
روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران

8 صفحه   سال هفد   هم    3000 تومان   شماره 4978شنبه 29 مرداد 1401  22 محرم 1443  20 آگوست 2022  sobheqtesad@ sobheqtesad@ sobhe-qtesad

وزیر کشــور با بیان اینکه ایران خود قربانی تروریســم بین المللی است، تاکید کرد: آمادگی کامل داریم با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگ های در 
مبارزه با تروریسم و افراط گرایی همکاری کند.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، احمد وحیدی در چهارمین نشست وزرای کشور سازمان 
همکاری شانگهای که به میزبانی ازبکستان برگزار شده و موضوعات مربوط به مبارزه با تروریسم، افراط گرایی، مبارزه با مواد مخدر و انواع قاچاق، مبارزه با 
جرایم سایبری و تبادل تجربیات کشورهای عضو در خصوص مسائل مربوط به کووید ۱۹ در آن بررسی می شود، گفت: آمادگی کامل دارد با کشورهای عضو 

سازمان همکاری شانگهای در مبارزه با تروریسم و افراط گرایی همکاری کند.وی با اشاره به اینکه جمهوری اسالمی....

www.sobh-eqtesad.ir

وحیدی در نشست وزرای کشور سازمان همکاری شانگهای:
ایران قربانی تروریسم بین المللی است

info@sobh-eqtesad.ir

انجام 291 تست آبله میمونی در کشور؛ تاکنون
چگونگی سرایت آبله میمونی

به دنبال شناســایی اولین مورد آبله میمونی در کشور، سرپرست 
مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت با اشاره به عالئم 
و راه هــای انتقال این بیماری، گفت: در فازی که ما قرار داریم باید 
مراقبت های اولیه، پیگیری تماس ها و امکانات تشــخیصی وجود 
داشته باشد که در این موارد و در زمینه کیت و مسائل تشخیصی 
مشکلی نداریم.دکتر شهنام عرشی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 
شناسایی اولین مورد تایید شده مثبت آبله میمونی در کشور، گفت: 
به طور کلی اولین موارد آبله میمونی از سال ۱۹۷۰ شناسایی شده 
است. پیش از اپیدمی اخیر که عمدتا شیوع و بروزش در کشورهای 
آمریکایی و اروپایی بوده و به ندرت مواردی که شناسایی می شده، 
افرادی بودند که ســابقه سفر به آفریقا را داشته اند، این بیماری در 
کشورهای آفریقایی مانند نیجریه و سایر کشورهای آفریقایی دیده 
می شــد. تفاوتی که در اپیدمی اخیر ایجاد شده، این است که این 
بیماری را در افرادی می بینیم که اصوال ســابقه مسافرت به آفریقا 
ندارنــد. به این معنا که انتقال از انســان به انســان در قاره اروپا و 
آمریکا اتفاق افتاده اســت.وی افزود: آبلــه میمونی که اخیرا ایجاد 
شده، یکسری تفاوت ها هم از نظر تظاهرات بیماری و شکل بیماری 
دارد؛ به طوری که تعداد ضایعات در حالت تیپیک آبله میمونی که 
پیش از این اتفاق می افتاد، ضایعات متعدد و خیلی فراوان بود. در 
حالی که در موارد اخیر ممکن است ضایعات بسیار کمی ببینیم و 
ممکن است یک یا دو مورد جوش مانند ببینیم، درحالی که از نظر 

بالینی آبله میمونی باشد.  

گزارش 30 هزار مورد ابتال به آبله میمونی در دنیا
عرشی ادامه داد: در همه گیری فعلی بیماری آبله میمونی، بیش از ۳۰ 
هزار مورد در کشــورهای جهان گزارش شده که حدود ۱۵ هزار مورد 
آن در قاره آمریکا و حدود ۱۵ تا ۱۶ هزار مورد تایید شــده آن هم در 
کشــورهای مختلف اروپایی گزارش شده است. بیش از ۸۰ کشور این 
بیماری را گزارش کرده اند. در کشــورهای منطقه اِمرو نیز تاکنون ۳۵ 
مورد از آبله میمونی گزارش شــده و در کشــورهای اطراف ما هم به 
صورت موردی، آبله میمونی گزارش شده است.وی با اشاره به شناسایی 
اولیــن مورد آبله میمونی در کشــور که در ۲۵ مرداد ماه اعالم شــد، 
گفــت: ما فعال آن را موارد وارده می دانیم. در عین حال ما موارد تایید 
شده آزمایشــگاهی را اعالم می کنیم. تاکنون موردی که قطعی داریم 
و از طریق آزمایشــگاهی تایید شــده، یک خانم است که بیماری را از 
همسرش گرفته است و همسرش ســابقه مسافرت به کانادا را داشته 
اســت. بنابراین مورد تایید شــده ما در کشــور یک مورد ابتال به آبله 

میمونی است.

چگونگی سرایت آبله میمونی
عرشی درباره نحوه سرایت آبله میمونی، گفت: سرایت آن مانند کرونا و 
سایر بیماری های ویروسی نیست، بلکه انتقالش بیشتر ناشی از تماس 
نزدیک اســت. به ویژه زمانیکه ضایعات در دســت و صورت و ... پیدا 
می شود، انتقال از طریق تماس مستقیم را داریم. ممکن از دو تا چهار 
هفته طول بکشد تا زمانیکه عالئم و ضایعات بهبود یافته و از بین بروند. 
بایــد توجه کرد که در دوره کمون بیماری آبله میمونی انتقال بیماری 
اتفاق نمی افتد. نباید آبله میمونی را با بیماری هایی مانند کرونا مقایسه 
کرد.وی افزود: راه های انتقال بیماری آبله میمونی تماس نزدیک است 
و در صورت ارتباط بسیار نزدیک، بیماری منتقل می شود؛ مانند زن و 
شوهرها که در موردی هم که اخیرا در کشور شناسایی شده، به همین 
صورت بوده اســت. یا تماس با ضایعات پوســتی فرد مبتال که ترشح 
داشته یا در حالت زخمی باشــند. تماس جنسی و ترشحات ناشی از 
تماس نزدیک و تماس تنفســی نزدیک و طوالنی نیز از جمله راه های 
انتقال آبله میمونی است. البته این بیماری در دوره کمون تاکنون قابل 
انتقال نبوده اســت. بنابراین انتقال زمانی صورت می گیرد که ضایعات 

ایجاد شده باشند.

آبله میمونی درمان اختصاصی ندارد
وی با بیان اینکه مرگ ومیر این بیماری بسیار کم است و معموال تمام 
موارد بهبود می یابند، گفت: کمتر از یک تا ســه درصد مرگ ومیر در 
این بیماری گزارش شده و عمدتا هم در افرادی است که از نظر ایمنی 
مشکل دارند. در عین حال آبله میمونی درمان اختصاصی خاصی ندارد. 
زیرا ضایعات خود بهبود شــونده اند. توصیه می کنیم اگر کسی مبتال 
شــد، با نظر پزشــک خودش را در خانه قرنطینه کند و تماس هایش 
رابا اطرافیان به حداقل رســانده و دو تا سه هفته استراحت کند تا این 
ضایعات از بین بروند.  وی تاکید کرد: اگر افراد به ویژه کسانیکه به خارج 
از کشــور می روند، مسائل اولیه بهداشتی را رعایت کنند، تا حد زیادی 
کمک کننده است. زیرا آبله میمونی واگیری زیادی ندارد. از طرفی مورد 
بســیار مهم، این است که افرادی که به کشورهای درگیر با بیماری به 
ویژه کشــورهای اروپایی و آمریکایی ســفر می کنند، تا ۲۱ روز بعد از 
بازگشت اگر عالئمی مانند تب، درد بدن، درد پشت، تورم غددلنفاوی 
و... پیدا کردند و متعاقب آن ضایعات پوستی را داشتند، حتما به مراکز 
بهداشتی و درمانی یا پزشک مراجعه کنند.  باید توجه کرد که دو تا سه 

روز بعد از آغاز عالئم اولیه، بثورات پوستی ظهور پیدا می کند.

هر ضایعه پوستی، آبله میمونی نیست
عرشی با بیان اینکه هر ضایعه پوستی که با تب و ... همراه باشد، لزوما 
آبله میمونی نیست و مشکوک تلقی می شود، گفت: ممکن است انواع و 
اقسام تشخیص ها مانند آبله مرغان، سرخک و... مطرح شود که پزشک 
تشــخیص می دهد و اگر این تشخیص ها رد شــدند، آن زمان مراکز 
بهداشــتی و درمانی نمونه برداری های خاص را انجام داده و برای تایید 
و پیگیری ارســال می کنند. بنابراین افرادی که به ویژه به کشورهایی 
که با بیماری درگیرند، سفر کرده  و بازگشته اند، این را اعالم کنند تا با 
مراقبت های سیستم بهداشتی کشور، اقداماتی انجام شود تا در اطرافیان 

بیمار مشکلی ایجاد نشود.
ادامه در همین صفحه

انجام ۲۹۱ تست آبله میمونی در کشور؛ تاکنون
چگونگی سرایت آبله میمونی

تشخیص آبله میمونی در ایران
وی درباره نحوه تشــخیص آبله میمونی و وضعیت امکانات تشخیصی این بیماری در کشور، اظهار کرد: در 
کشور از نظر تشخیصی مشکل خاصی نداریم. در قطب های مختلف تمام آزمایشات انجام می شود که حدود 
۱۳ قطب آزمایشگاهی داریم و یک آزمایشگاه پاستور هم هست. در تمام شهرستان ها، مراکز معین بیماری 
کرونا که قبال تایید شــده بود نیز به تعداد شهرســتان های کشور وجود دارند و اگر افرادی ضایعات پوستی 
داشــته باشند و ســابقه مسافرت هم به کشورهایی که گفته شد را داشته باشــند، باید به پزشک یا مراکز 
بهداشتی و درمانی مراجعه کنند که در صورت لزوم به مراکز بهداشت ارجاع داده شده و در مراکز معین ما 

نمونه برداری انجام شده و به قطب های آزمایشگاهی ارسال می شود.

انجام 291 تست آبله میمونی در کشور؛ تاکنون
عرشــی گفت: تاکنون تعداد آزمایش های انجام شده برای آبله میمونی در کشور ۲۹۱ مورد در کشور بوده 
اســت؛ به طوری که این تعداد تست مشکوک را برای آزمایشگاه های ما ارسال کرده بودند که یک مورد که 
مربوط به قطب اهواز است و در انستیتو پاستور هم تایید شده، مثبت تلقی شده و بقیه منفی بودند. بنابراین 
از ۲۹۱ مورد مشکوکی که به ما فرستاده شده است، یک مورد مثبت شده است. تست آبله میمونی روش های 
مختلفی بوده که یکی از آن ها تست PCR ویروس است. البته نهایتا برای اینکه تایید شود، سکوئنسینگ و 
توالی یابی ژنتیکی هم انجام می شود تا نتیجه قطعی باشد. تست های اولیه آبله میمونی در تمام قطب ها انجام 

می شود، اما سکوئنسینگ از سوی انستیتو پاستور انجام می شود.

نیازی به واکسیناسیون آبله وجود دارد؟
وی درباره وضعیت تامین واکســن آبله برای مقابله با آبله میمونی، گفت: برای این مباحث هنوز خیلی زود 
اســت. یکی از مواردی که اخیرا مطرح شــده، این اســت که در چند روز اول که این ضایعات پیدا شد، اگر 
واکســن آبله تزریق شــود، می تواند مقداری عالئم را تخفیف دهد، اما نیازی نیست که واکسن آبله در تمام 
کشــورها در دسترس باشد. در کشــورهای اروپایی و آمریکایی هم به صورت محدود برای گروه های خاص 
که در معرض تماس با تعداد زیادی از این بیماران هســتند، تحت شــرایط خاص تجویز می شود. باید سود 
و زیان تزریق این واکســن مشخص شود. اکنون در مرحله ای نیستیم که بگوییم برای این بیماری واکسن 
تامین کنیم. زیرا نه همه گیری و نه تعداد ابتال به آن حد باالست و حتی در کشورهایی که شیوع زیاد است، 
صحبت از واکسیناسیون روتین و ... نیست. واکسیناسین عمومی برای آبله در هیچ کشوری نیست و ممکن 
اســت برای گروه های خاصی که در معرض تماس یا مراکز خاصی هستند، تحت شرایطی تجویز شود. مهم 
این است که مراقبت های اولیه انجام شود تا کسی مبتال نشود.عرشی با بیان اینکه در فازی که ما قرار داریم 
باید مراقبت های اولیه و امکانات تشــخیصی و پیگیری تماس ها وجود داشته باشد، گفت: بر این اساس هم 
در زمینه کیت و مسائل تشخیصی مشکل خاصی نداریم.وی درباره قابلیت آبله میمونی برای تبدیل شدن 
به پاندمی مانند کرونا، گفت: در شــرایط فعلی این مساله مطرح نیست و اصوال از نظر ما بیماری خطرناکی 
محسوب نمی شود. هرچند که ما تمام اقدامات الزم را که اصلی ترینش اطالع رسانی و آگاهی رسانی به مردم 
است و اعالم اینکه چگونه مراقبت کنند، مهم است. تاکید می کنم که کسانی که به کشورهای درگیر بیماری 
آبله میمونی مســافرت داشــتند و بازمی گردند، تا ۲۱ روز بعد از ورود به کشور، اگر عالئم و ضایعات را پیدا 
کردند که شامل تب، سردرد، درد پشت، تورم غدد لنفاوی، خستگی و بعد هم ضایعات پوستی است، حتما 

به پزشک مراجعه کنند.

