »ایران به 
طرز فزاینده ای در حال تبدیل شدن به یک بازیگر جهانی از لحاظ 
صادرات پهپاد اســت. این واقعیت کــه پهپادهای جدیدتر مانند 
مهاجر ۶ اکنون در مناطقی مانند شــاخ آفریقا مشاهده می شوند 
نشان می دهند که کشورها این پهپادها را تغییردهنده معادالت 
بازی می بینند.«این تحلیلگر مســائل دفاعی گفته که پهپادهای 

ایران قدرت شگفت انگیزی دارند، ضمن آنکه نسبت به مدل های 
دیگر در بازار ارزان قیمت ترند و پیشرفتگی شان هم رو به افزایش 
اســت.مطابق این گزارش، ایران ساخت پهپاد را در دهه ۱۹۸۰ و 
در زمان جنگ با عراق آغاز کرد. روزنامه آمریکایی نوشته تهران 
علی رغم تحریم های فلج کننده ای که به بهانه مسائل هسته ای و 
موشکی علیه این کشور تحمیل شده توانسته مجموعه وسیعی از 

پهپادهای نظامی برای استفاده های شناسایی و تهاجم را بسازد.
برنامه پهپادی ایران طی سال های گذشته به یکی از دغدغه های 
اصلی اســرائیل و آمریکا تبدیل شــده است. مقام های آمریکایی 
در ماه های گذشــته گفته اند که توان پهپادی ایران موجب شده 
آمریــکا برای اولین بار برتری در عرصــه هوایی در منطقه غرب 
آسیا را از دست بدهد.نیویورک تایمز نوشته ایران رقبای سرسختی 
مانند ترکیه به عنوان سازنده پهپاد بیرقدار TB۲ دارد که توسط 
کشورهایی مانند آذربایجان، پاکستان و اتیوپی خریداری می شوند 
و اوکراین هم در جنگ علیه روســیه از آنها استفاده کرده است.

تحلیلگران می گویند ممنوعیت تســلیحاتی سازمان ملل متحد 
برای جلوگیری از خرید و فروش ســالح از ســوی ایران در سال 
۲۰۲۰ منقضی شد. این اقدام با اعتراض شد ایاالت متحده روبرو 
شد که خواستار تمدید این ممنوعیت بود. نیویورک تایمز نوشته 
رفع ایــن ممنوعیت، یکی از موانع حقوقی مهــم برای صادرات 
پهپاد از ســوی ایران را برداشت. یکی از نخستین نشانه ها درباره 
آماده شــدن ایران برای رفع این ممنوعیت، اواخر آگوست سال 
گذشته پدیدار شد. در اتیوپی، همزمان با آغاز جنگ میان دولت 
و نیروهای شورشــی، نخســت وزیر اتیوپی در حال بازدید از یک 
پایگاه نظامی بود. در پشت یکی از تصاویر مربوط به نخست وزیر، 
پهپاد مهاجر ۶ ســاخت ایران قابل مشــاهده بود.دیپلمات های 
غربی در مصاحبه با نیویورک تایمز تأیید کردند که اتیوپی اقدام 
به خریداری پهپاد از ایران کرده اســت. این موضوع، اکتبر سال 
گذشــته که وزارت خزانه داری تحریم های جدیدی علیه برنامه 
پهپادی ایران وضع کرد آشکارتر شد.در ماه فوریه، بنی گانتز، وزیر 
جنگ رژیم صهیونیستی گفت که پهپاد مهاجر ۶ از سوی ایران به 

ونزوئال هم فروخته شده است.

