در گفتگوی تلفنی یکساعته روسای جمهور ایران و چین مطرح شد؛

تفاهمات مهم تهران -پکن برای توسعه همکاری های راهبردی اقتصادی

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

تهران  -ایرنا  -روسای جمهور ایران و چین در گفتگوی تلفنی یک ساعته ،تحوالت عمده بینالمللی و منطقهای را مورد بررسی قرار داده و بر تقویت هر
چه بیشتر همکاریهای دوجانبه تاکید کردند.آیتاهلل سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر جمعه در گفتگوی تلفنی با «شی جین پینگ» رئیس جمهور خلق
چین ،دخالت آمریکا در امور داخلی کشورها را در ادامه سیاست مخرب یکجانبهگرایی این کشور دانست که اکنون به تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی
تبدیل شــده است.رئیس جمهوری اسالمی ایران ،احترام به حاکمیت ملی و حفظ تمامیت ارضی کشورها را از اصول بنیادین سیاست خارجی جمهوری
اسالمی ایران ایران دانست و در این چارچوب حمایت از سیاست چین واحد را سیاست قطعی و اصولی.....
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وزیر جهاد کشاورزی خبر داد:

خسارت  ۶هزار میلیارد تومانی سیل در بخش کشاورزی
5

رئیس کل بانک مرکزی:

آرامش در نظام پولی برقرار میشود

تهران -ایرنا -رئیس کل بانک مرکزی گفت :مجموعه اقداماتی که در حال انجام اســت در راستای انضباط
بخشی و ساماندهی ناترازی بانکهاست که امیدواریم تداوم داشته باشد و باعث آرامش در نظام پولی و در
نهایت کنترل متغیرهای کالن اقتصادی شــود.به گزارش ایرنا از بانک مرکزی« ،علی صالح آبادی» درباره
نرخ سپرده قانونی بانکها اظهارداشت :بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار در گذشته حداکثر بین  ۱۰تا
 ۱۳درصد بود که در حال حاضر از  ۱۳درصد به  ۱۵درصد درباره بانکها و موسسههای مالی که مقررات
بانک مرکزی به ویژه در کنترل ترازنامه بانکها را رعایت نمیکنند ،افزایش یافته است .وی ادامه داد :بانک
مرکزی در راســتای مدیریت تورم برای هر بانک در چارچوب سیاستهای پولی خودش ،کنترل مقداری
ترازنامه را در دستور کار دارد و....

6

صدور مجوزهای متعدد ،مهمترین چالش صادرات؛

ترانزیت خارجی از  ۵میلیون تن عبور کرد
5

وزیر راه و شهرسازی:

فعال هیچ پولی در صندوق ملی مسکن وجود ندارد
3

 ۲۰استان در محاصره سیل

اطالعیه وزارت اطالعات:

بازداشت یک تبعه کشور سوئد به اتهام جاسوسی
2

 ۲۰استان در محاصره سیل

افزایش تعداد فوتیهای سیل به  ۶۱نفر و  ۱۸مفقودی

کرمان؛ هشت مفقودی پیدا شدند

به دنبال وقوع سیالب در استان کرمان بیش از سه هزار  ۵۰۰نفر در  ۱۰۶شهر و روستا امدادرسانی
شدند و از  ۲۰مفقودی در سیل های اخیر تاکنون هشت نفر از مفقودیها توسط نیروهای هالل احمر
پیدا شدند .در رفسنجان واقع در  ۱۰۰کیلومتری شمال غرب مرکز استان کرمان نیز اکنون سه مسیر
داخل شهر بر اثر سیالب های ناشی از بارندگی مسدود است اما محورهای ارتباطی جاده سرچشمه،
یزد ،کرمان و زرند بازگشایی شده و تردد در آنها برقرار است و  ۲نفر که از سمت انار ،عازم شهرستان
رفسنجان بودند با ورود سیالب در زیر آب گیر کردند و جان خود را از دست دادند و  ۱۸نفر گرفتار
در سیل نیز نجات پیدا کردند.در شهر بابک نیز با جاری شدن سیالب و طغیان رودخانه  ۴نفر مفقود
شده بودند که نجات پیدا کردند و محور زهکلوت  -پنگ هم به علت طغیان رودخانه های فصلی و آب
گرفتگی آب نماها از بامداد روز جمعه تاکنون مسدود است.مسیر انار  -یزد ،انار  -دهج ،انار  -رفسنجان
(محدوده احمدآباد) و محور راور  -دیهوک نیز هم اکنون در محاصره سیالب قرار گرفته و هیچ مسیر
دسترســی به این شهرستان وجود ندارد.یک اتوبوس در مسیر یزد  -انار نیز با  ۳۰نفر مسافر گرفتار
ســیالب شــده بود که با حضور به موقع امدادگران هالل احمر رهاسازی شد.وقوع سیل در جیرفت
نیز موجب خسارت  ۱۳۶میلیارد تومانی به بخش های کشاورزی ،راه ،برق و زیرساخت های شهری
ش شدید بر دیار کریمان گذشــت را می توانید در گزارشی با عنوان
شــده است.آنچه طی  ۲روز بار 
وضع بحرانی سیل در کرمان /از رانش زمین ،قطع برق ،گاز و مخابرات تا تخلیه چند روستا بخوانید.
کهگیلویه و بویراحمد؛ اسکان عشایر در مناطق امن
جمعیت هالل احمر کهگیلویه وبویراحمد پس از بارندگی های اخیر و سیالبی شدن رودخانه ها و دره
های فصلی طی  ۴۸ساعت گذشته به  ۲هزارو  ۵۸۹نفر حادثه دیده از این سیالب امداد رسانی کرد.در
این مدت همچنین یک هزار و  ۴۰۰عشایر که سرپناه خود را از دست داده بودند نیز در مکان های
امن ( پایگاه های امداد نجات و مهمانسرای اداری جمعیت شعب) اسکان داده شدند.
مازندران؛ تخریب کامل  2روستا
جاری شدن سیالب باعث ایجاد خسارت به تاسیسات زیربنایی مازندران شد و به گفته مسووالن بخش
عمده این خسارت ها مربوط به شهرستان چالوس است که در گزارش هایی با عناوین خسارت های
ســیالب در مازندران ؛ ۴فوتی و  ۲مفقودی/تخریب کامل  ۲روستا در چالوس و طنین آوای مدیریت
جهادی در مناطق سیلزده مازندران جزئیات این سیالب تشریح شده است.
مرکزی؛ آبگرفتگی معابر و روستای آهنگران
بخش عمدهای از روستای آهنگران از بخش مرکزی شهرستان فراهان به علت شدت بارشها و جاری
شدن سیالب دچار آبگرفتگی شده و  ۳۰نفر از عشایر گرفتار شده در سیالب در روستای لیلیان این
شهرستان هم توسط عوامل جمعیت هالل احمر اسکان داده شدند و هم اکنون  ۶۰نیروی امدادی و
عملیاتی این جمعیت مشغول امدادرسانی به مردم این منطقه هستند.
یزد؛ ۶نفر در حادثه سیل استان یزد جان باختند
شهرستان مروست یزد و بخشی از روستای چناز ناز هم با توجه به بارش های مجدد از سکنه خالی
شــده و همه جاده های برون شــهری این استان باز و تردد در آن جریان دارد و فقط جاده خرانق به
هامانه در شهرســتان اردکان به علت شکسته شدن پل ارتباطی این مسیر ،همچنان مسدود است و
تاکنون بنابر اعالم روابط عمومی سازمان اورژانس یزد  ۶مورد فوتی ناشی از حادثه سیل روز گذشته
در این استان ثبت شده است.هم اکنون یک هزار و  ۵۰۰نیروی جهادگر بسیجی به صورت افتخاری
و شبانه روزی در کمک رسانی به سیلزدگان استان همکاری دارند.مدیریت بحران استان یزد میزان
خســارت بر آورد شــده ناشی از باران و سیل  ۲روز گذشته در این استان را  ۶۰۴هزارو  ۴۹۰میلیارد
ریال اعالم کرد.
 ۲۰استان در محاصره سیل  /امدادرسانی تا عادی شدن شرایط ادامه دارد
تمامی خبرها ،گزارش ها و فیلم های مرتبط با ســیل اخیر در نقاط مختلف کشور در پرونده خبری
بارشهای سیل آسای تابستانه در کشور و موج امدادرسانی قابل مشاهده است.

افزایش تعداد فوتیهای سیل به  ۶۱نفر و  ۱۸مفقودی
ش شدید باران و جاری شدن سیالب طی چند روز گذشته
استانها -ایرنا -بار 
 ۲۰استان کشور شامل  ۱۱۱شهرستان و  ۳۱۰روستا را درگیر کرده ،بارشهایی
که بنابر اعالم رئیس ســازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر تا این لحظه
منجر به جان باختن  ۶۱نفر شده است.بر اساس آخرین اطالعات تاکنون بیش از
 ۳هزار و  ۵۰۰نفر اسکان اضطراری داده و حدود یک هزار و  ۵۰۰نفر نیز از سیل
و آبگرفتگی نجات داده شدند و امدادرسانی به سیل زدگان تا عادی شرایط ادامه
دارد.سازمان هواشناسی نیز اعالم کرده است که ادامه فعالیت سامانه موسمی
(مانسون) در روزهای آینده در نیمه جنوبی کشور موجب ناپایداریهای جوی
میشود .بنابر اعالم این سازمان در گیالن ،مازندران ،گلستان ،خراسان شمالی
و رضوی ،اســتانهای واقع در دامنههای جنوبی البــرز و برخی نقاط واقع در
شمال غرب کشور رگبار باران گاهی با رعدوبرق و وزش باد شدید و در جنوب
سیستان و بلوچســتان ،هرمزگان و فارس ،کرمان ،جنوب و غرب یزد ،بوشهر،
خوزستان ،کهگیلویه و بویر احمد ،چهارمحال و بختیاری ،نیمه غربی اصفهان،
شرق لرستان ،مرکزی ،همدان و قم رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید و گاهی
همراه با خیزش گردوخاک پیشبینی میشود و بارش در ارتفاعات البرز واقع در
شرق تهران ،کهگیلویه و بویر احمد ،نیمه شمالی فارس ،جنوب اصفهان و کرمان
از شدت بیشتری برخوردار است.
در ادامه به آخرین وضعیت مردم و امداد رسانی به سیل زدگان در نقاط مختلف
کشور اشاره می شود:
تهران؛ فوتی های سیل فیروزکوه به  ۱۱نفر رسید
بر اساس آخرین آمار و به گفته استاندار تهران تا ظهر روز شنبه  ۱۱فوت ناشی
از وقوع سیل در شهرستان فیروزکوه ثبت شده است که برخی از آنها مسافر و
برخی افراد بومی بودند و تعداد مفقودیها نیز به چهار نفر کاهش یافته است.
همچنین معاون هماهنگی و امور مناطق شــهرداری تهران از حضور بیش از
 ۵۰۰نیروی خدمات شــهری و امدادرسان در منطقه سیل زده امامزاده داوود
خبــر داد و گفت :نیروهای مناطق  ۲۲گانه شــهرداری تهران از لحظات اولیه
وقوع حادثه در محل حضور داشتند و حضور آنها تا بازگشت به شرایط عادی
ادامه دارد.امروز پیکر یک خانم که در ســیل منطقه امامزاده داوود جان باخته
بود توسط هالل احر پیدا شد و در عین حال رئیس پلیس راه پایتخت با اشاره
به بارش شــدید باران اعالم کرد :این بارش موجب ریزش کوه و مسدود شدن
مسیر امامزاده داود (ع) شده است.آخرین خبرها درباره سیل در اسالمشهر نیز
در گزارشی با عنوان سیالب در اسالمشهر بدون قربانی /چند مورد آبگرفتگی
منازل ارائه شده است.
البرز؛ هیچ جسدی در مسیر سیل پیدا نشد
بارش های شــدید باران در صبح دیروز (هشتم مردادماه) سبب سیالبی شدن
چهار نقطه در جاده چالوس شــامل  ۲راهی نوجان،پل چوبی جاده چالوس ،
 ۲راهی قدیم کندور و رستوران ماهان شد و حجم باالی گل و الی از مناطق
باالدســت جاده چالوس به پایین دســت هفت نقطه در این جاده را مسدود
کرد که تاکنون پنج نقطه بازگشــایی شده است .این بارندگی همچنین سبب
آبگرفتگی بخشی از معابر اصلی کالنشهر کرج شد.در این استان فعالیت ستاد
جمع آوری اطالعات مفقودان احتمالی سیالب فعال شده است هرچند جست
و جوی تیم های هالل احمر به همراه ســگ های زنده یاب در مسیر سیل و
گل و الی ناشی از منجر به کشف جسدی نشده است.صبح امروز همچنین با
بارش شدید باران روستای سنج کردان در شهرستان ساوجبالغ درگیر سیالب
شــد ضمن آنکه تصفیه خانه آب شماره یک کرج به علت بارش های شدید و
کدر شدن آب رودخانه کرج به طور موقت از مدار بهرهبرداری خارج شد۱۸۰.
هکتار اراضی تولید محصوالت زراعی و باغی و  ۶۰۰کلنی زنبور عسل در سیل
اخیر طالقان دچار خسارت شده است.
خوزستان؛ تداوم بارندگی ها تا  ۱۱مرداد

در استان خوزستان فعالیت سامانه مونسون هند تا اواخر روز سهشنبه یازدهم
مرداد ادامه دارد؛ تاکنون بارندگی در  ۱۱شهرســتان گزارش شــده که منجر
به مســدود شدن راه روســتایی در  ۲شهرستان و قطع برق در سه شهرستان
شده است و اکنون تنها مسیر روستای تنگه چویل در باغملک مسدود است و
تالشها برای بازگشایی این مسیر ادامه دارد ۸۰ .تیم امدادی برای امدادرسانی
به مناطق متاثر از سامانه بارشی مونسون در خوزستان سازماندهی شدهاند.
چهارمحال و بختیاری؛ وســایل زندگی  ۲۵۰خانوار روستایی به طور
کامل از بین رفت
در مورد آخرین وضعیت ســیل در استان چهارمحال بختیاری باید گفت که
بنابر اعالم فرمانداری لردگان تاکنون هیچ گونه خســارتی به بندها و سدهای
خاکی لردگان وارد نشده است اما کارشناسان و گروههای ارزیاب برای بررسی و
برآورد میزان خسارت وارد شده به مزرعههای پرورش ماهی شهرستان لردگان
ب ه ویژه بخش فالرد به منطقه اعزام شدهاند اما در روستای بارده شهرستان بن
که بیشترین میزان سیالب را داشت ،وسایل زندگی  ۲۵۰خانوار روستا به طور
کامل نابود شده است.
فارس؛ آبگیری پنج میلیون مترمکعب آب در سدهای استان
همچنین بر اساس اعالم اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ارسنجان
در  ۱۴۳کیلومتری شیراز یک خانواده  ۱۲نفره عشایر گرفتار که در ارتفاعات
فاقد جاده دسترســی کوههای این شهرســتان گرفتار شده بودند ،نجات پیدا
کردند.در پی بارش شدید باران در شهرستان خرم بید ،بند خاکی دستجرد در
این شهرستان تخریب و منازل فرسوده در مسیر سیالب دراین منطقه به کمک
امدادگران تخریب شــد.بارندگیهای اخیر و جاری شــدن سیالب همچنین
خسارت سنگینی به زیرساختهای برق در محدوده تحت مدیریت این شرکت
وارد کرده اســت و مسووالن در تالش هســتند مشکالت در کوتاهترین زمان
برطرف شــود.همچنین خبر تخریب ریل و راه آهن شیراز اصفهان حد فاصل
اقلید و بسته شدن این مسیر در حالی در فضای مجازی منتشر شده که مدیر
کل راه آهن فارس این موضوع را تکذیب کرد.در ســامانه بارشی اخیر سدهای
در حال بهرهبرداری اســتان فارس نزدیک به پنج میلیون متر مکعب آبگیری
کردند که نسبت به حجم کل سدها  ۴۷درصد است.
سیستان و بلوچستان؛ خسارت  2هزار میلیارد تومانی بارندگی ها
فعالیت ســامانه بارشی مونسون عالوه بر خســارت  ۲هزار میلیارد تومانی به
سیستان و بلوچســتان ،شادمانی شــهروندان زابل و زهک را برای بارانی که
نخســتین بار پس از  ۶۰سال در چله تابســتان بارید ،بدنبال داشت.بر اساس
اعالم هواشناسی سیســتان و بلوچستان ،زابل که از سال  ۱۳۵۶تاکنون هیچ
بارندگــی را در مرداد ماه ثبت نکرده بود در یک روز تابســتانی  ۱.۵میلیمتر
بارندگی دریافت و رکورد  ۶۰ســاله خود را شکســت .بارش ماهانه مردادماه
شهرســتان زهک نیز که در یک دوره  ۲۸ســاله برابر با صفر بوده امسال در
یک روز تابســتانی به  ۳۳میلیمتر رسیده است.تاکنون ۱۵۲روستا در سطح
ش از
اســتان دچار سیل و آبگرفتگی شــدند و از زمان وقوع سیل تاکنون بی 
پنج هزار و  ۲۰۰نفر آســیب دیده از ســیل و آبگرفتگی در این استان توسط
نیروهای جمعیت هالل احمر امداد رسانی شدند.هم اکنون مسیرهای دلگان_
زهکلوت ،دلگان_ ایرانشهر و فنوج -کتیج -رمشک براثر فعالیت سامانه مونسون
در جنوب این استان مسدود است.بر اساس برآورد اولیه بارندگی های چند روز
اخیر ســامانه مونسون  ۷۰۰میلیارد تومان به بخش کشاورزی و بیش از ۵۰۰
میلیارد تومان به راه ها و پل های محورهای مواصالتی این استان خسارت وارد
و  ۹۱بند و ســازه آبخیزداری را تخریب کرده اســت و در مجموع بارندگی و
ســیل اخیر سامانه مونسون افزون بر  ۲هزار میلیارد تومان موجب خسارت به
بخشهای مختلف این استان شده است.
ادامه در همین صفحه

یک اپیدمیولوژیست:

برای «آبله میمونی» آماده باشیم ،اما
نگرانی ایجاد نکنیم
یک اپیدمیولوژیست ضمن تشریح راههای انتقال و عالئم آبله میمونی،
گفت :سازمان جهانی بهداشت برای آبله میمونی سطح هشدار را مطرح
کرده ،به ویژه برای کشورهایی که تعامالت زیادی با آفریقا دارند .ما هم
باید هوشیار بوده و آمادگی داشته باشیم ،اما نگرانی عمومی ایجاد نکنیم.
دکتر حمید ســوری در گفتوگو با ایسنا ،درباره وضعیت آبله میمونی
در جهان ،گفت :عامل بیماریزای آبله میمونی در  ۱۹۵۸شناخته شد
که به این بیماری آبله جوندگان هم گفته میشــود ،اما از آنجایی که
اولین بار در میمون گزارش شده ،نام آن را آبله میمونی گذاشتند ،اما در
جوندگان هم مانند خرگوش ،خوکچه هندی و  ...مشاهده شده است.
وی با بیان اینکه راه انتقال آن هم از طریق ترشــحات تنفســی است،
گفت :عمدتا این بیماری به صــورت بومی در آفریقای مرکزی بود .از
آنجایی که در کشــورهای آفریقای مرکزی امکانات مراقبتی و درمانی
ضعیف است ،نسبتا مرگومیر آن هم بیشتر است .در اوایل بهار امسال
مواردی از آبله میمونی در خارج از آفریقا دیده شــد و اولین مورد آن
هم مربوط به یک مسافر انگلیسی بود که از آفریقا به بریتانیا رفته بود و
به بیماری مبتال شده بود .با سردرد و تب و تاولهای کوچک مراجعه
کرده بود که بعد از چند روز مشخص شد که آبله میمون است .در این
فاصله هم عدهای مبتال شده بودند و بیماری منتقل شده بود.
راههای انتقال آبله میمونی
سوری با بیان اینکه انتقال آبله میمونی هم از طریق ترشحات تنفسی و
هم از طریق تماس پوستی به ویژه تاولهای پوستی است ،گفت :البته
خوشبختانه تاکنون مورد مرگی از آبله میمون در خارج از آفریقا گزارش
نشده است .در عین حال در منطقه ما هم چندین مورد از آبله میمونی
در امارات و  ...تایید شده داشتیم که خوشبختانه فوتی نداشته است.وی
با بیان اینکه کال میزان کشندگی آبله میمونی خیلی باال نیست ،گفت:
میزان انتقال آن هم نسبت به بیماریهایی مانند سارس ،مرس و کووید
پایینتر است .البته به هر حال باید مراقبتهای الزم انجام شود ،اما از
بزرگنمایی بیش از حد مساله باید اجتناب شود .زیرا ممکن است باعث
غفلت ما از مسائل جدیتر مانند کووید  ۱۹شود.
آبله میمونی در بیش از  ۶۰کشور
ســوری با بیان اینکه در بیش از  ۶۰کشــور آبله میمونی دیده شــده
اســت ،گفت :تاکنون در کشــور ما مورد تایید شدهای از آبله میمونی
نداشــتیم .در عین حال عالئم آن هم آشکار است و عالئمی مانند تب،
خارش ،ســردرد و تاولهای پوستی است .در عین حال شانسی که در
آبله میمونی داریم ،این اســت که خوشــبختانه آبله میمونی در دوره
پنهان بیماری قابلیت انتقال و بیماریزایی ندارد ،بلکه از زمانی قابلیت
انتقال بیماری وجود دارد که عالئم بیماری ظاهر شود.
تایید واکسن اختصاصی آبله میمونی در اروپا
وی ادامــه داد :در عین حال افرادی که واکســن آبله تزریق کردند که
در کشور ما افراد باالی  ۵۰سال هستند ،این افراد تا حدود  ۹۰درصد
در برابر این بیماری مصون هســتند .بنابراین واکســن آبله بین  ۸۵تا
 ۹۰درصــد میتواند ایجاد مصونیت کند .در عین حال اخیرا واکســن
اختصاصــی آبله میمونی هم در اروپا و انگلیس تاییدیه گرفته اســت.
بنابراین ایجاد نگرانی زیاد درباره این بیماری چندان خوب نیست.این
اپیدمیولوژیست با بیان اینکه بسیاری از کشورها ذخیره واکسن آبله را
ندارند ،گفت :زیرا نگهداری این واکسن بسیار خطرناک است و نگهداری
واکســن آبله فقط در چند کشور محدود و شاید کمتر از انگشتان یک
دست اســت .در سال  ۱۹۷۸آبله ریشهکن شــد و در  ۱۹۸۰سازمان
جهان بهداشت ریشهکنی آن را رسما اعالم کرد .اکنون حتی اگر یک
مورد ویروس آبله پخش شود ،احتمال پاندمیهای بزرگ در دنیا وجود
دارد و به همین دلیل روی نگهداری این واکسن حساسیت وجود دارد.
سوری با بیان اینکه سازمان جهانی بهداشت چند سطح آگاهیدهنده
یا هشداری دارد ،گفت :زمانیکه بحث هشداردهنده بودن یک بیماری
است ،به این معنا است که باید اقداماتی در برخی کشورها انجام شود
و ســطح خطری را که عامل بیمــاریزا میتواند یک جامعه را تهدید
کند ،نشــان میدهد .سطح هشدار هم مربوط به کشورهایی است که
تعامــات زیادی دارند .نباید آبله میمونــی را نادیده گرفت ،بلکه باید
متناسب با اهمیت موضوع اقدامات الزم را انجام دهیم و در عین حال با
بزرگنمایی بیش از اندازه موضوع ،باعث غفلت از مسائل اساسیتر نشویم
و وحشت عمومی ایجاد نکنیم.وی گفت :سازمان جهانی بهداشت برای
آبله میمونی سطح هشدار را مطرح کرده ،به ویژه برای کشورهایی که
تعامالت زیادی با آفریقا دارند .کشــورهای آفریقایی و اروپایی در این
زمینه باید به هشدارها توجه کنند .ما هم باید هوشیار بوده و آمادگی
داشته باشیم ،اما نگرانی عمومی ایجاد نکنیم.

 ۴۵۰۵ابتال و  ۴۶فوتی؛ آخرین آمار
روزانه کرونا در ایران
بنابر اعالم وزارت بهداشــت ،طی شبانه روز گذشته  ۴۵۰۵نفر مبتال به
بیماری کرونا در کشــور شناسایی شــده و متاسفانه  ۴۶بیمار نیز جان
خود را از دست دادهاند.به گزارش ایسنا ،تا امروز  ۸مردادماه  ۱۴۰۱و بر
اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۴۵۰۵ ،بیمار جدید مبتال به کووید۱۹
در کشور شناســایی و  ۱۰۷۰نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران
کووید ۱۹در کشور به  ۷میلیون و  ۳۸۱هزار و  ۲۹۹نفر رسید.
متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشــته ۴۶ ،بیمار مبتال به کووید ۱۹در
کشــور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری،
به  ۱۴۱هزار و  ۹۳۷نفر رسید.خوشبختانه تا کنون  ۷میلیون و  ۷۹هزار
و  ۲۳۹نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند.
 ۱۱۹۸نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در بخشهای مراقبتهای ویژه
بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.تا کنون  ۵۳میلیون و  ۱۷۶هزار و
 ۲۲۷آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
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رئیس انجمن دوستی ایران و چین

تهران  -ایرنا  -عالءالدین بروجروی رئیس انجمن دوستی ایران و چین با اشاره به تماس تلفنی روز گذشته روسای جمهوری اسالمی ایران و
جمهوری خلق چین ،مذاکرات طوالنی دو طرف بویژه با توجه به شرایط کنونی منطقه و جهان را حائز اهمیتی مضاعف دانست .بروجردی در
گفت و گو با ایرنا گفت :با توجه به اهمیت روابط جمهوری اسالمی ایران و جمهوری خلق بویژه در شرایط کنونی تحوالت جاری منطقه و جهان و نیز با توجه به نگاه ویژه جمهوری
اســامی ایران به اســتفاده از ظرفیت کشورهایی مانند چین و روسیه درمیانه تحوالت جاری و نیز عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای بعنوان تحولی مهم دردوره دولت
سیزدهم ،اهمیت گفت و گوهای روز گذشته سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسالمی ایران و شی جینپینگ همتای چینی وی را دوچندان می نماید.سفیر پیشین جمهوری
اسالمی ایران در پکن افزود :همچنین دعوت از سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسالمی ایران برای شرکت در اجالس اخیر سران بریکس از سوی رئیس جمهوری چین ،نشانه
دهند نگاه ویژه و متقابل پکن به اهمیت روابط دو کشور است.رئیس انجمن دوستی ایران و چین افزود :در شرایط کنونی ،گفت و گوی تلفنی طوالنی روز گذشته روسای جمهوری
اسالمی ایران و جمهوری خلق چین از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و دو طرف عالوه بر مرور موضوع های مختلف مربوط به روابط دو جانبه و مسائل منطقه ای ،بخشی
از مذاکرات خود را به موضوع سند همکاری  ۲۵ساله ایران و چین اختصاص دادند که حائز اهمیت خاص در روابط دوجانبه است.