بانک جهانی با بررســی چشم انداز شاخص های کالن اقتصاد ایران در سال 
۲۰۲۲ پیش بینی کرد با وجود حفظ تحریم ها، رشــد اقتصادی ایران در این 
سال به ۳.۳ درصد برســد و تراز حساب های جاری ایران مثبت ۴.۱ درصد 
تولید ناخالص داخلی شــود.به گزارش خبرگزاری تســنیم، بانک جهانی در 
گزارش جدیدی که منتشر کرده به بررسی وضعیت شاخص های کالن اقتصاد 
ایران در ســال ۲۰۲۲ میالدی )۱۴۰۱( پرداخته اســت.این نهاد بین المللی 
بدون فرض احیای توافق هسته ای و با تداوم تحریم ها پیش بینی کرده است 
همه شــاخص های کالن اقتصاد ایران در ســال ۲۰۲۲ با رشد مثبت همراه 
باشند.بر اســاس این گزارش، اقتصاد ایران در سال جاری میالدی رشد ۳.۳ 
درصدی را تجربه خواهد کرد. رشد اقتصادی ایران در سال گذشته ۴.۷ درصد 
بود. بانک جهانی عامل رشــد ۴.۷ درصدی اقتصاد ایران در سال گذشته را 
واکسیناسیون کرونا اعالم کرده و نوشته است:  کاهش محدودیت ها به علت 
گسترش سریع واکسیناسیون در سال گذشته )۱۴۰۰( منجر به توسعه شدید 
بخش خدمات - محرک اصلی رشد غیرنفتی – شد و پس از گذشت بیش از 
دو سال از همه گیری کووید-۱۹، وضعیت در حال بازگشت به حالت عادی 
اســت. این در حالی بود که ایران یکی از اولین کشــورهایی است که شیوع 
گســترده بیماری را داشت و به شدت تحت تاثیر شــش موج آلودگی قرار 
گرفت. با واکسیناسیون عمومی، توسعه کسب وکارها و بخش خدمات بهبود 
یافت و مصرف بخش خصوصی افزایش پیدا کرد.این در حالی بود که مصرف 
بخش خصوصی و دولتی طی ســه سال قبل از آن بیش از ۱۰ درصد منفی 
شده بود که به دو علت تورم و کرونا بود.رشد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران در 
این سال ۲.۱ درصد پیش بینی شده است. بخش نفتی اقتصاد ایران نیز طی 
این سال با رشد ۲.۹ درصدی مواجه خواهد شد. بانک جهانی پیش بینی کرده 
اســت تولید نفت ایران طی سال ۲۰۲۲ با رشد ۵.۵ درصدی نسبت به سال 
قبل از آن مواجه شود.بخش صنعت رشد ۱.۶ درصدی در سال ۲۰۲۲ خواهد 
داشت و رشد بخش خدمات به ۳.۱ درصد می رسد. در این گزارش، آماری از 
رشد بخش کشاورزی ایران درج نشده است.همچنین پیش بینی شده است 

مصرف بخش خصوصی در ایران طی امســال رشد ۲.۴ درصدی پیدا کند و 
رشد مصرف بخش دولتی نیز به ۳.۶ درصد برسد.نرخ تشکیل سرمایه که از 
شــاخص های مهم اقتصادی به حســاب می آید نیز با رشد ۳.۷ درصدی در 
ســال جاری میالدی مواجه می شود و به معادل ۳۳.۳ درصد تولید ناخالص 
داخلی خواهد رســید. ارزش پس اندازهای ملی نیــز به معادل ۳۷.۵ درصد 
تولید ناخالص داخلی می رسد.این گزارش همچنین انتظار دارد صادرات کاال 
و خدمات ایران در ســال ۲۰۲۰ رشد ۴.۹ درصدی داشته باشد و واردات نیز 

رشد کمتری یعنی ۴.۴ درصد را تجربه کند.

بهبود وضعیت مالی دولت ایران در سال 2022
بانک جهانی در ادامه گزارش خود از بهبود وضعیت مالی دولت ایران در سال 
۲۰۲۲ خبر داده و پیش بینی کرده است کل درآمدهای دولت ایران طی این 
سال به معادل ۱۱.۶ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. در سال پیش از آن 
درآمدهــای دولت معادل ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی اعالم شــده بود.

درآمدهای مالیاتی دولت طی سال ۲۰۲۲ به معادل ۶.۴ درصد تولید ناخالص 
داخلی می رسد که نشان از رشد محسوس نسبت به سال قبل دارد. در سال 
۲۰۲۱ درآمد مالیاتی دولت معــادل ۶.۱ درصد تولید ناخالص داخلی اعالم 
شده بود.رشد درآمدهای دولت ایران در حالی است که هزینه های دولت طی 
این سال نسبت به تولید ناخالص داخلی افزایش نخواهد یافت و همانند سال 
قبل معادل ۱۶.۳ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود.بر این اســاس تراز 
مالی دولت ایران نیز بهبود خواهد یافت و در حالی که طی سال ۲۰۲۱ معادل 
منفی ۵.۳ درصد تولید ناخالص داخلی بود این رقم در سال جاری به معادل 
منفی ۴.۷ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.تراز حساب های جاری 
ایران نیز طی امسال به معادل ۴.۱ درصد تولید ناخالص داخلی می رسد که 
حکایت از افزایش ۱ واحد درصدی نســبت به ســال قبل دارد. در سال قبل 
تراز حساب های جاری ایران معادل ۳.۱ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد 

شده بود.

ســخنگوی دولت جزییات همگانی شــدن بیمه ناباروری را تشریح کرد.علی 
بهادری جهرمی، سخنگو و دبیر هیئت دولت در گفت وگو با ایسنا تصریح کرد: 
پس از همگانی شــدن بیمه پایه، بیمه نابــاروری هم با مصوبه دولت همگانی 
شــد.بهادری تصریح کرد: با مصوبه هیئت دولت، سازمان بیمه سالمت ایران 
مکلف است نسبت به پوشش بیمه ای همه زوجین نابارور فاقد بیمه پایه مطابق 
آیین نامه بند »الف« ماده )۷۰( قانون برنامه ششــم توســعه اقدام نماید.دبیر 
هیئت دولت گفــت: در اجرای جزء )۵( بند »ک« از تبصره )۱۷( ماده واحده 
قانون بودجه ســال ۱۴۰۱، همه مراکز درمانی و بیمارستان های ارایه دهنده 
خدمــات درمان ناباروری موظف به عقد قرارداد با ســازمان های بیمه گر پایه 
هستند.بهادری تاکید کرد: تمدید پروانه مراکز درمانی و بیمارستان های ارایه 

دهنده خدمات درمان ناباروری  منوط به عقد قرارداد با بیمه های پایه است.
رئیس شورای اطالع رسانی دولت گفت: هزینه های خدمات تشخیصی و درمانی 
ناباروری و خدمات تخصصی ناباروری شامل  )IUI. IVF. ICSI . FET( بر اساس 
ضوابط ابالغی وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی در بخش دولتی، 
عمومی غیر دولتی و خیریه و خصوصی طرف قرارداد با خودپرداخت معافیت 
)فرانشــیز( مطابق دستوراالعمل مندرج در مصوبه شورای عالی بیمه سالمت، 
تحت پوشش سازمان های بیمه گر پایه قرار گرفته است.علی بهادری در ادامه 
تاکید کرد: سازمان های بیمه گر نیز مکلفند با همکاری وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی نسبت به پوشش صد درصد تعرفه زایمان طبیعی در مراکز 
دولتــی و عمومی غیر دولتی و معادل صد درصد تعرفه عمومی غیردولتی در 
مراکز خیریه و خصوصی، معادل تعرفه بخش دولتی اقدام نمایند.ســخنگوی 
دولت در پایان با بیان این موضوع که این دستاورد بزرگ در آستانه یک سالگی 
دولت، مکمل همگانی شــدن بیمه پایه اســت، گفت: براساس مصوبه هیئت 
وزیران، همه افراد صاحب صالحیت شــامل فلوشیپ نازایی، متخصص زنان و 
زایمان دوره دیده مراکز ناباروری )دارندگان گواهی مورد تأیید وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی( و متخصص ارولوژی مکلفند مطابق استاندارد ارایه 
خدمات ناباروری نسبت به نشان دار کردن زوجین نابارور با رعایت محرمانگی 
اطالعات در سامانه نسخه الکترونیک اقدام نمایند. سازمان های بیمه گر پایه هم 

مکلفند زیرساخت الزم به این منظور را فراهم نمایند.
به گزارش ایســنا، علی بهادری جهرمی همچنین در صفحه شخصی خود در 

توئیتر، نوشت:
»بیمه ناباروری همگانی شد. با مصوبه دولت:

۱-بیمه ناباروری جزء خدمات بیمه پایه شد، بیمه سالمت، همه زوجین نابارور 
فاقد بیمه پایه را بیمه می کند.

۲-پذیرش بیمه شرط تمدید پروانه مراکز ارائه دهنده خدمات بارداری شد.
۳-زایمان طبیعی در همه مراکز معادل صد درصد تعرفه دولتی بیمه می شود.«

سخنگوی دولت خبر داد

همه زوجین نابارور بیمه می شوند

قدرت خرید وام مسکن آب رفت

 خرید ۷ متر مسکن با وام ۴۸۰ میلیون تومانی
سرپرست وزارت کار خبر داد؛

افزایش 38 درصدی حقوق بازنشستگان 
قطعی شد؛ پرداخت از شهریور

پیش بینی رصدکنندگان غربی

صادراتنفتایرانباالترمیرود

سرپرست وزارت رفاه از افزایش ۳۸ درصدی به اضافه مبلغ ثابِت ۵۱۵ هزار و ۱۶۶ تومان حقوق بازنشستگان 
در سایر سطوح خبر داد و گفت: این افزایش از شهریورماه اعمال می شود.به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری 
تســنیم؛ محمدهادی زاهدی وفا در نشست کانون عالی بازنشســتگان تأمین اجتماعی در بندرانزلی، جزئیات 
تصمیم دولت برای بازنگری در میزان افزایش حقوق بازنشســتگان سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ را 
اعالم کرد.زاهدی وفا با اعالم این مطلب که احکام اصالح شده از شهریور اعمال شده و افزایش مطابق با مصوبه 
شورای عالی کار و هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به بازنشستگان پرداخت خواهد شد، گفت: دولت در 

این زمینه می خواست تصمیم دوباره....

آمریکا:

بااسرائیلدربارهبرجاماختالفاتتاکتیکیداریم

گزارش بانک جهانی

چشماندازشاخصهایکالناقتصادایران
در۱۴۰۱مثبتاست،حتیباتحریم
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جدیدترین آمار روزانه کرونا در ایران
۳۶۹۰ ابتال و ۶۶ فوتی؛ 

بنابر اعالم وزارت بهداشت طی شبانه روز گذشته ۳۶۹۰ بیمار جدید مبتال به کرونا در کشور شناسایی شدند 
و متاسفانه ۶۶ بیمار نیز جان خود را بر اثر ابتال به این بیماری از دست دادند.به گزارش ایسنا،  تا دیروز ۲۸ 
مردادماه ۱۴۰۱ و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی، ۳۶۹۰ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور 
شناســایی و ۷۸۶ نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۵۰۱ هزار و 
۵۳۴ نفر رسید.متاســفانه در طول ۲۴ ســاعت گذشته، ۶۶ بیمار مبتال به کووید۱۹ در کشور جان خود را 
از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۳ هزار و ۲۸۸ نفر رسید.خوشبختانه تا کنون ۷ 
میلیون و ۲۱۸ هزار و ۷۰۸ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شــده اند.۱۳۸۶ نفر از 
بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.تا کنون ۵۳ 

میلیون و ۶۱۴ هزار و ۶۲۰ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.

یارانه نقدی تا چه زمانی ادامه دارد؟
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گزیده خبر

رئیسی در دیدار جمعی از آزادگان
دولت مردمی با الگو گرفتن از مرام ایثارگران 

در مسیر تحقق عدالت گام برخواهد داشت
رئیس جمهور شهدا، جانبازان و آزادگان 
سرافراز کشــورمان را از مهم ترین عوامل 
اقتدار جمهوری اسالمی دانست و گفت: 
دولت مردمی با الگو گرفتن از راه و مرام 
شــهدا، جانبــازان و آزادگان و تکیه به 
توانمندی های داخلی با قدرت و شــتاب 
در مسیر تحقق پیشــرفت و عدالت گام 
برخواهد داشت.به گزارش ایسنا، آیت اهلل 
ســید ابراهیم رئیسی شــامگاه پنجشــنبه در دیدار جمعی از آزادگان سرافراز 
انقالب اسالمی، آزادگان را نماد ایستادگی، بصیرت، توکل، صبر، سپاسگزاری به 
درگاه حق، انقالبی بودن و انقالبی ماندن دانست و گفت: آزادگان حقیقتا پرچم 
برافراشــته عزت و شکوه در هر کوی و برزن کشورمان هستند.رئیس جمهور با 
بیان اینکه این پرچم برافراشــته، نماد همه ارزش هــا و آرمان های بلند انقالب 
اسالمی است، افزود: آزادگان سرافراز کشورمان، چه در دوران اسارت که دشمن 
را خوار و زبون کرده و به اســتیصال کشــاندند و چه پس از آن در عرصه های 
مختلف همواره پرچم ایثار، فداکاری و از خودگذشتگی را در اهتزاز نگاه داشتند 
و مایه عزت کشور و ذلت دشمنان شدند.رئیسی با بیان اینکه تحمل اسارت در 
چنگال سفاکان بعثی کار آسانی نبود، بر ضرورت گرامی داشت آزادگان تاکید کرد 
و اظهار داشــت: آنچه از رخدادها و وقایع دوران دفاع مقدس و از جمله اسارت 
آزادگان ســرافراز کشورمان در بند دشــمن بعثی ثبت و ضبط شده است، تنها 
بخش اندکی از حماســه های قهرمانان دفاع از دین و وطن بوده و ضرورت دارد 
جانفشانی های این چهره های مقاوم و قهرمان به شایستگی به تصویر کشیده شود 

تا برای عصرها و نسل های آینده به عنوان الگو و اسوه باقی بماند.

امروز دولت مردمی فرصتی مهم برای رشد و پیشرفت کشور در اختیار 
دارد

رئیس جمهور در بخش دیگری از ســخنانش از مســئوالن بنیاد شهید و امور 
ایثارگران خواست، در آینده باز هم زمینه برگزاری نشست هایی با حضور آزادگان 
صاحب نظر و دغدغه مند را فراهم کنند، تا از نظرات و ایده های آزادگان به عنوان 
یکی از دغدغه مندترین و دلســوزترین اقشار جامعه، بهره گرفته شود.رئیسی با 
بیان اینکه امروز دولت مردمی فرصتی مهم برای رشــد و پیشــرفت کشور در 
اختیار دارد، تصریح کرد: این فرصت برآمده اعتماد مردم و رهبر معظم انقالب، 
دیدگاه های سازنده شما و توجه و دعای خیر خانواده شهدا نسبت به این دولت 

است.

دولت باور دارد اجرای منظومه فکری امام و رهبری کشــور را به سمت 
قله های پیشرفت رهنمون خواهد کرد

 رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه امروز دشمن نیز این پیام را دریافت کرده 
اســت که دولت مردمی مصمم به اجرای منویات رهبر معظم انقالب اســالمی 
و جبران عقب ماندگی های سال های گذشــته است، خاطرنشان کرد: بر خالف 
کســانی که به اشتباه تصور می کردند گره ها با مدد دست بیگانگان باز می شود، 
اما دولت مردمی عمیقا باور دارد که اگر منظومه فکری امام و رهبری در کشور 
اجرایی و عملیاتی شــود، حتما کشور را به ســمت قله های پیشرفت رهنمون 
خواهد شد.رئیسی در ادامه با بیان اینکه شما ایثارگران و خانواده شهدا و جانبازان 
در ابتال و امتحان خود پیروز و سربلند شدید، افزود: شما آزادگان در دورانی که 
حتی تصور نمی کردید شاید روزی آزاد شوید، با اراده های پوالدین، مقتدرانه در 
برابر دشمن ایستادگی کردید و او را خوار و زبون کرده و به استیصال کشاندید.