گفت وگوی  در  چیــن  رئیس جمهور 
تلفنی با جو بایدن، همتای آمریکایی  
خود درباره مساله تایوان به وی هشدار 
داد که بــا آتش بازی نکند.به گزارش 
ایســنا، به نقل از خبرگزاری شینهوا، 
شی جین پینگ، رئیس جمهور چین 
گفت: پکن قاطعانه با مداخله در امور 
تایــوان مخالف اســت و از حاکمیت 
خود بر آن دفــاع خواهد کرد.رئیس 
جمهور چین بر عــزم دولت و مردم 
کشــورش برای حفاظت از حاکمیت 
و تمامیت ارضی کشــور تاکید کرد.
وی گفت:«کســانی که با آتش بازی 
می کنند فقط می سوزند و امیدوارم 
طــرف آمریکایــی این را بــه وضوح 
ببیند.«رســانه هــای دولتــی چین 
گزارش دادند که شی به بایدن گفته 

است که ایاالت متحده باید به »اصل 
چین واحد« پایبند باشــد.کاخ سفید 
هم اعالم کرد که بایــدن به همتای 

چینی خود گفته است سیاست ایاالت 
متحده در مــورد تایوان تغییر نکرده 
است و واشنگتن به شدت با هر گونه 

»تالش یکجانبه برای تغییر وضعیت 
موجــود یا تضعیف صلــح و ثبات در 

سراسر تنگه تایوان »مخالف است.
پیــش از این رســانه ها از حرکت ناو 
هواپیمابر هســته ای آمریــکا به نام 
»رونالد ریگان« به سمت دریای چین 
جنوبی خبر داده و احتمال دادند این 
نا.و به سمت تنگه تایوان حرکت کند.

این پنجمین تمــاس تلفنی رهبران 
آمریکا و چین و در شرایطی است که 
نگرانی ها درباره احتمال ســفر رئیس 
مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان باال 
گرفته است.براساس بیانیه ای که کاخ 
سفید منتشر کرد، گفت وگوی تلفنی 
شــی و بایدن دو ساعت و ۱۷ دقیقه 
به طول انجامید و در ساعت ۱۴ و ۵۰ 
دقیقه به وقت گرینویچ به پایان رسید.

شی جینپینگ خطاب به بایدن: 

با آتش بازی نکن!

مشــاور امنیت ملی دولت انگلیس در سخنرانی برای یک 
اندیشــکده آمریکایی درباره افزایش احتمال جنگ اتمی 
در جهان هشــدار داد.به گزارش فارس، »استفن الوگُرو« 
مشــاور امنیت ملی دولت انگلیس با اشــاره به تشــدید 
تنش ها در روابط غرب با روســیه و چین، درباره افزایش 

احتمال تهدید »جنگ اتمی در جهان« صحبت کرد.
دولت انگلیس در صفحه اینترنتی خود گزارشــی درباره 
سخنرانی مشــاور امنیت ملی این کشــور در اندیشکده 
آمریکایی »مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی« منتشر 
کــرد.وی در ابتدای این ســخنرانی گفــت: »من باید با 
صحبت در مورد جنگ در اوکراین شــروع کنم. ما اخیرا 
نقطه عطف وحشــتناک ۱۵۰ روزه را پشت سر گذاشتیم 
که پوتین این جنگ غیرقانونی و فاقد توجیه را آغاز کرد 
و رنج بی شــماری را به مردم بی گناه اوکراین وارد کرد«.

مشاور امنیت ملی دولت انگلیس مدعی شد: »من از این 
موضوع نگرانم که ایــن درگیری با الگوی رفتار عمدی و 
بی پروای روســیه برای تضعیف ســاختار امنیت جهانی 
مطابقت داشته باشد. این الگویی است که الحاق غیرقانونی 
کریمه، استفاده از تسلیحات شیمیایی و رادیولوژیکی در 
خاک بریتانیا و تخلفات مکرری  که باعث فروپاشی پیمان 
منع موشک های هســته ای میان برد )پیمانINF ( شد را 
شامل می شود«.طبق این گزارش، استفن الوگُرو در ادامه 
درباره خطر فزاینده مواجهه اتمی با روســیه و چین، در 
بحبوحــه از بین رفتن کانال های ارتباطی محرمانه که به 