بحرین:

توافق هستهای ایران یک سند حیاتی است
تهران-ایرنا -معاون وزیرخارجــه بحرین در مصاحبه
با یک شــبکه آمریکایی ضمن حمایت از برجام اعالم
کرد که توافق هســتهای ایران یک سند حیاتی است.
به گزارش ایرنا از «فاکس نیوز» عبداهلل الخلیفه معاون
وزیرخارجه بحرین در امور سیاسی جمعه شب در این
مصاحبه ادعا کرد ،توافق هستهای ایران «میتواند به تهدید مشترک که همه ما
نظر مشابهی در مورد آن داریم رسیدگی کند« .درحالی که بحرین در سالهای
گذشــته با ادعاهای بیاساس علیه ایران همســو با برخی کشورهای منطقه و
همچنین آمریکا گام برداشته اســت ،عبداهلل الخلیفه نیز ادعاها را تکرار کرد و
گفت ایران به مدت  ۴۰ســال با مصونیت عمل کرده و به صورت مکرر در امور
داخلی بحرین دخالت کرده است .وی در ادامه با اعالم اینکه «ایران همسایه مهم
در منطقه» برای بحرین است ادعا کرد :اما ایران مسئولیت پذیر ،کشوری است
که به مرزهای همسایگان خود احترام بگذارد ،از توسعه توانمندیهای هستهای
و بالســتیک خود خودداری کند و از حمایت از تروریســم و افراط گرایی دست
بردارد .این مقام بحرینی با انتقاد از آنچه به ادعای وی حمایت ایران از انصاراهلل
یمن اســت مدعی شد که ایران در کشورهای همسایه خود از گروههای نیابتی
حمایت میکند و «این امر جدیدی نیست« .به گزارش ایرنا ،هشت دور مذاکرات
فشرده میان نمایندگان ایران و گروه  ۴+۱در وین ،اسفند ماه  ۱۴۰۰به مرحلهای
رســید که اکنون موفقیت و یا شکست گفتوگوها صرفا به تصمیمات سیاسی
آمریکا به عنوان مقصر وضع موجود بستگی دارد .اگر واشنگتن تصمیمات الزمی
را که به آن آگاه اســت اتخاذ کند میتوان چند موضوع باقیمانده را حل کرد و
ظرف چند روز به توافق نهایی رســید .مقامات آمریکایی و رسانههای غربی در
ادامه بازی مقصر نمایی اصرار دارند که ایران را عامل تعلل در رسیدن به توافق
نهایی و شکست احتمالی مذاکرات نشان دهند .این درحالیست که خواستههای
جمهوری اســامی ایران با رویکردی واقعگرایانه منطبق با ملزومات توافق سال
 ۹۴و در تناســب با تجریبات بدســت آمده از عملکرد طرفهای غربی تنظیم
شده است .دولت جو بایدن که مدعی رویکرد دیپلماسی در قبال ایران و تالش
برای بازگشــت به برجام اســت ،تاکنون گامی در جهت نشان دادن حسن نیت
ت وگوها،
خود برنداشته است .قریب به اتفاق کشورهای مشارکت کننده در گف 
خواهان جمعبندی سریعتر مذاکرات هســتند اما دستیابی به توافق نهایی در
انتظار تصمیمات سیاســی آمریکا در خصوص چند موضــوع باقیمانده مهم و
کلیدی است.جمهوری اسالمی ایران همواره تاکید کرده است که برای رسیدن
بــه توافقی خوب ،قوی و پایدار در صورتی که طرفهای غربی واقعبین باشــند
آمادگی دارد.

تدوین پیش نویس الیحه جامع حمایت از
ایرانیان خارج از کشور
وزارت دادگســتری در راســتای حمایت حقوقی و قضایی از ایرانیان خارج از
کشــور ،پیش نویس «الیحه جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور» را جهت
ســیر مراحل بررســی و تصویب در هیات وزیران ،تدوین و ارایه کرده است.به
گزارش ایســنا به نقل از «پایگاه اطالع رسانی دفتر هیات دولت» یکی از مهم
ترین برنامه های دولت ســیزدهم ،حمایت حقوقی و قضایی از ایرانیان خارج از
کشــور به عنوان ظرفیت های بالقوه تحول علمی و اقتصادی در کشور بوده و
در همین راستا نیز رئیس جمهور در نخستین جلسه شورای عالی امور ایرانیان
خارج از کشور در تاریخ  ۸فروردین سال  ،۱۴۰۰وزارت دادگستری را به عنوان
متولی کارگروه حقوقی و قضایی این شــورا ،مأمور «تدوین پیش نویس الیحه
جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور» کرد.موضوع ایرانیان خارج از کشور در
بیانــات رهبر معظم انقالب نیز همواره مورد توجه قرار گرفته و از جمله مؤلفه
های رویکرد ایشان درباره این گروه از شهروندان عبارتند از :پرهیز از نگاه تقلیل
گرایانه و امنیت محور ،اهتمام به امور ایرانیان ســاکن خارج از کشور ،ضرورت
حمایت حقوقی و دیپلماتیک دولت از ایرانیان خارج نشــین ،جذب مشارکت
اقتصادی ایرانیان مقیم خارج و توجه به مشــارکت سیاســی آنها.عالوه بر این،
سیاســت های کلی ابالغی برنامه های چهارم ،پنجم و ششم توسعه ،سیاست
های کلی جمعیت و سیاســت های کلی علم و فناوری هم به موضوع ایرانیان
خارج از کشــور پرداخته اند که از جمله مؤلفه های سیاست های کلی ابالغی
در این باره ،می توان به حمایت از حقوق ایرانیان ساکن خارج در داخل کشور،
توجه به ظرفیت های اقتصادی شهروندان ایرانی ساکن خارج ،توجه به ظرفیت
های اقتصادی شهروندان ایرانی ایرانی ساکن خارج ،توجه به ظرفیت فرهنگی
ایرانیان خارج نشــین در راســتای تقویت فرهنگ ایرانی – اسالمی و توجه به
مشارکت علمی ایرانیان ساکن خارج در وطن اشاره کرد.از آنجایی که نگاه غالب
در بیانات مقام معظم رهبــری به موضوع ایرانیان مقیم خارج ،نگاهی حمایت
گرایانــه مبتنی بر حمایت از حقوق ایرانیان خارج نشــین در داخل و خارج از
کشــور بوده و سیاست های کلی ابالغی نیز به صورت غالب نگاه فرصت محور
مبتنی بر جذب مشارکت اقتصادی شهروندان ایرانی مقیم خارج در داخل کشور
با هدف کمک به توســعه وطن را دنبال می کنند و هر دو نگاه به این مســأله،
فراقوه ای است و پیگیری این موضوع را منحصر به یک قوه خاص نمی دانند،
بر این اســاس پیش نویس «الیحه جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشــور»
مبتنی بر سیاســت های مد نظر رهبر معظم انقالب اسالمی تدوین و به رشته
تحریر درآمده است تا بتواند زمینه رشد و تعالی کشور و بهره گیری از ظرفیت
های ایرانیان خارج از کشــور در عرصه های علمی ،فناوری ،اقتصادی ،سرمایه
گذاری ،اجتماعی و ...باشــد.گفتنی است ،پیشــنهاد یاد شده درحال حاضر در
کمیســیون سیاسی و دفاعی دولت مراحل بررسی کارشناسی و تصمیم گیری
را سپری می کند.
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اکنون باید برای احیای برجام تصمیماتی
گرفته شود

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تکرار موضع اخیرش درباره احیای برجام تاکید کرد که اکنون زمان تصمیمگیری
است.به گزارش ایسنا ،جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیروز (شنبه) طی پیامی در حساب کاربری خود در
توئیتر خواستار استفاده از فرصت کنونی برای حفظ برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) شد.وی نوشت :اکنون باید تصمیماتی گرفته شود تا از این فرصت منحصر
به فرد برای موفقیت و آزاد کردن پتانسیل بزرگ اجرای کامل این توافق استفاده شود.بورل هفته گذشته نیز در یک یادداشت در روزنامه فایننشال تایمز توافق
هستهای  ۲۰۱۵را یک دستاورد دیپلماتیک برجسته توصیف و تاکید کرد :اگر میخواهیم توافق هستهای را حفظ کنیم ،اکنون زمان تصمیمگیری است.وی افزود:
هماکنون باید برای غنیمت بردن از این فرصت بیمانند جهت رسیدن به موفقیت تصمیماتی اتخاذ کنیم و پتانسیل بزرگ اجرای کامل این توافق نشان داده شود.
من هیچ جایگزین موثر یا جامع در دسترسی نمیبینم.مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین نوشت :هر روزی که توافقی در وین حاصل نشود ،رسیدن به
منافع اقتصادی ملموس برای مردم ایران از طریق رفع تحریمهای آمریکا و همچنین منافع عدم اشاعه هستهای برای جهان را به عقب میاندازد .به پایان رساندن
توافق در این زمان مزایای اقتصادی و مالی چشمگیری به همراه خواهد داشت و همچنین امنیت منطقهای و جهانی را تقویت خواهد کرد.

در گفتگوی تلفنی یکساعته روسای جمهور ایران و چین مطرح شد؛

تفاهمات مهم تهران -پکن برای توسعه همکاری های راهبردی اقتصادی

تهران  -ایرنا  -روســای جمهور ایــران و چین در گفتگوی
تلفنی یک ســاعته ،تحوالت عمده بینالمللی و منطقهای را
مورد بررسی قرار داده و بر تقویت هر چه بیشتر همکاریهای
دوجانبه تاکید کردند.آیتاهلل سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر
جمعه در گفتگوی تلفنی با «شی جین پینگ» رئیس جمهور
خلق چین ،دخالت آمریکا در امور داخلی کشورها را در ادامه
سیاســت مخرب یکجانبهگرایی این کشور دانست که اکنون
به تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی تبدیل شــده اســت.
رئیس جمهوری اســامی ایران ،احترام به حاکمیت ملی و
حفظ تمامیت ارضی کشــورها را از اصول بنیادین سیاست
خارجی جمهوری اســامی ایــران ایران دانســت و در این
چارچوب حمایت از سیاســت چین واحد را سیاست قطعی
و اصولی جمهوری اسالمی ایران دانست.رئیسی ضمن تاکید
بر عزم کشورمان برای توسعه همه جانبه روابط با چین فارغ
از تحوالت بین المللی ،همکاری مستقالنه و مبتنی بر منافع
ملی کشورهای دارای حاکمیت را الگوی صحیح حکمرانی در
سطح منطقهای و بینالمللی برشمرد و ضمن تاکید بر لزوم
غلبــه عدالت و انصاف در نظم نوظهــور بین المللی ،هرگونه
تالش آمریکا برای تکرار الگوی جنگ سرد در جهان را نشانه
ضعف و افول آن قلمداد کرد.آیت اهلل رئیســی در واکنش به
تحسین سیاســت توســعه روابط و همکاریهای جمهوری
اسالمی ایران با همسایگان و دستاوردهای آن توسط رئیس
جمهور چین ،تاکید کرد :این رویکرد جمهوری اسالمی ایران

بســترهای الزم برای امنیت و توسعه جمعی در غرب آسیا
را فراهم آورده اســت و میتواند الگویی برای تقویت اعتماد
سیاســی و توســعه اقتصادی منطقه باشد.رئیســی در این
چارچوب بر اهتمام کشــورمان به تامین امنیت دریانوردی و

انتقال انــرژی تاکید کرد.رئیس جمهور همچنین در ادامه با
مرور مذاکرات رفع تحریم ،بر ضرورت تصمیم گیری سیاسی
طرف آمریکایی به عنوان ناقض توافق و لزوم اقدام این کشور
برای لغو تحریمهای غیر قانونی علیه ایران و طرف های ثالث

رئیسی:

اطالعیه وزارت اطالعات:

دولت مصمم به امر به معروف و نهی از منکر در مسائل اقتصادی
و اجتماعی است
رئیسجمهور گفت :همه باید در مسیر تأمین امنیت اقتصادی
و اخالقی باشند تا جامعه از ناهنجاریها دور باشد.به گزارش
حوزه دولت خبرگزاری تسنیم ،آیتاهلل سید ابراهیم رئیسی
صبح دیروز در دیدار اعضای ســتاد احیای امر به معروف و
نهی از منکر ،با اشاره به همزمانی برگزاری این نشست با آغاز
ایام ســوگواری محرم ،حضرت اباعبداهلل امام حسین(ع) را
پرچمدار این فریضه مهم دینی خواند و گفت :حرکت عظیم
حضرت اباعبداهلل الحســین(ع) و شهادت مظلومانه ایشان،
گــوا ِه اهمیت باالی امر به معروف و نهــی از منکر در دین
اسالم است.رئیس جمهور پرداختن به امر به معروف و نهی از
منکر را وظیفه همه آحاد امت اسالمی دانست و تصریح کرد:
جامعهای که نسبت به این فریضه بسیار مهم دینی حساس
نباشد ،جامعه زندهای نیست .برای داشتن جامعه تراز انقالب
اسالمی نباید امر به معروف و نهی از منکر در جامعه سست
شــود.وی با اشــاره به وظیفه قانونی دولت و دستگاههای
اجرایی در اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر ،گفت:
همه دولتمردان و دستگاههای در این رابطه مسئولیت دارند
و باید با دقــت و جدیت وظایف خود را انجام دهند.آیتاهلل
رئیسی در ادامه توجه به ظرفیت عظیم مردمی در کشور و
سازمانهای مردمنهاد را در راســتای احیای فریضه امر به
معروف و نهی از منکر مــورد تأکید قرار داد و تصریح کرد:
هر جا به مردم میدان داده شد ،موفقیت حاصل شده است.

اساساً هنر امام خمینی(ره) و رهبری آوردن مردم به میدان
بود بنابراین نباید از این ظرفیت بزرگ غفلت شــود.رئیس
جمهور در ادامه با تأکید بر لزوم بیتوجهی به فضاسازیهای
باطل در مسیر امر به معروف و نهی از منکر افزود :متأسفانه
گاهی مشاهده میشود برخی افراد تحت تأثیر جوسازیها،
از وظایف قطعی و قانونی خود سر باز میزنند که این امری
خطرناک است چرا که دشمن از همین اهرم استفاده میکند
و برای عقیم ماندن بســیاری از مسایل مهم کشور ،با ایجاد
جوسازی برخی مدیران را منفعل میکند.آیتاهلل رئیسی در
بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت کار تبیینی و تنویر
افــکار عمومی در زمینه معروفهــا و منکرات تأکید کرد و
از صاحبان نفوذ کالم خواســت برای مردم تمایز میان حق
شــخصی با حقوق جامعه را بهروشــنی تبیین کنند.رئیس
جمهور با تذکــر اینکه اگر امنیت اجتماعــی ،اقتصادی و
اخالقی در جامعه نباشــد ،همه ضرر میکنند ،اضافه کرد:
باید همه در مسیر تأمین امنیت اقتصادی و اخالقی باشند
تا جامعه از ناهنجاریها دور باشــد.وی با بیان اینکه دولت
مصمم به امر به معروف و نهی از منکرات بهویژه در مسایل
اقتصادی و اجتماعی است ،افزود :در این زمینه وظیفه دولت
از همه نهادها بیشــتر است و قدردان ســتاد احیای امر به
معروف و نهی از منکر هســتیم که در راســتای اجرای این
فریضه مهم دینی به دولت کمک میکند .رئیسی در ابتدای

سخنان خود ضمن تسلیت به خانواده جانباختگان حادثه
سیل در نقاط مختلف کشور از زحمات و اقدامات امدادی و
جهادی دستگاههای مختلف در کمکرسانی به سیلزدگان
قدردانی کرد.پیش از ســخنان رئیس جمهور حجتاالسالم
والمسلمین کاظم صدیقی رئیس و هاشمی گلپایگانی دبیر
ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر و همچنین سردار
احمد وحیدی وزیر کشور ،دکتر محمدمهدی اسماعیلی وزیر
ارشاد ،سردار حسین اشــتری فرماندهکل انتظامی کشور و
آیتاهلل کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری بهعنوان اعضای
این ستاد ضمن ارایه گزارشی از عملکرد و اقدامات مجموعه
تحــت مدیریت خود در زمینه امر به معروف و نهی از منکر
به بیان نظرات ،دیدگاهها و پیشــنهادهای خود پرداختند.
نحوه تعامل دولت با ســتاد احیــای امر به معروف و نهی از
منکر ،تشــکیل شــوراهای امر به معروف و نهی از منکر در
دستگاههای دولتی ،اجرای قانون حمایت از آمران به معروف
و ناهیــان از منکــر ،مقابله با آســیبهای فضای مجازی و
ناهنجاریهای سازمانیافته در حوزه فرهنگ ،پرهیز از ایجاد
دوقطبی در جامعه در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و
همچنین نیاز به پیوست فرهنگی برای تمامی فعالیتها در
این حوزه و تقویت تشکلهای مردمی در احیای این فریضه
مهم دینی از مهمترین مسائل مطرحشده از سوی سخنرانان
قبل از رئیس جمهور در این جلسه بود.

سخنگوی دولت:

رشد اقتصادی فصلی به  ۵درصد رسیده است

سخنگوی دولت اعالم کرد :در  ۱۰سال گذشته میانگین رشد
اقتصادی کشــور صفر بود ،اما رشــد اقتصادی فصلی به ۵/۴یا
 ۵درصد رســیده است.به گزارش ایسنا ،علی بهادری جهرمی
صبح دیروز (شــنبه) در حاشــیه همایش مدیران کل روابط
عمومی و اطالع رسانی اســتانداری های سراسر کشور ،اظهار
کرد :این جلســه برای هماهنگی و هم افزایی در حوزه اطالع
رســانی و تعامل دو سویه دولت با رســانه ها و دولت با مردم
در سطح اســتان ها برگزار شــد و امروز نیز دومین جلسه با
حضور مدیران روابط عمومی اســتان ها برگزار شــد.وی ادامه
داد :مدیــران کل روابط عمومی اســتانداری ها محور را اطالع
رســانی دستگاه های اجرایی هم هســتند و از این جهت این
جلســه اهمیت دارد .مدیران کل روابط عمومی استانداری ها
نکات مدنظر خود از جمله لزوم اســتفاده از رسانههای محلی
مخصوصا در بیان دســتاوردهای دولت را بیان کردند .بهادری
جهرمی با اشاره به لزوم انتشار دستاوردهای دولت طی یکسال

گذشته ،افزود :دولت دستاوردهای خوبی در حوزه های مختلف
مثل تجارت خارجی  ،دیپلماسی همسایگی ،مهار بیماری کرونا
و غیره داشــته که الزم اســت با همکاری رسانه های دولتی و
خصوصی ،شیرینی این دســتاوردها به مردم داده اطالع داده
شــود .در  ۱۰ســال گذشته میانگین رشــد اقتصادی کشور

تاکید کرد.آیت اهلل رئیســی از بسط همکاریهای چندجانبه
اقتصادی در بســتر ترتیبات منطقهای و فرامنطقهای چون
ســازمان همکاری شــانگهای و گروه بریکس استقبال کرد.
رئیسی و شی جین پینگ همچنین با طرح ابتکارهای توسعه
همکاریها و ابراز خرســندی از روند توسعه روابط و جهش
در مبادالت تجاری دو کشــور در یک ســال گذشته ،درباره
راهکارهای توســعه و تســریع در روند اجرایی شدن برنامه
همــکاری جامع  ۲۵ســاله توافق کردند.آقای «شــی جین
پینــگ» رئیس جمهوری خلق چین نیز در دومین گفتگوی
ســران دو کشور در دولت سیزدهم ،از همکاری ایران و چین
در عرصه بین المللی و حمایت متقابل دو کشــور از مواضع
یکدیگر در عرصه های منطقه ای و بین المللی قدردانی کرد.
شی جین پینگ ضمن اشاره به اهمیت حفظ ثبات منطقه و
نقش سازنده جمهوری اسالمیایران در این راستا ،تاکید کرد
که چین مخالف سیاست فشار و یکجانبه گرایی است.رئیس
جمهور چین با تاکید بر اهمیت اســتراتژیک روابط چین و
ایران و نیز اهتمام کشورش بر تقویت و توسعه همکاریهای
کلیــدی و راهبردی و امنیتی دو کشــور به ویــژه در حوزه
تجاری ،اقتصادی ،زیرســاختی و انرژی اظهار داشت :اجرایی
شدن ســند جامع همکاریهای  ۲۵ســاله دو کشور گامی
بزرگ در این راستا است و برهمین مبنا دستورات الزم برای
توسعه روابط همه جانبه استراتژیک با ایران از جمله در عرصه
اقتصادی را صادر می کنم.

صفر بود ،اما اکنون رشــد اقتصادی فصلــی به  ۵/۴یا ۵درصد
رســیده است .اگر ماهواره پرتاب میکنیم ،کشتی میسازیم یا
دستاوردهای علمی داریم ،الزم است شیرینی آن توسط مردم
چشــیده شــود .تلخی برخی از مشــکالت باعث از بین رفتن
شیرینی دستاوردها نشود .پا به پای اینکه دنبال حل مشکالت
مردم هستیم ،باید شیرینی دستاوردها هم توسط مردم چشیده
شــود و مانع رســیدن خبرهای خوب به مردم نشویم.بهادری
جهرمی گفت :در کنار پیگیری حل مشکالت ،باید یک مسابقه
خوب برای انتشار خبرهای خوب داشته باشیم تا دستاوردهای
خوب خودمان را ببینیم.وی تاکید کرد :روابط عمومی ها محور
تجمیع فعالیت های دولت هســتند .رسانه های محلی انتقال
دهنده دستاوردهای دولت باشند و هم منتقل کننده خواست و
درخواستهای استان ها به ما باشند.سخنگوی دولت در پایان
تصریــح کرد :هماهنگی خوبی برای انعکاس نتایج ســفرهای
استانی انجام شد.