قدرت امروز ایران به برکت مقاومت قهرمانانه شما و خون های شهدا و 
جانبازان است

رئیس جمهور ادامه داد: شما زمانی که در بند دشمنی سفاک بودید، فقط به خدا 
و ایمان خود تکیه کردید و باعث امیدواری دوســتان انقالب و ناامیدی دشمنان 
شــدید و دولت مردمی با الگو گرفتن از راه و مرام شما با توکل بر خدا و تکیه به 
توانمندی های داخلی با قدرت و ســرعت در مسیر تحقق پیشرفت و عدالت گام 
برخواهد داشت.رئیســی با بیان اینکه امروز نســبت به روزگاری که شما در بند 
دشمن قهرمانانه مقاومت کردید، دشمن به مراتب ضعیف تر و جمهوری اسالمی 
به مراتب قدرتمندتر است، اظهار داشت: قدرت امروز جمهوری اسالمی به برکت 
ایستادگی و مقاومت قهرمانانه شما و خون های شهدا و جانبازان است. امروز دنیا 
متوجه این مساله شده و نگاه او به جمهوری اسالمی ایران، نگاه به یک نظام مقتدر 
و منسجم است.رئیس جمهور تصریح کرد: علم، اقتصاد، کار و تالش و تجهیزات و 
تسلیحات نیز برای هر کشوری قدرت می آفرینند، اما مهمترین عناصر خلق قدرت 
در جمهوری اسالمی، شــهدا، جانبازان و آزادگان سرافراز کشورمان هستند که 
رهبر معظم انقالب اسالمی نیز همواره بر آن تاکید داشته اند.رئیسی همچنین در 
این مراسم یاد سید آزادگان مرحوم سید علی اکبر ابوترابی فرد را گرامی داشت و از 
خدمات و توجهات او به آزادگان در دوران اسارت و پس از آزادی تجلیل و تمجید 
به عمل آورد.در ابتدای این مراســم سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی رئیس 
بنیاد شــهید و امور ایثارگران گزارشی آماری از تعداد اسرا و آزادگان کشورمان و 
تالش های این بنیاد برای خدمت رسانی به آنان ارائه کرد و چند تن از آزادگان نیز 

به بیان نظرات و دیدگاه های خود پرداختند.

شمخانی:
 شورای امنیت ملی مصوبه ای در مورد 

مذاکرات نخواهد داشت
دبیر شورای عالی امنیت ملی مجلس با تاکید بر نقش موثر قانون اقدام راهبردی 
در تقویــت توان مذاکراتی ایران، گفت: قانون اقــدام راهبردی نقش موثری در 
تقویــت توان مذاکراتی جمهوری اســالمی ایران با توجه به پشــتوانه فنی که 
فراهم کرد، داشته است.به گزارش اقتصادآنالین به نقل از العالم، علی شمخانی 
در خصوص نشســت مشــترک امروز مجلس با مقامات و مسئوالن دخیل در 
موضوع مذاکرات هســته ای، گفت: مجلس قانون و مصوبه ای تحت قانون اقدام 
راهبــردی دارد که خیلی در تقویت توان مذاکراتی جمهوری اســالمی ایران با 
توجه به پشــتوانه فنی که فراهم کرد، داشته است. در این قانون وظیفه ای برای 
دو کمیســیون تخصصی خود یعنی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و 
انرژی ترســیم کرده است که در صورت توافق، گزارش اقدامات انجام گرفته به 
مجلس داده می شود.دبیر شورای عالی امنیت ملی در ادامه اظهار کرد: در طول 
مذاکرات رایزنی ها و تبادل اطالعات به شکل برگزاری جلسات، شفاهی یا حتی 
مکتوب با کمیسیون ها و صحن مجلس صورت گرفته است، امروز هم برای اولین 
بار نشســتی به صورت غیرعلنی برگزار شد که به نظر جلسه خیلی خوبی بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شورای عالی امنیت ملی قرار نیست مصوبه ای در 
این زمینه داشته باشد، شورای عالی امنیت ملی توافق را بررسی و آن را باید به 

تصویب خود برساند سپس گزارش به مجلس می آید.

امیرعبداللهیان:
وزارت امور خارجه پیگیر آزادی و بازگشت حاجی 

ایرانی است
وزیــر امور خارجه از پیگیــری وزارت امور خارجه برای آزادی و بازگشــت حاجی ایرانی 
بازداشت شده در عربســتان خبر داد.به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان، 
وزیر امور خارجه، عصر پنجشــنبه در گفتگو با پدر خلیل دردمند حاجِی ایرانی که بعد از 
پایان مناسک حج در مکه مکرمه از سوی پلیس بازداشت شده است، ضمن احوالپرسی و 
دلجویی از خانواده وی، آنان را در جریان اقدامات انجام شــده از سوی وزارت امور خارجه 
از ابتدا تاکنون قرار داد و تاکید کرد این وزارت خانه تمام توان خود را برای آزادی هر چه 
ســریع تر این تبعه کشورمان به کار گرفته است.وزیر امور خارجه کشورمان ابراز امیدواری 
کرد با مساعدت عربســتان، تنها بازمانده حجاج کشورمان به کشور بازگردد.خاطر نشان 
می سازد امیرعبداللهیان در خالل روزهای اخیر در گفتگوی جداگانه با وزرای امور خارجه 
عراق و عمان خواستار مساعدت آنان برای آزادی سریع تر این تبعه کشورمان شد.اداره کل 
کنســولی وزارت امور خارجه نیز به صورت فعال موضوع را در دســت پیگیری داشته و تا 
آزادی این شهروند کشورمان به انجام وظیفه خود عمل خواهد کرد و موضوع به طور جدی 

در دستور کار اداره کل کنسولی وزارت امور خارجه قرار دارد.

قالیباف:
غرب بخواهد با قلدری به برجام عمل نکند، اجازه 

زیاده خواهی نمی دهیم
رئیــس مجلس گفت: اگر طــرف غربی بخواهد بــا قلدری به برجام عمــل نکند، اجازه 
زیاده خواهی به آنها نمی دهیم.به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس 
شورای اسالمی با انتشار توئیتی در صفحه شخصی خود نوشت: »اگر طرف غربی بخواهد با 
قلدری به برجام عمل نکند، اجازه زیاده خواهی به آنها نمی دهیم. ما نشان داده ایم اگر آنها 

چارچوب ها را رعایت کنند، ما هم رعایت می کنیم.

وحیدی در نشست وزرای کشور سازمان همکاری شانگهای:

ایران قربانی تروریسم بین المللی است
وزیر کشــور با بیان اینکه ایران خود قربانی تروریســم بین 
المللی اســت، تاکید کرد: آمادگی کامل داریم با کشــورهای 
عضو ســازمان همکاری شــانگ های در مبارزه با تروریسم و 
افراط گرایی همکاری کند.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل 
از صدا و ســیما، احمد وحیدی در چهارمین نشســت وزرای 
کشور سازمان همکاری شــانگهای که به میزبانی ازبکستان 
برگزار شــده و موضوعات مربوط به مبارزه با تروریسم، افراط 
گرایــی، مبارزه با مواد مخدر و انــواع قاچاق، مبارزه با جرایم 
سایبری و تبادل تجربیات کشورهای عضو در خصوص مسائل 
مربوط به کووید ۱۹ در آن بررســی می شود، گفت: آمادگی 
کامل دارد با کشــورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در 
مبارزه با تروریسم و افراط گرایی همکاری کند.وی با اشاره به 
اینکه جمهوری اسالمی ایران خود قربانی تروریسم بین المللی 
است، تاکید کرد: آمادگی کامل دارد با کشورهای عضو سازمان 

همکاری شــانگ های در مبارزه با تروریســم و افراط گرایی 
همکاری کند.وحیدی با اشــاره به اینکه ایران پذیرای بیش 
از چهار و نیم میلیون افغانســتانی مهاجر است، اظهار داشت: 
کمک های سازمان ملل ناچیز و اندک است. جمهوری اسالمی 
ایران آماده اســت که در این زمینه تجربیات خود را با سایر 
کشــورها به منظور حل مسائل مربوط به افغانستان در میان 
بگذارد. جمهوری اســالمی ایران هرگونه تروریسم را در همه 
اشکال آن محکوم می کند.در پایان این نشست بیانیه پایانی به 

امضای اعضای اصلی سازمان همکاری شانگهای رسید.
شایان ذکر اســت فرایند عضویت جمهوری اسالمی ایران در 
سازمان همکاری شانگهای از اجالس سال گذشته این سازمان 
در دوشــنبه تاجیکستان آغاز شده اســت. قرار است اجالس 
ســران آتی سازمان شــانگهای در شــهریور ماه در سمرقند 

ازبکستان برگزار شود.

وزیــر دفاع گفت: حیرت و نگرانی دشــمنان ایران 
از پیشــرفت های شگرف کشــورمان در حوزه های 
مختلف صنعتــی و توانمندی هــای دفاعی کاماًل 
مشــهود اســت.به گــزارش خبرنگار مهــر، امیر 
محمدرضا آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مســلح در سخنانی پیش از خطبه های نماز جمعه 
تهران به مناسبت روز صنعت دفاعی، اظهار داشت: 
ایام حزن و شــهادت سرور و ســاالر شهیدان امام 
حســین )ع( و یاران باوفای ایشان را تسلیت عرض 
می کنم و از خداوند متعال می خواهم روح پرفتوح و 
ملکوتی امام راحل و همه شهیدان گرانقدر ۸ سال 
دفــاع مقدس و مدافعان حرم را با شــهدای کربال 
محشــور کند.وی بیان کرد: در آســتانه ۳۱ مرداد 
روز صنعــت دفاعی و هفته دولت الزم می دانم یاد 
شــهیدان واالمقام به ویژه شهیدان رجایی و باهنر 
اســوه های خدمتگزاری و همچنین شهدای ایثار و 
مقاومت شهید صیاد شــیرازی، شهید حاج قاسم 
سلیمانی و شــهید همدانی اسوه شهامت و از خود 
گذشتگی و یک هزار شهید وزارت دفاع و سه وزیر 
دفاع شهید یعنی شهیدان چمران، نامجو و فکوری 
را گرامی می دارم.وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای 
مســلح تصریح کرد: مؤلفه های دفاع و امنیت مردم 
پایه و خوداتکا در ســاخت قدرت ملی از یک سو و 
ویژگی های خاص دینی، انقالبی، والیی و موقعیت 
ژئوپلتیکی و قابلیت های جمهوری اســالمی ایران 
از ســوی دیگر، موقعیت ممتاز و متمایزی را برای 
وزارت دفــاع به عنوان بخشــی از دولت و یکی از 
نهادهای دفاعــی در تابعیت فرمانده معظم کل قوا 
ایجاد کرده اســت.امیر آشــتیانی ادامه داد: وزارت 
دفاع بر مبنای دکترین دفاعی بازدارندگی با راهبرد 
مقاومت فعال، نیروهای مســلح کشور را پشتیبانی 
می کند. تأثیــر و کیفیت این پشــتیبانی عماًل با 
موقعیت و توان نیروهای مســلح در سطح منطقه 
و ارتباط مســتقیم و آثار و نتایــج آن در میدان و 
کسب موقعیت و موفقیت های راهبردی برای انقالب 
و نظام مقدس جمهوری اســالمی را رقم می زند و 
این مساله بر دوست و دشمن پوشیده نیست.وزیر 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: وزارت دفاع 
بــر مبنای تبعیت والیی در قبــال فرامین و تدابیر 
فرمانده معظم کل قوا و در چارچوب قانون اساسی، 
قانون برنامه ششم و سایر قوانین و برنامه های دولت 
ســیزدهم و انتظارات نیروهای مســلح پرتوان و با 
عنوان نهاد پشــتیبان از دفاع و امنیت ملت بزرگ 
ایران اسالمی، متعهد و پاســخگو است.وی اظهار 
داشت: فرزندان شــما در وزارت دفاع با خداباوری 
و خودبــاوری و اتکا به اصــول و ارزش های دینی 

و انقالبی طــرح جدیدی را در ایجــاد بازدارندگی 
و نمایــش قدرت و اقتدار دفاعــی به کار گرفتند و 
دشــمن را با ناامیدی مواجه ســاخته و در تمامی 
صحنه ها ناکارآمد و زمین گیر کرده اند.امیر آشتیانی 
گفت: مــا در مقابله با جنگ ترکیبی دشــمنان با 
الگوی مقاومت پایدار و بالندگی در شــرایط سخت 
به نماد مبارزه با اســتکبار در همه عرصه ها مبدل 
شــده ایم و معادلــه قــدرت در منطقــه را به نفع 
خودمان تغییر دادیم و نظام سلطه و نظام منحوس 
صهیونیستی را از هر زمان دیگری بیشتر در ورطه 
سقوط، تزلزل و انزوا کشاندیم.وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح تاکید کرد: این مساله جز با انسجام، 
اتحاد ملی، هوشمندی، بصیرت و ایستادگی ملت به 
دست نیامده است. امروز حیرت و نگرانی دشمنان 
جمهوری اســالمی ایران از پیشــرفت های شگرف 
ایران در حوزه های مختلف صنعتی و توانمندی های 
دفاعی کاماًل مشهود است.وی بیان کرد: ما تحریم ها 
را که یک چالش بزرگ محسوب می شد، به فرصت 
تبدیل کردیم و شــرایط الزم را برای دستیابی به 
فناوری های جدید، خودکفایی و خوداتکایی فراهم 
کردیم، به گونه ای که منجر به قطع کامل وابستگی 
به خارج شد.امیر آشتیانی تصریح کرد: امروز ما در 
تولید داخلی به تمامی نیازها پاسخ مثبت می دهیم 
و در صــادرات هم بســیار فراتــر از برنامه حرکت 
کرده ایــم، در صحنه های بیــن المللی و منطقه ای 
فعاالنه ظاهر شدیم و نقش مؤثری در تنظیم روابط، 
پیمان ها و تصمیم گیری های راهبردی در سطوح 
مختلف منطقه ای و جهانی و ترسیم آینده داریم.وی 
گفت: جمهوری اسالمی ایران در اوج قدرت، اقتدار 
و عزت در بین کشــورها و اذهــان آزادی خواهان 
جهان قرار دارد و همه این موارد در سایه ایمان به 
خداوند متعال، تبعیت محض از مقام معظم رهبری 
و اخالص دولت مردمی و انقالبی محقق شده است 
و قطعاً مردم آگاه ما از این دســتاوردهای عظیم با 
انگیزه و اراده راسخ صیانت خواهند کرد.وزیر دفاع 
و پشتیبانی نیروهای مســلح اظهار داشت: شرایط 