حفظ صلح در طول جنگ ســرد کمک کرد، هشدار داده 
است.مشــاور امنیت ملی انگلیس در این سخنرانی که به 
صورت مجازی انجام شد، گفته که فقدان گفت وگو )میان 
کشورهای غربی با روسیه و چین( در زمانی اتفاق می افتد 
که نه تنها »طیف وسیع تری« از خطرات راهبردی  وجود 
دارد، بلکه در نتیجه پیشــرفت های علم و فناوری، تکثیر 
تســلیحات و افزایش رقابت در عرصه هایــی مانند فضا، 
»مسیرهای تشــدید تنش« بیشتری در روابط فی مابین 
آنها وجود دارد.به گفته این مقام ارشــد لندن، دو بلوک 
یکپارچه جنگ ســرد یعنی اتحاد جماهیر شوروی و ناتو 
توانستند به درک مشــترکی از دکترین مربوط به خطر 
جنگ اتمی برسند که اما چنین درکی امروزه وجود ندارد.

مشــاور امنیت ملی دولت انگلیس که کشــورش یکی از 
کشورهای دارنده سالح اتمی است، در ادامه این نشست 

برای تاکید بــر مبهم بودن وضعیت جــاری در رابطه با 
ســالح اتمی در جهان پای ایران و کره شــمالی را وسط 
کشید.اســتفن الوگُرو با تاکید بر فضای مبهم موجود در 
جهان درباره دکترین اتمی مدعی شد: »دکترین )کنونی 
اتمی( در مســکو و پکن، مات و مبهم است چه برسد به 
پیونگ یانگ یا تهران«.به گفته او، در دوره جنگ ســرد 
درک متقابل دو اردوگاه متخاصم غرب و شرق به اطمینان 
یافتن از اینکه جهان وارد یک جنگ اتمی نشــود، کمک 
کرد.مشــاور امنیت ملی انگلیس تصریح کرد: »این به هر 
دوی ما اعتماد به نفس باالتری داد که راه خود را به سمت 
جنگ اتمی اشتباه محاســباتی نخواهیم کرد. امروز ما با 
دیگرانی که ممکن است در آینده ما را تهدید کنند به ویژه 
در مورد چین، پایه های مشــابهی نداریم«.این مقام عالی 
رتبه لندن در نشست اندیشکده مرکز مطالعات راهبردی 
و بین المللی، بدون اشاره به برنامه اتمی انگلیس و آمریکا 
شروع به اتهام زنی علیه برنامه اتمی چین و دیگر کشورها 
زد. استفن الوگُرو نسبت به گسترش سالح های اتمی در 
کشورهای »ســرکش« و همچنین توسعه سریع چنین 
تسلیحاتی در میان قدرت های اتمی تایید شده ابراز نگرانی 
کرد. وی همچنین گفت که انگلیس درباره مدرن ســازی 
زرادخانه اتمی چین، »نگرانی های آشکار« دارد.این مقام 
ارشــد امنیتی انگلیس در بخش اعظم سخنرانی خود به 
موضوع اوکراین اشاره های زیادی داشت و خواستار تقویت 

فشارهای کشورهای غربی علیه روسیه شد.

جنگ اتمی در راه است؟

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست هفتگی خود گفت:آماده بازگشت به توافق هسته ای هستیم، با این فرض که ایران نیز همین 
کار را انجام دهد.به گزارش مهر، »ند پرایس«، ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره از سرگیری مذاکرات هسته ای با ایران گفت: »بر 
اساس پیشنهادی که توسط کمیسر عالی اتحادیه اروپا ارائه شده است، ما باردیگر در ارتباط خواهیم بود و مستقیماً با شرکای اروپایی خود در این مورد در تماس و در حال 
بررســی پیشنهادات هســتیم و هرگونه بازخوردی را مستقیماً به متحدان اروپایی خود خواهیم رساند.«سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ادامه گفت: »درک ما این است که 
پیشنهادی که آقای بورل ارائه کرد بر اساس توافقی است که روی میز بوده است و قباًل به سختی در ۱+۵ مذاکره شده و از ماه مارس آماده پذیرش آن بوده ایم.«با وجود آنکه 
سیاســت دولت بایدن در برابر ایران در ادامه رویکرد ضدایرانی دیگر رؤســای جمهور پیشین آمریکاست و واشنگتن همچان به اعمال تحریم های غیرقانونی دوران ترامپ علیه 
ایران ادامه می دهد، اما سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ادعا کرد که این کشور عامل توقف در مذاکرات هسته ای نبوده است. پرایس همچنین ادعا کرد: »یک کشور بوده که از 
بازگشت به پایبندی به برجام جلوگیری کرده است و آن ایران است. ما به صراحت اعالم کرده ایم که آماده بازگشت به توافق هسته ای هستیم، با این فرض که ایران نیز همین 