یک تبعه کشور سوئد به اتهام
جاسوسی بازداشت شد
تهران -ایرنا -وزارت اطالعات در اطالعیهای از شناســایی و
بازداشــت یک تبع ه کشور پادشاهی سوئد به اتهام جاسوسی
خبر داد.به گزارش حوزه دفاعی امنیتی ایرنا ،وزارت اطالعات
در اطالعیــهای اعالم کرد که ســربازان گمنــام امام زمان
(عج) یک تبع ه کشــور پادشاهی سوئد را به اتهام جاسوسی،
شناسایی و بازداشت کردند.در این اطالعیه آمده است :متهم
سوئدی که در سفرهای چندگانهی پیشین به ایران ،بهدلیل
برخی رفتارها و ارتباطات مشکوک ،در لیست مظنونین واحد
ضدجاسوســی وزارت اطالعات قرار گرفته بود ،همیشــه از
لحظهی ورود به کشور ،کلیه تحرکات ،ارتباطات ،سفرهایش
به شهرهای مختلف کشور (که ک ً
ال خارج از مقاصد و رویههای
گردشــگری انجام میشــدند) تا هنگام خــروج از مرزهای
جمهوری اســامی ایران ،دقیقاً تحــت نظر مأمورین زبدهی
ضدجاسوسی این وزارتخانه قرار میگرفت.وزارت اطالعات
عنوان کرد :یافتههای ســاختار ضدجاسوسی وزارت این بود
که متهم ســوئدی در همه ســفرهای قبلی ،با رعایت اصول
حرفهای ارتباطی ،حفاظتی و پنهانکاری ،با تعدادی از عناصر
مظنون اروپایــی و غیراروپایی که در ایــران تحت نظر قرار
داشــتند؛ ارتباط برقرار میکرد .در اطالعیه وزارت اطالعات
خاطرنشــان شده اســت :متهم مورد بحث ،چند ماه پیش و
درپی دســتگیری یک جاســوس دیگر اروپایی ،با مأموریت
کســب اطالع از چگونگی افشای هویت آن جاسوس و نوع و
میزان اطالعاتی که به تور اطالعاتی این وزارتخانه افتاده بود،
مجددا ً وارد کشور شد .اینبار نیز و در کل مدت مأموریت آخر،
مرتبطین اشاره شده ،تحت کنترل مستمر
تماسهای وی با
ِ
سربازان گمنام امام زمان(عجلاهلل تعالی فرجهالشریف) قرار
داشت و باالخره با تکمیل مستندات؛ در هنگام خروج از کشور
با حکم مرجع قضایی بازداشــت شد.وزارت اطالعات تصریح
کرد :متهم مذکور دارای ســابقه سفر به اراضی اشغالی رژیم
غاصب صهیونیستی پیش از عزیمت به ایران میباشد.
این اطالعیه افزود :وزارت اطالعات همچنانکه پیش از این به
کرات اعالم کرده اســت؛ امنیت کشور و آرامش مردم را خط
قرمز خود دانســته و کوچکترین تعدی نسبت به مرزهای
امنیتی کشور را قاطعانه و فارغ از هیاهوی آوازهگران حرفهای
همخوان غربی-صهیونیســتی پاســخ میگوید .بهویژه به
و
ِ
رژیم بدسابقهی ســوئد که تاکنون چندین جاسوس نیابتی
برای رژیم اشــغالگر قدس را پشتیبانی کرده است (همچون
احمدرضا جاللی؛ جاسوس مسلم رژیم صهیونیستی و مجرم
قطعی در شناســایی و ترور برخی از دانشــمندان هستهای
کشور) و مأمن تروریستهای جنایتکاری همچون منافقین
و قاتــان مردم و کودکان بیگناه در رژهی خونبار اهواز بوده
است ،هشدار میدهد که در صورت ادامهی رویهی جاسوسی
نیابتی از سوی نهاد اطالعاتی آن کشور و استمرار حمایت از
جانیان ســابقهدار؛ واکنش متناسب با آن را دریافت
قاتالن و
ِ
خواهد کرد.
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گزیده خبر

افزایش موج خوشبینی در بازار طالی جهانی

تغییر جزئی فدرال رزرو در سیاســت پولی باعث افزایش
قیمت طال در هفته آینده خواهد شــد.به گزارش ایسنا،
بر اســاس آخریــن نظرســنجی هفتگی کیتکــو نیوز،
تحلیلگران والاســتریت و ســرمایهگذاران میناستریت
پتانســیل افزایش قیمتها را در هفتــه آینده میبینند.
احســاس صعودی جدید در حالی اســت که قیمت طال

هفته را با افزایش دو درصدی به پایان میرساند که نقطه
مقاومت بحرانی را آزمایش میکند .هر اونس طال در ماه
دسامبر آخرین بار با قیمت  ۱۷۸۳دالر و ۳۰سنت معامله
شد.پس از سه ماه کاهش شدید ،بازار طال شاهد حرکت
صعودی جدیدی اســت .این در حالی اســت که اقتصاد
ایاالتمتحده برای دومین سه ماهه متوالی کاهش یافته
است.دانیل پاویلونیس ،کارگزار ارشد کاال در RJO Futures
گفت که او یک چیدمان عالی برای طال در کوتاهمدت می
بیند که منجر به افزایش قیمت خواهد شد .او خاطرنشان
کرد که جهش طال در حالی رخ میدهد که احساســات
به طور قابلتوجهی نزولی بوده اســت.جروم پاول ،رئیس
فدرال رزرو گفت که انقباض تهاجمی بیشــتر ،همچنان

امکانپذیر است و افزود که بانک مرکزی به دادهها وابسته
خواهد مانــد .در همان زمــان ،او همچنین گفت که در
مقطعی ،فدرال رزرو باید ســرعت انقباض را کاهش دهد
زیرا اقتصاد تأثیر افزایش نرخ بهره را احســاس میکند.
پاویلونیس گفت :فدرال رزرو نشان میدهد که قرار نیست
به اندازه گذشــته در مورد نرخ بهره رفتار کند .این هفته
 ۱۶تحلیلگر والاستریت در نظرسنجی طالی کیتکو نیوز
شرکت کردند .در میان شرکتکنندگان ۱۱ ،تحلیلگر یا
 ۶۹درصد نســبت به طال در کوتاهمدت خوشبین بودند.
در همان زمان ،ســه تحلیلگر یا  ۱۹درصد نسبت به طال
نزولی بودنــد و دو تحلیلگر یا  ۱۳درصــد در این هفته
رأی بیطرف دادند.اگر تــورم همچنان داغ بماند ،فدرال

رزرو به افزایش شــدید نرخهای بهره ادامه خواهد داد که
رشــد طال را محدود میکند .مــارک چندلر گفت که در
مورد طال برای هفته آینده پس از دو هفته عملکرد مثبت
قیمت ،بیطرف اســت .وی افزود :سرمایهگذاران باید به
گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی روز جمعه توجه
کنند.بازدهی  ۱۰ســاله پس از رسیدن به  ۳.۵درصد به
حدود  ۲.۶۵درصد کاهش یافت .این ممکن اســت اولین
بار از ماه می باعث تثبیت طال پس از تجمیع ســودهای
هفتگی متوالی شود.سوکی کوپر ،تحلیلگر فلزات گرانبها
در مؤسسه تحقیقات استاندارد چارترد گفت که قیمتها
طی هفت رکود گذشته به طور متوسط ،به صورت ساالنه
 ۱۵درصد افزایش یافته است.

گزارش اتاق بازرگانی تهران نشان میدهد

جهان ،در آستانه یک رکود تورمی بزرگ؟

اتــاق بازرگانــی تهــران در جدیدتریــن گــزارش خود به
پیشبینیهای صورت گرفته از وضعیــت اقتصاد جهانی در
ماهها و ســال آینده پرداخته که نشان از دشوار شدن شرایط
است.به گزارش ایســنا ،با ورود مهار نسبی کرونا در ماههای
گذشته و کاهش فشار جهانی برای محدود کردن فعالیتها ،به
نظر میرسد که جهان با یک بحران اقتصادی تازه مواجه شده
که فعال نتیجه حضور خود را در کاهش نرخ رشــد پیشبینی
شده برای ســال  ۲۰۲۲و  ۲۰۲۳نشان میدهد.با وجود آنکه
در سال  ۲۰۲۱میانگین رشد  ۶.۱درصدی در اقتصاد جهانی
به ثبت رســید ،ولی در ماههای گذشــته با تهاجم روسیه به
اوکراین ،اختــال در زنجیرههای تامیــن و بروز تهدیدهای
گوناگون باعث شــده اقتصاد جهان با شرایط دشواری مواجه
شــود .در فصل دوم سال  ۲۰۲۲به دلیل رکود در اقتصادهای
چین و روســیه ،تولید جهانی کاهــش یافت و میزان مخارج
مصرف کنندگان در آمریکا نیز به ســطحی کمتر از انتظارات
قبلی رسید.همچنین گزارشها نشان میدهد که در ماههای
گذشــته ،تورم باالتر از حد انتظار در سراســر جهان به طور
خاص در آمریکا و اقتصادهای بزرگ اروپایی ،تشدید تنگنای
شــرایط مالی جهان ،کندی بیش از انتظار ســرعت تولید در
اقتصاد چین ناشی از شیوع دوباره کرونا و همچنین پیامدهای
منفی ناشی از جنگ اوکراین ،شرایط را در اقتصاد جهان تغییر

داده است.رشــد اقتصاد جهان برای سال جاری و سال آینده

وزیر راه و شهرسازی:

فعال هیچ پولی در صندوق ملی مسکن
وجود ندارد
وزیــر راه و شهرســازی اظهار داشــت :طبق
گزارش رســمی دیوان که در ســایت این نهاد
هم بارگزاری شده ،میزان پیشرفت نهضت ملی
مســکن در دولت قبل حدود  ٨.٨درصد بوده و
همان پروژه را در دولت سیزدهم ادامه دادیم و
امروز به مرحله تحویل رسیده است.به گزارش
خبرنگار اقتصادی ایلنا ،رستمی قاسمی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تا
پایان شهریورماه  ١٠٠هزار واحد نهضت ملی مسکن تحویل میشود ،گفت:
در پروژه مسکن نهضت ملی مسکن تعدادی از واحدها پیشرفت فیزیکی ٩٨
تا  ٩٩درصد دارند و بســیاری از واحدها تنها منتظر انشــعابات هستند و از
شهریورماه هر ماه افتتاح و تحویل مسکن نهضت ملی خواهیم داشت.وی در
پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر اینکه گفته میشود این واحدها همان واحدهای
نهضت ملی مسکن دولت قبل هستند که قرار است تحویل متقاضیان شوند،
گفت :طبق گزارش رسمی دیوان که در سایت این نهاد هم بارگزاری شده،
میزان پیشــرفت نهضت ملی مسکن در دولت قبل حدود  ٨.٨درصد بوده و
همان پروژه را در دولت سیزدهم ادامه دادیم و امروز به مرحله تحویل رسیده
است.وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوال دیگر ایلنا مبنی بر اینکه میزان
منابع صندوق ملی مسکن در حال حاضر چقدر است ،گفت :فعال هیچ پولی
وارد این صندوق نشــد ه است اما به زودی منابع جدید تزریق خواهد شد و
پولی در این صندوق نداریم.قاسمی درباره محل تامین منابع اظهار داشت:
 ٣٠هزار میلیارد تومان در بودجه امســال برای صندوق ملی مســکن دیده
شده که باید ارایه شود و همچنین  ۵٠هزار میلیارد تومان هم خط اعتباری
مسکن مهر یعنی برگشت اقساط است که وارد صندوق میشود .همچنین
تمام مالیات حوزه مسکن باید وارد صندوق ملی مسکن شوند.

تورم در استانهایایران چقدر است؟
طبق آمار ،در تیرماه ســال جاری کهگیلویه و بویراحمد از بیشــترین تورم
ساالنه با نرخ  ۴۷.۶درصد بین اســتانهای کشور برخوردار بود .به گزارش
ایســنا ،در اعالم اخیر مرکز آمار ایران از تورم تیرماه ،تورم نقطه به نقطه به
 ۵۴درصد و تورم ساالنه به  ۴۰.۵درصد افزایش یافته و تورم ماهانه با کاهش
به  ۴.۶درصد رسیده است.در تازه ترین گزارش منتشر شده درباره وضعیت
تورم استانها در تیر ماه  ،١٤٠١بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور
اســتان همدان با  ۷.۱درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به

مربوط به
استان گیالن با  ۳.۳درصد است.همچنین بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه

(تغییر شاخص نسبت ماه مشابه سال قبل) متعلق به استان آذربایجان غربی
با  ٦٣.٩درصد و کمترین آن مربوط به استان خوزستان با  ۴۷.۳درصد است.
بیشــترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با
ن سیســتان و بلوچستان با
نرخ  ٤٧.٦درصد و کمترین آن متعلق به اســتا 
نرخ  ٣٥.٤درصد است.بررســی تغییرات قیمت در اســتانها نشان میدهد
که باالترین افزایش هزینه در «خوارکیها ،آشامیدنیها و دخانیات» مربوط
به قزوین با متوســط  ۹۸.۳درصد و البرز با  ۹۷.۹درصد بوده است .بوشهر
با  ۷۰.۵درصد و خراســان جنوبی با  ۷۰.۷درصد کمترین افزایش هزینه را
داشتهاند.

برابر  ۳.۶درصد پیشبینی شــده بود کــه در گزارش جدید

صنــدوق بین المللی پول به  ۳.۲درصد و برای ســال ۲۰۲۳
بــه  ۲.۹درصد کاهش یافت .میانگین نرخ رشــد اقتصادهای
پیشــرفته  ۲.۵درصد و برای کشــورهای در حال توسعه ۳.۶
درصد براورد شــده است.همچنین نرخ رشد پیشبینی شده
برای آمریکا نیز حدود  ۱.۴درصد کاهش یافته و به  ۲.۳درصد
رسیده است .در چین تعمیق بحران کرونا و امالک باعث شده
رشد پیشبینی شده  ۱.۱درصد کاهش یافته و به  ۳.۳درصد
برسد .نرخ رشد منطقه یورو نیز  ۲.۶درصد براورد شده است.
در میان اقتصادهای در حال توســعه ،عربستان سعودی رشد
 ۷.۶درصدی را خواهد داشت که باالترین رقم به شمار میرود.
افزایش میزان تولیــد ،صادرات و قیمت نفت خام اصلیترین
دلیل این اتفاق خواهد بود .هند نیز در این مدت رشــد ۷.۴
درصــدی را تجربه میکند .همچنین در شــرایطی که برای
روســیه نرخ رشــد منفی  ۸.۵درصد پیشبینی شده بود ،در
گزارش اخیر براورد نشــان می دهد که این کشور رشد منفی
شش درصد را تجربه خواهد کرد.به این ترتیب با کاهش قابل
توجه نرخ رشــد پیشبینی شده و البته روند افزایش تورم در
بسیاری از کشــورهای توسعه یافته ،به نظر میرسد بار دیگر
خطر به وجــود آمدن یک رکود تورمی جدی خواهد بود ،هر
چند هنوز هیچ یک از دولتها رســما ورود بــه این دوره را
تایید نکردهاند.

فوربس:

گامهای مهم ایران و روسیه برای حذف دالر و سوئیفت
تهــران  -ایرنــا  -نشــریه آمریکایی
فوربس در تحلیلــی درباره راهاندازی
نمــاد مبادلــه ارزی روبل-ریــال در
ایران ،اذعان کرد ایران و روسیه گامی
هرچند کوچک اما به طور بالقوه مهم
برای حــذف دالر از روابــط تجاری
دوجانبه برداشــتهاند.به گزارش ایرنا
در مطلب فوربس آمده اســت :مرکز
مبــادالت ارزی ایران در ماه جوالی و
به دنبال سفر رئیسکل بانک مرکزی
ایران به مســکو ،نمــاد جفت روبل-
ریال را راهانــدازی کرد.این ترتیبات
جدید به آن معنا اســت که دو کشور
میتوانند مبــادالت تجاری دو طرف
را بر اســاس پولهــای ملی هر یک
از طرفین تســویه کنند .نخســتین
فعالیت تجــاری در این چارچوب در
 ۱۹جوالی انجام شــد که طی آن ۳
میلیــون روبل معــادل  ۴۸هزار دالر
تسویه گردید .در همان روز والدیمیر
پوتین رئیسجمهور روسیه وارد ایران
شد تا با ابراهیم رئیسی رئیسجمهور
ایران و رهبر انقالب ایران دیدار داشته
باشد.رسانههای ایرانی گزارش دادهاند
که این سیستم مالی جدید میتواند
تقاضــای دالر در ایران را به میزان ۳
میلیــارد دالر در ســال کاهش دهد.
تجارت دوجانبه بین ایران و روســیه
در ســال  ۲۰۲۱بالغ بــر  ۴میلیارد
دالر ارزش داشت اما دو کشور که در
مواجهه با غرب زمینههای مشــترک
همــکاری پیــدا کردهانــد گفتهاند

امیدوارنــد تجارت دوجانبــه را به ۸
میلیارد دالر در کوتاهمدت برســانند.
این ترتیبات تجاری جدید ،نیاز ایران
و روســیه به دالر آمریکا در مبادالت
تجاری را از بین میبرد و تأثیر برخی
تحریمها علیه این دو کشور را خنثی
میکند .هر دو کشــور ایران و روسیه
تحت طیف گستردهای از تحریمهای
آمریکا و کشــورهای دیگر قرار دارند.
مقامات ایــران از تمایــل خود برای
توسعه سیستم جدید تسویه مبادالت
با روســیه و وارد کردن ارزهای ملی
طرفهای ثالث مثل لیر ترکیه ،روپیه
هند و درهم امارات به این سیســتم
خبــر دادهاند.صالحآبــادی رئیسکل
بانک مرکزی ایران در این باره گفت:
ما ارزهای ملی دیگر کشــورها را نیز
در آینده پیشنهاد میکنیم تا سبدی
متنوع داشته باشــیم و نفوذ ارزهایی
مثــل دالر را کاهــش دهیم.اگر این
اتفاق بیفتد مجموعهای از توافقاتی را
شــاهد خواهیم بود که به ایران اجازه
میدهند بدون متوسل شدن به دالر
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و یــورو مبادالت تجاری خود را انجام
دهــد .در عین حــال آنهایی که در
طرف دیگــر معامله قرار دارند ممکن
اســت از افتــادن در دام تحریمهای
ثانویــه آمریکا نگران باشــند.مهدی
صفری معــاون اقتصادی وزیر خارجه
ایران نیز پیشــنهاد توسعه یک نظام
پیامرســان بینبانکی میــان ایران و
روســیه را مطــرح کرده اســت .این
پیامرسان میتواند به عنوان جایگزینی
برای سوئیفت ،سیستم مهم مبادالت
بینالمللی که مرکز آن در بلژیک قرار
دارد عمل کند.بانکهای متعددی در
ایران و روســیه به دلیل تحریمهای
آمریکا از مبادله در سیستم سوئیفت
کنار گذاشته شدهاند.روسیه هماکنون
یک سیستم پیامرســان خاص خود
به نــام اس پــی اف اس را راهاندازی
کرده است که در ســال  ۲۰۱۴و به
دنبال حملــه به کریمه ایجاد شــد.
این سیســتم بــه طــور فزایندهای
توســط بانکهــا بــرای پرداخت در
درون اتحادیه اقتصادی اوراسیا مورد

اســتفاده قرار گرفته اســت .اتحادیه
اقتصادی اوراســیا شــامل گروهی از
کشورها میشود که همسایگان روسیه
یعنی ارمنستان ،بالروس ،قزاقستان و
قرقیزستان از جمله آن هستند .ایران
نیز برای پیوستن به این اتحادیه وارد
مذاکره شده است.اخیرا ً در ماه ژوئن،
روزتک روسیه گفته است یک سکوی
بالکچیــن راهاندازی کرده اســت که
میتوانــد جایگزینی برای ســوئیفت
باشــد.صالحآبادی در اواخــر جوالی
اظهــار داشــت« :دو کشــور ایران و
روسیه که میخواهند از مبادالت خود
دالرزدایی کنند باید سیستم ویژهای
شبیه به سوئیفت داشــته باشند .ما
مشــخصاً به توافق بســیار خوبی در
این زمینه دســت یافتهایم».ایران و
روسیه با پیگیری این ابتکار ،پیشتاز
کشورهایی هستند که تالش کردهاند
وابســتگی خود به شــبکههای مالی
غربــی را کاهش دهند.چیــن نیز از
ســال  ۲۰۱۵یک سیســتم تسویه
بینبانکی راهاندازی کرده اســت .در
ماه آوریل امســال وزیر دارایی روسیه
خواســتار ادغام و همکاری نزدیکتر
سیســتمهای پرداخت در کشورهای
عضو بریکس یعنی برزیل ،روســیه،
هند ،چین و آفریقای جنوبی شــد.در
عین حال چنین راههای جایگزینی،
محدودیتهای مهمــی دارند .بهویژه
این راههاُ ،کندتر ،گرانتر و پراشتباهتر
خواهند بود.

ردپای جنگ اوکراین در اقتصادهای اروپایی
برآوردهای اولیه نشان داد که تولید ناخالص داخلی اسپانیا در سه ماهه دوم سال  ۱.۱درصد رشد کرد که بسیار باالتر از انتظارات بازار  ۰.۴درصد بود و این رقم از  ۰.۲درصد در
سه ماه گذشته افزایش یافته است.به گزارش ایسنا ،تحلیلگران شرکتکننده در نظرسنجی رویترز انتظار داشتند که تولید ناخالص داخلی  ۰.۴درصد در سه ماهه سوم رشد کند
و این در مقایسه با نظرسنجی رویترز که  ۵.۵درصد بود ،تولید ساالنه  ۶.۳درصد افزایش یافت.افزایش تقاضای خارجی کاهش تقاضای داخلی را جبران میکند و خدمات که
حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل میدهند ،به لطف بهبود گردشگری پس از همهگیری و با برداشته شدن همه محدودیتها در رویدادهای عمومی ،سریعتر
از صنعت و ساختوساز گسترش یافتند.دولت اسپانیا پیشبینی رشد اقتصادی خود برای سال  ۲۰۲۲را روز سه شنبه با اشاره به فصل گردشگری قوی ۴.۳ ،درصد حفظ کرد
اما هدف رشد برای سال  ۲۰۲۳را به  ۲.۷درصد کاهش داد زیرا احتماال جنگ در اوکراین همچنان بر اقتصادهای اروپایی تأثیر میگذارد.با این حال ،صندوق بین المللی پول،
پیشبینی تولید ناخالص داخلی اسپانیا را برای سال  ۲۰۲۲به  ۴درصد کاهش داده است.اقتصاد اسپانیا  ۰.۲درصد در سه ماهه اول سال  ۲۰۲۲رشد کرده بود که نسبت به نرخ
رشد  ۲.۲درصدی در سه ماه آخر سال  ۲۰۲۱کاهش یافته بود.

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)؛

بعید است تورم تا پایان سال به زیر
۴۰درصد برسد
یک کارشــناس اقتصادی گفت :نرخ تورم امسال به احتمال خیلی زیاد باالی
۴۰درصــد خواهد بــود و با توافق احتمال اینکه زیــر ۴۰درصد بیاید چندان
افزایش پیدا نمیکند و من آن را خیلی بعید میدانم؛ اما اگر دولت اراده داشته
باشد میتواند تا حدودی کاهش قدرت خرید مردم را ترمیم کند.اقتصاد آنالین
– سیده زهرا محمودی؛ هفته گذشته مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه تیرماه
 ۱۴۰۱را ۵۴درصد اعالم کرد؛ براســاس گــزارش مرکز آمار ،نرخ تورم ماهانه
تیر به  ۴.۶درصد رســیده که در مقایســه با ماه قبل ۷.۶ ،واحد درصد کاهش
داشــته است .در این شرایط برخی چشــم امید به مذاکرات بستهاند و اعتقاد
دارند مذاکرات میتواند آبی بر آتش تورم باشد؛ اقتصاد آنالین در این رابطه به
مصاحبه با کامران ندری ،کارشناس اقتصادی پرداخته است؛ در ادامه مشروح
این گفتوگو را خواهید خواند .کامران ندری ،در مورد آینده شرایط اقتصادی
ایران گفت :اگر توافق انجام نشود گشایشی در وضعیت اقتصاد رخ نمیدهد و
در بهترین حالت میتوانند وضعیت موجود را حفظ کنند و وضعیت موجود نیز
وضعیت مطلوبی نیســت زیرا نرخ تورم به شدت باال بوده و نرخ رشد اقتصادی
نیز نرخ قابل قبولی که بتوان گفت منجر به افزایش رفاه مردم میشود نیست.
وی اضافه کرد :لذا وضعیت اقتصاد از منظر کالن مناسب نیست؛ تازه اگر بدتر از
این نشود و من به نظرم میآید دولت باید به مسئله برجام توجه و اهتمام ویژه
داشته باشد؛ زیرا اگر برجام به سرانجام خوبی برسد قطعا میتواند روی اقتصاد
آثار و تبعات خوب و مثبتی داشــته باشد؛ البته در کوتاه مدت این کارشناس
اقتصادی با اشاره به آنکه در میان مدت مشکالت اقتصادی ما چندان مربوط به
تحریمها نیست ،اظهار داشت :بخش عمده مشکالت اقتصادی به کیفیت سطح
سیاســتگذاری و مدیریت در اقتصاد برمیگردد؛ شرایط از مدیریت خرد مثل
بنگاهها گرفته تا مدیریت کالن بسیار ضعیف است و چالشهای بسیار جدی
وجود دارد که مزمن شــده و حل این چالشها کار آســانی نیست؛ باید توجه
داشــته باشیم که در بلندمدت ما با این مسائل و مشکالت دست به گریبانیم
ولی اگر مذاکرات به نتیجه برســد و برجام احیا شــود در کوتاهمدت میتواند
گشایشــی را ایجاد کند البته اگر سیاستگذار به دنبال این موضوع باشد.ندری
تصریح کرد :ما طی سا لهای گذشته به ویژه در سال جاری تورم باالیی داشتیم
کــه قدرت خرید عمده حقوقبگیران ثابت را کاهش داده و دولت هیچ اقدامی
برای جبران کاهش قدرت خرید مردم نکرده و اگر بخواهد قدری از فشار روی
مردم کاسته شود ،برجام در کوتاهمدت میتواند فرصت مناسبی باشد و کمک
کند؛ البته بستگی دارد مسئولین دولتی چگونه بخواهند از این فرصت استفاده
کنند و آیا اصال توانش را داشته باشند یا خیر.ندری در پاسخ به اینکه نرخ تورم
را تا پایان ســال چگونه پیشبینی میکند گفت :نرخ تورم امسال به احتمال
خیلی زیاد باالی ۴۰درصد خواهد بود و حتی با حصول توافق احتمال اینکه زیر
۴۰درصــد بیاید چندان افزایش پیدا نمیکند و من آن را خیلی بعید میدانم؛
اما اگر دولت اراده داشــته باشد میتواند تا حدودی کاهش قدرت خرید مردم
را ترمیم کند .وی پیشبینی خود در مورد رشــد اقتصادی را اینگونه توضیح
داد :اگر بتوانیم تولید نفت را افزایش دهیم احتمال اینکه رشد اقتصادی پس
از احیای برجام به باالی ۴درصد برود وجود دارد اما بستگی دارد که چه زمانی
برجام احیا شــود؛ مثال اگر در زمستان احیای شود روی متغیرهای  ۱۴۰۱اثر
نمیگذارد.این کارشــناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که وضعیت بازار
سهام با احیای برجام چه خواهد شد نیز اظهار داشت :در مجموع برجام روی
کل اقتصاد از جمله بورس اثر مثبت میگذارد مگر شرکتهایی که ممکن است
از شرایط تحریمی نفع ببرند.
معاون وزیر اقتصاد خبر داد؛

درآمد  ۱۲۰۰میلیارد تومانی دولت از
مالیات خودرو و خانههای و لوکس
رئیس ســازمان امور مالیاتی از دریافت حدود  ۱۲۰۰میلیارد تومان به عنوان
مالیــات از مالــکان خودروها و خانه های لوکس در ســال  ۱۴۰۰خبر داد.به
گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت ،داوود منظور رئیس سازمان امور
مالیاتی درباره وضعیت دریافت مالیات از خودروها و خانههای لوکس گفت :در
خصوص خانهها و خودروهای لوکس مشــمول مالیات ،اعتراضی وجود ندارد،
یعنی مواردی که توسط سازمان امور مالیاتی شناسایی و بحث مالیات به مالکان
آنها اعالم شده ،برایشان برگه مطالبه صادر شده است.معاون وزیر اقتصاد درباره
مجموع دریافتیهای حاصل از مالیات خودرو و خانههای لوکس افزود :مجموع
مالیــات خانههای لوکس حدود  ۴٠٠میلیارد تومــان و مجموع مالیات برای
خودروهای لوکس حدود  ٨٠٠میلیارد تومان در سال  ۱۴۰۰است.
گزینه تصدی شهرداری :

افق  ۱۴۰۴شهرداری کرج با برنامهمحوری و
عملکرد شفاف محقق میشود
گزینه تصدی شــهرداری کرج گفت :در سند چشمانداز سال  ،۱۴۰۴مدیریت
شــهری نهادی برنامه محور با عملکردی شــفاف و مورد اعتماد شهروندان و
ســرمایه گذاران است که با استفاده از مدیریت هوشــمند و با بهره گیری از
فناوری های نوین در مسیر پیشرفت و عدالت گام برمیدارد .منوچهر غفاری
در شصتوچهارمین جلســه رسمی شورای اسالمی شــهر کرج با ارائه برنامه
پیشنهادی مدیریت شهری کرج  ،اظهار کرد :این کالنشهر با قدمت نه چندان
طوالنی و توسعه شتابزده ،با تهدیدها و فرصتهای قابل توجهی مواجه است
که توجه نکردن به آنها میتواند مســیر توســعه را به سمت نامناسبی سوق
دهد؛ از جمله مهمترین این چالشها ،مسائل اجتماعی است که بخشی از آن
با مدیریت شهری نیز تالقی دارد  .وی با اشاره به مشکالت اساسی شهرداری
کرج ،افزود :توجه ناکافی بخشهای مختلف شهرداری به برنامه و دادهها ،اتکا
به روشهای تأمین مالی سنتی و منابع درآمدی اتفاقی ،ساختوساز غیرمجاز
و تخلفات ساختمانی ،تفاوتهای قومی و طبقاتی ،استفاده نکردن از مشارکت
شهروندان ،نبودساختار کارآمد وصول درآمد ،وجود مشکالت حقوقی و قضائی،
ســهم قابل توجه هزینههای جاری ،نظام نامتناســب جبران هزینه خدمات
کارکنان ومعضالت حوزه حملونقل از جمله مشکالت این کالنشهر است که
مسیر دستیابی به چشمانداز را با چالش جدی مواجه خواهد کرد .وی تصریح
کرد :در برنامه ارائه شــده در افق  ۱۴۰۴و مبتنی بر چالشهای کنونی هدف
مدیریت شهری شفاف ،هوشمند مبتنی بر برنامه و شهروندمدار در نظر گرفته
شده است ،بنابراین موضوعاتی نظیر پیادهسازی ساختار مدیریتی برنامهمحور
و مبتنی بر دادهها ،مدیریت شفاف و نظارتپذیر ،توسعه حملونقل عمومی و
انسانمحور ،توســعه خدمات الکترونیک ،تکمیل پروژههای نیمهتمام ،اصالح
ساختار مدیریت پسماندشهری و بهرهگیری از نظارت و مشارکت شهروندان در
فرایندهای توســعه و ایجاد ظرفیتهای درآمدی و تأمین مالی جدید مد نظر
قرار گرفته است .