ذاتی و محیطی دفاعی و امنیتی منطقه و جهان و 
رشد فزاینده علم و فناوری فضای پیچیده ای را برای 
اجرای مأموریت های خطیــر و متنوع وزارت دفاع 
ایجاد کرده است. از این رو وزارت دفاع باید ظرفیتی 
متناســب و چند بعدی برای درک و پاسخگویی به 
این نیازها و انتظارات گوناگون داشــته باشــد.امیر 
آشــتیانی ادامه داد: این ظرفیت در چارچوب های 
تعیین شده برنامه ریزی شــده است، امروز وزارت 
دفاع رویکرد توســعه درون زا و چنــد قابلیتی را 
برای ایفای نقش های ذاتی و قانونی خودش فراهم 
کرده است که علیرغم سرعت فزاینده توسعه علم و 
فناوری و به تبع تنوع ها و تقاضاهای متنوع نیروهای 
مسلح، نسبت به دستیابی به تجهیزات و سامانه های 
دفاعی پیشرفته می تواند در کوتاه ترین زمان ممکن 
به عنوان پشــتیبان راهبردی و قابل اتکا نیروهای 
مسلح کشــور و جبهه مقاومت را به گونه ای مؤثر 
و عملیاتی پشــتیبانی کند و از این طریق ســهم 
روشن و به سزایی را در تولید و استحکام مؤلفه های 
قدرت ملی به خود اختصــاص دهد.وی بیان کرد: 
وزارت دفاع در راســتای سیاســت های مقتدرانه 
نظام مقدس جمهوری اســالمی با توکل بر خدا و 
توسل به ائمه اطهار و تدابیر حکیمانه رهبر معظم 
انقــالب و حمایت های بی شــائبه رئیس جمهور، 
توانســته در طراحی و ســاخت انواع تجهیزات و 
تســلیحات مورد نیاز نیروهای مسلح در حوزه های 
هوایی، دریایی، زمینی، موشــک های بالســتیک و 
کروز، پهپادهای شناســایی و تهاجمی، شناورهای 
ســطحی و زیر سطحی، تجهیزات سایبری، پدافند 
هوشــمند، حوزه های شــناختی، زیستی و جنگ 
الکترونیک و ساخت انواع مهمات هوشمند و نقطه 
زن با مدیریت جهادی و بهره گیری از جوانان غیور 
و شایســته پا در رکاب، شرکت های دانش بنیان و 
دانشگاه های کشور با تکیه بر دانش کاماًل بومی به 
تولید و تأمین نیازمندی های کشور اقدام کند.وزیر 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به اقدامات 
وزارت دفاع در یک ســال گذشــته اظهار داشت: 
تولید و تأمین تســلیحات، تجهیزات و محصوالت 
دفاعی برای نیروهای مســلح به میزان ۱۲۵ درصد 
برنامه مصوب ســاالنه به این معنا که ما ۲۵ درصد 
بیشتر از برنامه مصوب تولید داشتیم و اقداماتی را 
در این راســتا انجام دادیم.وی ادامه داد: رشد ۲۰ 
درصدی صادرات محصوالت و خدمات به کشورهای 
هدف، رشد ۱۵ درصدی برنامه تحقیقات و توسعه 
فناوری های صنعت دفاعی، اتمام بومی سازی ۴۱۹ 
قلم از اقالم کلیدی مواد، قطعات و تجهیزات از زمان 

استقرار دولت سیزدهم از جمله این موارد است.

امیر آشتیانی در پیش خطبه نماز جمعه تهران:

حیرت دشمنان از پیشرفت های شگرف ایران در حوزه دفاعی مشهود است

فرمانده کل ســپاه پاسداران انقالب اســالمی گفت: نیروی 
دریایی ســپاه ترکیبی از ایمان، دانش فنــاوری، ابزار، تدبیر 
وسرشــت پیونددهنده دل های مستحکم مردان به یکدیگر 
اســت.به گزارش گروه دفاعی خبرگزاری تســنیم، ســردار 
سرلشکر پاسدار حســین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی در بیســت و دومین همایش دوســاالنه 
فرماندهان و مسئولین نیروی دریایی سپاه در مشهد مقدس 
گفت: این یک حقیقت است که شما برادران نیروی دریایی 
سپاه شــرافتمندانه و مقتدرانه در مأموریت ها عمل کردید 
و زمانــی که فرماندهی قوی و نزدیک، شــناخت موقعیت و 
صحنه با عمل حرفه ای با هم قرار بگیرد، عمل صالح می شود 
و موفقیت به بار مــی آورد.وی با یادآوری موفقیت دریادالن 
نیروی دریایی سپاه در ایام دفاع مقدس تصریح کرد: نیروی 
دریایی سپاه از همان دوران دفاع مقدس در نبردهای دریایی 
در خلیج فارس که درگیر شد  تا امروز که قطعه قطعه درگیر 
می شود، حال اگر تکه تکه این نقاط را به هم بدوزیم آن شکل 
و شــمایل قدرت واقعی خود را نشــان می دهد که در تنگه 
هرمز و خلیج فارس و ماورای آن یک قدرت دریایی عظیم در 
حال تکامل و تکوین است.فرمانده کل سپاه با تأکید بر اینکه 
»مطمئن هستم در قلب های هیچ یک از شما هیبت و شکوه 

ظاهری دشمن جلوه ای ندارد«، گفت: آن چیزی که می تواند 
حجم واقعی این قدرت به ظاهر باشکوه را آن گونه که کوچک 
است، نشان دهد، قدرت ایمان است. قرار گرفتن مقابل چنین 
دشمنی با شاکله ای این چنین ایمان قوی می خواهد، یعنی 
انسان هایی که دارای ایمان قوی و ثبات قدم هستند و مقابل 
هیبت ظاهری دشمن نمی ترسند.سرلشکر سالمی همچنین 
با تأکید بر نقش معنویت در ارتقای ســطح آمادگی های رزم 
گفت: امروز ما چیزی از دشــمن کم نداریم، موشــک های 
پیشرفته، شناورهای با ثبات باال در دریا و تجهیزات دریاپایه 
دیگر، وقتی این تجهیزات با ایمان واقعی پاســداران دریادل 
همراه می شوند، شکست ناپذیر می شوند و هیچ قدرتی قادر 
نیســت مقابل این ایمان، مقاومت کند و این یک چیز ثابت 
شده اســت؛ مالک ما برابری سالح با دشمن نیست، مالک 
ما ایمان ثابتی اســت که برای موفقیت در میدان جهاد الزم 
است.وی اضافه کرد: فرماندهی در اسالم، یک حقیقت جاری 
و یک فضیلت حقیقی به شمار می رود. همان گونه که فرمانده 
می اندیشــد و به آن اعتقاد دارد، همــان حقیقت در وجود 
نیروهای تحت امرش جریان پیدا می کند.سرلشــکر سالمی 
نیروی دریایی سپاه را ترکیبی از ایمان، دانش فناوری، ابزار، 
تدبیر و سرشــت پیونددهنده دل های مســتحکم مردان به 

یکدیگر و رشــته ای از یک اخوت بی انتها توصیف و تصریح 
کرد: این نیرو در زمینه توجه به جنبه های معنوی، روحی و 
عاطفی کارکنان جزء پیشگامان در نیروهای مسلح است.وی 
با مهم دانســتن نقش تعیین کننده سرعت در موفقیت نبرد 
دریایی تصریح کرد: نبرد در دریا بسیار سریع و سرنوشت ساز 
است، چون دشــمن تجهیزات محدودتری نسبت به زمین 
دارد. هرچه ســریع تر بتوانید آرایش اولیه را بشکنید، میدان 
غلبه را تغییر داده اید. به اندازه ای که شما قدرتمند می شوید، 
دشمن آسیب پذیرتر می شود و غلبه بر آسیب ها مهم است، 
یعنی اگر شما مقابل دشمن بایستید، نمی ایستد و میدان را 
ترک می کند.فرمانده کل ســپاه افزود: فکر در نیروی دریایی 
بسیار اهمیت دارد. شما نیروهای کارکشته و میدان دیده ای 
هستید. نظر شما از اتاق ها نیســت، عموماً از میدان گرفته 
شده است، این حس شماست، الهامات شما از میدان است. 
نیروی دریایی یک بسته کامل و جامع است.سرلشکر سالمی 
از قدرت ادامه نبرد به عنــوان مؤلفه ای مهم نام برد و اظهار 
کرد: در جنگ دریایی هر کســی بیشتر مقاومت کند، پیروز 
اســت. ورزش برای نیروی دریایی یک توانمندی اســت. به 
استحکام جســمانی نیروها خیلی فکر کنید تا سختی های 
نبردهای دریایی را تحمل کنید.وی با تأکید بر اینکه »نیروی 
دریایی سپاه یک نیروی قدرتمندی است و ما امروز مأموریت 
گرفته ایم که در دریاهای دوردســت، حضــور پیدا کنیم«، 
گفت: شــما امروز آبروی ما هســتید، آبروی نظام هستید و  
قدرت را اعتبار می دهید. فرماندهی معظم کل قوا برای شما 

همیشــه دعا می کنند 
و این قــدرت را عامل 
عزت و سرافرازی اسالم 
می دانند.فرمانــده کل 
ســپاه با بیــان اینکه 
هویــت  و  »تاریــخ 
را همین  مــا  کشــور 
۲۲ بهمن هــا، فجرها، 

بیت المقدس هــا، رمضان ها و بعد از آن  ۹ دی ها ســاخت«، 
گفت: این روند ادامه پیدا کرد تا در دریا، نیروی دریایی برای 
عظمت کشور یوم اهلل خلق کرد، نمادها و کارهایی که وسعت 
کارها را نشان می دهد، دستگیری تفنگداران متجاوز انگلیسی 
و آمریکایی، تصرف کشــتی روباه پیر،... و عملیات هایی که 
جزو اســرار است.سرلشکر سالمی در پایان با تأکید بر اینکه 
»این شــکوه و افتخار به خاطر شجاعت برادران ما در نیروی 
دریایی است که با اقتدار منطق و شجاعت در دریا ایستادند«، 
گفــت: نمونه های زیادی وجود دارد، مثل عملیات ۱7 ربیع، 
آنجا که کشــتی را به صورت حرفه ای و با اعتماد به نفس در 
یک متری دشمن درآوردند و یا وقتی که نفتکش یونان را به 
ســاحل آوردند. وقتی که اسراییل را در نبرد خلیج فارس به 
زانو درآوردند و تســلیم کردند، این تحمیل اراده به زیباترین 
شکل ممکن انجام شد و تسلط فرماندهی، انضباط عملیاتی، 
و عمل زیبای تاکتیکی، با رفتار زیبای پاسداران از ویژگی های 

این عملیات ها بود.

سرلشکر سالمی:

 نیروی دریایی سپاه یک نیروی قدرتمند است
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وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره قابلیت های ســامانه 
جدید درخواســت از طریق کارت های بانکی خانوار، اطالعات 
خــودرو و درآمد، اعالم کرد: هموطنانی که قباًل درخواســت 
بررسی مجدد دهک بندی خانوار خود را ثبت کرده اند، می توانند 
ضمن مشــاهده نتایج، درخواست بررســی مجدد اطالعات 

هرکــدام از زیربخش ها را ثبت کنند.به گزارش اقتصادآنالین، 
hemayat. در ســامانه جدید »حمایت« که با نشانی اینترنتی

mcls.gov.ir فعال است، سرپرســت هر خانوار می تواند دهک 
اقتصادی خانوار و توضیحات در خصوص علت دریافت یا عدم 
دریافت یارانه را به همراه اسامی اعضای خانوار خود مشاهده 
کند؛.براساس این گزارش، همچنین امکان مشاهده اطالعات 
شناســنامه اقتصادی خانوار در ســه بخش اطالعات خرید از 
کارت بانکــی، اطالعات خودرو و اطالعــات درآمد به صورت 
تفکیک شــده و مجزا فراهم شــده و کاربرانی که درخواست 
بررسی مجدد این اطالعات را دارند، می توانند درخواست خود 
را در مراحل مجزا و به صورت تفکیک شده ثبت کنند.از دیگر 

امکانات این سامانه ارائه توضیحات شفاف و تکمیلی در مراحل 
مختلــف در خصوص ماخذ داده ها و علت ایرادات احتمالی از 
دید کاربر، پیش بینی امکان ثبــت وضعیت های خاص نظیر 
بیماران خاص یا معلوالن گرامی در بخش ثبت درخواســت 
بررسی است، البته اســتانداردهای امنیتی برای حفظ حریم 
شخصی و محرمانه ماندن اطالعات کاربران نیز به طور کامل 
رعایت شده است.وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در ادامه 
این اطالعیه از هموطنانی که قباًل درخواســت بررسی مجدد 
دهک بندی خانوار خود را ثبت کرده اند، دعوت کرده است تا 
برای مشاهده نتایج بررسی ها بر اساس اطالعات به روزرسانی 
hemayat. شده شناسنامه اقتصادی خانوار به نشانی اینترنتی

mcls.gov.ir  مراجعه کنند.این وزارتخانه همچنین اعالم کرد: 
برای خدمت رســانی بهتر، سرپرســتان خانواری که رقم آخر 
کد ملی آنها عدد زوج اســت در روزهای زوج و سرپرســتان 
خانواری که رقم آخر کد ملی آنها عدد فرد است، در روزهای 
فرد می توانند به این وبگاه مراجعه کنند.سایر هموطنان نیز از 
روز شنبه پنجم شهریور می توانند بدون محدودیت زمانی برای 
مشاهده اطالعات دهک، شناسنامه اقتصادی و ثبت درخواست 
بررسی به سامانه حمایت مراجعه کنند.گفتنی است، سامانه ای 
که قباًل فعال بود صرفاً قابلیت دریافت یک درخواست بازبینی 
کلی به شناســنامه اقتصادی خانوار بدون ارجاع به زیربخش 

موردنظر را داشت.

گزیده خبر

رئیس سازمان خصوصی سازی خبر داد
نمادهای استقالل و پرسپولیس هفته آینده 

بازگشایی می شوند
رئیس سازمان خصوصی ســازی از بازگشایی نمادهای استقالل و پرسپولیس 
در فرابورس در هفته آینده خبر داد.حســین قربانزاده در گفت وگو با ایسنا، با 
اشاره به افشای قراردادهای دو باشگاه استقالل و پرسپولیس اظهار کرد: نماد 
این دو باشگاه با توجه به افشای قراردادها بازگشایی می شود. زمانی که سایر 
باشگاه ها بورسی نیستند و اسرار تجاری سایر رقبا پنهانی است افشای جزئیات 
قراردادهای دو باشگاه اســتقالل و پرسپولیس نباید الزامی باشد.وی با تاکید 
بر اینکه شــفافیت مرحله به مرحله اتفاق می افتد، گفت: در این راستا سازمان 
خصوصی ســازی در نامه ای خطاب به هشت  شــرکت بورسی اعالم کرد که 
باید قراردادهای باشگاه های زیرمجموعه خود را افشا کنند که آْلومینیم اراک 
این کار را انجام داده است و سایر باشگاه ها نیز درحال آماده سازی ان هستند.