کار را انجام دهد. ما این را علناً اعالم کرده ایم و این پیام را به صورت خصوصی، اگرچه غیر مستقیم، به ایرانی ها رسانده ایم.«

 

رهبر کره شمالی گفت که پیونگ یانگ برای هرگونه درگیری نظامی با ایاالت متحده آمریکا کامال آمادگی دارد.به گزارش مهر، 
کیم جونگ اون رهبر کره شمالی همسایه جنوبی خود را به انهدام ارتش آن در صورت ماجراجویی خطرناک علیه پیونگ یانگ 
تهدید کرد.بر اساس این گزارش، رهبر کره شمالی در مراسمی به مناسبت شصت و نهمین سالروز آتش بس که منجر به توقف 
جنگ کره شد، گفت: به دولت کره جنوبی هشدار می دهیم که در صورت هرگونه ماجراجویی خطرناک، ارتش آن را نابود خواهیم 

ساخت.وی افزود: اگر رژیم کره جنوبی و اشخاص باندهای نظامی آن به فکر اقدام نظامی علیه ما باشند و فکر کنند که می توانند بخشی از توان نظامی ما را به شکل 
پیشدستانه و بر اساس امکانات یا روش های نظامی معین محدود یا تخریب نمایند، در اشتباه هستند.رهبر کره شمالی در عین حال افزود که پیونگ یانگ کاماًل برای 
هرگونه درگیری نظامی با ایاالت متحده آمریکا آمادگی دارد.پیونگ یانگ پیش از این تهدید کرده بود که ایاالت متحده آمریکا و کره جنوبی در صورتی که اقدامات 
خصمانه خود از جمله تمرین های نظامی مشترک را متوقف نکنند با چالش های امنیتی بی سابقه ای مواجه خواهند شد.»چوی جین« معاون رئیس انستیتوی صلح 
و خلع سالح که یک مرکز پژوهشی تحت مدیریت وزارت امور خارجه کره شمالی گفت: اگر ایاالت متحده آمریکا و متحدانش درگیری نظامی با ما را انتخاب کنند 
از لحاظ امنیتی با عدم ثبات بی سابقه ای مواجه خواهند شد.وی همچنین افزود که تمرین های نظامی مشترک بین واشنگتن و سئول طی سال جاری شبه جزیره 

کره را به سمت جنگ می کشاند.

واشنگتن: 

به صراحت اعالم کردیم که آماده بازگشت به توافق 
هسته ای هستیم

کره شمالی:

 آماده درگیری نظامی با آمریکا هستیم
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پژوهشــگران آمریکایی، یک مدل هوش مصنوعی ابــداع کرده اند که 
می تواند آلزایمر را پیش از آغاز ظهور نشانه های آن تشخیص دهد.