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir
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ریسک معامله برای خرید نفت

پاالیشگاههای هند
تخفیفدار روسیه را پذیرفتهاند

بلومبرگ طی گزارشــی نوشت که پاالیشــگاههای بزرگ هند به میزان زیادی به معاملهگران خصوصی کوچکتر و کمتر شناخته شده
برای افزایش خرید نفتِ با تخفیف روســیه روی آوردهاند و این تخفیفها آنقدر خوب اســت که خطر معامله با آنها را بپذیرند.به گزارش
گروه اقتصاد بین الملل فارس ،بلومبرگ به نقل از منابع آگاه نوشت ،پاالیشگاههای بزرگ هند به میزان زیادی به معاملهگران خصوصی کوچکتر و کمتر شناخته شده برای
افزایش خرید نفتِ با تخفیف روسیه روی آورده اند.به نوشته این گزارش ،تشریفات اداری در مذاکره مستقیم با تولیدکنندگان روسی ،روند تامین منابع را ُکند میکند و این
امر پاالیشگا ه ها را مجبور کرده تا برای سهولت تحویل (محموله ها) به شرکتهای کوچکتر روی بیاورند.مقامات یک پاالیشگاه هندی که نخواستند نامشان فاش شود ،به
بلومبرگ گفتند ،شرکت های  Wellbredو  Montfortشرکتهای واسطه هستند.هند در ما ه های اخیر خرید نفت از روسیه را افزایش داده است و از تخفیفهایی که مسکو در
بحبوحه تحریمها بر روی نفتش ارائه داده ،استفاده می کند.به گزارش موسسه کپلر ،هند ،سومین مصرف کننده بزرگ نفت در جهان است و در ماه جوالی روزانه یک میلیون
بشکه نفت از روسیه وارد کرده است .این رقم بیش از حدود  950هزار بشکه در روز در ماه ژوئن (ما پیش از جوالی) است.واندانا هاری ،موسس شرکت تحلیلی Vanda Insights
گفت« :پاالیشگاه های هندی حاضرند ریسک معامله با این معامله گران جدید و کمتر شناخته شده را بپذیرند زیرا تخفیف ها آنقدر خوب است که نمی توان از آنها گذشت.

در پی گلآلودگی آب رودخانههای جاجرود و کرج عنوان شد

تامین آب تهران بدون مشکل ادامه دارد

مدیر امور منابع آب شهرستان سقز:

 23حلقه چاه غیرمجاز در سقز مسدود شد
مهندس عباس جاوید از انســداد چاه های غیرمجاز و رفع تصرف حریم و بستر
رودخانه های ســقز خبر داد.به گزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای
کردستان ،مدیر امور منابع آب سقز گفت :در راستای حفاظت و صیانت از منابع
آب و حریم و بستر رودخانهها ،از ابتدای سال جاری تاکنون جمعاً  23حلقه چاه
غیرمجاز مســدود و میزان  63هزار متر مربع از اراضی بســتر رودخانههای این
شهرستان رفع تصرف و اعاده به وضع سابق گردیده است.مهندس عباس جاوید
ادامه داد :در سه ماه اول سال جاری  7مورد برداشت غیرمجاز مصالح رودخانهای
در بستر رودخانه سیمینه توقیف و متخلفین به مراجع قضایی معرفی گردیدند.
برای اولین بار در کشور از سوی خانه فرهنگ آب آبفای استان اصفهان

«پویش حامیان آب ویژه مادر وفرزند »
برگزار شد

رئیــس خانه فرهنگ آب آبفای اســتان اصفهان در
خصوص هدف برگزاری ایــن پویش گفت :زنان که
همانا مدیــران اصلی خانواده هســتند می توانند با
اندیشــه و تدبیر خود برای تامین نیازهای خانواده و
چگونگی مصــرف آب برنامه ریزی کنند و در انتقال
فرهنگ و الگوی صحیح مصرف به فرزندان ،همسر و نزدیکان خود نقش اصلی
داشته باشند.زهره تشــیعی با بیان این که اصالح الگوی مصرف یک رسالت
ملی است اعالم کرد :درک زنان از مصرف و چگونگی اصالح الگوی مصرف می
تواند در همه خانواده ها تاثیر گذار باشد و اگر احساس وظیفه حفظ سرمایه
های کشور در زنان ایجاد شود ،این امر خود به خود عاملی برای ایجاد الگوی
مناســب مصرف برای نســل های بعدی خواهد بود.وی با بیان این که نقش
جهادی زنان در محیط خانواده در زمینه بهینه ســازی الگوی مصرف و ارائه
راهکارهای مناســب یکی از دالیل اصلی راه اندازی پویش حامیان آب ویژه
مادر و فرزند در سطح استان اصفهان بوده افزود :مقرر گردید در فصل تابستان
آبفای استان اصفهان با مشارکت فرهنگ سراهای شهرداری  ،مراکز فرهنگی
و کانون های فرهنگی هنری “پویش حامیان آب ویژه مادر و فرزند” در سطح
استان برگزار شود.رئیس خانه فرهنگ آب آبفای استان اصفهان گفت :اولین
پویش حامیان آب ویژه مادر و فرزند در باغ بانوان صدف در پارک کوهستانی
صفه بــرای مادران و فرزندان به منظور ترویــج مصرف بهینه آب در محیط
خانواده برگزار شد.تشیعی افزود :در این پویش برنامههای متنوعی در زمینه
آموزش مبانی صرفه¬ جویی به مادر و فرزند در قالب شعر ،داستان ،موسیقی،
انیمیشن و مسابقه برنامه ریزی شده است.
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روند صعودی نفت متوقف میشود
نظرسنجی رویترز نشان داد نگرانی از رکود و تشدید موج ابتال به کووید در چین و کاهش تقاضا برای سوخت که ریسکهای عرضه را
تحت الشعاع قرار میدهند ،ممکن است روند صعودی قیمت نفت را متوقف کند.به گزارش ایسنا ،در نظرسنجی رویترز از  ۳۵اقتصاددان
و تحلیلگر ،میانگین قیمت هر بشکه نفت برنت در سال میالدی جاری ۱۰۵ ،دالر و  ۷۵سنت پیش بینی شد که کمتر از پیش بینی ۱۰۶
دالر و  ۸۲سنت در ژوئن بود و نخستین بازبینی نزولی قیمت نفت برنت در نظرسنجی ماهانه از آوریل است .میانگین قیمت هر بشکه
نفت برنت از ابتدای ســال میالدی جاری تاکنون ،حدود  ۱۰۵دالر بوده اســت.ادوارود مویا ،تحلیلگر ارشد شرکت  OANDAدر این باره
گفت :توجهات از اختالالت عرضه ،به سمت نابودی تقاضا برای نفت به دلیل نگرانیها از وقوع رکود اقتصاد جهانی ،تغییر کرده است.پیشبینی رشد تقاضا برای امسال به  ۱.۴تا
 ۲.۵میلیون بشکه در روز در مقایسه با  ۲.۳تا  ۵میلیون بشکه در روز در نظرسنجی قبلی کاهش داده شد.تحلیلگران اظهار کردند :افزایش سریع نرخهای بهره توسط بانکهای
مرکزی بزرگ جهان به همراه محدودیتهای ســفر در چین که بزرگترین واردکننده نفت جهان اســت ،دورنمای تقاضا برای نفت را تیره کرده است .با این حال ،تحریمهای
غربی علیه نفت روسیه و محدود ماندن عرضه تولیدکنندگان اوپک پالس ،مانع افت بیشتر قیمتها خواهد شد.ماتئو شروود ،تحلیلگر کاالی واحد اطالعات اکونومیست گفت:
ما همچنان بر این باوریم که جنگ در اوکراین و عرضه محدود ،عامل افزایش قیمتها در کوتاه مدت خواهد بود و نفت برنت تا پایان سال در محدوده  ۱۰۰تا  ۱۲۰دالر در هر
بشکه معامله خواهد شد.میانگین قیمت هر بشکه نفت آمریکا در سال میالدی جاری  ۱۰۱دالر و  ۲۸سنت بوده که کمتر از  ۱۰۲دالر و  ۸۲سنت در ژوئن است.نشست بعدی
اوپک و متحدامش سوم ماه اوت خواهد بود و به دقت از سوی بازار دنبال میشود.

کارنامه ماهانه نفت منفی شد

گزیده خبر

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان تهران با اشــاره بــه گلآلودگی آب
رودخانههــای جاجرود و کرج گفت :با برنامهریزی انجامشــده و نیز با توجه به
حجم مناســب مخازن آب تهران و پایش مستمر ورودی تصفیهخانهها تاکنون
هیچگونه مشــکلی برای تامین آب شرب تهران نداریم و در این خصوص جای
نگرانی نیست.محمدرضا بختیاری در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :سیالبهای
اخیر کدورت آب ورودی به مخازن ســدهای استان تهران را افزایش داده است،
ولی این شرکت با بهکارگیری امکانات و ظرفیتها آب مورد نیاز شهروندان استان
تهران را تامین میکند..
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نفت و انرژی

بلومبرگ:

 8صفحه سال هفدهم شماره 4964

قیمت نفت روز جمعه با معطوف شدن توجهات به نشست بعدی
وزیران اوپک پالس و تعدیل انتظارات برای افزایش فوری عرضه
این گروه ،بیش از دو دالر در هر بشــکه افزایش یافت.به گزارش
ایسنا ،بهای معامالت نفت برنت برای تحویل در سپتامبر که روز
جمعه منقضی شــد ،بیش از ســه دالر افزایش یافت و در ۱۱۰
دالر و یک ســنت در هر بشکه بسته شد .بهای قرارداد اکتبر با
دو دالر و  ۱۴ســنت معادل  ۲.۱درصد افزایش ،در  ۱۰۳دالر و
 ۹۷سنت در هر بشکه بســته شد.بهای معامالت وست تگزاس
اینترمدیت آمریکا که در مقطعی بیش از پنج دالر در هر بشکه
صعود کرده بود ،نهایتا با دو دالر و  ۲۰ســنت معادل  ۲.۳درصد
افزایش ،در  ۹۸دالر و  ۶۲ســنت در هر بشکه بسته شد و برای
کل هفته حدود چهار درصد افزایش ثبت کرد.هر دو شــاخص
دومین کاهش ماهانه متوالی را به پایان بردند و نفت برنت حدود
چهار درصد و وســت تگزاس اینترمدیت حدود هفت درصد در
ژوئیه کاهش نشــان داد.اختالف قیمت میان نفت برنت و وست
تگزاس اینترمدیت تحت تاثیر کاهش واردات نفت روسیه به اروپا
که بازارهای این منطقه را دچار محدودیت کرده ،افزایش یافته
اســت .نفت برنت  ۱۱دالر در هر بشکه گرانتر از وست تگزاس
اینترمدیت اســت در حالی که در ابتدای ژوئیه اختالف قیمت
بین این دو شاخص ،حدود شش دالر بود.پس از انتشار گزارش
شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز که نشان داد شرکتهای حفاری
آمریکا شــمار دکلهای حفاری نفت را برای بیست و سومین ماه
متوالی افزایش دادند ،نفت بخشی از رشد قیمتی که داشت را از
دســت داد .طبق آمار بیکر هیوز ،شمار دکلهای حفاری نفت در

ژوییه  ۱۱حلقه افزایش یافت که بیست و سومین افزایش ماهانه
متوالی بود در حالی که شمار دکلهای حفاری گاز پس از افزایش
به مدت  ۱۰ماه متوالی ،ماه میالدی گذشــته تغییری نداشت.
همچنین در معامالت روز جمعه ،بازارهای ســهام قویتر و دالر

ضعیفتر از قیمت نفت پشتیبانی کردند.جان کیلداف از شرکت
اگین کپیتال گفت :این روزها ،تاثیرات کالن زیادی در بازار نفت
وجود داشــته و بازارهای سهام بهبود خوبی داشته و افت ارزش
دالر ،از قیمت نفت حمایت کرده اســت.بازارهای سهام جهانی

فرصت ایران برای تبدیل شدن به هاب گازی منطقه با گاز روسیه
کارشناس ارشــد انرژی گفت :بعد از
مناقشــه اوکراین ،این فرصت برای
ایــران به وجــود آمده اســت که از
ظرفیت گاز مازاد روسیه برای تبدیل
شــدن به هاب گازی منطقه استفاده
کند.حبیــباهلل ظفریان کارشــناس
توگو با خبرنگار
ارشــد انرژی در گف 
اقتصادی خبرگزاری فارس ،با اشاره
به ظرفیت همکاری ایران و روسیه در
بازار گاز ذیل تفاهمنامه  40میلیارد
دالری بین شرکت ملی نفت ایران و
شرکت گازپروم روسیه اظهار داشت:
تجارت گاز به دلیل منافع استراتژیک
و اقتصادی ،مقوله بسیار مهمی است
که در اســناد باالدســتی کشور به
آن تاکید شده اســت.وی افزود :در
سیاســتهای کلی اقتصاد مقاومتی
بر افزایش صــادرات گاز تاکید ویژه
شــده اســت و در سند چشــمانداز
 1404صنعــت نفت هم این موضوع
بیان شده است که ایران باید به سهم
 8تــا  10درصد از تجــارت گاز دنیا
دست یابد .در حال حاضر سهم ایران
از تجــارت گاز دنیا کمتر از  2درصد
است.
ظفریــان گفــت :ایران بایــد بتواند
مبتنی بر تجارت گاز با کشــورهای
همسایه تبدیل به هاب گازی منطقه
شــود .ذخایر گازی ایران و موقعیت
جغرافیایی ممتاز ،ایــن امکان را به
کشــور میدهد که در تجــارت گاز
منطقه نقــش تاثیرگذاری داشــته
باشد.
ایران باید با واردات و صادرات
گاز تبدیل به هاب گازی منطقه
شود
کارشــناس ارشــد انــرژی گفــت:
اســتراتژی ایران بایــد بدین صورت
تعریف شود که گاز مازاد کشورهای
منطقــه را بــه صــورت حداکثری
خریــداری کنــد و به کشــورهای
متقاضــی گاز با قیمــت باالتر صادر
کنــد.وی عنوان کرد :ســه کشــور
اطراف ما شــامل ترکمنستان ،قطر و

و عــراق صادر کــرد.وی گفت :بنده
معتقدم که باید مدل همکاری گازی
ایران و روســیه به صورت ســوآپ
نباشد بلکه به صورت خرید و فروش
تعریف شــود ،چون سوآپ به معنای
بازاریابــی برای کشــور عرضهکننده
یعنی روسیه اســت .پس ما باید گاز
روســیه را بخریم و آن را به مقاصد
صادراتی خودمان بفروشیم.

آذربایجان دارای مازاد گاز هستند و
در حال حاضر صادرات دارند و مابقی
کشورهای منطقه از جمله ارمنستان،
ترکیــه ،عراق ،کویت و کشــورهای
حاشــیه خلیج فارس به ویژه امارات
و عمان ،پاکستان و افغانستان ،همه
تقاضای واردات گاز دارند .در نتیجه
یک فرصت بســیار بزرگ برای ایران
فراهم اســت که با تجــارت گاز بین
کشــورهای صادرکننده و واردکننده
تبدیل به هاب گازی منطقه شود.
فرصــت ایران بــرای همکاری
اســتراتژیک با روسیه در نظم
جدید بازار گاز
ظفریان گفت :بعد از تحوالت جنگ
اوکراین ،تغییراتی در بازار گاز اتفاق
افتــاد ،از جمله اینکه قطــر برنامه
توســعه میادیــن گازی و افزایــش
صادرات  LNGرا با ســرعت بیشتری
پیش گرفت و اخیــرا یک قراردادی
با  5شــرکت اروپایی و آمریکا برای
توســعه میادیــن خود امضــا کرده
است.کارشناس ارشــد انرژی گفت:
همچنین در تحوالت اخیر بازار گاز،
روســیه صادرات گاز بــه اروپا را به
حداقل رسانده است و آمریکا تالش
میکند صادرات  LNGخود را افزایش
دهد تا در بازار اروپا جایگزین بخشی
از گاز روسیه شود.
وی عنوان کــرد :االن فرصتی برای
ایران ایجاد شــده است که بتواند در

این فضا یک همکاری اســتراتژیک
با روســیه شــکل بدهد و البته این
همکاری باید مبتنــی بر منافع ملی
ایران باشد .دو کشور ایران و روسیه
بر اســاس منافــع ملی خــود این
همــکاری گازی را میتوانند شــکل
دهند و یــک بازی برد-بــرد ایجاد
کنند.
باید گاز مازاد روســیه را بخریم
و با قیمت باالتر به کشــورهای
منطقه صادر کنیم
ظفریــان گفت :در حــال حاضر این
فرصت ایجاد شــده است که ایران و
روســیه دور یک میز بنشینند و بازار
گاز را بین خودشــان تقسیم کنند.
روســیه اولین و ایران دومین دارنده
منابع گازی دنیا هستند و میتوانند
با همکاری یکدیگر یک اســتراتژی
بهینه برای توسعه بازار تعریف کنند.
کارشــناس ارشــد انــرژی گفت :ما
میتوانیم در فضای مناقشــه روسیه
و اتحادیه اروپا ،گاز مازاد روســیه را
خریداری کنیم و با اســتفاده از آن
تبدیل به هاب گازی منطقه شــویم.
یکی از پیشــنهادات جدی این است
ایــران بتواند گاز مازاد روســیه را از
طریق ترکمنســتان دریافت کند .از
این مسیر میتوان ساالنه بین  15تا
 20میلیارد متر مکعب گاز از روسیه
خریــد و این گاز را بــه قیمت باالتر
به کشورهای همسایه مثل پاکستان

پیشنهاد سرمایهگذاری روسها
در احداث خط لوله صادراتی به
پاکستان و عمان
ظفریان گفــت :روسها میتوانند در
احداث خط لولــه صادرات گاز ایران
به عمان و پاکســتان سرمایهگذاری
کنند .ما همین االن قرارداد صادرات
گاز به پاکســتان داریم و باید ساالنه
 8میلیارد متر مکعب گاز صادر کنیم
ولی تا کنــون این قــرارداد اجرایی
نشــده اســت که با کمک روســیه
میتوان آن را احیا کرد.کارشــناس
ارشــد انــرژی گفــت :شــبکه گاز
ارمنستان متعلق به شرکت گازپروم
روسیه است .این فرصت وجود دارد
که صادرات گاز ایران به ارمنســتان
افزایــش یابــد و حتــی از طریــق
ارمنســتان ،گاز ایران به گرجستان
نیز صادر شــود .همچنین میتوان از
ظرفیت سیاسی و ظرفیت مازاد گاز
روســیه برای افزایش صادرات گاز به
ترکیه از یک ســو و عراق و ســپس
سوریه از سوی دیگر استفاده کرد.
وی گفت :در عوض ما نیز میتوانیم
به روسیه کمک کنیم و گاز قطر که
یکــی از جدیتریــن گزینهها برای
جایگزینی بــا گاز روســیه در بازار
اروپا اســت را خریداری کرده و آن
را به بازارهای مقصد خود بفروشیم.
بدین صورت با منطق تقســیم بازار،
بازار ایران در منطقه تثبیت میشود
و بازار روســیه در اروپا .لذا جمهوری
اســامی باید بــا این چشــمانداز و
اســتراتژی وارد روابط گازی کالن با
روسیه شود.

همســو با قیمتهای نفت حرکت کردهانــد و با امیدواری به این
که آمارهای رشد مایوس کننده ،بانک مرکزی آمریکا را تشویق
کند روند تحکیم سیاست پولی را مالیم کند ،صعودی شدهاند.در
نظرسنجی رویترز از تحلیلگران ،پیش بینی شد میانگین قیمت
هر بشــکه نفت برنت امســال به  ۱۰۵دالر و  ۷۵سنت و نفت
آمریکا به  ۱۰۱دالر و  ۲۸ســنت میرسد.سرمایه گذاران منتظر
نشست سوم اوت وزیران اوپک پالس هستند .منابع آگاه در اوپک
پالس اظهار کردند :این گروه در حال بررسی عدم تغییر تولید در
سپتامبر است اما دو منبع آگاه دیگر گفتند :اعضای اوپک پالس
ممکن اســت درباره افزایش مالیم تولید مذاکره کنند .تصمیم
اوپک پالس برای عــدم افزایش تولید ،آمریکا را مایوس خواهد
کــرد .جو بایدن ،رئیس جمهور آمریکا ،اواســط ژوئیه با امید به
متقاعد کردن تولیدکنندگان نفت خاورمیانه برای افزایش تولید
نفت ،به عربستان سعودی سفر کرده بود.تحلیلگران میگویند با
توجه به این که بســیاری از اعضای اوپک پالس به دلیل کمبود
سرمایهگذاری در میادین نفتی ،قادر به تحقق سهمیه تولیدشان
نیســتند ،افزایش تولید برای این گروه دشوار خواهد بود.در این
حال ،شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان ،وزیر انرژی عربستان سعودی
و الکســاندر نواک ،معاون نخســت وزیر روسیه روز جمعه برای
گفتوگــو درباره همکاری دو کشــور در چارچوب توافق اوپک
پالس دیدار کردند.بر اســاس گزارش رویترز ،دولت روســیه در
بیانیهای اعالم کرد روسیه و عربستان سعودی قاطعانه به اهداف
توافق اوپک پالس برای حفظ ثبات بازار و متوازن نگه داشــتن
عرضه و تقاضا پایبند ماندهاند.

بورل :واردات گاز اروپا از روسیه
نصف شده است
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مدعی شد
کــه این اتحادیه واردات گاز از روســیه را از زمان
آغاز درگیری نظامی با اوکراین نصف کرده است.
به گزارش گروه اقتصاد بینالملل خبرگزاری فارس
به نقل از دویچهوله ،جوزپ بورل ،مسئول سیاست
خارجی اتحادیه اروپا اعــام کرد که اعضای این
اتحادیه از زمان آغاز درگیری نظامی مســکو با کییف ،واردات گاز از روسیه را
نصف کردهاند.وی گفت :تا پیش از آغاز درگیری نظامی روسیه با اوکراین ،واردات
گاز از روســیه  40درصد کل واردات گاز اتحادیه اروپا را تشکیل میداد اما حاال
این رقم به  20درصد کاهش یافته است.بورل تأکید کرد :توقف کامل واردات گاز
از روسیه یک شبه اتفاق نخواهد افتاد.روز  24فوریه سال جاری بود که روسیه در
پاسخ به درخواست رهبران منطقه دونباس ،عملیات نظامی علیه اوکراین را آغاز
کرد و از آن زمان به بعد تنش سیاســی بین روسیه و اتحادیه اروپا باال گرفته و

بروکسل چندین بسته تحریمی را علیه مسکو اعمال کرده است.