رئیس سازمان خصوصی سازی ادامه داد: بنابراین برای بازگشایی نماد دو باشگاه 
استقالل و پرسپولیس صرفا مجموع قراردادهای بازیکنان و مجموع قراردادهای 
کادر فنی باید به صورت جداگانه اعالم می شــد که دو باشگاه این کار را انجام 
داده اند. در این راستا با سازمان بورس صحبت کرده ایم و آن ها نیز پذیرفته اند 
و نمادها یکشــنبه یا دوشنبه هفته اینده باز می شــوند.بر اساس این گزارش، 
بازگشــایی نمادهای استقالل و پرسپولیس مستلزم این بود که این دو باشگاه 
متن قراردادهای خود را افشا کنند. در این راستا در هفته جاری هر دو باشگاه 

طی نامه های جداگانه مجموع قراردادهای خود را افشا کردند.

قدرت خرید وام مسکن آب رفت
 خرید ۷ متر مسکن با وام ۴۸۰ میلیون 

تومانی
قرار بود با افزایش سقف وام مسکن، قدرت خرید مردم در بازار مسکن افزایش 
یابد اما اکنون با وام ۴۸۰ میلیون تومانی تنها می توان ۷.۸ مترمربع مسکن را 
خریداری کرد.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تســنیم، قدرت خرید 
مردم مهم ترین مولفه برای ورود تقاضاهای مصرفی به بازار مسکن بوده است. 
در این راســتا نیز دولت های مختلف تالش کرده اند بــا اجرای راهکارهایی از 
جمله افزایش ســقف وام خرید مســکن، توانمندی مردم برای خرید خانه را 
افزایش دهند.شــهریور ماه سال گذشــته بانک مرکزی طی ابالغی سقف وام 
ســاخت و خرید مســکن از محل اوراق حق تقدم در تهران از 2۰۰ میلیون 
تومــان برای زوجین را به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش داد. وام تعمیر یا همان 
جعاله که پیش از این بــرای تهرانی ها ۴۰ میلیون تومان بوده به ۸۰ میلیون 
تومان افزایش یافت.همچنین سقف وام خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم 
در مراکز استان ها و شهر های باالی 2۰۰ هزار نفر جمعیت برای زوجین 32۰ 
میلیون تومان و به صورت انفرادی 16۰ میلیون تومان اســت. در سایر مناطق 
شــهری با جمعیت 2۰۰ هزار نفر و کمتر بــرای زوجین 2۴۰ میلیون تومان 
و به صــورت انفرادی 12۰ میلیون تومان تعیین شــد.به عبارت دیگر در زمان 
حاضر یک زوج ساکن تهران می توانند از ۴۸۰ میلیون تومان وام خرید مسکن 
اســتفاده کنند. برای دریافت این وام نیز بایستی دو برابر مبلغ وام اوراق حق 
تقدم خریداری شــود.از سوی دیگر بر اســاس جدیدترین آمار منتشر شده از 
سوی مرکز آمار ایران در خصوص تحوالت بازار مسکن، طی تیر 1۴۰1 متوسط 
وزنی قیمت آپارتمان های مسکونی فروش رفته در مناطق 22 گانه شهر تهران 
به ۴۴ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان رسید.در ماه مورد اشاره منطقه یک با متوسط 
قیمت ۸۴ میلیون و 522 هزار تومان بیشــترین و منطقه 1۷ با 22 میلیون و 
۸9۰ هزار تومان کمترین قیمت مسکن را داشته اند.به گزارش تسنیم، اگر قرار 
باشد یک زوج وام ۴۸۰ میلیون تومانی بانک مسکن را دریافت کنند باید 96۰ 
برگ تسهیالت مسکن را خریداری کنند. متوسط قیمت این اوراق حدود 13۰ 
هزار تومان است، یعنی در مجموع حدود 125 میلیون تومان که متقاضی وام 
بایــد ابتدا آنرا برای خرید اوراق پرداخت کنــد.در واقع از ۴۸۰ میلیون تومان 
وام خرید مسکن 355 میلیون تومان باقی می ماند. با توجه به میانگین قیمت 
حــدود ۴5 میلیون تومانی هرمترمربع واحد مســکونی در تهران با این مبلغ 
وام  می تــوان ۷.۸ متر را خریداری کرد.به عنوان مثــال برای یک واحد 1۰۰ 
متر مربعی با قیمت ۴.5 میلیارد تومانی، وام خرید مســکن کمتر از ۸ درصد 

را پوشش می دهد.

زمزمه افزایش نرخ عوارض مسافری به 
بهانه ارتقای خدمات به مسافران

مدیرعامل شــرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایــران با بیان »هزینه عوارض 
فرودگاهی در پروازها ۷ ســال اســت تغییر نکرده« گفت: پیشــنهاد افزایش 
ایــن نرخ به 5 درصد در پروازهای داخلــی و ۷ درصد در پروازهای خارجی را 
داده ایم.به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا سیدی با اعالم این که هزینه 
عــوارض فرودگاهی در پروازهای داخلی روی بلیت هواپیما ۷ هزار تومان و در 
پروازهای خارجی 35 هزار تومان اســت، اظهار کرد: این نرخ ۷ سال است که 
تغییر نکرده و ما پیشــنهاد افزایش این نرخ بــه 5 درصد در پروازهای داخلی 
و ۷ درصــد در پروازهای خارجی را داده ایم.وی با یــادآوری این که تاکنون 
چندین بار درخواســت افزایش هزینه عوارض فرودگاهی روی بلیت هواپیما 
داده ایم، افزود: آخرین افزایش عوارض فرودگاهی در سال 9۴ بوده و تاکنون با 
وجود پیشنهادهای ارائه شده افزایش نداشته  که این افزایش قیمت، امسال در 

کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده است.

یارانه نقدی تا چه زمانی ادامه دارد؟
یک از پرســش هایی که پس از حذف ارز ترجیحی همواره شنیده می شود این 
است که یارانه نقدی باالخره ادامه دار خواهد بود یا خیر و اگر ادامه ندارد، کاالبرگ 
چه زمانی جایگزین یارانه نقدی خواهد شد؟به گزارش اقتصاد آنالین، بیش از ۴ماه 
اســت که یارانه های جدید به یکی از دغدغه های افراد تبدیل شده است؛ چراکه 
قرار نبود یارانه ها بدین شــکل ادامه داشته باشد؛ در ابتدا مقرر شد تا تنها دو ماه 
یارانه ها به صورت نقدی پرداخت شود و پس از دو ماه با فراهم شدن زیرساخت ها 
شاهد یارانه کاالیی یا کاالبرگ باشیم.دوماه یارانه نقدی که پرداخت شد؛ پس از 
آن هم دو یارانه نقدی دیگر برای ماه های تیر و مرداد به حســاب خانوارها واریز 
شد و حال به نظر می رسد که یارانه شهریور ماه هم نقدی باشد؛ چراکه زیرساخت 
کاالبرگ هنوز فراهم نشده است و گفته های مسئولین نیز کم و بیش حاکی از آن 
اســت که حداقل در شهریور ماه سال جاری، یارانه نقدی پرداخت خواهد شد.از 
همان ابتدا که قرار بود بین کاالبرگ و یارانه نقدی انتخابی صورت بگیرد و یکی 
از این دو بین مردم توزیع شــود، کارشناسان هشدار می دادند که کاالبرگ شیوه 
درستی برای توزیع یارانه ها نیست  و توزیع کاالبرگ مشکالت زیادی را به دنبال 
خواهد داشــت و ممکن اســت به جامعه هدف نیز اصابت نکند؛ حاال با گذشت 
۴ماه از پرداخت یارانه های نقدی، بســیاری از کارشناسان و... که از ابتدا مخالف 
یارانه نقدی بودند نیز، معتقدند دیگر کاالبرگ شــدنی نیست.به عقیده این افراد 
وقتی مردم به یارانه نقدی عادت کرده اند، زندگی خود را متناسب با این پول جلو 
می برند؛ مثال برخی این پول را برای اجاره خانه کنار گذاشته اند؛ چه طور می توان 
ناگهان این یارانه را قطع و گوشــت و مرغ را جایگزین آن کرد؟محســن زنگنه 
نماینــده مجلس در این باره می گوید: هــدف از کاالبرگ این بود که مبلغ دقیقا 
به هدف اصابت کند و به جهت تورم قرار بود کمکی به خانواده ها انجام شود؛ اما 
شرایط کنونی متفاوت است؛ قیمت کاالها افزایش یافته و تورم زیادی به جامعه 
تحمیل شده است؛ معیشــت مردم با سختی هایی مواجه شده؛ لذا امروز باید به 
خانواده ها اجازه داد خودشان انتخاب کنند.به گفته وی دیگر کاالبرگ موضوعیتی 
ندارد و االن اصال نمی توان یارانه نقدی را حذف کرد و اگر بخواهیم یارانه نقدی را 
حذف کنیم، ممکن است خانوارها و مردم عکس العمل هم نشان دهند؛ االن آماده 
نبودن زیرســاخت ها کاالبرگ موضوعیتی ندارند؛ مگر اینکه بگوییم یارانه هست 

ولی چون تورم باالست.

سرپرست وزارت کار خبر داد؛

افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان قطعی شد؛ پرداخت از شهریور
سرپرســت وزارت رفاه از افزایش 3۸ درصدی به اضافه مبلــغ ثابِت 515 هزار و 166 
تومان حقوق بازنشســتگان در سایر سطوح خبر داد و گفت: این افزایش از شهریورماه 
اعمال می شود.به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ محمدهادی زاهدی وفا در 
نشست کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی در بندرانزلی، جزئیات تصمیم دولت 
برای بازنگری در میزان افزایش حقوق بازنشســتگان سازمان تأمین اجتماعی در سال 
1۴۰1 را اعــالم کرد.زاهدی وفا با اعالم این مطلب که احکام اصالح شــده از شــهریور 
اعمال شــده و افزایش مطابق با مصوبه شورای عالی کار و هیئت مدیره سازمان تأمین 
اجتماعی به بازنشســتگان پرداخت خواهد شد، گفت: دولت در این زمینه می خواست 
تصمیم دوباره در مجموعه سازمان تأمین اجتماعی گرفته شود و به همین جهت کار را 
به وزرای عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی سپرد.وی تصریح کرد: دولت برای 
ســایر اقشار و بهبود وضعیت معیشت این افراد نیز برنامه دارد.سرپرست وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی با اشــاره به وجود محدودیت بودجه ای دولت در سال جاری گفت: 
بنابراین برای هر تصمیمی که وزرای عضو هیئت امنای ســازمان تأمین اجتماعی باید 
اتخاذ می کردند نیاز به کار کارشناســی دقیق بود تا در نهایت توانستیم سقف آنچه در 
ماده 96 قانون تأمین اجتماعی آمده اعمال کنیم که همان مصوبه شــورای عالی کار 
و هیئت مدیره تأمین اجتماعی بوده اســت.زاهدی وفا اعالم کرد: احکام اصالح شده بر 
این مبنا از شهریورماه در پرونده شخصی بازنشستگان تأمین اجتماعی اصالح و حقوق 
براســاس آن از همان ماه، جاری خواهد شد.سرپرســت وزارت کار با اشــاره به دیگر 
برنامه این وزارتخانه در خصوص بازنشستگان گفت: عالوه بر این از بازنشستگان تأمین 
اجتماعی کمک می خواهیم تا در هر استانی یک شرکت سرمایه گذاری برای پیشرفت 
کشور تأسیس کنند و اولویت پذیره نویسی در آن شرکت سرمایه گذاری، بازنشستگان 
و ســپس کارگران هستند؛ پیش بینی شــده تا بانک رفاه آورده اولیه برای هسته های 
این شرکت را فراهم کند و بازنشستگان و کارگران و کارمندان ما می توانند به صورت 
یکجا و قســطی سهام آن را تهیه کنند.وی با بیان اینکه تکلیف جدی ما این است که 
حتماً بازنشستگان و کارگران تا پایان این دولت واجد خانه ملکی باشند، افزود: در هر 
استان پیگیر آن هستیم که صندوق های زمین و ساختمان را طبق ماده 5 قانون جهش 

تولید مسکن تأسیس کنیم و بازنشستگان می توانند سهام آن صندوق ها را با روش های 
تســهیل کننده خریداری کرده و در ادامه با افزایش سرمایه می توانند سهام خود را به 
مســکن تبدیل کنند و این کمکی به پروژه ملی مســکن است که براساس تفاهم نامه 
وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با وزارت راه و شهرســازی است.سرپرست وزارت کار 
با بیان اینکه ما در تفاهم نامه خود با وزارت راه و شهرسازی تعهد کردیم که 5۰۰ هزار 
واحد مســکونی ارائه دهیم، اظهار کرد: ما در زیرمجموعه های وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، هم تولیدکنندگان مصالح و مواد اولیه را داریم و هم شرکت های پیمانکاری 
فعال در این زمینه وجود دارند، لذا در صورت هم افزایی بین دســتگاه ها و اقشار هزینه 

این کار برای ما کمتر خواهد بود و این باعث می شود افراد فاقد مسکن در این مکانیزم 
خانه دار شــوند یا اگر خانه دار هســتند، برای فرزندان خود خانه تهیه کنند.وی با بیان 
اینکه در این زمینه از تجربه 3۰ ساله بازنشستگان تأمین اجتماعی استفاده می کنیم و 
قرار است این شرکت های سرمایه گذاری به صورت تعاونی اداره شوند، گفت: ما تکلیفی 
بنابر قانون داریم تا بخش تعاون را گســترش دهیم و این شرکت های تعاونی زیر نظر 
مقامات هر اســتان باید تشکیل شود و اســتانداران بر کیفیت مدیریت این تعاونی ها 
نظارت داشته باشند و قرار نیست منابع فقط از مرکز به استان ها تزریق شود بلکه خود 
استان ها باید بتوانند در زمینه ســرمایه گذاری مولد شوند.زاهدی وفا با اشاره به دالیل 
تأخیر دولت در زمینه تصویب حقوق بازنشســتگان گفــت: در زمینه پرداخت حقوق 
افزایش یافته بازنشستگان مشکل کمبود منابع نداریم اما منابع تأمین اجتماعی بیشتر 
»تعهدی« است و بحث نقد شدن این منابع نیاز به کار و زمان داشت و به همین علت 
کار با تأخیر انجام شد تا پرداخت ها انجام شود. بر این اساس بازنشستگان سایر سطوح 
در شهریورماه، مطابق مصوبه شورای  عالی کار یعنی افزایش 3۸ درصد به اضافه مبلغ 
ثابــِت 515 هزار و 166 تومان را دریافت خواهند کرد.وی با بیان این مطلب که دولت 
اگر بخواهد سهامی را از فروش امالک و اموال خود عرضه کند، اولویتش بازنشستگان و 
کارگران هستند، ادامه داد: این دارایی ها قطعاً حکم دارایی بین نسلی را خواهد داشت 
و برای فرزندان بازنشســتگان باید بماند و به همین دلیل برای حفظ این دارایی ها در 
صندوق های مشارکتی، الزم است همه دوستان بازنشسته مشارکت کنند و در تمامی 
استان ها با ما همکاری داشته باشند. لذا در مدیریت تعاونی ها و صندوق ها قرار نیست 
که دولت یک طرف میز باشد و بازنشستگان یک طرف بلکه همه باید دور یک میز به 
مشــارکت در زمینه مدیریت برنامه های توسعه ای و سرمایه گذاری بپردازیم.زاهدی وفا 
تصریح کرد: طبق توصیه های مکتب اســالم ما باید همواره  شــأن و منزلت بزرگان را 
رعایت کنیم و این موضوع باید خود را در عمل نشــان دهد لذا در بسیاری مواقع بنده 
تمایل داشــتم به جای واژه بازنشسته از واژه »پیشکســوت« برای بازنشستگان عزیز 
اســتفاده کنم و امیدواریم در ادامه آرامش و رفاه بیشتری برای این جوانان گذشته و 

امید بیشتر به تداوم زندگی فراهم شود.
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موضوع مناقصه: باقیمانده خط تغذیه و ایستگاههای طاویران.