به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل، یک مدل جدید هوش مصنوعی 
قادر است با بررسی داده های تصویربرداری مغزی، شرایط سالمت روان 
را ارزیابی کند تا الگوهای مرتبط با اوتیســم، اســکیزوفرنی و آلزایمر 
را بیابــد. این مدل هوش مصنوعی می تواند کار خــود را پیش از آغاز 
نشــانه های بیماری انجام دهد.این مدل ابتدا با تصاویر مغز بزرگساالن 
سالم و سپس با تصاویر مغز افراد مبتال به مشکالت روانی آموزش داده 
شد تا بتواند تغییرات کوچکی را که چشم انسان به آنها توجه نمی کند، 
تشخیص دهد.این برنامه رایانه ای پیچیده توسط گروهی از پژوهشگران 
»دانشگاه ایالتی جورجیا« )Georgia State( ساخته شده است و به گفته 
آنها شــاید روزی بتواند آلزایمر را در ۴۰ ســالگی یک فرد تشــخیص 
دهد؛ یعنی حدود ۲۵ ســال پیش از شــروع نشانه های بیماری. ابتالی 
زودهنگام به چنین بیماری هایی، بیماران را وادار می کند تا درمان هایی 
را دریافت کنند که فشار بیماری روانی را کاهش می دهد.هوش مصنوعی 
با مجموعه بزرگی از داده هــای مربوط به بیش از ۱۰ هزار نفر آموزش 
داده شد تا تصویربرداری »تشدید مغناطیسی کارکردی« یا اف ام آرآی 
)fMRI( را درک کند که فعالیت مغز را با تشخیص تغییراتی در جریان 
خون مورد بررســی قرار می دهد.هنگامی که هوش مصنوعی توانست 
اف ام آرآی اولیه را بخواند، پژوهشگران آن را با مجموعه داده های مربوط 
به بیــش از ۱۲۰۰ نفر تغذیه کردند که به بیماری های روانی شــامل 

اوتیسم، اسکیزوفرنی و آلزایمر مبتال بودند.

ایسنا/خراســان رضوی طبق داده های جدید، محققان برای راه اندازی 
اولین آزمایش انسانی آدامسی آماده می شوند که این آدامس آزمایشی، 
ذرات ســارس-کوو-۲ را در بزاق به دام می انــدازد و نویدبخش مهار 
انتقــال انــواع جدید ویروس اســت.به نقل از مدیــکال، این آدامس 
حاوی کپی هایی از پروتئین ACE۲ اســت که در سطوح سلولی یافت 
می شــود و ویروس کرونا از آن برای شکستن سلول ها و آلوده کردن 
آنها استفاده می کند.محققان در نشــریه Biomaterials گزارش کردند 
که در آزمایش هایــی با کمک لوله آزمایش و اســتفاده از بزاق افراد 
آلــوده به انواع دلتا یا امیکــرون، ذرات ویروس خود را به گیرنده های 
ACE۲ در آدامس متصل کردند و بار ویروســی به ســطوح غیرقابل 
تشــخیص کاهش یافت.در کارآزمایی بالینی، بیماران  کووید-۱۹ هر 
روز چهار آدامس ACE۲ به شکل قرص را به مدت چهار روز می جوند؛ 
پروتئین های »تله ویروسی ACE۲ « آدامس در سلول های مهندسی 
شــده کاهو حمل می شوند.آدامس آزمایشی دوم ساخته شده از پودر 
لوبیــا به جای ســلول های کاهو، نه تنها ذرات ســارس-کوو-۲ را در 
آزمایش های آزمایشــگاهی به دام می اندازد بلکه سویه های آنفلوآنزا 
و ســایر ویروس های کرونا که باعث سرماخوردگی معمولی می شوند 
و احتماال ســایر ویروس های دهان مانند ویروس پاپیلومای انسانی و 
ویروس هرپس را نیز به دام می اندازد.دکتر هنری دانیل از دانشــکده 
پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه پنسیلوانیا می گوید: از آنجایی که انتقال 
 ACE۲ بینی در مقایســه با انتقال دهانی ناچیز است، جویدن آدامس
و بلع پروتئین ACE۲ باید عفونت را به حداقل برساند و از بیماران در 

برابر کووید محافظت کند و از انتقال جلوگیری کند.