صادرات گاز روسیه به لتونی قطع شد
شــرکت دولتی گازپروم روسیه ،روز شنبه عرضه گاز به لتونی را با متهم کردن
این کشور همسایه به نقض شرایط استفاده از گاز ،متوقف کرد.به گزارش ایسنا،
این اقدام یک روز پس از آن صورت گرفت که شرکت انرژی  Latvijas Gazeلتونی
اعالم کرد از روسیه گاز خریداری کرده و به جای روبل که این کشور درخواست
کرده اســت ،به یورو پول آن را پرداخت میکند.پیش از این گازپروم ،عرضه گاز
به کشورهایی شامل فنالند ،لهســتان ،بلغارستان و هلند را متوقف کرده است.
کشورهای اروپایی درباره واکنش به درخواست روسیه برای پرداخت پول خرید
گاز به روبل اختالف نظر دارند و نیروگاههای اروپایی به این چالش ،واکنشهای
متفاوتی داشتهاند.در همین حال ،گازپروم اعالم کرد عرضه گاز به اروپا از طریق
مسیر سودژای اوکراین روز شنبه  ۴۱.۲میلیون متر مکعب بود که نسبت به روز
پنج شنبه ،بدون تغییر مانده است .درخواست عرضه گاز از طریق سوخرانوفکا،
از سوی اوکراین رد شد.یک مدیر ارشد گازپروم هم روز جمعه با انتقاد از شرکت
زیمنس انرژی ،اعالم کرد تحویل توربین گازی نورد استریم  ۱از کانادا به آلمان
پس از تعمیرات ،مطابق با قرارداد نبوده است.این اظهارات نشانه دهنده تشدید
اختالفی است که تحت آن ،روسیه مشکالت توربین را علت کاهش عرضه گاز از
طریق خط لوله نورد اســتریم  ۱اعالم کرده است .گازپروم از چهارشنبه گذشته
ظرفیت انتقال گاز از این مسیر را به  ۲۰درصد کاهش داده است.ویتالی مارکلوف،
معاون مدیرعامل گازپروم گفت :روسیه مکررا درباره مشکالت توربینهای دیگر
به زیمنس انرژی شــکایت کرده است .وی در یک مصاحبه تلویزیونی گفت :ما
مکررا به دفتر نمایندگی زیمنس در روســیه نسبت به این موضوع ،درخواست
کرده و  ۱۰نامه فرســتادهایم .زیمنس تنها یک چهارم از ایرادهای شناســایی
شده را برطرف کرده است.اتحادیه اروپا استدالل روسیه و گازپروم که مشکالت
توربین ،عامل کاهش چشــمگیر انتقال گاز از نورد اســتریم  ۱است را رد کرده
اســت .کاهش شدید عرضه گاز روســیه از این مسیر ،ریسک کمبود و سهمیه
بندی گاز در اروپا در زمستان امسال را برانگیخته است.بر اساس گزارش رویترز،
از زمان حمله نظامی روسیه به اوکراین در  ۲۴فوریه و اعمال تحریمهای گسترده
اتحادیه اروپا علیه مســکو ،دو طرف ضربات اقتصادی به یکدیگر وارد کردهاند و
اتحادیه اروپا ،روسیه را به باج گیری انرژی متهم کرده است.
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معاون وزیر کشاورزی خبر داد:

افزایش  ۲برابری صادرات محصوالت کشاورزی به روسیه

 8صفحه سال هفدهم شماره 4964

بررسی قیمت کاالهای اساسی؛

رییس سازمان حفظ نباتات کشور از  2برابر شدن صادرات ایران به روسیه در  4ماه نخست سال جاری نسبت به مشابه سال گذشته خبر داد.شاپور عالییمقدم در گفتوگو با خبرنگار
اقتصادی ایلنا ،میزان صادارت ایران به روسیه با منشا گیاهی در سنوات گذشته را حدود  400تا  500هزار تن دانست و افزود :گسترش مناسبات سیاسی ایران و روسیه زمینهها را
برای یکسانسازی پروتکلهای بهداشتی و قرنطینهای و رعایت استانداردهای آفتکش در دو کشور را فراهم کرده است.وی از انعقاد  3تفاهمنامههای همکاری بین ایران با سرویس
فدرال حمایت از مصرفکنندگان و سازمان حفظ نباتات روسیه خبر داد و تصریح کرد :ارتباطاتهای سازمان حفظ نباتات بهصورت آنالین با تمام گمرکات و قرنطینههای گیاهی
روسیه برقرار است.عالییمقدم ادامه داد :این اقدامات باعث شد عالوه بر افزایش کیفیت محصوالت گیاهی در ایران تولیدکنندگان و کشاورزان منطبق با استانداردهای روسیه و اوراسیا تولید کنند .در سال گذشته واردات
ایران از روسیه با منشا گیاهی در حدود  6.5میلیون تن بود این در حالیست که ما حدود  500هزار تن محصول به این کشور صادر کردیم.این مقام مسئول از  2برابر شدن صادرات ایران به روسیه در  4ماه نخست سال
جاری نسبت به مشابه سال گذشته خبر داد و افزود :کشاورزان ایرانی استانداردها را در بحث تغذیه و مبارزه با آفت رعایت میکنند؛ همچنین معاونتهای تخصصی پای کار آمدند تا اطالعات بسترهای تولید را در اختیار
تولیدکنندگان قرار بدهند همچنین ملزم به استخدام مدیر کنترل کیفی از طرف نظام مهندسی کشاورزی شدهاند.رئیس سازمان حفظ نباتات با بیان اینکه تقویت دیپلماسی غذایی جزو سیاستهای اصلی دولت سیزدهم
است ،افزود :سازمان حفظ نباتات به عنوان مرکز اصلی رصد و پایش محصوالت کشاورزی با منشا گیاهی موظف شده است سالمت را در بستر سامانه سماک و سامانه توزیع محصوالت سالم ببرد که جهش خوبی برای
صادرات و ارزآوری برای ما به همراه داشته است.معاون وزیر کشاورزی در پاسخ به این پرسش که مدتها واردات یونجه از روسیه منع شده بود آیا زمینهها برای واردات یونجه از این کشور فراهم شده است؟ گفت :واردات
یونجه تابع رعایت یکسری پروتکلهای قرنطینهای است .یونجه بعد از ورود هر کشور اگر سالمت آن تایید نشود امکان ورود انواع آفت و بیماریها را با خود به همراه میآورد.

جزئیات قیمت کاالهای اساسی
درهفته دوم مرداد

بررســی وضعیت قیمت کاالهای اساســی در هفته دوم مرداد حاکی از ثبات قیمت کاالها
نســبت به هفته گذشته دارد با این حال کاالها بسیار گران است .به گزارش خبرنگار مهر،
بررسی وضعیت قیمت کاالهای اساسی و اقالم ضروری خانوار در هفته دوم مردادماه حاکی از ثبات نسبی قیمت اکثر کاالهاست
ضمن اینکه گرانی قیمتها منجر به کاهش اســتقبال مردم و رکود بازار شده است.براین اساس رب گوجه فرنگی که طی دو ماه
گذشته ،بازار پرتنشی داشته همچنان کمیاب است و قیمت آن در برخی مناطق حتی از  ۴۵هزار تومان هم گذشته و هر قوطی
 ۸۰۰گرمی آن به قیمت  ۴۸هزار تومان نیز به فروش میرسد.در این راستا ،فروشندگان زیادی در گفتگو با خبرنگار مهر از کاهش
تقاضا در بازار برای کاالهای مختلف اعم از مرغ ،گوشت قرمز ،شکر ،روغن و برنج خبر دادند.این در حالی است که کارشناسان پیش
از حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی و اصالح نظام یارانهای به دولتمردان درباره کاهش قدرت خرید مردم هشــدار داده و از دولت خواسته
بودند برای افزایش قدرت خرید مردم برنامه ریزی الزم را داشته باشند.

صدور مجوزهای متعدد ،مهمترین چالش صادرات؛

ترانزیت خارجی از  ۵میلیون تن عبور کرد

رییس کل گمرک ایران با اشــاره به عملکرد گمرک در حوزه
صــادرات و واردات و تشــریح عملکرد تجــارت خارجی در
چهارماهه سالجاری و اقالم عمده صادراتی از ترانزیت خارجی
 ۵میلیون تنی کاال خبر داد.به گزارش تسنیم ،علیرضا مقدسی
در برنامــه صف اول بــه موضوع مانــدگاری کاال و اقدامات
انجام شده اشــاره کرد و در بحث کاالهای اساسی با تاکید بر
ترخیص ۹۰درصدی کاالهای اساســی تــا اعالم کد رهگیری
بانکی تشــریح کرد :اخیرا با توجه به مصوبه تنظیم بازار مجوز
 ۱۰درصد مابقی کاالهای اساســی هم داده شده است.رئیس
کل گمرک در ادامه گفت :در حال حاضر  ۴میلیون تن کاالی
اساسی در بنادر موجود هســت که تشریفات گمرکی آنها به
سرعت در حال انجام است و  ۴۰۰هزار تن در اسکله ها در حال
تخلیه و بارگیری است و دستگاههای مرتبط در این خصوص
هماهنگ هســتند تا به وفور در دسترس مردم قرار بگیرد.وی
در خصوص عملکرد گمرک در حوزه مبارزه با قاچاق کاال افزود:
در بحــث قاچاق ،ابتدا ترفندها را احصــا کردیم و بدنبال این
هستیم که تخلفات را به حداقل برسانیم ،البته طبق قانون امور
گمرکی مواردی مربوط به تخلفات گمرکی است و مواردی هم
مربوط به قاچاق کاال می شــود .در حال حاضر با سامانه هایی
که وجود دارد سعی کردیم که تخلفات کمتر شود و مدیریت
ریســک در ترخیص کاالها اعمال می شود.در حال حاضر ۱۶
دســتگاه ایکس ری کامیونی و  ۱۰۴دستگاه ایکس ری پالتی
در گمرکات داریم که البته این تعداد باید افزایش یابد.معاون
وزیر اقتصاد افزود :در بحث تجهیز گمرکات به دســتگاههای
ایکس ری سعی کردیم از بخش خصوصی هم کمک بگیریم.
در حوزه کشفیات طی چهارماهه سالجاری  ۹۵۰پرونده قاچاق
کاال به ارزش  ۷۰۰میلیارد تومان تشــکیل شده است و عالوه
بر این همکاران ما در بحث مواد مخدر و قاچاق اتباع خارجی

کشفیات قابل توحهی داشته اند  .همچنین در حوزه مبارزه با
پولشویی هم گمرک بسیار فعال بوده است.رئیس کل گمرک
ایران همچنین به برنامه های گمرک جهت ارائه تســهیالت
به شــرکت های دانش بنیان و بهره گیری از تجهیزات تولید
شده توســط این شرکت ها با توجه به فرمایشات مقام معظم
رهبری اشــاره کرد و گفت :گمرک تسهیالت بسیار خوبی در
اختیار شرکت های دانش بنیان قرار داده است و عالوه بر این
ما خریدار محصوالت دانش بنیان ها هم هستیم.مقدســی در

یک مقام مسئول خبر داد؛

خدمات پس از فروش لوازم خانگی اجباری می شود
یک مقام مســئول در سازمان اســتاندارد گفت :خدمات پس از فروش در لوزام خانگی اختیاری بود از این رو پس از مطرح
شــدن در شورای عالی استاندارد ،اجباری شدن این مولفه ابالغ خواهد شد.اسماعیل امینی در گفت و گو با خبرنگار مهر در
مورد نرخ کیفیت کاال و خدمات ،اظهار کرد :ابتدا طرح پایلوت نرخ کیفیت را در  ۱۱استان کشور انجام دادیم .سازمان ملی
استاندارد در فاز مطالعاتی این طرح وارد شد و بر اساس رضایت مشتری و سنجش این رضایت جهت تبدیل شدن به شاخص
کالن اقتصاد کشــور ،پیش رفتیم.معاون دفتر ارزیابی کیفیت کاال و خدمات ســازمان ملی استاندارد افزود :در سازمان ملی
استاندارد ،زنجیرهای تحت عنوان زنجیره تأمین استانداردسازی که این زنجیره  ۵حلقه دارد .حلقه اول کنترل مواد اولیه خط
تولید ،حلقه دوم کنترل فرایند تولید ،حلقه سوم بازار (اجرای طرح طاها از طریق خرید نمونه از بازار) ،حلقه چهارم خدمات
پس از فروش و حلقه پنجم نظرسنجی از مردم در مورد کیفیت کاالهاست .در طرح پایلوت نرخ کیفیت ،حلقه پنجم را رصد
میکردیم که در حال حاضر حلقههای قبلی را هم رصد میکنیم.وی ادامه داد :در ســال  ۱۴۰۱این طرح را در  ۳۱اســتان
به مرحله اجرا درآوردیم ،در فرودین ماه کارهای پرسشگری انجام شد و اخیرا ً هم در حال تجزیه و تحلیل هستیم که نتایج
آن منتشر خواهد شد.امینی تصریح کرد :طی یک فراخوان پژوهشی از تمام دانشگاههای کشور خواستیم که با توجه به این
زنجیره تأمین استانداردسازی به ما مدلی را بدهند که هر  ۵حلقه را همزمان و در طول همدیگر بررسی کنیم .در این صورت
نرخ کیفیت زنجیره تأمین استانداردسازی را به صورت ویژه اعالم خواهیم کرد.
خدمات پس از فروش لوازم خانگی اجباری میشود
وی در مورد خدمات پس از فروش ،اظهار کرد :خدمات پس از فروش یکی از حلقههای مفقوده استانداردســازی اســت که
تاکنون به آن پرداخته نشده بود؛ از این رو اخیرا ً خدمات پس از فروش خودرو الزامی شد و با برنامه ریزی های صورت گرفته
خدمــات پس از فروش لوازم خانگی نیز الزامی خواهد شــد .پیش از این خدمــات پس از فروش در این دو بخش به صورت
اختیاری بود.معاون دفتر ارزیابی کیفیت کاال و خدمات سازمان ملی استاندارد گفت :چک لیستها و استانداردهای خدمات
پس از فروش لوازم خانگی را در مرحله بازرسی داریم و پس از مطرح شدن در جلسه بعدی شورای عالی استاندارد ،این مؤلفه
طی سال جاری اجباری و ابالغ خواهد شد.

افزایش قیمت در کدام بازار جهانی قابل قبولتر است؟
نســتله چشم انداز رشــد را افزایش میدهد و واکنش مصرفکنندگان را به افزایش قیمتها نشان میدهد.به گزارش ایسنا،
شــرکت صنایعغذایی سوئیسی نستله هشــدار داد که افزایش قیمتها در نهایت میتواند بر حجم فروش تأثیر بگذارد زیرا
پیشبینی رشد فروش تمام سال خود را به  ۷تا  ۸درصد افزایش داد.تورم فشار هزینه ،کمتر از حد انتظار به بزرگترین گروه
موادغذایی جهان در ســه ماهه دوم لطمه زد و افزایش قیمت باعث افزایش رشــد فروش ارگانیک در نیمه اول شد.مشاغل
کاالهای مصرفی با هزینههای فزاینده مواد خام ،انرژی و حملونقل مواجه هســتند و اگر چه به نظر میرســد بســیاری از
مصرفکنندگان تاکنون افزایش قیمتهای ناشی از آن را پذیرفتهاند اما تاخیر در اجرای آنها حاشیه سود شرکتها را کاهش
میدهد.مارک اشنایدر ،مدیرعامل شرکت نستله گفت :تاکنون ،شواهدی که در مورد خرید و فروش مصرفکنندگان با قیمت
پایین دیدهایم ،به دستهها و جغرافیای خاصی محدود شده است اما این بدان معنا نیست که این اتفاق نمیتواند در ادامه راه
بیفتد.بر اساس گزارش رویترز ،نستله پیشبینی رشد فروش تمام سال خود را مانند رقبا در اوایل این هفته ،پس از افزایش
شدید قیمتها که به هر چهار شرکت کمک کرد تا انتظارات فروش سه ماهه دوم را شکست دهند ،افزایش داد.اشنایدر گفت
که افزایش قیمت برای محصوالت خانگی یا لوازم آرایشی راحتتر از موادغذایی است اما قیمتگذاری به مرور زمان افزایش
مییابد.نستله گفت که حاشیه سود عملیاتی معامالتی زیربنایی آن از  ۱۷.۴درصد در سال گذشته به  ۱۶.۹درصد در نیمه
اول ســال  ۲۰۲۲کاهش یافته اســت .در حال حاضر حدود  ۱۷درصد برای کل سال هدفگذاری شده است که پایینترین
محدوده  ۱۷تا  ۱۷.۵درصدی قبلی اســت.جان کاکس رئیس ســهام سوئیس در شرکت خدمات مالی از Kepler Cheuvreux
میگوید :قیمتهای باال در برخی موارد بر حجم تأثیر میگذارد زیرا مصرفکنندگان تحت فشار احتماال در برخی موارد به
دنبال جایگزینهای ارزانتر هستند.

ادامه در پاسخ به مشکالت رویه مسافری در گمرکات گفت :در
 ۲۹مرز هوایی داریم که گمرکات ما در آنجا مستقر هستند و
با ارائه تسهیالت الزم تالش شده تشریفات گمرکی مسافران
در کمترین زمــان انجام گیرد به عنوا ن مثال گمرک فرودگاه
امام خمینی (ره) که یکی از گمرکات پردد مســافری است با
همکاری ســازمان های مرتبط دو سالن برای انجام تشریفات
گمرکی اختصاص داده شــده اســت.وی مهمترین مشــکل
صادرات را صــدور مجوزهای متعدد عنــوان کرد و در بحث

واردات هم تعدد رویه ها نســبت به گمرکات سایر کشورها را
عمده ترین مشکل عنوان نمود.وی در ادامه در خصوص آخرین
وضعیت ســامانه جامع گمرکی گفت :سامانه جامع گمرکی
با ســازمان های مرتبط با گمرک ارتباط دارد و مجوزها را به
صورت الکترونیکی دریافت می کند ،همچنین به سامانه جامع
تجارت هم متصل هســت و تبادل دیتا انجام می شود.رئیس
کل گمرک در ادامه به ارتقای رتبه گمرک در حوزه فن آوری
اطالعات اشــاره کرد و گفت :رتبه گمرک بر اساس تازه ترین
گزارش شورای اجرایی فن آوری اطالعات کشور  ۸پله صعود
کرده و از رتبه ۳۳به رتبه  ۲۵ارتقا یافته است.مقدسی در ادامه
به اهمیت و جایگاه نیروی انسانی در گمرکات اشاره و با تقدیر
و تشکر از زحمات و تالش های شبانه روزی کارکنان گمرک
گفت :در بحث نیروی انسانی گمرکات به صورت شبانه روزی
تشــریفات گمرکی الزم را تا آخریــن کامیون که می خواهد
خارج شــود ،را انجا م می دهنــد .کارکنان گمرک با کمترین
امکانات خدمت رســانی می کنند و با اینکه در سالهای اخیر
کار گمرکات زیاد تر شــده اما تعداد نیروها کمتر شده است و
این در حالی اســت گمرک طی  ۱۰سال اخیر مجوز جدیدی
برای اســتخدام نیروی انسانی نداشته است.رئیس کل گمرک
همچنین در ادامه به موضوع آموزش های بین المللی و اهمیت
آن اشاره کرد و اظهار داشت :ما توانستیم مجوز مرکز آموزش
منطقه ای را از ســازمان جهانی گمرک بگیریم که دســتاورد
مهمی به شــمار می رود.وی در ادامــه به چگونگی فعالیت و
جایگاه بازارچه های مرزی اشــاره و اهمیــت بازارچه ها در
رونق تجارت منطقه و نقاط مرزی را بسیار مهم توصیف کرد و
افزود :یکی از مهمترین موضوعات در گمرک بحث هماهنگی
دستگاههای ذیمدخل در تجارت خارجی و همچنین مدیریت
واحد مرزی است که باید توسط گمرک انجام شود.

وزیر جهاد کشاورزی خبر داد:

خسارت  ۶هزار میلیارد تومانی سیل در بخش کشاورزی
تهران  -ایرنا  -وزیر جهاد کشاورزی
اعالم کرد :بر اســاس بــرآورد اولیه
بیــش از  ۶هــزار میلیــارد تومان
خسارت ســیل اخیر در حوزههای
مختلف بخش کشاورزی بوده است.
به گزارش روز شــنبه ایرنا از وزارت
جهاد کشاورزی« ،سید جواد ساداتی
نژاد» ظهر دیروز در جلسه مدیریت
ستاد بحران وزارت جهاد کشاورزی
در خصوص ســیل اخیــر با حضور
وبیناری  ۱۶اســتان بــا حضور وزیر
جهاد کشاورزی برگزار شد افزود :در فاز اول بیش از  ۶هزار
میلیارد تومان خســارت ســیل اخیر در حوزههای مختلف
کشــاورزی اعم از دام ،طیور ،عشــایر ،قنوات ،زنبورعسل،
باغات و شــبکههای آبیاری برآورد شده اســت.وی بابیان
اینکــه احتماال با بــرآورد نهایی خســارات افزایش خواهد
یافت ،افزود :باید ارزش کار آبخیزداری بهخوبی مشــخص
شــود و بیشــتر در این زمینه برای جلوگیری از این مهم
هزینه شود.وزیر جهاد کشاورزی از روسای جهاد کشاورزی
استانها خواست تا در کنار دامداران و کشاورزان آسیبدیده
باشند و مسائل و مشــکالت آنان را موردبررسی قرار دهند.
ساداتی نژاد همچنین خواستار اســتفاده از ظرفیت بسیج
سازمانهای جهاد کشاورزی استانها در این امر شد و گفت:
بسیج جهاد کشاورزی نیروی واکنش سریع و حافظ منافع
دامدار و کشــاورز بوده و احیاکننده بسیج سازندگی است.
وزیر جهاد کشاورزی از استانها خواست خسارت دقیق در
خصوص حوزه کشــاورزی و دامداری در سیلهای اخیر را
اعالم کنند تا در این زمینه برنامههای الزم برای حمایت از
آنان و تأمین موردنیاز محصوالت آسیبدیده کشاورزی برای
مصرفکنندگان در کشور انجام شود.
خرید مرغ و گوشت مناطق سیل زده در اولویت جهاد
کشاورزی
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به خرید تضمینی محصوالت
در مناطق ســیلزده با روش تشــکلها و اتحادیه توســط
ســازمان مرکزی تعاون روســتایی ،تصریح کرد :خرید مرغ
و گوشــت نیز در اولویت قرار دارد و شرکت پشتیبانی امور
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دام کشــور در این زمینه فعالیتهای الزم
را انجــام خواهد داد تا دامــدار ما متحمل
خســارت بیشتری نشــود.وی همچنین از
سازمان دامپزشکی کشور خواست تا مانند
کانونهــای بحرانی بهخصوص در حوزه دام
و طیور با این موضوع برخورد شــود تا دچار
بیماری در این زمینه نشویم.
توزیــع نهادههای دامــی در مناطق
سیلزده بهخصوص در حوزه عشایری
به گفته ساداتی نژاد ،توزیع نهادههای دامی
در مناطق سیلزده بهخصوص حوزه عشایری نیز انجام خواهد
شد.وی همچنین از اختصاص سهمیه آرد به مناطق موردنیاز
خبر داد و گفت :صندوق بیمه نیز باید با سرعت خسارتها را
برآورد کرده و پرداخت در این زمینه تسریع شود.
امهال وام کشاورزان بانک کشاورزی و ارائه تسهیالت
کمبهره به کشاورزان مناطق آسیبدیده
وزیر جهاد کشــاورزی یادآور شد :معاونت باغبانی نیز با در
نظــر گرفتن نهــال و یا فعالیتهــای الزم در این حوزه به
باغداران کمک کنــد؛ همچنین معاونت آبوخاک نیز احیا
و بازســازی کانالهای آبرســانی و قنوات را نیز در دستور
کار قرار دهد .ســاداتی نژاد همچنین خواســتار امهال وام
کشــاورزان توسط بانک کشاورزی و ارائه تسهیالت کمبهره
به کشــاورزان مناطق آسیبدیده شد.وی به موسسه جهاد
نصر که طراحی و اجرای کلیه پروژههای عمرانی و زیر بنایی
با اولویت بخش کشــاورزی را بر عهده دارد دســتور داد تا
برای بازسازی مناطق کشاورزی آسیبدیده وارد عمل شده
تا کلیه باغات از بین نرود.وزیر جهاد کشــاورزی در پایان از
تفکیک خسارت استانی و حوزههای مختلف کشاورزی مانند
باغبانی ،زراعت ،دام ،طیور و شــیالت بــرای ارائه به دولت
خبر داد.گفتنی اســت؛ عالوه بر مدیران ســتادی ،روسای
ســازمان جهاد کشاورزی استانهای اصفهان ،البرز ،بوشهر،
تهران ،جنوب کرمان ،سیستان و بلوچستان ،فارس ،قزوین،
یزد ،چهارمحال و بختیاری ،خراســان جنوبی ،قم ،کرمان،
کهگیلویه و بویراحمد ،لرستان و مرکزی بهصورت وبینار ای
در این جلسه حضور داشتند.