شرکتهای متقاضی دارای گواهی نامه صالحیت پیمانکاری در رشته های تأسیسات و تجهیزات و ابنیه توأمان و نیز گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاران می توانند درصورت داشتن 
ظرفیت مجاز کاری ، کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها را، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد( پیگیری نمایند.
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

برآورد صورت گرفته جهت انجام پروژه:122.634.788.379ریال.    مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:6.200.000.000ریال.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه1401/05/15 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت16:00روز شنبه مورخ1401/06/05.   مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت 16:00 روز یکشنبه مورخ 1401/06/20.
زمان بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی:  ساعت 9:30 روز دوشنبه مورخ1401/06/21.

مناقصه گران می توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر به آدرس:کرمانشاه، میدان آزادی، ابتدای بلوار شهید بهشتی شرکت گازاستان کرمانشاه طبقه اول اتاق 215 یا پایگاه اطالع 
رسانی الکترونیکی )WWW.NIGC-KSh.ir( مراجعه نمایند.

 شناسه آگهی:1363006

معترضان به دهک بندی بخوانند 

 وزارت رفاه برای یارانه ها 
سامانه جدید معرفی کرد
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هشدار گازپروم درباره احتمال افزایش ۶۰ درصدی قیمت گاز
شــرکت دولتی گازپروم روسیه هشدار داد تحریم های غرب ســبب افزایش ۶۰ درصدی قیمت های گاز در زمستان امسال می شود.به 
گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، شرکت دولتی گازپروم روسیه روز سه شنبه )۲۵ مردادماه( هشدار داد به دلیل کاهش صادرات و تولید 
این شرکت به دنبال تحریم های غرب، قیمت های گاز اروپا در زمستان امسال ممکن است با افزایش ۶۰ درصدی به ۴ هزار دالر به ازای 
هر هزار متر مکعب برسد.در پی آغاز تنش های روسیه و اوکراین در ماه فوریه و پس از بروز اختالف ها درباره تجهیزات خط لوله نورد 
استریم-۱ به دلیل اعمال تحریم ها، عرضه گاز از سوی روسیه، بزرگترین تأمین کننده گاز اروپا، در سال جاری میالدی کاهش یافته و 
این موضوع سبب افزایش قیمت های گاز شده است.  به گفته گازپروم، قیمت های عرضه تک محموله گاز اروپا به ۲ هزار و ۵۰۰ دالر )به 
ازای هر هزار متر مکعب( رسیده است. بر اساس برآوردها، چنانچه چنین روندی ادامه یابد، قیمت ها در زمستان امسال از ۴ هزار دالر 

به ازای هر هزار متر مکعب فراتر خواهد رفت.اوکراین یکی از مسیرهای گازپروم را برای صادرات گاز به اروپا بسته است، این در حالی است که گازپروم همزمان با بروز اختالف ها 
درباره تجهیزات، عرضه گاز را به آلمان به تنها ۲۰ درصد از ظرفیت خط لوله نورد استریم-۱ کاهش داده است.گازپروم در بیانیه ای اعالم کرد به طور کلی صادرات گاز این شرکت 
در بازه یکم ژانویه تا ۱۵ اوت )۱۱ دی ماه ۱۴۰۰ تا ۲۴ مردادماه( با ۳۶.۲ درصد کاهش به ۷۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون متر مکعب رسید. همچنین تولید گازپروم نیز با ۱۳.۲ درصد 

کاهش نسبت به سال گذشته به ۲۷۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون متر مکعب رسید.

گزیده خبر

 تولید و صادرات نفت عربستان 
افزایش یافت

صادرات نفت عربستان سعودی درماه ژوئن افزایش یافت و تولید این کشور به 
باالترین میزان در بیش از دو ســال گذشته، صعود کرد.به گزارش ایسنا، آمار 
سازمان ابتکار داده مشترک )JODI( نشان داد صادرات نفت عربستان سعودی 
در ژوئــن حــدود دو درصد افزایش یافت و به ۷.۲۰ میلیون بشــکه در روز در 
مقایســه با ۷.۰۵۰ میلیون بشکه در روز در ماه مه رسید. تولید نفت این کشور 
در ژوئن به ۱۰.۶۴۶ میلیون بشکه در روز در مقایسه با ۱۰.۵۳۸ میلیون بشکه 
در روز رســید که باالترین میزان در بیش از دو ســال گذشته بود. تقاضا برای 
نفت عربســتان سعودی به میزان ۳۶۴ هزار بشــکه در روز افزایش یافت و به 
۲.۷۹ میلیون بشــکه در روز رسید که باالترین میزان از سال ۲۰۱۷ بود.امین 
ناصر، مدیرعامل شرکت دولتی آرامکوی سعودی هفته جاری اظهار کرد: آرامکو 
درصورت درخواســت دولت عربستان سعودی، مشکلی برای تولید ۱۲ میلیون 
بشــکه در روز ندارد. این شرکت همچنین روی افزایش حداکثر ظرفیت تولید 
پایدار از ۱۲ میلیون بشــکه در روز، به ۱۳ میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۲۷ 
کار می کند. همچنین می تواند یک میلیون بشکه در روز دیگر به صادرات نفت 
تا ســال ۲۰۳۰ اضافه کند زیرا به دنبــال جایگزین کردن گاز به جای نفت در 
نیروگاه هاست.طبق آمار منابع صنعتی و تجاری، واردات نفت هند از روسیه در 
ماه ژوییه برای نخستین بار از ماه مارس کاهش یافت اما میزان واردات دهلی نو 
از عربســتان سعودی، برای نخســتین بار در پنج ماه گذشته بهبود پیدا کرد.

پاالیشگاه های هندی تحت تاثیر قیمت های جذاب، نفت بیشتری از عربستان 
سعودی دریافت کردند در حالی که قیمت نفت روسیه تحت تاثیر تقاضای باال، 

افزایش یافت.

برق عامل سقوط سنگ آهن چین
معامالت آتی سنگ آهن دالیان و سنگاپور در روز چهارشنبه )۱۷ اگوست( برای 
چهارمین جلســه متوالی کاهش یافت و نزدیک به ۱۰۰ دالر در هر تن معامله 
شد زیرا سهمیه بندی برق در بخش هایی از چین به تعطیلی کارخانه های فوالد 
منجر شده است.به گزارش ایســنا، پرمعامله ترین قرارداد سنگ آهن در ژانویه 
۲۰۲۳ در بــورس کاالی دالیان چین تــا ۴.۴ درصد کاهش یافت و به ۶۸۳.۵۰ 
یوان )۱۳۹.۳ دالر سنگ آهن( در هر تن رسید که کمترین میزان از ۲۸ جوالی 
اســت. در بورس سنگاپور، قرارداد اولیه ماه ســپتامبر این ماده فوالدی با ۴.۷ 
درصد کاهش به ۱۰۰.۷۰ دالر در هر تن رســید.تحلیلگران اظهار کردند: موج 
گرمایی که از اواسط جوالی چندین منطقه و برترین تولیدکننده فوالد چین را 
فرا گرفته اســت، باعث کمبود برق شده و مقامات را مجبور به جیره بندی برق 
کرده اســت. مقامات از روز چهارشنبه در استان سیچوآن در غرب میانی چین، 
شــروع به محدود کردن عرضه برق به منــازل، ادارات و مراکز خرید کردند.به 
گفته ارائه دهنده داده های صنعت فوالد شــرکت اطالعات و فناوری بازار فلزات 
شــانگهای)SMM(، نزدیک به ۲۰ کارخانه فوالد در مناطق جنوب غربی چین از 
روز چهارشنبه فعالیت خود را به حالت تعلیق درآورده اند. SMM اعالم کرده است 
که انتظار می رود سهمیه بندی برق برای یک هفته ادامه یابد.تحلیلگران جی پی 
مورگان در یادداشتی گفتند: مورد اصلی ما این است که جیره بندی برق این بار 
باید از نظر مدت زمان و مقیاس کمتر از سال گذشته باشد و افزودند که احتماالً 
محدود به چند اســتان خواهد بود.به گفته تحلیلگران، همچنین افزایش عرضه 
ســنگ آهن در چین نیز بر قیمت ها تاثیر گذاشته است.طبق داده های مشاوره 
Mysteel، ذخایر ســنگ آهن وارداتی در بنادر چین طی هفت هفته گذشته به 

طور پیوسته افزایش یافته و تا ۱۲ اگوست به ۱۳۸.۶ میلیون تن رسیده است که 
باالترین میزان از اواسط ماه مه است.از آنجایی که به برخی از کارخانه ها دستور 
توقف فعالیت برای کاهش کمبود برق داده شده است، نگرانی ها در مورد تقاضای 
فوالد در چین نیز تشــدید شده است که در بحبوحه رکود در بخش امالک این 
کشور ضعیف بوده است.بر اساس گزارش رویترز، میلگرد در بورس آتی شانگهای 
۳.۵ درصــد کاهش یافت، در حالی که کویل نورد گرم ۳.۴ درصد کاهش یافت. 
فوالد ضد زنگ تا حد زیادی ثابت بود. سایر نهاده های فوالدسازی نیز با کاهش 

۱.۵ درصدی زغال سنگ  دالیان و کاهش ۴ درصدی کک  کاهش یافتند.

رشد ۳۸ درصدی درآمد روسیه از صادرات 
انرژی

حجم باالتر صادرات نفت به همراه افزایش قیمت گاز، درآمد روسیه از صادرات 
انرژی در ســال میالدی جاری را به ۳۳۷.۵ میلیارد دالر خواهد رســاند که ۳۸ 
درصد افزایش در مقایسه با سال ۲۰۲۱ خواهد داشت.به گزارش ایسنا، اگر این 
افزایش درآمد محقق شود، به اقتصاد روسیه در رویارویی با موج تحریم های غربی 
کمک خواهد کرد و برای والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روســیه، منابع مالی 
الزم برای هزینه های نظامی یا افزایش حقوق و مستمری شهروندان این کشور 
در شرایطی که اقتصاد دچار رکود شــده و تورم، استانداردهای زندگی را تنزل 
داده اســت را فراهم می کند. اما تحلیلگران می گویند افزایش درآمدهای انرژی، 
تنها بخشــی از خسارت ناشــی از تحریم های غرب به اقتصاد روسیه را جبران 
خواهد کرد.طبق سند وزارت اقتصاد روسیه که توسط رویترز مشاهده شده است، 
درآمد صادرات انرژی روسیه در سال ۲۰۲۳، به ۲۵۵.۸ میلیارد دالر کاهش پیدا 
خواهد کرد اما همچنان باالتر از رقم ۲۴۴.۲ میلیارد دالر ســال ۲۰۲۱، خواهد 
بود.میانگین قیمت صادرات گاز روســیه امسال بیش از دو برابر افزایش داشته و 
به ۷۳۰ دالر به ازای هر ۱۰۰۰ متر مکعب گاز رســیده اما تا پایان سال ۲۰۲۵، 
به تدریج کاهش پیدا خواهد کرد.وزارت اقتصاد روسیه پیش بینی می کند حجم 
صادرات گاز توسط شــرکت گازپروم از طریق خط لوله، به ۱۷۰.۴ میلیارد متر 
مکعب در ســال ۲۰۲۲ خواهد رســید که پایین تر از ۱۸۵ میلیارد متر مکعب 
پیش بینی شده در ماه مه و ۲۰۵.۶ میلیارد متر مکعب صادر شده در سال ۲۰۲۱ 
است.روسیه تولید نفت را پس از محدودیت های مربوط به تحریم ها و در نتیجه 
افزایش خرید مشــتریان آســیایی، به تدریج افزایش داده است و مسکو اکنون 

انتظار دارد تولید و صادرات باالتری تا پایان سال ۲۰۲۵ داشته باشد.

 موج جدید افزایش قیمت گاز طبیعی مایع
 در آسیا

هجوم جهانی برای خرید محموله های گاز طبیعی مایع )LNG( برای زمستان، 
قیمت های بازار آســیا را به باالترین حد در پنج ماه گذشــته رساند.به گزارش 
ایسنا، قیمت پایه بازار آسیا برای محموله های تک LNG، سه شنبه هفته جاری 
به حدود ۶۰ دالر به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتیش )mmBtu( رســید 
که باالترین رکورد از اوایل ماه مارس است که حمله نظامی روسیه به اوکراین، 
بازارهای انرژی را ملتهب ســاخته بود.اقدام روســیه در کاهش عرضه به اروپا، 
قیمت گاز که ســوخت گرمایش و نیروگاه هاســت را در سراسر جهان افزایش 
داده اســت. نیروگاه ها در آسیا و اروپا، تالش برای تامین محموله های LNG در 
زمســتان را مضاعف کرده اند تا در زمان اوج تقاضا و صعود قیمت ها، از کمبود 

سوخت اجتناب کنند.

نفت با برجام به کجا می رسد؟
یک کارشناس حوزه انرژی گفت: اگر صادرات ما افزایش پیدا 
کند درآمد افزایش پیدا کرده و سهم نفت از درآمد کشور رشد 
خواهد یافت، در حال حاضر صنعت نفت کشــور ۱۵۰ تا ۱۸۰ 
میلیارد دالر نیاز به سرمایه گذاری دارد در صورتی که در حوزه 
ســرمایه گذاری گشایش صورت گیرد شــرایط بهبود می یابد.