تشخیص آلزایمر بوسیله هوش 
مصنوعی پیش از شروع عالیم

آدامس هایی با قابلیت کاهش 
ویروس امیکرون در بزاق

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

برگزاری المپیاد شطرنج در "چنای" هند/ خبرگزاری فرانسه

معرفی نسل جدید شورلت کلرادو، پیکاپی توانمند
نزدیک به یک دهه از زمانی که شورلت نسل دوم پیکاپ میان سایز کلرادو را در نمایشگاه لس آنجلس ۲۰۱۳ معرفی کرد می گذرد و از آن 
زمان این پیکاپ ها بسیار مدرن تر، توانمندتر و زیباتر شده اند. به همین دلیل، حاال شورلت رسماً از نسل جدید کلرادو پرده برداری کرده 
تا توانایی رقابت خود را در این بخش که طی سال های اخیر توسط خودروسازان مختلفی موردتوجه قرار گرفته حفظ کند.نسل جدید 
کلرادو در طراحی مقداری از DNA سیلورادو را قرض گرفته اما این زیاد نیست و پیکاپ میان سایز شورلت همچنان هویت خاص خود را 
دارد. چراغ های جلوی باریک، جلوپنجره ای متمایز، کاپوت برآمده و طراحی مدرن قسمت عقب با پله هایی در طرفین سپر از ویژگی های 
ظاهری این پیکاپ جدید هســتند. نســل جدید کلرادو از اتاق باری ۱۵۷ سانتی متری بهره می برد که در آن شیارهای برای قرار دادن 
موتورســیکلت یا دوچرخه و یک خروجی برقی ۱۱۰ ولتی تعبیه شده است.در قسمتی داخلی نیمهٔ پایینی درب قسمت بار خودرو نیز 
محفظه ای ایمن و ضدآب برای قرار دادن اشیاء مختلف تعبیه شده است؛ اما علیرغم این ویژگی های مثبت، تنوع نسخه های نسل جدید 
کلرادو کاهش پیدا کرده است زیرا این پیکاپ حاال فقط به صورت دو کابین و با اتاق بار کوتاه به بازار عرضه خواهد شد. این در حالی است 

که نسل قبلی در نسخهٔ یک ونیم کابین و همین طور دو کابین با اتاق بار کوتاه و کشیده تولید می شد.

رونالدو در یک قدمی پیوستن به اسپورتینگ
به نظر می رســد اســپورتینگ لیسبون جدی ترین گزینه کریستیانو رونالدو برای فصل جدید است.به گزارش ایسنا و به نقل از 
اتلتیک، کریســتیانو رونالدو همچنان می خواهد تابستان امسال منچستریونایتد را پس از از دست دادن سهمیه  لیگ قهرمانان 
اروپا ترک کند. در همین راستا  مدیربرنامه ستاره فوتبال جهان در حال مذاکره با باشگاه اسپورتینگ لیسبون است.بایرن مونیخ  
و اتلتیکو مادرید او را نخواستند و طبق گزارش های  رسانه ها، او نمی خواهد در منچستریونایتد بماند. چند هفته مانده به شروع 
فصل، هنوز هیچ راه حلی برای حاشیه های پیرامون کریستیانو رونالدو برنده پنج توپ طالی جهان وجود نداشته است. ظاهرا این 
بازیکن پرتغالی به هر قیمتی می خواهد در لیگ قهرمانان اروپا بازی کند و رکوردهای گلزنی خود را افزایش دهد.طبق گزارش 
The Athletic، خورخه مندس مشاور رونالدو در حال پیدا کردن یک باشگاه جدید برای این بازیکن است و به نظر می رسد تیم 
مورد نظر اسپورتینگ لیسبون است.برای رونالدو که یک سال از قراردادش با منچستریونایتد باقی مانده است، این انتقال بازگشت 
به تیم سابق خود خواهد بود. رونالدو در دوران جوانی در اسپورتینگ، به یک بازیکن در کالس جهانی تبدیل شد. این بازیکن که 

اکنون ۳۷ سال سن دارد اولین بازی خود در لیگ قهرمانان اروپا را برای اسپورتینگ انجام داد.