گزیده خبر
تشکر گروه خودروسازی سایپا
از پلیس راهور
پــس از تحقق برنامه های افزایش تولید گروه ســایپا و همچنین تکمیل کاری
خودروهای ناقص ،تخصیص و شــماره گذاری خودروهای مشتریان با همکاری
پلیس راهور ناجا به موقع انجام می شود.به گزارش سایپانیوز ،معاون بازاریابی و
فروش گروه خودروســازی سایپا گفت :در ایام تعطیالت تابستانی و با همکاری
و تالش شــبانه روزی واحدهــای پلیس راهور ناجا تعداد  17هزار دســتگاه از
خودروهای مشتریان محترم گروه سایپا در طول مدت یک هفته شماره گذاری
شــد تا امکان ارسال و تحویل به موقع خودروها به مشتریان فراهم شود.حسین
کاظمــی افزود :تالش عوامل پلیس راهور ناجا موجب شــد در هفته گذشــته
بتوانیم  17هزار دســتگاه از خودروهای مشتریان را شــماره گذاری کنیم که
گروه خودروسازی سایپا از همکاری و زحمات پلیس راهور که در ایام تعطیالت
تابستانی خودروسازان ،با برنامه ریزی دقیق و تالش پرسنل خود شماره گذاری
و پالک این تعداد از خودروهای مشــتریان ســایپا را انجام داد ،تشکر می کند.
او تصریــح کرد :با روند تولید ،مطابق با برنامه گروه ســایپا ،تحویل خودروهای
مشتریان به موقع انجام می شود.
مدیر تعمیرگاه مرکزی فوالد مبارکه در گفتوگو با رادیوم فوالد:

پشتیبانی از تولید ،نقش كلیدی واحد
تعمیرگاه مركزی است
مدیــر تعمیــرگاه مرکزی شــرکت فــوالد مبارکه،
پشتیبانی از بخش تولید ،نوســازی تجهیزات و انجام
تعمیرات خطــوط تولید را جــزو مأموریتهای ذاتی
تعمیرگاه مرکزی شرکت فوالد مبارکه دانست.محمود
صداقتنســب مدیر تعمیرگاه مرکزی شــرکت فوالد
مبارکه اظهار کــرد :وظیفه اصلی تعمیرگاه مرکزی فوالد مبارکه ،پشــتیبانی
اثربخش از خطوط تولید ،از طریق تعمیر و ساخت تجهیزات موردنیاز آنهاست.
وی بــا بیان اینکه حدود  620نفر از کارکنــان فوالد مبارکه در واحد تعمیرگاه
مرکزی این شرکت مشغول به کار هســتند ،افزود :حدود  500نفر از نیروهای
رســمی و حدود  120نفر از نیروهای پیمانکار این ترکیب را تشکیل میدهند.
فوالد مبارکه بالغبر  60قرارداد برای تعمیر و بازســازی منعقد کرده و به همین
خاطر تعداد زیادی از پیمانکاران این شرکت از اقصی نقاط کشور کمک میکنند
تا تعمیری کیفی و اقتصادی در حداقل زمان ممکن انجام شــودمدیر تعمیرگاه
مرکزی شــرکت فوالد مبارکه گفت :در سال  1400حدود  41هزار درخواست
کار به تعمیرگاه مرکزی فوالد مبارکه ارســال شد که هرکدام یک پروژه کاری
به حســاب میآمدند .این پروژه با ثبت درخواست شروع میگردد و طی فرایند
تعمیرات با راهاندازی ،تست و انجام فرایند تحویل به اتمام میرسد .گفتنی است
بیش از  41هزار و  500درخواســت در ســال  1400به نتیجه رسید.وی اذعان
داشت :امیدواریم با شرایطی که در سال  1401پیش روی داریم ،بتوانیم حجم
بیشــتری از کارهای باقیمانده را انجام دهیم و برای مأموریتهای جدید آماده
شویم .محدودیتهای انرژی باعث شده درخواستها بهصورت یکنواخت ترتیب
اثر داده نشوند و بهجای آن ،توقفهایی بهصورت فشرده برای تعمیرات و بازسازی
قطعات و دیگر اهداف انجام گیرد.
در حاشیه نمایشگاه خدمات شهری اصفهان؛

مدیر عامل گروه بهمن :تکریم مشتری اولویت
اصلی ما در بهمن است
بیوک علیمرادلو مدیر عامل شــرکت بهمن در نشست
خبری یازدهمین نمایشــگاه جامع مدیریت شهری و
پنجمین نمایشــگاه تخصصی حمل و نقل و ترانزیت
گفت :گروه بهمن طیف متنوعی از محصوالت را روانه
بازار کرده اســت و این شرکت از دو چرخ تا ۱۸چرخ را
تولید میکند.علیمرادلو اظهارداشــت :محصول ما با باالترین کیفیت عرضه می
شوند و به همین منظور تقاضا برای محصوالت گروه بهمن زیاد است.مدیرعامل
گروه بهمن با تاکید بر اینکه امید داریم بتوانیم بزرگترین تجاری ســاز شــویم
اظهار داشــت :اکنون در بخش تجاری بیشترین سهم به گروه بهمن تعلق دارد
و در بخش مینی بوس درصد خوبی را در اختیار داریم و تنوع کشــند ههایی که
در نمایشــگاه در معرض نمایش قرار دادهایم بیانگر ان است که در سال گذشته
ســرمایه گذاری بزرگی صورت گرفته اســت.علیمرادلو با بیان آنکه امیدواریم
اتوبوس شهری اسنا در خیاباهای اصفهان دیده شود تصریح کرد :مدعی هستیم
از نظر کیفیت بهترین اتوبوس را در بازار عرضه کردهایم.توجه به کرامت مشتری
به عنوان باالترین ارزش در گروه بهمن نکتهای بود که علیمرادلو بدان اشــاره و
بیان داشــت :از سال گذشته واحدی به نام رضایت و خشنودی مشتریان ایجاد
و سعی کردیم با بررسی رویکرد تمام خودروسازان دنیا بهترین ها را بیاوریم به
همین دلیل برای رضایت مشتری حساسیت باالیی داریم.تکریم مشتری اولویت
اصلی بهمن اســتوی با تاکید بر اینکه مرکز خشنودی و رضایت مشتریان نشان
می دهد که اولویت با مشتری است ادامه داد :همچنین واحد  CHCنیز با عنوان
مرکز پاسخگویی مسولیت ارتباط مداوم با مشتری را عهده دار است ومعتقدیم
با مشــتری و کســی که محصول ما را میخرد خانواده ماســت و انتظار داریم
که خانواده ما همیشــه محصول ما را استفاده کند.علیمرادلوهمچنین با تاکید
بر اینکه با داخلی ســازی قطعات در تمام محصوالت ســعی می کنیم تا جایی
که کیفیت دچار خدشــه نشود داخلی سازی کنیم تصریح کرد :حفظ ارزندگی
محصول هدف گروه بهمن است.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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هتل فرودگاهی استانداردهای مدون هتلی
شرکت آکور فرانسه را کسب کرد
هتل هــای فرودگاهی ( رکســان و رمیس) تمام اســتانداردهای مدون هتلی
روز شــرکت آکور فرانسه را بدســت آورد.به گزارش روابط عمومی گروه مالی
گردشــگری ،این موفقیت پس از انجام مذاکرات و پیگیری های فراوان شرکت
توسعه گردشگری آریازیگورات با مدیر خاورمیانه شرکت آکور حاصل شده است.
هتل فرودگاهی برای اولین بار با تشکیل کارگروهی متشکل از نیروهای مجرب
ترجمه اســتانداردهای مدون هتلی  sopهــا و تبدیل آن به یک کتابچه را در
راستای بومیسازی در دستور کار قرار داد که قطعا سرمایه ای معنوی و دارایی
با ارزش برای هلدینگ هتلداری گروه معظم مالی گردشگری خواهد بود.
قائ م مقام بیمه مرکزی در گفتگوی ویژه خبری:

پرداخت خسارت از سوی صندوق
حوادث طبیعی
صندوق حوادث طبیعی ارزیابی خســارات ناشی از سیل اخیر را با جدیت ادامه
می دهد و پرداخت آن نیز در گرو تامین منابع و اعتبارات تعهدشــده از ســوی
ســازمان برنامه و بودجه کشور اســت.به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور
بین الملل بیمه مرکزی ،پرویز خسروشاهی در گفتگوی ویژه خبری جمعه شب
با اعالم این مطلب افزود :ســقف تعهد صندوق یادشــده برای پوشش خسارت
هر واحد مســکونی سیصد میلیون ریال اســت و مالکان زیاندیده برای دریافت
این مبلغ نیازی به مراجعه حضوری نخواهند داشــت.قائم مقام بیمه مرکزی با
تشــریح انواع پوشش های حوادث و شیوه جبران خسارات ناشی از سیل اخیر،
خاطرنشــان کرد :بر اساس قانون مصوب مجلس ،ده درصد از حق بیمه مربوط
به صندوق حوادث طبیعی از محل قبوض پرداختی مردم تامین می شود و نود
درصد باقیمانده از تکالیف ســازمان برنامه و بودجه به شمار می رود که تا این
لحظه تامین نشده است.

فرصت بخشودگی جرایم
طرح بخشــودگی جرایم مشموالن تهیه بیمهنامه شخص ثالث تا  ۱۵مرداد ماه
ادامه دارد.به گزارش روابط عمومی صندوق تأمین خسارتهای بدنی به نقل از
اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل بیمه مرکزی ،ســید عباس هاشمی در
بازدید از غرفه بیمه مرکزی با اعالم این مطلب افزود :مشــموالن طرح یاد شده
می توانند با مراجعه به تمامی شعب و نمایندگیهای شرکتهای بیمه در سراسر
کشور از این فرصت استثنایی برای معافیت جرائم بهرهمند شوند.مدیر بازرسی
صندوق تامین خســارتهای بدنی با قدردانی از اطالعرســانی گسترده روابط
عمومی نهاد ناظر و همچنین شرکتهای بیمه ،ضرورت آگاهیبخشی به تمامی
آحاد جامعه را از طریق رسانههای فراگیر نظیر صدا و سیما خواستار شد.شایان
ذکر است طرح بخشودگی جرایم مشموالن تهیه بیمهنامه شخص ثالث با هدف
کاهش دغدغههای معیشتی جامعه و فرهنگسازی در زمینه برخورداری هر چه
بیشتر مردم از محصوالت و خدمات بیمهای اجرا شده است.

بانک صادرات ایران از واحدهای تولیدی
کشور با جدیت حمایت میکند
مدیرعامــل بانک صادرات ایران در ســفر به اســتان چهارمحالوبختیاری در
دیداری صمیمی با همکاران بانک در ستاد و برخی شعب ،بر استفاده از تمامی
ظرفیتهای بانک برای خدمترســانی به مردم استان تاکید کرد و گفت :بانک
صادرات ایران با جدیت بــه دنبال حمایت از واحدهای تولیدی و رونق تولید و
اشــتغال در استان است.به گزارش روابطعمومی بانک صادرات ایران ،سیدضیاء
ایمانی در این ســفر ضمن بازدید از برخی شعب بانک در این استان ،با مدیران
شرکتهای «ورق خودروی شهرکرد» و «فوالد سفید دشت»دیدار و بر افزایش
همکاریها تأکید کرد.ســیدضیاء ایمانی در بازدید از شــعبه فرخشهر ،ضمن
شنیدن مسائل و پیشنهادهای همکاران شعبه گفت :بانک صادرات ایران یکی از
بانکهای پیشــرو در اعطای تسهیالت ،اعتبارات و تأمین ارز واحدهای تولیدی
است .به همین دلیل با تسریع ارائه خدمات بانکی ،مانعزدایی از تولید با جدیت
در دستور کار قرار دارد.

عملکرد بینظیر بانک پاسارگاد در سال
1400؛ از رشد 63درصدی تا بانکی برتر
بانک پاســارگاد با نماد «وپاسار» از گروه بانکها و مؤسسات اعتباری با سرمایه
ثبت شده  131هزار میلیارد ریال در بورس تهران توانست سال  1400را با انجام
فعالیتهای مستمر در حوزههای بانکداری و سرمایهگذاریهای کارآمد و حتی
در حوزههای فرهنگی و اجتماعی ،سربلند سپری کند و برگ زرینی در بین دیگر
رقبای خود به دست آورد .گزارش پیشرو به بهانه مجمع عمومی عادی و سالیانه
این بانک ،به فعالیت بانک پاسارگاد در حوزه های مختلف و کسب دستاوردهای
چشمگیر آن در این سال میپردازد و با ارائه نمونههایی ،برتر بودن این بانک را
در عرصههای بین المللی و داخلی ،در حوزه مســئولیت اجتماعی از یک سو و
مدیریت مالی و بانکداری نشان میدهد.بر اساس گزارش عملکرد بانک پاسارگاد
با نماد «وپاسار» در کدال ،این طور به نظر میرسد که این شرکت سودی خالص
در عملکرد ســال  1400خود به ثبت رسانده است که این سود نسبت به سال
 1399رشــد63درصدی را نشان میدهد .ســود خالص بانک پاسارگاد در سال
 1400حدود  16.109میلیارد تومان برآورده شــده اســت که این رقم در سال
 1399نزدیک به  9.868میلیارد تومان بوده که این تفاوت ارقام رشد 63درصدی
را نشان میدهد.

تجلیل از مدیرعامل بانک مسکن
نشان حامی مســوولیت اجتماعی در صنعت ساختمان با توجه به حمایتهای
بانک مســکن از پروژههای ساختمانی در این عرصه به مدیرعامل بانک مسکن
اعطا شــد.به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن  -هیبنا  ،نخستین گردهمایی
«مسوولیت اجتماعی و صنعت ساختمان» با موضوع هم اندیشی و توان افزایی در
صنعت ساختمان ،فرصتها و چالشها با حضور اکبر نیکزاد ،رییس بنیاد مسکن
انقالب اســامی ،محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن ،حسین علی شهریاری
رییس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسالمی ،حمزه شکیب رییس سازمان
نظام مهندســی کشور و اقبال شــاکری نماینده مجلس شورای اسالمی برگزار
شد.در این همایش به مدیر عامل بانک مسکن نشان حامی مسوولیت اجتماعی
در صنعت ساختمان اعطا شــد.بانک مسکن این نشان را به سبب حمایتهای
ویژه از پروژههای ســاختمانی که در آن مســوولیت اجتماعی مورد توجه قرار
گرفته است ،دریافت کرد
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هزینه وام مسکن کاهش یافت
بررسیها نشان میدهد که هزینه وام مسکن نسبت به حدود
 ۱۰روز قبل کاهشی بوده است ،با این حال زوجهای تهرانی
برای اخذ این وام باید بیش از  ۱۳۴میلیون تومان پرداخت
کنند.به گزارش ایسنا ،بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق
مسکن نشــان میدهد که هر برگ اوراق وام مسکن (تسه)
در فروردین ماه  ۱۳۷هزار و  ،۹۰۰در اردیبهشــت ماه ۱۳۸
هزار و در خردادماه نیز  ۱۴۱هزار و ۸۰۰تومان قیمت دارند.
هر برگ اوراق تســهیالت مسکن بانک مسکن در تیر سال
گذشته  ۱۴۲هزار و  ،۸۰۰در مرداد سال گذشته  ۱۳۹هزار
و  ۸۰۰و در شهریور سال گذشته با قیمت  ۱۳۷هزار و ۸۰۰
تومان داد و ستد میشود .این اوراق در ماه مهر سال گذشته
 ۱۳۸هزار تومــان ،در آبانماه  ۱۳۹هزار تومان و در آذرماه
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 ۱۴۰هزار و  ۹۰۰تومان قیمت داشــتند .اوراق تســهیالت
ی و بهمن سال گذشته نیز با قیمتهای ۱۳۸
مســکن در د 
هزار و  ۷۰۰و  ۱۳۹هزار و  ۸۰۰تومان معامله میشود .این
اوراق در فروردین ماه ســال جاری  ۱۳۹هزار و  ۶۰۰تومان
قیمت دارد که این گزارش بر اســاس همین قیمت نوشته
شده است.
قیمت اوراق برای مجردها و متأهلهای تهرانی
بر این اســاس ،مجردهای ساکن تهران میتوانند تا ۲۸۰
میلیون تومان تســهیالت دریافت کنند که شــامل ۲۰۰
میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن و  ۸۰میلیون تومان
وام جعاله میشــود؛ لذا برای دریافت  ۲۰۰میلیون تومان

وام باید  ۴۰۰برگه تســهیالت مسکن خریداری کنند که
هزینــه این تعداد اوراق با تســه  ۱۳۹هــزار و ۵۵ ،۶۰۰
میلیــون و ۸۴۰هزار تومان میشــود .همچنین با در نظر
گرفتن  ۸۰میلیون تومان وام جعاله که برای آن باید ۱۶۰
ورق به مبلــغ  ۲۲میلیون و ۳۳۶هــزار تومان خریداری
کنند ،مجموع هزینه خریــد اوراق به  ۷۸میلیون و ۱۷۶
هزار تومان میرســد.زوجهای تهرانی نیز بر همین اساس
میتوانند تا سقف  ۴۸۰میلیون تومان شامل  ۲۰۰میلیون
تومان تســهیالت خرید مسکن برای هر نفر و  ۸۰میلیون
تومان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید ۸۰۰
برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه آن ۱۱۱
میلیون و  ۶۸۰هزار تومان میشود که همراه با هزینه ۲۲
میلیون و ۳۳۶هزار تومانی وام جعاله که برای آن باید ۱۶۰
ورق تسهیالت مســکن خریداری کنند ،در مجموع باید
 ۱۳۴میلیون و  ۱۶هزار تومان پرداخت کنند.
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قیمت اوراق در سایر استانها
سقف این تسهیالت برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت
بیش از  ۲۰۰هزار نفر برای مجردها به  ۱۶۰و برای زوجین
به  ۳۲۰میلیون تومان رســیده اســت که با توجه به اینکه
مجردها باید  ۳۲۰و متاهلهای ســاکن این شهرها نیز باید
 ۶۴۰برگه تســهیالت مسکن خریداری کنند ،مجردها باید
 ۴۴میلیون و  ۶۷۲و و متاهلها نیز باید  ۸۹میلیون و ۳۴۴
هزار تومان پرداخت کنند.

رئیس کل بانک مرکزی:

آرامش در نظام پولی برقرار میشود

تهران -ایرنا -رئیس کل بانک مرکزی گفت :مجموعه اقداماتی که در حال انجام است
در راستای انضباط بخشی و ساماندهی ناترازی بانکهاست که امیدواریم تداوم داشته
باشد و باعث آرامش در نظام پولی و در نهایت کنترل متغیرهای کالن اقتصادی شود.
به گزارش ایرنا از بانک مرکزی« ،علی صالح آبادی» درباره نرخ سپرده قانونی بانکها
اظهارداشت :بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار در گذشته حداکثر بین  ۱۰تا ۱۳
درصد بود که در حال حاضر از  ۱۳درصد به  ۱۵درصد درباره بانکها و موسسههای
مالی که مقررات بانک مرکزی به ویژه در کنترل ترازنامه بانکها را رعایت نمیکنند،
افزایش یافته اســت .وی ادامه داد :بانک مرکزی در راستای مدیریت تورم برای هر
بانک در چارچوب سیاســتهای پولی خودش ،کنترل مقداری ترازنامه را در دستور
کار دارد و مشخص است که ترازنامه هر بانک ،متناسب با اهداف کالن اقتصادی چه
مقدار باید رشد کند.صالح آبادی تصریح کرد :بانکهایی که این نسبت رشد را رعایت
نکنند ،مشمول اضافه سپرده قانونی خواهند شد .بر همین اساساین مصوبه جدید
شورای پول و اعتبار کمک میکند انضباط پولی خوبی در شبکه بانکی کشور ایجاد
شــود و آنچه را که بانک مرکزی به عنوان کنترل مقداری ترازنامه به بانکها ابالغ
میکند ،مد نظر قرار گیرد و رعایت کنند که اگر رعایت نکنند ،این اضافه ســپرده
قانونی به صورت خودکار اعمال خواهد شد.
انضباط بخشی و ساماندهی ناترازی بانکها پیگیری میشود

کمک میکند بانکها نیازهای نقدینگی خودشان را بتوانند در آن تامین کنند.وی
تصریح کرد :در واقع بانکها میتوانند در این بازار با اســتفاده از اوراق دولتی که در
اختیار میگیرند ،این اوراق را مورد معامله قراردهند و به نهادهای دیگر بفروشــند
و از طریق آن تامین مالی انجام دهند .صالح آبادی ادامه داد :همچنین ســاماندهی
ی جدی است که در بانک مرکزی شروع
بانکها و اصالح نظام بانکی یکی از محورها 
شده و برای هر یک از بانکها در چارچوب کنترل ترازنامهای که اتفاق میافتد برنامه
مشــخصی وجود دارد تا برای رفع ناترازی و مدیریت ترازنامه خود چه اقداماتی باید
ک مرکزی پیگیری و دنبالمیشــود.رئیس
انجام دهد که توســط حوزه نظارت بان 
کل بانکمرکزی تاکید کرد :مجموعه اقداماتی که در حال انجام اســت در راستای
انضباط بخشی و ســاماندهی ناترازی بانکهاست که امیدواریم بتواند تداوم داشته
باشد و باعث شود آرامش را در نظام پولی و نهایتا کنترل متغیرهای کالن اقتصادی
داشته باشیم.

ک مرکزی گفت:
رئیس کل بانک مرکزی همچنین درباره کاهش بدهی بانکها به بان 
یکی از سازوکارهایی که بانک مرکزی دارد ،تقویت بازار بین بانکی است؛ بازاری که

آغاز کاهش سود بین بانکی

حرف بورسیها به کرسی نشست
در حالی که روند افزایشــی سود بین
بانکی صدای مخالفت فعــاالن بازار
ســرمایه را بلنــد کرد و در جلســه
بورســیها با بانکیها ،بر کنترل این
ســود تاکید شد ،در حال حاضر روند
کاهشــی این نرخ آغــاز و به ۲۱.۱۳
درصد رسیده است.به گزارش ایسنا،
در هفتههای اخیر نرخ ســود در بازار
بین بانکی رکوردهای قابل توجهی را
تجربه کرد و براســاس آخرین اعالم
بانک مرکــزی در  ۳۰تیرماه ســال
جاری به  ۲۱.۳۱درصد رســید است.
این رقم که باالترین عدد ثبت شــده
از این ســود از بهمن ســال ۱۳۹۹
تاکنون اســت ،با واکنشهای منفی
فعاالن بازار سرمایه مواجه شد ،زیرا به

اعتقاد کارشناسان ،افزایش نرخ بهره
بینبانکی هزینه تامین کسری منابع
بانکهــا را افزایش میدهد و بانکها
حاضر میشــوند با نرخهای باالتری
به سپردهگذارها سود پرداخت کنند
تا کســری خــود را جبــران کنند.

این موضوع ،جذابیــت بانکها برای
ســرمایهگذاری را باال میبرد و تاثیر
مهمی در حرکت نقدینگــی از بازار
ســرمایه به بانکها دارد.در واکنش
به روند افزایشــی ســود بین بانکی،
جلســهای بــا حضور رئیــس بانک

مرکزی و ســازمان بورس برگزار شد
که در آن بر کنترل ســود بین بانکی
تاکید شد.همچنین ،عباس حسینی -
معاون امور بانکــی وزیر اقتصاد  -در
این باره گفته که سیاستی مبنی برای
افزایش نرخ ســود بین بانکی وجود
ندارد و این نرخ به ســرعت تعدیل و
منطقی میشود.بنابراین ،سیاستگذار
بر کاهش سود بین بانکی در روزهای
آتی تصمیم گرفت که در این زمینه،
رئیس ســازمان بورس به ایسنا اعالم
کرد که روند صعودی نرخ ســود بین
بانکی متوقف میشود و نرخ این سود
به زیر  ۲۰.۵درصد میرســد.در این
بین ،بررسی جدیدترین تغییرات نرخ
ســود در بازار بین بانکی حاکی از آن
اســت که روند کاهشی نرخ سود در
این بازار آغاز شــده و بهره بین بانکی
به  ۲۱.۱۳درصد رســیده است.پیش
از این ،نرخ ســود بین بانکی ۲۱.۳۱
درصد بوده است.

چقدر کارت بانکی داریم؟

نهمین همایش بین المللی فروش و بازاریابی

مانده انواع کارتهای بانکی در کشور تا پایان خردادماه سال جاری،
از  ۴۲۰میلیون عدد گذشته است.به گزارش ایسنا ،مانده کارتهای
بانکی صادر شده بانکها تا پایان خرداد امسال حاکی از آن است که
در حــال حاضر معادل  ۴۲۰میلیون و  ۳۵۵هزار و  ۹۵۳عدد کارت
بانکی در قالب کارت برداشت ،اعتباری ،هدیه و کارت پول الکترونیک
در کشــور وجود دارد.در این زمینه ،بررسی آمار بانک مرکزی نشان
میدهد که بانک ملی با صدور انواع کارت بانکی در رده نخست صدور
انواع کارت بانکی قرار دارد .همچنین ،تا پایان خردادماه سال جاری
بالغ بــر  ۲۷۲میلیون و  ۹۸۶هزار و  ۹۶۵عــدد کارت بانکی از نوع
برداشت در کشور وجود دارد که بانک ملی ایران با تعداد  ۴۸میلیون
و  ۹۶۱هزار و  ۱۵۳کارت ،بیشــترین صدور کارت برداشت در میان
بانکها و موسسات اعتباری کشور را داشته است.بانکهای صادرات،
ملت و ســپه در ردههای بعدی قرار دارند و بانک خاورمیانه کمترین
تعداد کارت برداشــت را در شــبکه بانکی صادر کرده است.عالوه بر
این ،طبق آخرین اعالم بانــک مرکزی معادل چهار میلیون و ۳۰۴
هزار و  ۳۴۶عدد کارت بانکی از نوع اعتباری در شــبکه بانکی وجود
دارد کــه بانک ملت با تعداد یک میلیــون و  ۱۷۸هزار و  ۵۶۷عدد
کارت ،بیشــترین صدور کارت اعتباری در میان بانکها و موسسات
مالی و اعتباری کشــور را داشته است.از سوی دیگر ،این آمار نشان
میدهــد که  ۱۴۰میلیون و  ۸۴۰هــزار و  ۶۲۰عدد کارت خرید یا
هدیه در ســطح کشور توسط شبکه بانکی وجود دارد که بانک ملی
ایــران با صــدور  ۳۷میلیون و  ۱۷۶هــزار و  ۷۴۹عدد کارت هدیه
در رتبه نخســت این جدول قرار گرفتــه و پس از آن نیز بانکهای
پارســیان و ملت قرار دارند.همچنین ،معادل دو میلیون و  ۲۲۴هزار
و  ۲۲عدد کارت پول الکترونیک نیز تا پایان خردادماه ســال جاری
در کشــور وجود دارد که عمده بازار کارت پول الکترونیک در اختیار
بانک ملت است.

در روزهای  6و  7مردادماه ،با حمایت بیمه تعاون 4 ،نفر از سخنرانان و اساتید مطرح فروش
و بازاریابی در  8ســخنرانی به آخرین و جدیدترین ابزارها و راهکارهای کاربردی فروش و
بازاریابی و برندسازی پرداختند.به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون ،دکتر جاستین کوهن،
دکتری روانشناســی از دانشگاه“ ”Middlesexلندن و مجری شبکه تلویزیونی “”CNBC
در برنامه رازهای موفقیت؛ گرانت داریور ،مشاور فروش کمپانی های کوکاکوالJohnson,،
 & Johnsonو بانک بارکلیز ()Brclays؛ دکتر نیلز برابانت ،استاد مدعو دانشگاه نیویورک
“ ”NYUو یانه جورج ،استاد بازاریابی دانشگاه های استکهلم و گوتنبرگ سوئد در روزهای
 6و  7مردادمــاه ،به آخرین و جدیدترین ابزارها و راهکارهای کاربردی فروش و بازاریابی و
برندسازی پرداختند.در این همایش که با حمایت بیمه تعاون برگزار شده و در حدود 600
نفر از مدیران فروش و بازاریابی و مدیران عامل شرکت های تجاری در سراسر کشور حضور
داشتند؛ یونس مظلومی ،مدیرعامل شرکت بیمه تعاون نیز به سخنرانی پرداخت.