محمدعلــی خطیبی در گفت وگو با خبرنــگار اقتصادی ایلنا، 
دربــاره توافق احتمالی برجام و تاثیر آن بر صنعت نفت اظهار 
داشت: اگر توافق حاصل و تحریم لغو شود یکی از مزایا اینکه ما 
می توانیم بدون محدودیت نفت را بفروشیم و پول آن را استفاده 
کنیم، امتیاز دیگر اینکه در صورت توافق موانع سرمایه گذاری 
برداشته می شود و شرکت ها و کشورها می توانند بدون نگرانی 
وارد کشور ما شوند همچنین فراهم شدن شرایط برای استفاده 
از تکنولوژی روز در صنعت نفت و گاز کشور دیگر پیامد مثبت 
است.وی افزود: تبعات مثبت توافق برجام بستگی به این دارد 
که توافق به چه شــکل انجام شود مثال در توافق قبلی برخی 
موانع باقی ماند و بانک ها و شــرکت های بزرگ کماکان نگران 
بودند  که با ما کار کنند، اکنون باید دید در این توافق موانعی 
برای مسائل بانکی و  ســرمایه گذاری باقی می ماند و یا اینکه 
می توانیم آزادانه سرمایه گذاری کنیم و از پول نفت هم استفاده 
کنیم،  اما بهرحال گشــایش های مثبتی را شاهد خواهیم بود.

این کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: اگر صادرات ما افزایش 
پیدا کند درآمد افزایش پیدا کرده و سهم نفت از درآمد کشور 
افزایش خواهد یافت، در حال حاضر صنعت نفت کشــور ۱۵۰ 
تا ۱۸۰ میلیارد دالر نیاز به سرمایه گذاری دارد در صورتی که 
در حوزه سرمایه گذاری گشــایش صورت گیرد شرایط بهبود 
می یابــد. وی گفت: در حال حاضر ما نمی توانیم همه منابع را 
از داخل تامین کنیم بخش اعظم آن باید از مسیر سرمایه های 
خارجی تامین شود، همچنین در حوزه تکنولوژی عقب هستیم 
و به فناوری روز دسترســی نداریم. مثــال در رابطه با صادرات 
گاز سال هاســت دنبال دریافت ال ان جی هستیم تا بتوانیم گاز 
را به شکل تک محموله هم صادر کنیم اما به دلیل تحریم این 
تکنولوژی را در اختیار مــا قرار نمی دهند، بنابراین همه اینها 
مهم اســت و این موضوعات می توانند مکمل همدیگر باشند، 
امــا آنچه اهمیت دارد اینکه تمامــی این موضوعات را باید در 
قالب یک برنامه اقتصادی میان مدت و بلندمدت ببینیم.خطیبی 
بیان داشت: صادرات نفت و سرمایه گذاری در آن بسیار اهمیت 
دارد، تمامی مجموعه ها باید باهم دیده شوند، اگر بدون سرمایه 
تکنولوژی داشته باشیم بازهم کاری از پیش نمی رود، باید روند 
صادرات تسهیل شود، امکان جذب سرمایه و تکنولوژی داشته 
باشــیم تا همه اینها در نهایت منجر به افزایش درآمد کشــور 
شوند، بعبارت دیگر همه موارد در یک خط هستند و باید باهم 

تحقق یابند تا به نتیجه برسیم.

پیش بینی رصدکنندگان غربی

صادراتنفتایرانباالترمیرود
اطالعات شــرکت های رصد نفتکشها نشان می دهد که ایران 
صــادرات نفت خود را در ژوئن و ژوئیه افزایش داده اســت و 
ممکن اســت میزان صادراتش ماه میــالدی جاری با عرضه 
تخفیف بیشتر نسبت به نفت روسیه به چین، افزایش بیشتری 
پیدا کند. به گزارش ایســنا، با وجود تحریم های آمریکا، ایران 
صادرات نفــت خود را که عمده آن به چین بوده اســت، در 
دوران ریاست جمهوری جو بایدن افزایش داده اما در ماههای 
گذشته، روند صادرات ایران به دلیل رقابت از سوی نفت ارزان 
روسیه، آهسته شــده است. سارا وخشوری از شرکت مشاوره 
انرژی اس وی بی اینترنشــنال در این باره اظهار کرد: ایران از 
زمــان روی کار آمدن دولت جدید آمریکا، نفت و محصوالت 
نفتی و کاالهای پتروشیمی بیشــتری صادر کرده است. اگر 
توافق هســته ای حاصل شــود، ایران قادر خواهد بود فروش 
را افزایــش داده و عالوه بر چین، به خریداران ســابق در کره 
جنوبی و اروپا نفت خود را عرضه کند.به گفته، اِما لی، تحلیلگر 
شرکت ورتکس آنالیتیکس، نفت ایران در ژوئیه با رقابت شدید 
از سوی نفت اورال روسیه روبرو شد زیرا این نفت غیرتحریمی 
با سطح تخفیف مشابهی عرضه شده بود. با این حال، با توجه 
به این که اختالف قیمت این دو گرید نفتی افزایش پیدا کرده 
است، پاالیشگاه های چینی ممکن است در اوت دوباره به نفت 
ارزانتــر ایران رجوع کنند چین با واردات میزان باالیی از نفت 
ارزان روســیه و ایران، توان رقابت اقتصــادی خود را در برابر 
غرب که نفت روســیه را تحریم کرده و قیمت بسیار باالتری 
برای گریدهــای نفتی خاورمیانه، آفریقــا و آمریکا پرداخت 
می کند، افزایش داده اســت. وزارت خارجه چین در پاسخ به 
پرســش رویترز، ضمن بی اطالعی از جزئیات واردات نفت از 
ایران، تاکید کرد پکن همواره مخالف تحریم های واشــنگتن 
بوده است. ســخنگوی وزارت خارجه چین اظهار کرد: چین 

روابط تجاری عادی با ایران و روســیه در حوزه های مختلف 
از جمله نفت دارد. این همکاریهای مشــروع بایستی محترم 
شمرده شده و حفظ شود. دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت 
آمریکا در ســال ۲۰۱۸  از توافق هسته ای ایران خارج شد و 
تحریم ها علیه ایران را با هدف اعمال فشار حداکثری بر درآمد 
و صادرات نفت تهران، بازگردانــد. صادرات نفت ایران از این 
تحریمها متاثر شــد. ایران معموال آمار صادرات نفت خود را 

منتشــر نمی کند و آمار قطعی مربوط به صادرات نفت ایران 
وجود نــدارد و برآوردهای مختلفی در این زمینه وجود دارد. 
شرکت های رصد نفتکشها از روش های مختلفی از جمله آمار 
ماهواره ای، آمار بارگیری محموله در بنادر و اطالعات انسانی 
برای رصد جریان نفت اســتفاده می کنند.  شرکت اس وی 
بی بــرآورد کرد صادرات نفت خام ایــران در ژوئیه به میزان 
۱۱۰ هزار بشــکه در روز در مقایســه با ژوئن افزایش یافت و 

به ۸۱۰ هزار بشــکه در روز رسید. شرکت پترو لجستیک که 
تجارت نفت ایران را رصد می کند، شاهد افزایش صادرات نفت 
ایران در ژوئن به بیش از ۸۵۰ هزار بشــکه در روز بوده است. 
در این بین، شــرکت ورتکسا برآورد کرد واردات نفت از ایران 
به چین در ژوئیه حدود ۵۰۰ هزار بشــکه در روز در مقایسه 
بــا حدود ۷۰۰ هزار بشــکه در روز در ژوئن بود.خرید برآورد 
شده نفت ایران توسط چین شامل حجم نسبتا اندک واردات 
رسمی بوده که در شش ماهه نخست سال میالدی جاری به 
حدود ۵.۷ میلیون بشــکه بالغ شد و به ذخایر دولتی رفت.به 
گفته معامله گران، نفت ایران برای اوت با تخفیف ۱۱ دالر در 
هر بشــکه نســبت به قیمت نفت برنت برای تحویل به چین 
عرضه شده است که حدود ۸ دالر پایینتر از قیمت نفت اورال 
روســیه است. این اختالف قیمت از سه و نیم تا چهار دالر در 
هر بشکه در اواخر ژوئیه، افزایش پیدا کرده است.در حالی که 
شرکت اس وی بی شاهد افزایش صادرات نفت ایران در ژوئیه 
بوده است، اما شرکت پترو لجستیک کاهش صادرات به حدود 
۷۰۰ هزار بشــکه در روز از سطح باالتر در ژوئن را گزارش و 
اعالم کرد میزان صادرات ایران از ابتدای اوت تاکنون، مشابه 
ماه میالدی گذشته بوده است.شرکت کپلر اعالم کرد صادرات 
نفت ایران در ژوئن به ۹۵۰ هزار بشــکه در روز رســیده که 
باالترین سطح ماهانه در ســه سال گذشته بوده و سپس در 
ژوئیه کاهش پیدا کرده است. صادرات فرآورده های نفتی نیز 
روند رو به رشــدی داشته و شرکت مشــاوره اف جی برآورد 
می کند که ایران حدود ۷۹۰ هزار بشکه در روز فرآورده های 
نفتی در ژوئن صادر کرده و انتظار دارد صادرات ایران تا ســه 
ماهه چهارم، به حدود یک میلیون بشکه در روز افزایش پیدا 
کند.بر اســاس گزارش رویترز، بیش از نیمی از این صادرات، 

ال پی جی و نفت کوره بوده است.

مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش نفت فراورده های نفتی 
گفت: تولید بنزین در ســال جاری بــه ۹۸ میلیون لیتر 
در روز رســیده و این در حالی است که این میزان تولید 
در ســال گذشته ۹۶.۹ میلیون لیتر بوده است.به گزارش 
ایســنا، جلیل ساالری در نشستی با بیان اینکه در بخش 
نیروگاهی مصرف گازوئیل ۸۰ درصد رشد داشته و مصرف 
سوخت مایع دو میلیارد لیتر بیشتر شده است، اظهار کرد: 
به منظور ایجاد هاب انرژی و داشتن اسکله های اختصاصی 
مسیر ناوگان را توسعه دادیم و در بخش مسیر دریایی نیز 
اقداماتی انجام شــد تا بتوانیم سوآپ و ترانزیت فراورده را 

گسترش دهیم.وی با اشاره به صادرات محموله گازوئیل 
به افغانســتان گفت: در هفته گذشته توانستیم صادرات 
این محموله را به قیمت هر تن ۱۱۰۰ دالر داشته باشیم.

ســاالری با بیان اینکه ۵۷ درصد از ســبد حمل و نقل و 
توزیع کشور را تا شعاع ۵۰۰ کیلومتری از طریق نفتکش 
تامیــن می کنیم، گفت: با توجه به اهمیت کیفی ســازی 
محصوالت ۳۰ درصد از ســود عملیاتی پاالیشگاه ها برای 
این مسئله هزینه می شود.مدیرعامل شرکت ملی پاالیش 
نفــت فراورده های نفتی با اشــاره بــه برنامه های دولت 
سیزدهم در راستای افزایش تولید گازوئیل گفت:  در دولت 

فعلــی میزان تولید گازوئیل از ۱۰۸ میلیون لیتر به ۱۱۲ 
میلیون لیتر افزایش یافته که معادل رشد سه درصدی در 
این بخش است.وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در 
راستای کنترل قاچاق گفت: طرح هایی در این راستا اجرا 
شده و به تدریج پایش می شود تا نظارت و کنترل صورت 
گیرد. البته اختالف قیمت با کشورهای همسایه بسیار زیاد 
است و انگیزه برای این کار را افزایش داده است.ساالری با 
بیان اینکه مطالعات و طرح های اولیه پروژه ها انجام شده و 
به دنبال مجوزهای شورای اقتصاد برای تأمین منابع بانکی 
پیش بینی شده هستیم، گفت: در خصوص سامانه صدف 
دســتورالعمل ها و آیین نامه ها می بایست مورد بازنگری و 
اصالح قــرار گیرد.مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش نفت 
فراورده های نفتــی با بیان اینکه تعهداتی را که در دولت 
قبل برای دولت ســیزدهم ایجاد شده بود انجام داده ایم، 

گفــت: طرح ها و پروژه هــا مورد غربالگــری قرار گرفت 
و بــا توجه به اینکه امنیت غذایی و انرژی وجود داشــت 
ســاماندهی ساختاری صورت گرفت.وی با اشاره به ایجاد 
درگاه مجوزهــا در وزارت نفت گفت: امضاهای طالیی در 

وزارت نفت متوقف شده است.

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش نفت فراورده های نفتی

تولید بنزین به ۹۸ میلیون لیتر در روز رسید



5روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران شنبه 29 مرداد 1401  22 محرم 1444  20 آگوست 2022صنعت و تجارت

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad 4978  8 صفحه    سال هفد              هم    شماره

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

گزیده خبر
مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت مطرح کرد؛

روسیه، فرصتی برای حضور زنجیره ارزش 
خودروی کشور در بازارهای جهانی

تهران- ایرنا- مدیرکل صنایع خــودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: 
امروز تحریم ها علیه روســیه ســبب شــده تا فرصت خوبی در اختیار صنعت 
خودروســازی و قطعه سازی کشورمان باشــد تا در زنجیره ارزش خودروسازان 
جهانی قرار بگیرند.»عبداهلل توکلی الهیجانی« در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایرنا افزود: برنامه  تحولی صنعت خودرو در سه فاز طراحی شده که مرحله نخست 
آن تثبیت جریان تولید است.وی بیان داشت: در مرحله دوم به دنبال آن هستیم 
تا مزیت های رقابتی را از طریق توســعه پلتفرم ها با تکیه بر شرکت های دانش 
بنیان داخلی ایجاد کنیم.توکلی الهیجانی ادامه داد: آنچه به عنوان هدف غائی و 
نهایی در این صنعت دنبال می شود، رقابت پذیری آن در مقیاس بین المللی است 
تا امکان صادرات به بازارهای مختلف را داشته باشیم.وی گفت: در همین پیوند، 
حضور در نمایشگاه بین المللی »اتومبیلیتی« روسیه از دو نظر برایمان مهم است؛ 
نخســت، با توجه به اینکه ما به دنبال فتح بازارهای جدید و توســعه صادرات 
خودروسازان داخلی هستیم، بسیار مهم است که بتوانیم ذائقه بازار را بشناسیم و 
محصوالت مان را در این بازار بیازماییم.این مقام مسوول وزارت صمت ادامه داد: 
هدف دوم، ورود زنجیره ارزِش شکل گرفته در صنعت خودروی کشور )که به طور 
عمده قطعه ســازان، قالب سازان و مراکز مهندســی هستند( در بازار بزرگ تر و 
حضور در زنجیره ارزش خودروسازان جهانی است.وی یادآور شد: امروز تحریم ها 
علیه کشور روسیه سبب شده تا فرصت خوبی در اختیار صنعت خودروسازی و 
قطعه سازی کشورمان باشد تا در این زنجیره ارزش قرار بگیرند.توکلی الهیجانی 
تاکید کرد: صنعت خودروی کشــورمان از ظرفیت و پتانسیل باالیی برخوردار 
اســت و اقدامات ارزشمندی در آن انجام شده که باید از حالت بالقوه به بالفعل 
تبدیل شــود.وی معتقد است که بسیاری محصوالت ایرانی )از خودرو و قطعه( 
امکان حضور در بازارهای بین المللی و منطقه را دارند.مدیرکل صنایع خودروی 
وزارت صمت یادآوری کرد: در بخش زنجیره تامین نیز، فعاالن صنعت خودروی 
کشورمان در مقاطعی در بازار روسیه فعالیت کردند، اما فراز و فرود سیاست های 

ارزی و برخی عدم حمایت ها سبب شد تا این جریان قطع شود.