 مسلماانن رما وقتی دلی بود
کلی بود مش

هک با وی گفتمی رگ 
هب رِگدابی چو می افتادم از غم

هب تدبیرش امیِد ساحلی بود
دلی همدرد و یاری مصلحت بین

ظهاِر ره اهِل دلی بود ِ
هک ِاست

ز من ضایع شد اندر کوِی جاانن
هچ دامنگیر یا رب منزلی بود

هنر بی عیِب ِحمان نیست لیکن
ز من محروم رت ِکی سائلی بود؟

رب این جاِن رپیشان رحمت آرید
هک وقتی کاردانی کاملی بود

پیشنهاد

چهره روز

کتاب جزیره
کتــاب جزیره مجموعه داســتانی از آلیســتر مک الود 
نویسنده کانادایی است که فقط شامل نُه داستان کوتاه 
از کتاب اصلی است. مابقی داستان های کتاب اصلی در 
کتابی دیگر تحت عنوان دمین بهار توسط همین مترجم 
و همین ناشــر منتشر شده است. داســتان های کتاب 
ممکن اســت در نگاه اول ارتباطی با هم نداشته باشند 
اما عناصری مانند جزیــره، ماهیگیری، کار در معدن و 
از همه مهم تر رابطه پدر و پسر همه این داستان ها را به 
هم مرتبط می کند.آلیستر مک الود در جزیره کیپ برتون 
کانادا بزرگ شــد، جایــی که نیاکاِن اســکاتلندی اش 
قرن ها پیش آنجا ساکن شــدند و بیشتِر داستان هایش 
در همان جــا می گذرد. مــک الود بــرای تامین هزینه 
تحصیالتش، هیزم شکنی و معدن کاری و ماهیگیری کرده، مشاغلی که در داستان هایش به آنها پرداخته 
است، داستان هایی تکان دهنده، با غنای عاطفی و زبانی، با درون مایه خانواده و ارتباط بین نسل ها، که، 
به گفته مایکل انداتیه )نویسنده رمان بیمار انگلیسی( »هم بومی و هم جهانی«اند. به تعبیر مجله تایم 

نیز، شخصی و جست وجوگرانه اند.در قسمتی از متن پشت جلد کتاب جزیره آمده است:
برای اینکه از جزیره تان بیرون بروید، اول باید از آب بگذرید و خیلی ها هستند که این کار را نمی کنند یا 
نمی خواهند که بکنند. اگر توی جزیره باشید، احساس تک افتادگی می کنید و حس می کنید با مردمی 
که ساکن خاک اصلی هستند متفاوتید، حتی اگر فقط چند مایل از خاک اصلی فاصله داشته باشید و 
بتوانید آن را ببینید.از آلیِستر َمک الود فقط هفده داستان کوتاه و یک رمان منتشر شده که از بهترین 
آثار ادبی کشورش به شمار می روند. آلیس مونور )که خود نویسنده ای برجسته است( درباره نوشته های 
مک الود می گوید: »سخت است بتوان کسی را تصور کرد که قادر باشد مثل آلیِستر َمک الود خواننده را 
ِسحر کند.« پیش از هرچیز شاید بد نباشد اشاره کنیم که کتاب جزیره شامل گفت وگوی فصلنامه نقد و 
بررسی کتاب اسکاتلند با آلیستر مک الود نیز می باشد که در آخر کتاب آمده است اما اگر قبل از مطالعه 
داستان های کتاب آن را بخوانید دید بهتری از ذهنیت نویسنده و نوشته های او به دست می دهد.نویسنده 
در داستان های کتاب جزیره به شدت سعی دارد از زندگی و روزگاران مردمان یک شهر کوچک بگوید، 
شــهری که مانند جزیره ای اطرافش را پهنایی وسیع از آب فرا گرفته است، جزیره ای که زمستان هایی 

بسیار سخت و طاقت فرسا دارد..