گسترش فرهنگ قرضالحسنه گرهگشای معضل
بیکاری در جامعه است
معاون مدیریت شــعب بانک قرضالحســنه مهر ایران گفت :با فرهنگ غنی قرضالحسنه
میتــوان از تولید ملی و مصرف داخلی حمایت کرد و عــاوه بر ایجاد تعادل اقتصادی به
محرومیتزادیی و توســعه اشــتغال و کارآفرینی دســت یافت.به گــزارش روابط عمومی
بانک قرضالحســنه مهر ایران« ،سید رضا راستیالحســینی» معاون مدیریت شعب بانک
قرضالحسنه مهر ایران در قم از طراحی پلتفرم جامع و یکپارچه ساماندهی اشتغالآفرینی
و توسعه کارآفرینی بر اساس نظام قرضالحسنه خبر داد و گفت :با حمایت دولت و حضور
مردم در توسعه فرهنگ قرضالحسنه ،امکان اشتغالآفرینی افزایش مییابد.راستیالحسینی
در مصاحبــه با برنامه «گفتوگــوی اقتصادی» رادیو گفتوگو با موضــوع ارتباط متقابل
اشــتغالزایی و توسعه کارآفرینی و فرهنگ قرضالحســنه با اشاره به اینکه قرضالحسنه
رفتار و فرهنگی اخالقی است و آثار فراوان اقتصادی و اجتماعی به دنبال دارد ،گفت :با این
فرهنــگ غنی میتوان از تولید ملی و مصــرف داخلی حمایت کرد و عالوه بر ایجاد تعادل
اقتصادی به محرومیتزادیی و توسعه اشتغال و کارآفرینی دست یافت.

معامله روزانه دو میلیون روبل
وی همچنین از برنامه بانک مرکزی برای مذاکرات با کشورهای مختلف در راستای
برقراری تفاهمات پولی خبر داد و گفت :نماد روبل_ریال اخیرا رونمایی شد و در یک
هفتــه که از معامالت این ابزار میگذرد ،به طــور میانگین دو میلیون روبل در روز
معامله داشتیم که در روزهای آتی افزایش مییابد.

رویکرد جدید بانک توسعه تعاون ،توجه به
زیرساختهای توسعه و اشتغال کشور است
ایرانی:رویکرد جدید بانک توسعه تعاون ،توجه به زیرساختهای توسعه و اشتغال
کشور اســتعضو هیاتمدیره بانک توسعه تعاون رویکرد جدید بانک را توجه به
زیرساختهای توسعه و اشتغال کشور دانست.محمدجعفرایرانی عضو هیاتمدیره
بانک توســعه تعاون در پی سفر استانی رئیس محترم جمهور و هیات دولت به
استان همدان ،به این استان سفر نمود و در روز نخست ایشان از شعب مرکزی
همدان ،شهید مدنی همدان ،بهار و اللجین بازدید داشته و عملکرد این شعب را
مورد بررسی قرار داد.ایرانی گفت :باید تالش کنیم تا بخش تعاون اقتصاد کشور
در شرایط کنونی اقتصاد ،ایفای نقش فعالتری نماید.

پیام تسلیت رییس کانون بانک های خصوصی
و مدیرعامل بانک پارسیان در پی درگذشت
مرحوم دکترعادل آذر
دکتر کورش پرویزیان ،رییس کانون بانک ها و موسســات اعتباری خصوصی و
مدیرعامل بانک پارسیان درگذشت دکتر عادل آذر ،مشاور رئیس جمهور و رئیس
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی را تسلیت گفت.متن پیام
دکتر پرویزیان بدین شرح است  :اناهلل و انا الیه راجعون
درگذشت دکتر عادل آذر ،مشاور رئیس جمهور و رئیس موسسه عالی آموزش و
پژوهش مدیریت و برنامه ریزی موجب تالم و تاثر فراوان گردید.ایشان از سرمایه
های عظیم انســانی ،استاد ممتاز دانشــگاه و بزرگ مرد عرصه علم و مدیریت
کشــور بود که سابقه طوالنی خدمت به نظام مقدس اسالمی را در کسوتهای
مختلف داشــت.فقدان این مرد بزرگ را به جامعه علمی و اجرایی کشور به ویژه
خانواده داغدارشــان تسلیت و تعزیت گفته و از درگاه خداوند کریم و نعیم برای
روح مطهرش رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

اعطای  42هزار فقره تسهیالت ازدواج،
فرزندآوری و خوداشتغالی
 42هزار فقره تسهیالت تکلیفی توسط بانک در حوزههای فرزندآوری  ،ازدواج،
وام بدون ضامن و قرضالحسنه خوداشتغالی کمیته امداد امام(ره) و قرضالحسنه
خوداشتغالی بهزیستی پرداخت شد .پایگاه اطالعرسانی بانک سپه 42 :هزار فقره
تسهیالت تکلیفی در تیرماه سال جاری توسط بانک سپه در حوزههای ازدواج ،
فرزندآوری ،وام بدون ضامن و قرضالحسنه خوداشتغالی کمیته امداد امام(ره) و
قرضالحسنه خوداشتغالی بهزیستی پرداخت شد.

حمایت همه جانب ه بانک تجارت
از زوجهای جوان
بانــک تجارت در بازه زمانی تیرماه ســال  ،۱۴۰۱به  ۱۴هزار و  ۵۸۶نفر وام
قرضالحســنه ازدواج و  ۱۰هزار و  ۳۸۱فقره تسهیالت فرزندآوری پرداخت
کرد.به گزارش روابط عمومی بانک تجارت ،این بانک در راستای ایفای نقش
در حوزه مســئولیت اجتماعی و تسهیل شــرایط ازدواج و معیشت زوجهای
جوان ،اعطای تسهیالت قرضالحســنه ازدواج را در اولویت برنامههای خود
قرار داده و در همین راستا  ۱۴هزار و  ۵۸۶نفر از متقاضیان در تیرماه امسال
تسهیالت قرضالحسنه ازدواج خود را از شعب این بانک دریافت کردهاند۲۱ .
هزار و  ۹۷۱متقاضی دیگر نیز با تشــکیل پرونده در نوبت دریافت تسهیالت
قرضالحسنه ازدواج قرار دارند .

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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در استانبول؛

کنفرانس خبری وزرای خارجه ترکیه و آلمان به مشاجره لفظی کشیده شد

نشست خبری وزیران خارجه آلمان و ترکیه در
استانبول به محلی برای مشاجره لفظی و طرح
اتهامات متقابل علیه پایتخت های دو کشــور
تبدیل شد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از
الجزیره« ،مولود چاووش اوغلو» وزیــر امور خارجه ترکیه و «آنالینا بیربوک» همتای
آلمانی وی روز جمعه در اســتانبول در یک کنفرانس مطبوعاتی طوالنی و پرتنش با
یکدیگر مناظره شدیدی را در مورد طیف وسیعی از موضوعات انجام دادند و انتقادات
شدیدی را علیه کشورهای یکدیگر در انظار عمومی رد و بدل کردند.بر اساس گزارش
الجزیره ،نشســت خبری یک ساعت دیرتر از موعد مقرر آغاز شد و حدود یک ساعت
دیگر ادامه یافت و ابتدا با سخنان آرام دو وزیر آغاز شد ،اما با انتقاد هر یک از طرفین
از سیاســتهای طرف مقابل ،مشاجره داغتر شــد.مولود چاووش اوغلو در ابتدای این
نشســت گفت :آلمان بی طرفی خود را در میانجیگری میان ترکیه ،یونان و قبرس از

دســت داده اســت ،در حالی که باید بدون جانبداری به همه طرفها گوش دهد.وی
افزود :کشــورها از جمله آلمان نباید ابزار انجام اقدامات تحریک آمیز و تبلیغاتی بویژه
برای یونان و طرف یونانی قبرس باشند.وزیر امور خارجه آلمان در پاسخ به این انتقادات
همتای ترکیهای خود گفت :اختالفات در شــرق مدیترانه را نمیتوان با افزایش تنش
حل کرد.او در بخش دیگری از ســخنانش به «عثمان کاوال» ،بازرگان و خیر ترکیهای
پرداخت و خواستار اجرای احکام دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا درباره او شد و افزود:
ترکیه باید این سخنان را بشــنود حتی اگر برایش سخت باشد .مقامات شورای اروپا
بارها از آنکارا خواسته اند که پس از حکم دادگاه اروپا ،کاواال را فورا ً آزاد کند .مسئولیت
من به عنوان وزیر امور خارجه این اســت که بدون استثنا و در همه زمانها به احکام
دادگاه اروپایی حقوق بشــر احترام بگذارم و از آن دفاع کنم.اما چاووش اوغلو در پاسخ
ضمن متهم کردن آلمان به حمایت از کاواال گفت :چرا آلمان همه کشــورها را به دور
کردن ترکیه از شورای اروپا تشویق میکند؟ یونان ،نروژ و آلمان نیز تا کنون شماری

از احکام دادگاه حقوق بشر اروپا را اجرا نکرده اند.اوغلو ادامه داد :چرا همیشه به عثمان
کاواال اشاره میکنید؟ زیرا از او علیه ترکیه استفاده میکنید .ما از میزان بودجهای که
او در جریان رویدادهای «گزی» دریافت کرده است ،اطالع داریم.در ادامه این نشست
خبری پر تنش ،چاووش اوغلو از برلین به علت حمایت از شبه نظامیان ُکرد انتقاد کرد
و همتای آلمانی او در پاسخ گفت :آلمان و اتحادیه اروپا با حزب کارگران کردستان که
دههها شورش علیه ترکیه به راه انداخته است ،به عنوان یک سازمان تروریستی رفتار
میکنند.از سوی دیگر وزیر امور خارجه آلمان درباره انجام هر گونه «حمله پیشگیرانه»
در شــمال سوریه هشدار داد و افزود :درگیریها جدید تنها منجر به رنج بیشتر مردم
خواهد شد و بی ثباتی به نفع داعش است .او گفت که ترکیه حق دفاع از خود را دارد
اما باید فقــط مهاجمان را هدف قرار دهد.چاووش اوغلو در پاســخ گفت :آلمان باید
مواضــع متعادلتری در مورد تحوالت دریای اژه و شــرق مدیترانه اتخاذ کند و تحت
تأثیر اقدامات تحریک آمیز و تبلیغاتی قبرس و یونان قرار نگیرد.

اختالف نظر مقامات آمریکا بر سر «حامی تروریسم» خواندن روسیه

تهران -ایرنــا -اختالف نظر مقامات آمریــکا با وجود تصویب
قطعنامه مجلس ســنا مبنی بر «حامی تروریســم» خواندن
روسیه و فشار بر وزارت امور خارجه آمریکا برای قانونی خواندن
این مصوبه و مقاومت آنتونی بلینکن نســبت به آن ،ادامه دارد.
به گزارش روز شنبه ایرنا از تارنمای روزنامه «نیویورک تایمز»،
دولت «جو بایدن» علیرغم درخواستهای تند و صریح کنگره
و اوکراین ،نسبت به گنجاندن نام روسیه در فهرست کشورهای
حامی تروریســم ،با احتیاط پیش می رود.ســنای آمریکا روز
چهارشــنبه به اتفاق آرا قطعنامه ای تصویــب کرد که در آن
از «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه خواســت تا روسیه را به
واسطه اقداماتش در چچن ،گرجســتان ،سوریه و اوکراین که
منجر به «کشــته شدن تعداد بیشماری مردان ،زنان بیگناه»
شــده ،بهعنوان حامی تروریسم معرفی کند.پیش تر پیشنهاد
مشــابهی در مجلس نمایندگان آمریکا ارائه شده بود و انتظار
س آن حامی قوی تصویب چنین
میرود «نانسی پلوسی» رئی 
قانونی باشد .براساس قانون آمریکا ،تعیین و معرفی یک کشور
به عنوان حامی تروریسم در حیطه اختیارات وزارت امور خارجه
اســت.اما بلینکن تاکنون نســبت به این اقدام رغبت چندانی
نشان نداده است .هفته ها است که فشار بر بلینکن و وزارتخانه
متبوعش برای معرفی روســیه به عنوان کشور حامی تروریسم
ادامه دارد .در دوره هــای قبلی ،وزرای امورخارجه آمریکا کره
شمالی ،ســوریه ،کوبا و ایران را جز کشورهای حامی تروریسم
معرفی کردند .درواقع بلینکــن علیرغم مخالفت در برابر این
خواســته احساســی ،مقابل تحریم متحدان واشــنگتن که با
روســیه داد و ستد دارند و ممکن اســت باقیمانده دیپلماسی
میان آمریکا و روسیه را از بین ببرد ،مقاومت میکند«.لیندسی

گراهام» ســناتور جمهوریخواه کارولینــای جنوبی و یکی از
حامیان تصویب این قطعنامه ،پس از رایگیری مجلس ســنا
و اعالم روســیه به عنوان کشور حامی تروریسم به خبرنگاران
گفت :از نظر من[ ،والدیمیر] پوتین اکنون پشت فرمان ماشین
تروریسم دولتی نشسته اســت.وی سپس ادامه داد که تحریم
های گذشته علیه مسکو موثر بوده ،اما ما باید کارهای بیشتری

نارضایتیها از بایدن روند صعودی دارد

براســاس نظرسنجی جدیدی مشخص شد که رضایت
مردمی از رئیسجمهوری آمریکا ،از زمانی که موسسه
گالوپ اولین بررسی درباره میزان محبوبیت جو بایدن
را در ژانویه  ۲۰۲۱انجام داد ،به سطح جدیدی سقوط
کرده اســت.به گزارش ایســنا ،به نقل از وبســایت
خبری هیل ،نظرســنجی گالوپ نشــان داد که تنها  ۳۸درصد از رایدهندگان
عملکرد بایدن به عنوان رئیس جمهوری آمریکا را تایید میکنند اما این آمار در
مقایســه با ماه گذشته که  ۴۱درصد بود ،کاهش نشان میدهد .جو بایدن دوره
ریاســت جمهوری خود را در ژانویه  ۲۰۲۱با  ۵۷درصد تایید مردمی آغاز کرد.
به تفکیک حزب ۷۸ ،درصد از دموکراتها ۳۱ ،درصد از مستقلها و پنج درصد
از جمهوریخواهان مورد بررسی ،بایدن را تایید کردند .این نظرسنجی حاکی از
کاهش هفت درصدی محبوبیت بایدن بین دموکراتها از زمان آخرین نظرسنجی
در ژوئن و کاهش پنج درصدی در میان مستقلهاست.گالوپ همچنین میانگین
محبوبیت بایدن در  ۱۸ماهی که از ریاســت او میگذرد را با رؤسای جمهوری
منتخبی مثل آیزنهاور ،رئیس جمهوری پیشــین مقایسه و اشاره کرد که بایدن
در این مرحله از ریاســت جمهوری با  ۴۰درصد کمترین میانگین محبوبیت را
در بین همه آنها دارد.در رده بعدی ،روســای جمهور سابق شامل ترامپ و کارتر
با کســب  ۴۲درصد رای ،کمترین میانگین محبوبیت را در  ۱۸ماهگی ریاست
خود داشتند ،در حالی که جورج دبلیو بوش ،دیگر رئیس جمهوری سابق آمریکا
با  ۷۵درصد محبوبیت ،باالترین میانگین را در آن مقطع زمانی داشت.نتایج این
نظرسنجی برای رئیسجمهوری که با کاهش مداوم محبوبیت روبروست ،یکی از
چندین مساله پیش روی دموکراتها در آستانه انتخابات میان دوره نوامبر است.
نظرسنجی گالوپ بین پنجم و  ۲۶ژوئیه در میان  ۱۰۱۳فرد بزرگسال انجام شد.
حاشیه خطای آن مثبت منفی چهار درصد گزارش شده است.

دادگاه آمریکا ،خلیفه حفتر را به ارتکاب
«جنایات جنگی» محکوم کرد

منابع خبری از محکوم شــدن رهبر نیروهای موسوم
به «ارتــش ملی لیبی» به ارتــکاب «جنایت جنگی»
در دادگاهــی در آمریکا خبر دادند.به گزارش ایســنا،
عربی ۲۱به نقل از مصدق حبراره ،مدیر اجرایی «ائتالف
آمریــکا ـ لیبی» اعالم کرد که دادگاه فدرال آمریکا در
ویرجینیا طی حکمی خلیفه حفتر ،رهبر نیروهای موسوم به «ارتش ملی لیبی»
را در پروندههای مطرح شــده علیه وی به ارتــکاب «جنایات جنگی» محکوم
کرده اســت.وی گفت که حکم صادره علیه خلیفه حفتر «نهایی» اســت و وی
در تمامی شــکایتهای خانوادههای لیبیایی محکوم شده است.حبراره در ادامه
گزارش داد که طبــق این حکم ،حفتر باید غرامت تمامی خانوادههای قربانیان
جنایتهای خود را پرداخت کند و میزان این غرامت در دادگاههای بعدی تعیین
خواهد شــد.وی همچنین گفت که طرف دیگری نیز درصدد شکایت از حفتر و
پیگیری آن از طریق دیوان کیفری بینالمللی اســت و این اتفاق میتواند آینده
سیاســی حفتر را تحت الشعاع قرار دهد.حبراره در ادامه ابراز امیدواری کرد که
دادگاههای لیبی نیز در محاکمه مجرمان همین رویه را در پیش بگیرند.پیشتر ۷
خانواده لیبیایی علیه حفتر در دادگاهی در ویرجینیا پرونده تشکیل دادند و او را
به ارتکاب شکنجه و ارتکاب جنایات جنگی علیه اعضای خانوادههایشان از سال
 ۲۰۱۶تا  ۲۰۱۷و در جریان محاصره منطقه «قنفوده» در بنغازی متهم کردند.

سردبیر سابق روزنامه دولتی «گلوبال
تایمــز» چیــن پیشــنهاد داد ،اگر
هواپیمــای رئیس مجلس نمایندگان
آمریکا به هنگام ســفر بــه تایوان از
هشدار تغییر مسیر امتناع کرد ،چین
آن را ســرنگون کند.به گزارش ایسنا،
به نقــل از فاکس نیــوز ،دولت پکن
هشــدار داده که اگر نانسی پلوسی،
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا طبق
گزارشــات در ماه اوت به تایوان سفر
کند ،چین «اقدامات قهرآمیزی» انجام
خواهد داد.هو شیجین ،سردبیر سابق
روزنامه «گلوبال تایمز» چین ســفر
برنامهریزی شــده پلوســی به تایوان
را یــک «تعرض و تهاجم» دانســت
و گفت ،اگــر جنگندههای آمریکایی
هواپیمای پلوســی به طرف تایوان را
اســکورت کنند ،چین باید هواپیمای
وی را ســرنگون کند چرا که این در
واقع یک تهاجم اســت.هو شــیجین
در ادامــه گفت :ارتــش خلق چین
حــق دارد با اقداماتی چون شــلیک

انجام دهیم.اما بلینکن در پاســخ به سوالی در این مورد ،گفت
که هر تصمیمی باید بر اساس تعاریف قانونی موجود باشد .وی
در عین حال این پیشنهاد را به دلیل اعمال تحریم های شدید
علیه روســیه بحث برانگیز ارزیابی کرد .از سوی دیگر با فشار
نمایندگان ممکن اســت بلینکن مجبور شود تن به این اقدام
دهد .در حالیکه قطعنامه ســنا صرفا یک فراخوان برای اقدام و

بدون هیچ اجبار قانونی است ،گروهی از دموکراتهای مجلس
نمایندگان روز پنجشنبه طرح جدیدی ارائه کردند که در صورت
تصویب توسط کنگره ،نام روسیه بدون تایید وزارت امور خارجه
به فهرست کشورهای حامی تروریسم اضافه می شود.این اقدام
منجر به تحریم های بیشــتری علیه اقتصاد روسیه می شود و
کشــورهایی که با آن مبادله داشته باشند ،مجازات می گردند.
تحلیلگران بر این باور هستند که اعالم روسیه به عنوان حامی
تروریسم برای همیشه روابط دیپلماتیک محدود دولت بایدن
با مســکو را از بین می بــرد و از این رو بلینکن خواهان حفظ
آن اســت .شاید از همین رو باشد که وزیر امور خارجه آمریکا
روز پنجشنبه در یک گفت و گوی تلفنی با «سرگئی الوروف»
همتای روس خود ،او را تحت فشــار قرار داد تا پیشنهاد آزادی
دو آمریکایی زندانی در روسیه را بپذیرد .هرچند هیچ پیشرفتی
در این گفت و گو حاصل نشد ،اما این نخستین گفت و گوی دو
مقام وزارت امور خارجه آمریکا و روسیه از زمان حمله روسیه به
اوکراین بود.دو منبع آگاه آمریکایی نیز پیش از این اعالم کرده
بودند که پلوسی به وزیر امور خارجه هشدار داده است اگر در
معرفی روسیه به عنوان کشور حامی تروریسم تعلل کند ،کنگره
این کار را انجام می دهد .اما این نخستین بار نیست که دولت
بایدن و کنگره بر ســر روسیه به اختالف می خورند .زمانی که
نخستین شــواهد جنایات جنگی در اوکراین بحث برانگیز شد
و رهبران کنگره ،از جمله نانســی پلوســی ،ارتش روسیه را به
جنایات جنگی متهم کردند .اما بلینکن با استناد به معیارهای
قانونی و نیاز به شواهد و تحقیقات محتاطانه پیش رفت .هرچند
در نهایــت و در تاریخ  ۱۶مارس ( ۲۵اســفند) بایدن پوتین را
جنایتکار جنگی نامید.

پیشنهاد سردبیر سابق «گلوبال تایمز» چین

سرنگونی هواپیمای پلوسی

تیرهــای هشــدار و انجــام اقدامات
تاکتیکی برای مانعتراشی ،هواپیمای
پلوسی و جنگندههای آمریکایی را از
مســیر منحرف کرده و آنها را از سفر
بــه تایوان باز دارد .اگــر این اقدامات
بــی تاثیر بودنــد ،آن گاه باید آنها را
سرنگون کنند.این در حالی است که
یکی از مقامــات دولت آمریکا گفت:

ایــن لفاظیهایی غیرضروری اســت
و سیاســت آمریکا نســبت به تایوان
همچنان ثابت اســت و هیچ تغییری
نکرده اســت.ژنرال مارتیــن مینرز،
یکی از ســخنگویان پنتاگون گفت:
اظهارنظر درباره سفر احتمالی هر یک
از مقامات کنگره درســت و مناسب
نیست.چین جزیره تایوان را بخشی از

قلمرو خود میداند و ارتش چین بارها
هواپیماهایی را بــه این منطقه اعزام
کرده تا منطقه دفاع هوایی تایوان را به
بوته آزمایش بگذارد .آمریکا روابط
رســمی با تایوان ندارد اما همزمان با
اینکه چین تــاش می کند تا تایوان
را منزوی و از ورود به نهادهای جهانی
منع کند ،آمریکا مشارکت خود با این
جزیره را افزایش داده اســت.به گفته
منابع آگاه ،پلوسی و هیات همراهش
همچنین بــه اندونزی ،ژاپن ،مالزی و
سنگاپور سفر خواهند کرد و مدتی را
نیز در مقــر فرماندهی هند-اقیانوس
آرام آمریکا در هانوی سپری خواهند
کرد.تایوان به تهدید شــدن از طرف
چین عادت دارد .گزارشات رسانههای
محلی حاکی از آن اســت که ظاهرا
اکثر افراد در تایوان نگران نیستند که
سفر احتمالی پلوسی منجر به جنگ
شود و حتی اکثرا تردید دارند که اگر
پلوسی این سفر را انجام دهد ،پکن به
لفاظیها و تهدیدات خود عمل کند.