مهدی مهدوی کیا
مهــدی مهدوی کیــا )زادهٔ ۲ مرداد ۱۳۵۶، شــهر ری( 
بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران و مربی فوتبال اهل 
ایران اســت. او در باشــگاه های بانک ملی، پرسپولیس، 
بوخوم و هامبورگ، اینتراخت فرانکفورت، استیل آذین و 
داماش گیالن بازی کرده است. مهدوی کیا در سال ۲۰۰۳ 
از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا به عنوان بازیکن سال 
آسیا شناخته شــد. او هم اکنون سرمربی تیم ملی امید 
ایران می باشــد.او دو بار در فصل هــای ۲۰۰۳–۲۰۰۲ و 
۲۰۰۴–۲۰۰۳ از ســوی هواداران هامبــورگ به عنوان 
بهترین بازیکن این تیم انتخاب شد )هواداران هامبورگ 
به او لقب موشک ایرانی داده بودند. و یک بار هم از سوی 
نشــریه کیکر عنوان بهترین بال راست بوندسلیگا را به 
دست آورد. از دیگر افتخارات ورزشی مهدوی کیا انتخاب در لیست ۱۱ نفره تیم منتخب قرن هامبورگ 
می باشــد که در جشن ۱۲۵ سالگی این باشگاه اعالم شــد.مهدوی کیا در ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ و در 
فینال جام حذفی پس از شکست پرسپولیس مقابل سپاهان، از فوتبال خداحافظی کرد. از او به عنوان 
موفق تریــن لژیونر ایرانی نام می برند. مهدوی کیا همواره در دوران ورزشــی خود یکی از بازیکنان مؤثر 
در تیم ملی فوتبال ایران بود. وی با حضور در دو جام جهانی ۹۸ و ۲۰۰۶ خود را در سطح بین المللی 
مطرح کرد.]۱[ مهدی پس از بازی با کره جنوبی که در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتبال 
۲۰۱۰ آفریقــای جنوبی در حالی که ایران بازی را یک بر یک تســاوی کرد و از صعود به جام جهانی 
بازماند از تیم ملی فوتبال ایران خداحافظی کرد.وی پس از خداحافظی نامه ای را خطاب به مخالفانش 
که او را وطن فروش نامیده بودند نوشت. در نوامبر ۲۰۱۲ مؤسسه آمار و ارقام )IFFHS( اعالم کرد که 

مهدوی کیا محبوبترین بازیکن جهان در مرحله مقدماتی شناخته شده است.

فرهنگ

امیــر اشــرف آریان پور موســیقیدان و پژوهشــگر 
پیشکســوت بــه علت ایســت قلبی جــان به جان 
آفرین تســلیم کرد.به گزارش ایسنا به نقل از سایت 
خانه موسیقی، امیر اشــرف آریان پور موسیقیدان و 
پژوهشگر پیشکسوت صبح امروز به علت ایست قلبی 
جان به جان آفرین تســلیم کرد.امیراشرف آریان پور 
کاشــانی متولد ۱۳۰۷ از فارغ التحصیالن هنرستان 

موسیقی ملی و دارای دکترای موزیکولوژی بود.
این پژوهشــگر و نویسنده عرصه موسیقی همچنین 
دارای مدرک دکترای ادبیات و مدیریت ازدانشــگاه 
تهران بود.آریان پور در رشته پژوهش و آموزش هنر 
نیز تحصیل کرد و یکی از شناخته شده ترین مدرسان 
هنر در مراکز علمی و آموزشی ایران به شمار می رفت.وی به همراه همسرش پری ثمر در زمینه 
آموزش و اجرای اپرا در ایران فعالیت داشت و آثار ارزشمندی در حوزه های مختلف موسیقی ارائه 
داده است.دکتر امیراشرف آریان پور نزدیک به دو دهه قبل در جشن خانه موسیقی به پاس یک 
عمر فعالیت پژوهشی و علمی تندیس خانه را دریافت کرد.مراسم تشییع و تدفین این موسیقیدان 

روز یکشنبه ۹مردادماه در قطعه هنرمندان بهشت زهرا برگزار خواهد شد.

امیر اشرف آریان پور درگذشت
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