تظاهرات دوباره حامیان صدر در بغداد

معترضان وارد ساختمان پارلمان عراق شدند

منابــع خبری عراق از آغاز دوبــاره اعتراضات در بغداد و
ورود معترضان حامی جریان صدر به منطقه ســبز بغداد
و مقر پارلمان خبر دادند.به گزارش ایسنا ،شبکه سومریه
نیوز به نقــل از یک منبع امنیتی عراقــی اعالم کرد که
شماری از حامیان جریان صدر به زغم موانع امنیتی ایجاد
شده در اطراف منطقه الخضرا(ســبز) موفق شدند ،وارد
ســاختمان پارلمان در منطقه سبز در مرکز بغداد شوند.
همچنین شــبکه عراقی «دجله» نیز با انتشــار ویدئویی
اعالم کرد که شماری از معترضان وارد مقر پارلمان عراق
در منطقه ســبز شــدند.این تجمع در اعتراض به تعیین
«محمد شــیاع السودانی» توســط چارچوب هماهنگی
شیعیان عراق برای تصدی پســت نخستوزیری برگزار
شد و حاضران در تالش هســتند مانع برگزاری نشست
پارلمان طی امروز شنبه شوند.معترضان با کنار زدن موانع
و حفاظ های بتنی خود را به مقابل ورودی منطقه ســبز
بغداد رساندند و طبق گفته منبع امنیتی مذکور شماری
از آنها با کنار زدن موانع و حفاظهای بتنی از طریق تونل
الزیتون موفق به ورود به داخل این منطقه شــدند.طبق
گزارش رســانههای عراق معترضان عراقی شعارهایی را
در حمایت از مقتدی صدر ،رهبر جریان صدر عراق ســر

دادند.حامیــان صدر همچنین مخالفت خود را با نامزدی
محمد شیاع الســودانی برای تصدی پست نخستوزیری
عراق را اعالم کردند.رسانههای عراق همچنین از مجروح
شدن شماری از معترضان درپی درگیری با نیروهای ضد
شورش در منطقه سبز بغداد و استفاده این نیروها از آب
و شــلیک گاز اشکآور برای متفرق کردن معترضان خبر
دادند.بغــداد الیوم نیز اعالم کــرد که پنج تن از نیروهای
ضد شــورش عراق درپی درگیری بــا معترضان مجروح
شدند.وزارت بهداشــت عراق هم گزارش داد درگیریها
تا این لحظه  ۶۰مجروح به دنبال داشــته اســت.پس از

انتشــار اخبار مجروح شدن شــماری از معترضان ،صالح
محمد العراقی ،از اعضای جریان صدر و مســئول انتشار
مواضع مقتدی صــدر ،رهبر جریان صدر عراق در توییتر
با انتشــار پیامی در صفحه «وزیــر القائد»( ،وزیر مقتدی
صدر) به احزاب و فراکســیونهای سیاســی هشدار داد.
العراقی در پایان از هشــتگ «الشعب خط أحمر» (ملت
خط قرمز هستند) اســتفاده کرد.در همین حال ،محمد
عنوز ،رئیس کمیسیون حقوقی پارلمان عراق از لغو جلسه
امروز نمایندگان برای بررســی موضــوع انتخاب رئیس
جمهور و تشــکیل دولت جدید این کشــور خبر داد.وی
در این باره گفت :جلسهای برگزار نخواهد شد و برگزاری
این جلسه مســتلزم حضور نامزدها (ریاست جمهوری و
نخستوزیری) است و این درحالی است که برادران ُکرد تا
بدین لحظه درباره نامزد ریاست جمهوری توافق نکردهاند.
در روزهای اخیر بعد از انتخاب محمد شیاع السودانی ،از
سوی چارچوب هماهنگی شیعیان عراق (بجز صدر) برای
نامزدی نخســت وزیری عراق ،طرفداران مقتدی صدر در
مخالفت با این نامزدی به خیابانها آمدهاند.حامیان جریان
صدر جمعه نیز چند دفتر جریان حکمت ملی و چارچوب
هماهنگی شیعیان عراق را بستند.
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گزیده خبر
اولین گفتگوی وزیران خارجه آمریکا و روسیه
پس از آغاز جنگ اوکراین

وزرای خارجــه روســیه و آمریکا جمعه شــب برای
نخستین بار پس از آغاز جنگ اوکراین گفتگوی تلفنی
کردند.به گزارش ایســنا ،به نقل از روسیا الیوم ،وزارت
امور خارجه روســیه اعالم کرد که ســرگئی الوروف،
وزیر خارجه این کشــور در گفتگوی تلفنی با آنتونی
بلینکن ،همتای آمریکایی خود تأکید کرد که عملیات در اوکراین به تمام اهداف
خود خواهد رسید.وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه خود اعالم کرد که وزرای
خارجه دو کشور درباره وضعیت کنونی اوکراین گفتگو کردند.الوروف بار دیگر بر
ثبات رویکرد روسیه در قبال عملیات نظامی در جمهوریهای خلق دونتسک-
لوهانســک و اوکراین تاکید کرد و گفت که روسیه به دستیابی به تمام اهداف و
وظایف خود ادامه میدهد.وی همچنین گفت که واشنگتن به تعهداتش مبنی
بر مســتثنا کردن زنجیره تدارک مواد غذایی از روسیه عمل نکرده است.رئیس
دستگاه دیپلماسی روسیه همچنین تاکید کرد که ارسال سالحهای غربی برای
کییف ،نتیجه را تغییر نمیدهد.وی افزود:تزریق مداوم تســلیحات آمریکایی و
ناتو به نیروهای اوکراینی که به طور گسترده علیه غیرنظامیان استفاده میشود،
درگیری را طوالنیتر کرده و منجر به تلفات بیشــتر میشود.الوروف تاکید کرد
که نیروهای روســیه به شدت به قوانین بین المللی پایبند هستند و در اراضی
آزاد شده ،کار برای بازگشت زندگی به حالت عادی در حال انجام است.سرگئی
الوروف نیــز مذاکره در باره تبادل زندانیــان را محمل خوبی برای گذار دوباره
بــه یک «دیپلماســی آرام» توصیف کرده اســت .او در عین حال «تحریمهای
غیرمشــروع» غرب را به بــاد انتقاد گرفته و آنها را مانعی در ســر راه صادرات
غله و کود شیمیایی روسیه و عامل تشدید گرسنگی و افزایش قیمت غالت در
جهان خوانده است .الوروف همچنین ضمن انتقاد از ارسال سالحهای غربی به
اوکراین ،این اقدام را «عاملی در خدمت تداوم جنگ و افزایش شــمار قربانیان»
توصیف کرده است.آنتونی بلینکن ،وزیر امور خارجه آمریکا نیز اعالم کرد که با
همتای روس خود گفتگوهای «صریحی» داشته و از او خواسته است که پیشنهاد
ایاالت متحده برای آزادی آمریکاییهای بازداشت شده در روسیه را بپذیرد.وی
همچنین گفت که واشــنگتن با الحاق «هر بخشی از خاک اوکراین» به روسیه
مخالف اســت.بلینکن در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت« :ما گفتگوی صریح و
مستقیم داشتیم .من از کرملین خواستم که پیشنهاد ما را بپذیرد».وی توضیح
داد که او به الوروف هشــدار داده جهان هرگز «الحاق سرزمینهای اوکراین به
روسیه» را به رسمیت نمیشناسد.بلینکن افزود :من به الوروف گفتم که جهان
انتظار دارد روسیه به تعهدات خود در توافقنامه صادرات غالت عمل کند.

آمریکا جواب تهدید هستهای کره شمالی
را داد

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به اظهارات کیم
جونگ اون مبنی بر آمادگی کشورش برای رویارویی
نظامی هســتهای با واشنگتن پاســخ داد.به گزارش
ایســنا ،به نقل از تاس ،در پی تهدیدهای هســتهای
رهبر جوان کره شمالی ،ند پرایس ،سخنگوی وزارت
امور خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت :تعهدات ما در قبال امنیت شبه جزیره
کره و ژاپن «محکم و قاطع» اســت.پرایس افزود :اظهارنظرهایی که به تازگی
شنیدیم تفاوتی با آنچه قبال از کره شمالی شنیدیم ندارد .آمریکا به اظهارات
رهبر کره شمالی پاســخی نخواهد داد اما اگر کره شمالی پیام مشابهی را از
ما دریافت کند ،نباید تعجب کند.وی تاکید کرد که ایاالت متحده با مشورت
کره جنوبی و ژاپن جهت مهار اقدامات تحریک آمیز کره شمالی که تهدیدی
مداوم برای صلح بین المللی و توافق منع اشــاعه تسلیحات هستهای است،
تالش خواهد کرد.سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به این سوال
که آیا تغییری در روابط آمریکا با کره شمالی ایجاد شده است ،گفت :متاسفانه
ما در همان وضعیتی هستیم که قبال بودیم و از زمان آغاز به کار دولت بایدن،
در حال بررسی سیاستها در قبال کره شمالی هستیم .ما دنبال تخلیه کامل
شبه جزیره کره از سالحهای هستهای از طریق گفتگو و دیپلماسی هستیم.وی
افزود :ما تاکید کردهایم که هیچ نیت خصمانهای نسبت به کره شمالی وجود
ندارد ،از سوی آمریکا درهای گفتگو با پیونگ یانگ همچنان باز است اما هنوز
پاسخ واقعی دریافت نکردهایم.پرایس در پایان گفت که واشنگتن به تالشهای
خود برای حفظ همــکاری نزدیک با متحدانش درباره اقدامات تحریک آمیز
پیونگ یانگ ادامه خواهد داد.
انگلیس:

پوتین ممکن است دنبال تغییر استراتژی
جنگ اوکراین باشد

بن واالس ،وزیر دفــاع انگلیس امروز جمعه مدعی
شد که روســیه در «بســیاری از جنبههای جنگ
اوکراین شکست میخورد» و این نشان میدهد که
والدیمیر پوتین ،رئیسجمهور ممکن است دوباره به
دنبال تغییر استراتژی باشد.به گزارش ایسنا ،واالس
در بیانیهای به تلویزیون «اســکای نیوز» گفت :روسها اکنون در بسیاری از
جبههها در جنگ اوکراین شکست میخورند .طرحهای الف ،ب و ج پوتین
شکست خورد و او ممکن است به طرح «د» تبدیل شود.وزارت دفاع انگلیس
پیشتر اعالم کرده بود که نیروهای روسیه از تجهیزات و تاکتیکهای نظامی
دوران شوروی در جریان جنگ اوکراین استفاده کردهاند.روسیه از  ۲۴فوریه
گذشته جنگ اوکراین را آغاز کرده است .کشورهای غربی به رهبری آمریکا
و انگلیس در واکنش به عملیات مسکو در اوکراین ،تحریمهای بیسابقهای
را علیه روسیه اعمال کردند.
سخنگوی وزارت خارجه چین اعالم کرد

آمادگی پکن برای پیشرفت در مشارکت
راهبردی ایران و چین

ســخنگوی وزارت امــور خارجه چین تاکید کرد که کشــورش آمادگی دارد با
تشریک مساعی بیوقفه با طرف ایرانی ،پیشرفت جدید را در مشارکت راهبردی
چین و ایران به دست بیاورد.به گزارش ایسنا ،هوآ چوینینگ ،سخنگوی وزارت
امور خارجه چین با اشــاره به مکالمه تلفنی شــی جین پینگ ،رییس جمهور
چین با رییس جمهور کشورمان در توییتی نوشت « :چین و ایران ضمن تقویت
همدلی و همکاری ،از حقوق و منافع عادالنه کشــور های در حال توسعه دفاع
کردند .چین آمادگی دارد با تشــریک مساعی با طرف ایرانی بی وقفه پیشرفت
جدید را در مشارکت راهبردی چین و ایران به دست بیاورند و از انصاف و عدالت
بینالمللی صیانت کنند» .
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نم
گفتی :ز عشق بازی کاری یگشاید

چهره روز

پیشنهاد

او شاه و ما غالمان ،رب وی هک عیب گیرد؟

طم
زان لب ع نباید رکدن هب زج سالمی

او رگ سالم ما را زان لب جواب گوید

رب آسمان بساید رفقش کاله دولت

فرهنگ

عملیات خاموش کردن آتش سوزی های جنگلی گسترده
در ایالت کالیفرنیا آمریکا /رویترز

ورزشی

پیشنهاد  ۲۰گوسفند به منچستریونایتد برای خرید رونالدو!
یک باشگاه فوتبال در جزایر فارو در ازای  ۲۰گوسفند خواستار به خدمت گرفتن فوق ستاره پرتغالی شده است.به گزارش ایسنا
و به نقل از اســپورت نیوز ،کریستیانو رونالدو همچنان میخواهد تابستان امسال منچستریونایتد را درپی از دست دادن سهمیه
لیگ قهرمانان اروپا ترک کند .در حالی که گفته میشــد او راهی تیم بزرگی میشــود ولی تاکنون این اتفاق رخ نداده است.تیم
فوتبال کالکسویک جزایر فارو در توییتر به منچستریونایتد پیشنهاد داد در ازای  ۲۰گوسفند کریستیانو رونالدو مهاجم پرتغالی
را به این تیم بدهد.دفتر مطبوعاتی این باشگاه در بیانیهای اعالم کرد :ما پیشنهادی دادیم  ۲۰تا از بهترین گوسفندانمان را برای
جذب رونالدو بدهیم .در حال حاضر منتظر پاسخ یونایتد هستیم .اسکای اسپورت پیشتر گزارش داده بود که این مهاجم  ۳۷ساله
میخواهد برای یک باشگاه در لیگ قهرمانان اروپا بازی کند .این در حالی است که منچستریونایتد فصل آینده در لیگ اروپا بازی
خواهد کرد.چندی پیش رونالدو قرارداد  ۲۵۰میلیون یورویی باشگاه عربستانی را رد کرد .یک باشگاه عربستانی حاضر است برای
قراردادی دو ساله با رونالدو  ۲۵۰میلیون یورو پرداخت کند و عالوه بر این  ۳۰میلیون یورو هم به باشگاه منچستر یونایتد بپردازد.
قرارداد رونالدو با منچستریونایتد تا تابستان  ۲۰۲۳اعتبار دارد.

رگ مهر ما نورزد ،یا عهد ما نپاید

ما را هک زج دعایی از دست ربنیاید

اینست کارمانی ،دیگر رما هچ باید؟

آن کس هک رفق خود را رد اپی او بساید

مصرف الکل ،پیری
را تسریع میکند
یک مطالعه ژنتیکی بزرگ که توسط محققان دانشگاه آکسفورد انجام
پذیرفته ،نشان داده است که مصرف الکل میتواند پیری بیولوژیکی
را سرعت ببخشد.به گزارش ایسنا و به نقل از نیو اطلس ،یک مطالعه
جدید و جامع از محققان دانشگاه آکسفورد به یک مجموعه تحقیقات
در حال رشــد اضافه شده اســت که اثرات مصرف الکل بر سالمتی
را برجســته میکند .این تجزیه و تحلیــل ژنتیکی در مقیاس بزرگ
نشــان میدهد که مصرف الکل به طور مســتقیم ،پیری را با کوتاه
کردن تلومرها تسریع میکند.نوشــیدن الکل یکی از پرمصرفترین
فعالیتهای تفریحی در جهان اســت ،بنابراین بررسی تأثیرات آن بر
سالمتی بسیار مهم اســت .مطالعات مختلف نشان دادهاند که الکل
به شــکل دائمی به دیانای آســیب میزند ،مستقیماً موجب بروز
سرطان میشود ،به زوال شناختی و زوال عقل زودرس کمک میکند
و میتواند مغز را معادل تا  ۱۰ســال پیری ،کوچک کند.اکنون یک
مطالعه جدید شواهد بیشتری یافته است مبنی بر اینکه مصرف الکل
میتواند پیری بیولوژیکی را تســریع کند.تلومرها توالیهای تکراری
دیانای هســتند که کالهکهای محافظ روی نوک کروموزومها را
تشــکیل میدهند .هر بار که یک ســلول تقسیم میشود ،بخشی از
این توالیها ناخواسته از بین میرود و در نهایت تلومرها آنقدر کوتاه
میشــوند و از بین میروند که دیانای را تحت تأثیر قرار میدهند.
این امر موجب توقف تقسیم ســلولی میشود و به بسیاری از عالئم
بیولوژیکی مرتبط با پیری کمک میکند .به این ترتیب ،طول تلومر
اغلب به عنوان نشانگر زیستی برای پیری استفاده میشود.

تخت گاز
پیشرفتی جدید در درمان
سرطان مغز

افزایش وزن تا  ۲۷۰کیلو برای یک نقش!
«برنــدون فریزر» برای نقشآفرینــی در فیلم جدید
«دارن آرونوفســکی» تا  ۲۷۰کیلوگــرم وزن خود را
افزایش داده اســت.به گزارش ایســنا به نقل از لس
آنجلس تایمز ،بازیگران هالیوود همیشــه با تغییرات
فیزیکی مداوم برای وارد شــدن به نقش شــخصیت
هایشــان شــناخته می شــوند ،اما «برندون فریزر»
تغییرات فیزیکی فراتر از تصــور برای بازی در فیلم
«نهنگ» ســاخته جدید «دارن آرونوفسکی» تجربه
کرده و برای بازی در نقش اصلی این فیلم وزن خود
را به  ۲۷۰کیلوگرم رسانده است«.برندون فریزر» ۵۳
ساله بیشتر برای بازی در سهگانه «مومیایی»« ،انسینو
من» و «جرج جنگل» شناخته میشود و حاال در فیلم
ی هانتر» ساخته نقشآفرینی کرده است.
«نهنگ» که با اقتباس از نمایشنامهای نوشته «ساموئل د 
«نهنگ» جدیدترین فیلم «دارن آرونوفســکی» پس از فیلم «مادر» است.او در فیلم «نهنگ» که
یکی از  ۱۹فیلم بخش مسابقه اصلی هفتاد و نهمین جشنواره فیلم ونیز است ،در نقش «چارلی»
یک مرد میانسال و معلم منزوی مبتال به مرض چاقی بازی میکند که پس از سالها بلعیدن غذا
برای مقابله با عذاب وجدان و گناه ترک خانوادهاش ،به وزن  ۲۷۲کیلوگرم ( ۶۰۰پوند) میرســد.
چارلی در تالش اســت رابطهاش را با دخترش اِله (با بازی سیدی سینک) بهبود ببخشد.بخشی
از افزایش وزن «برندون فریزر» در نقش چارلی از طریق پروتز و همچنین گریم ایجاد شده است.
«فریزر» که چند سالی از سینما فاصله گرفته بود با بازی در فیلم «نهنگ» از «دارن آرونوفسکی»
و «قاتالن ماه کامل» فیلم جدید «مارتین اسکورسیزی» ،بازگشت بزرگی به دنیای سینما داشته
است.

نم
باری ز بند خوبان ما را یگشاید

از هر دری خبری

کتاب ریشهکن
گــر به دنبــال کتابی بــا درونمایه جــادو ،آن هم
جادویی که از دل دســت نوشتهها و کتابها بیرون
بیاید ،هستید این کتاب برای شما نوشته شده است.
کتاب ریشهکن در ژانر فانتزی طرفداران زیادی دارد
و توانسته اســت جوایز مختلفی را نیز کسب کند .از
جمله جوایز این رمان میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
برنده جایزه بهترین رمان سال nebula
نامزد بهترین رمان سال hogo
برنده جایزه بهترین رمان سال mythopoeic fantasy
نامزد کتاب برتر سال از دیدگاه کاربران goodreads
پشت جلد کتاب ریشهکن آمده است:
رهروها ،گرگهای دیوانه و هار ،کتابهایی که تبدیل
به هیوال میشــوند ،بیمارهایی که با گردهی گل در سرتاسر وادی پخش میشوند ،رودخانهای که
پایانش مشــخص نیست…همه اینها از جنگل اهریمنی نشات گرفته ،جنگلی مرموز که ناگهان
حمله کرده ،ســاکنان وادی را میدزدد و دهکدههای را نابود میکند.جادوگر برج ،صد سال است
که از وادی محافظت میکند؛ اما این بار آگنیشــکا به کمک او میآید ،دختری روستایی و لجوج
کــه باید به کمک جادوگر راز جنگل را کشــف کند ،در غیر این صــورت وادی و در پی آن تمام
سرزمین توسط جنگل تسخیر خواهد شد .کتاب ریشهکن داستان دختریست به نام «آگنیشکا».
این داستان در سرزمینی رخ میدهد که اطراف آن را جنگلی مخوف و اهریمنی فرا گرفته است.
در نزدیکی روستایی که آگنیشکا در آن اقامت دارد ،برجی بوده و در باالی این برج جادوگری به
نام اژدهاست که جلوی پیشرفت جنگل را گرفته و در صورت تخطی موجودات اهریمنی جنگل،
سعی بر درمان فسادی دارد که آنها از خود بر جای گذاشتهاند.

تدبیر ما هچ باشد؟ کار آن چنان هک باید

کس
از بند ارگ ی را کاری گشاد روزی

آلدوس هاکسلی
آلدوس لئونارد هاکســلی (به انگلیسیAldous Leonard :
( )Huxleyزاده  ۲۶ژوئیــه  - ۱۸۹۴درگذشــته ۲۲
نوامبر  )۱۹۶۳نویســنده و فیلســوف بریتانیایی و یکی
از اعضای برجســته خانواده هاکسلی بود.بیشتر شهرت
او به خاطر رمانهایش همچون دنیای قشــنگ نو که در
یک زمینه پادآرمانشــهری از لندن تصویر شدهاست ،یا
برای کتابهای غیر داســتانی اش مانند درهای ادراک
کــه به بیان تجربههای نویســنده از مصرف یک داروی
روان گردان اختصاص دارد ،یا برای طیف گستردهای از
مقاالت است .او در ابتدای دوران فعالیت اش ،ویرایشگر
مجله آکســفورد پوئتری بود و تعدادی داستان کوتاه و
شعر نیز منتشر کرد .بعدتر ،سفرنامه ،فیلم نامه و نمایش
نامه نیز نوشت .وی دهههای پایانی زندگی اش را در آمریکا گذراند و از  ۱۹۳۷تا زمان مرگش در لس
آنجلس زندگی کرد .در ســال  ۱۹۶۲یک سال قبل از مرگ اش ،عنوان مصاحب ادبیات (به انگلیسی:
 )Companion of Literatureاز طرف انجمن پادشــاهی ادبیات انگلســتان به او اعطا شد.هاکســلی یک
انسانگرا ،صلحجو و هجونویس بود .بعدها ،موضوعهای روحانی همچون فراروانشناسی ،عرفان فلسفی
بهطور مشخص ،و عامگرایی نیز در شمار عالیق او قرار گرفتند .در سالهای پایانی زندگی اش او را به
عنوان یکی از اندیشمندان برجســته زمانه خودش پذیرفته بودند.او هفت بار برای دریافت جایزه نوبل
ادبیات نامزد شده بود .آلدوس هاکسلی در انگلستان به دنیا آمد ،پس از اتمام تحصیالت خود مدتی به
تدریس اشتغال داشت و سپس طی سفری به ایتالیا ،کار نویسندگی را آغاز کرد .هاکسلی پس از نگاشتن
چندین اثر خود در شــمار داستان سرایان و شرح حال نویسان مشهور انگلیسی درآمد .همچنین او را
به خاطر احاطه حیرت انگیزش بر اغلب علوم و فنون زمان خویش ،بهترین مغز دوران خود نامیدهاند.

گنجینه

فراری  ۲۹۶GT3با پیشرانه  ۶۰۰اسب بخار معرفی شد
جدیدترین محصول فراری ،نسخهی تقویتشده از  ۲۹۶است .این مدل با نام  ۲۹۶GT3از پیشرانهی  ۳لیتر  ۶سیلندر توئینتوربو استفاده
میکند تا  ۶۰۰اســب بخار قدرت و  ۷۱۰نیوتنمتر گشتاور داشته باشد.فراری  ۲۹۶GT3جایگزین  ۴۸۸GT3خواهد شد .این خودروی
جدید ،متفاوت از  ۲۹۶GTBو  ۲۹۶GTSکه فناوری پالگین هیبرید با قدرت  ۸۳۰اسب بخار و گشتاور  ۷۴۰نیوتنمتر داشتند ،خواهد بود.
فراری  ۲۹۶GT3با استاندارد الزم برای رقابت در مسابقات  GT3ساخته شده و به همین دلیل فاقد سیستم هیبریدی است؛ اما نسبت به
نسخهی استاندارد  ،GTBوزن کمتر و مرکز ثقل پایینتر دارد .فراری ادعا میکند تواناییهای فنی  ۲۹۶GT3از نظر فرمانپذیری ،تعادل و
تقسیم وزن ۱۰ ،درصد بهتر از  ۴۸۸GT3است ،ضمن اینکه نیروی عمودی ( )downforceنیز  ۲۰درصد بیشتر خواهد بود.در مقایسه با مدل
جادهای  ،۲۹۶GTBپیشرانه در نسخهی مخصوص پیست  GT3مصرف سوخت کمتر دارد .همچنین بسیاری از جزئیات فنی شامل سیستم
سوخت و خنککاری ،ارتقا داده شدهاند .در جعبهدنده نیز تغییراتی اضافه شده تا عالوهبر بهود عملکرد برای رانندگی پیست ،دسترسی
آســانتری برای تعمیرات و سرویس داشته باشد.از نظر شرکت سازنده ،ساخت گیربکس اختصاصی با بدنهی مگنزیوم برای ،۲۹۶GT3
مهمترین بخش از ساخت خودرو بوده است .نصب و جایگذاری این بخش نیز ،نقش مهمی در تعادل و بهبود آیرودینامیک خواهد داشت.

یک درمان جدید برای ســرطان از نقصهــای دیانای برای مبارزه با
تومورهای مقاوم به دارو استفاده میکند که میتواند روشی کلیدی برای
درمان تهاجمیترین نوع سرطان مغز باشد.به گزارش ایسنا و به نقل از
آیای ،یک روش جدید میتواند راه را برای درمانهای جدید «گلیوما»
هموار کند و روش جدیدی را برای توســعه داروهایی ایجاد کند که از
نقایص خاص ترمیم دیانای برای مبــارزه با تومورهای مقاوم به دارو
اســتفاده میکنند .این در حالی است که «گلیوبالستوما» –شایعترین
تومور بدخیم اولیه سیســتم عصبی مرکزی کــه در نخاع یا مغز بروز
میکند -به عنوان تهاجمیترین نوع ســرطان مغز شــناخته میشود.
درمان تومورهای مرگبار مغز یک نیاز فوری برای بشریت است .اگرچه
پیشرفتها و مطالعات زیادی در مورد سرطانها در حال انجام است ،اما
هنوز انواع مرگبار سرطان وجود دارند و طبق تحقیقات« ،گلیوبالستوما»
تنها یکی از آنها است.دانشمندان دانشگاه «ییل»( )Yaleدسته جدیدی
از داروهای گلیوما را توســعه دادهاند که از تومورهای فاقد آنزیم ترمیم
دیانای موسوم به  MGMTاستفاده میکند و به طور انتخابی سلولهای
تومور را بدون خطر مقاومت از بین میبرد.این استراتژی جدید میتواند
راه را برای درمانهای جدید گلیوما هموار کند و روش جدیدی را برای
توســعه داروهایی ایجاد کند که از نقایص خاص ترمیم دیانای برای
مبارزه با تومورهای مقاوم به دارو استفاده کنند.یک گلیوما نوعی تومور
اســت که از سلولهای گلیال شروع میشود که سلولهایی هستند که
معموالً از اعصاب حمایت میکنند و به عملکرد سیستم عصبی مرکزی
کمک میکنند .گلیوبالســتوما در مغز و نخاع بروز میکند و به عنوان
تهاجمیترین نوع سرطان مغز شناخته میشود.