 تشریح آخرین دستاوردهای بومی 
همراه اول برای معاونان وزیر صمت

معاونان »صنایع عمومی« و »صنایع ماشین آالت و تجهیزات« وزارت صنعت، 
معدن و تجارت روز چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱، به همراه هیأتی از مدیران 
کل ایــن وزارتخانه از دو مرکز تخصصــی مانیتورینگ همراه اول با عناوین 
»پلتفرم های دیجیتال« و »عملیات شــبکه شهید سلیمانی« بازدید کردند 
و در جریان بروزترین آمار و اطالعات حوزه شبکه و سرویس های دیجیتال 
اپراتور اول قرار گرفتند.مهدی اخوان بهابادی، مدیرعامل همراه اول در جریان 
این بازدید، به ارائه گزارش اجمالی از نحوه و میزان سرمایه گذاری های اپراتور 
اول تلفن همراه در آخرین نسل از تکنولوژی های ارتباطی پرداخت و آماری 
از وضعیت شــبکه ارائه داد تا در جریان وســعت کار همراه اول قرار گیرند.

همچنین بخشی از ارائه، به تشریح ساختار فنی و چارچوب پلتفرم دیجیتال 
»شاد«، سوپر اپلیکیشن »روبیکا« و »ذره بین« به عنوان دستاوردهای ارزنده 

متخصصان حوزه تکنولوژی کشور اختصاص یافت.

از شهرک های صنعتی چه خبر؟
آمارها نشــان می دهد که تعداد شــهرک ها و نواحی صنعتی 
مصــوب و در حال بهره بــرداری، واحدهای بــه بهره برداری 
رســیده و اشتغال آن ها تا پایان خرداد امسال نسبت به سال 
۱۴۰۰ افزایش جزئی حدود ۲ تا ۳ درصدی داشــته است.به 
گزارش ایسنا، طبق آماری که از سوی سازمان صنایع کوچک 
و شــهرک های صنعتی ایران منتشر شده، تعداد شهرک ها و 
نواحــی صنعتی مصوب تــا پایان خرداد امســال به ۱۰۴۰ 
شهرک و ناحیه رسید که نســبت به تعداد ۱۰۱۱ شهرک و 
ناحیه صنعتــی مصوب تا پایان ۱۴۰۰، افزایش ۲.۹ درصدی 
داشته است.همچنین تعداد شــهرک ها و نواحی صنعتی در 
حال بهره برداری تا پایان خرداد امسال با ۲.۲ درصد افزایش 
نسبت به پایان خرداد امسال به ۸۴۷ شهرک و ناحیه رسیده 
اســت. تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی در حال بهره برداری 
تا پایان خرداد ســال قبل معادل ۸۲۹ مورد بوده است.تعداد 
واحدهــای صنعتی به بهره برداری رســیده در شــهرک ها و 
نواحی صنعتی نیز تا پایان خرداد ســال گذشــته ۴۸ هزار و 
۱۲ واحد بوده که در مقایســه با ۴۹ هــزار و ۵۲۹ واحد به 
بهره برداری رســیده تا پایان فصل اول امســال، حدود ۳.۲ 
درصد افزایش داشته است.همچنین آمارها نشان می دهد در 
مجموع تا پایان خرداد سال گذشته ۹۶۲ هزار و ۲۴۳ نفر در 
واحدهایی که در شــهرک ها و نواحی صنعتی به بهره برداری 
رسیدند مشغول به کار بودند که نسبت به اشتغال ۹۸۷ هزار 
و ۷۵۰ نفر تا پایان ســال سه ماهه امســال در این واحدها، 
حدود ۲.۶ درصد افزایش داشته است.البته نتیجه طرح پایش 
واحدهــای صنعتی غیرفعال نشــان می دهد که  در بین کل 
واحدهای صنعتی، ۱۲ هزار و ۶۷ واحد راکد، شــامل ۶۸۱۴ 
واحد در داخل شــهرک ها و نواحــی صنعتی و ۵۲۵۳ واحد 
در خــارج از آن ها وجود دارد کــه ۶۲ درصد آن ها از طریق 
شیوه های فنی بازفعال سازی، امکان راه اندازی مجدد دارند و 
در صورت تحقق آن، بیش از ۱۶۷ هزار فرصت شغلی جدید 
ایجاد خواهد شد و ســازمان صنایع کوچک نیز ساالنه برای 
احیای تعدادی از این  واحدها برنامه ریزی می کند. همچنین 
بر اســاس اعالم مدیران بنگاه های اقتصادی راکد، ۴۴ درصد 
از واحدهای غیرفعال مشــکل کمبــود نقدینگی، ۱۶ درصد 
مشــکل نبود تقاضا و بازار، ۱۱ درصد مشــکل کمبود مواد 
اولیه، ۱۰ درصد مشــکل فرســودگی ماشین آالت، ۹ درصد 
مشکالت حقوقی با سازمان ها و دستگاه ها، ۸ درصد مشکالت 
زیرساختی و ۲ درصد مشکالت مالکیتی و سهامداری دارند.

با حضور وزیر اقتصاد؛

»عرضه خودرو در بورس« آغاز شد
وزیر اقتصاد در مراسم افتتاح عرضه خودرو در بورس کاال گفت: 
تاالر امالک و مســتغالت در ماه های آینده راه اندازی می شود 
تا زمینــه را برای نوع دیگری از تعامالت اقتصادی ایجاد کند.به 
گزارش ایلنا، سید احسان خاندوزی چهارشنبه ۲۶ مرداد در آئین 
افتتاح عرضه خودرو در بورس کاال گفت: برخالف برخی تحلیل ها 
و فضاســازی هایی که در عرصه رسانه ای کشور در خصوص بی 
برنامه بودن دولت در عرصه اقتصادی صورت می گیرد، سلســله 
اقداماتی در ماه های گذشــته صورت گرفــت و همه این ها نخ 
تســبیحی اســت که عمل سیاســت گذاری اقتصادی را نشان 
می دهد و به این سمت حرکت می کنیم که رانت را از تجارت و 
توزیع پاک کنیم.وی با بیان اینکه سیاست اصالح رایانه ای که در 
اردیبهشت صورت گرفت، در این مسیر معنا می شود عنوان کرد: 
در موضوع خودرو جریان های متعددی خوش نداشتند و ندارند 
که فرآیند تجارت و توزیع این دســت از کاالها را به شکل کاماًل 
شــفاف و رقابتی ادامه دهیم، اما با فراز و نشــیبی موفق شدیم 
به عنوان دســتور کار عملی محقــق کنیم و از این منظر خیلی 
خوشــحالم که امروز این اتفاق مبارک رخ داده است.وی عنوان 
کرد: علی رغم اینکه بورس کاال را به عنوان یکی از بســترهای 
رکنی و نه تشــریفاتی و تزئینی نظام تجارت و توزیع باور داریم، 
اما به این قائلم که این بورس کاال نیازمند عناصر نهادی مکملی 
اســت که بتوانیم بخشــی از تصمیم های دســتوری یک سویه 
مقامات رسمی وزارتی کشور را در قالب تنظیم گری های سازگار 
با بازار در کنار ســاز و کار بــورس کاال در نظر بگیریم.خاندوزی 
گفت: از این جهت بورس کاال به نسبت سال های گذشته مسیر 
رشــد را طی می کند؛ به طوری که در حال حاضر محصول هایی 
همچون ســنگ آهن، شیشه، ســیمان و زعفران در بورس کاال 
معامله می شــود و این بورس کاال منطق شــفافیت ساز خود را 
تعمیم می دهد و در جریانات مقاوم کننده داخلی غلبه می کند.

وی اظهار کرد: صنعت خودرو جزو صنایعی است که متأسفانه در 
دهــه ۹۰ در مورد آن اهمال جدی صورت گرفت و خروجی های 
این صنعت هم از جهت شاخص های صنعت و هم از جهت رضایت 
اجتماعی وضعیت نامناسبی داشته که با ورود خودرو به بورس کاال 
یکی از این قفل ها تا حدی شکسته شده است.وزیر اقتصاد با بیان 
اینکه امروز مدیران خودروسازی، مشتریان، مسئوالن و نمایندگان 
از وضعیــت صنعت خودرو گریانند و امیدوارم که این دســت از 

اقدامات کمک کند که راه برون رفت از این وضعیت شکل بگیرد 
عنوان کرد: علی رغم اینکه الزام قانونی برای مطرح شدن عرضه 
خودرو در شــورای عالی بورس وجود نداشــت، ولی جمع بندی 
شورا به این سمت رفت که این گام برداشته شود رانت گسترده ای 
که به نام مردم در قرعه کشــی های کذایی در حال توزیع بود و 
نصیب دالل ها می شد به حداقل ممکن برسانیم.وی تصریح کرد: 
امیدواریــم این منطق کمک کند زیان ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی 

دو خودروساز ایرانی در سال های پیش رو کمتر شود و خطاهای 
سیاست گذاری نیز تکرار نشود.خاندوزی تصریح کرد: در این بین 
فقط خریداران و سهامداران نبود که متضرر شدند، بلکه این زیان 
خودش را به نهاد تأمین مالی کشــور همچون بانک ها نیز تسری 
داد و تحمیل کرد و از خالل فشاری که به شبکه بانکی وارد شد 
بخش زیادی از مردم دارند تاوان این سیاست غلط دهه ۹۰ راهم 
می پردازنــد.وی ادامه داد: همچنین عرضه خودرو در بورس کاال 
منافع متعددی برای مصرف کنندگان دارد، زیرا این گمان وجود 
داشــت مبنی بر اینکه ورود خودرو به بورس کاال فشار بیشتری 
به مصرف کنندگان وارد می کنــد و با قیمت های باالتر روزهای 
ســخت برای مردم شکل بگیرد شود، اما عرضه خودرو در بورس 
کاال نشــان داد که این امر صــورت نمی گیرد. این زمانی تکمیل 
می شود که بتوانیم تنظیم گری های الزم در حوزه توزیع و تجارت 
راهم رســماً به ســاز و کار بورس کاال متصل کنیم.وزیر اقتصاد 
و دارایی به معافیت مالیاتی گواهی ســپرده کاالیی اشاره کرد و 
گفت: با پیگیری وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی و سازمان بورس 
و اوراق بهادار بخشــنامه اخیر تصویب و مسئله مالیات بر ارزش 
افزوده گواهی ســپرده کاالیی حل شد و االن توپ در زمین بازار 
سرمایه است که ظرفیت های این بخشنامه با سرعت باالتری برای 
محصول های معدنی و صنعتی و بازارهای پر مخاطب پیش روی 
فعاالن اقتصــاد در بورس کاال ایجاد کند.وی ادامه داد: همچنین 
پیگیری هــای الزم در حال انجام اســت، در ماه های آینده تاالر 
امالک و مســتغالت راه اندازی شود که این امر می تواند که رانت 
و توزیع در اقتصاد را کاهش دهد و شــفاف کند و زمینه را برای 
نوع دیگری از تعامالت اقتصادی ایجاد کند و شهرداری تهران هم 
پیش قدم شــده از ظرفیت بورس کاال برای این بخش اســتفاده 
کند، لذا مولدســازی دارایی های دولت در حال انجام اســت و تا 

پایان امسال رسماً کلید زده می شود.

معاون دفتر صنایع خودروی وزارت صمت گفت: هم اکنون در حال تشــکیل ســاز و کاری هســتیم که متناســب با میزان تولید داخل تعرفه 
خودرو های وارداتی تعیین شــود.به گزارش خبرگزاری تســنیم، ابوالفضل خلخالی افزود: به طور نمونه اگر در خودرو های وارداتی، ۲۰ درصد 
داخلی سازی داشته باشیم ۳۲ درصد تعرفه به واردات آن تعلق می گیرد و اگر داخلی سازی به ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کند تعرفه واردات 
آن به ۲۰ درصد کاهش می یابدوی گفت: البته قیمت گذاری براســاس نظر سازمان حمایت صورت می گیرد، اما آیین نامه ای در دست تنظیم 
است تا معیار قیمت گذاری باشد که طبق آن رقابتی بودن محصوالت را می سنجیم.خلخالی افزود: براساس این آیین نامه برای هر کدام از این 
محصوالت رتبه رقابتی بودن را تخصیص می دهیم، این رقابتی بودن براســاس ســنجش میزان قیمت کنونی محصول با میزان قیمت محصول 
رقابتی در جهان خواهد بود.خلخالی اضافه کرد: به دنبال این هســتیم فضای حمایتی راکه برای خودروســاز ها ایجاد کرده ایم از بین ببریم تا 
خودروسازان ما بتوانند با دنیا رقابت کنند، براین اساس یک قیمت رقابتی برای هر محصول اعالم خواهد شد و میزان رقابتی بودن این محصوالت در مقایسه با قیمت رقابتی بازار های جهانی 
سنجیده می شود.معاون دفتر صنایع خودروی وزارت صمت گفت: همچنین به اجزای تشکیل دهنده قیمت یک محصول توجه ویژه ای خواهیم داشت. در این بین قیمت اعالمی توسط بنگاه 
از حیث رقابتی، بررســی و مشــخص خواهد شد که آیا قیمت رقابتی است یا خیر؟ و اگر رقابتی است در چه رتبه ای قرار دارد؟خلخالی افزود: اگر محصولی رتبه رقابتی پایین داشته باشد باید 
از خط تولید خارج شــود و یا اصالحاتی صورت گیرد تا به قیمت رقابتی برســد در واقع محصوالت تنها زمانی می توانند با توجه به قیمت اعالمی بنگاه در بازار عرضه شــوند که قیمت رقابتی 
داشته باشند.معاون دفتر صنایع خودروی وزارت صمت در پاسخ به علت باال بودن قیمت اولیه خودرو های مونتاژ در ایران در مقایسه با کشور های همسایه و کشور های سازنده آن گفت: بخشی 
از آن به دلیل تعرفه قیمتی اســت و بخشــی از آن نیز به دلیل میزان پایین تولید و غیراقتصادی اســت به همین دلیل باید در پلتفرم های مشترک در داخل کشور تولید انجام دهیم تا میزان 
تولید را به میزان اقتصادی برسانیم و برای تحقق این موضوع به دنبال هم افزایی از طریق ایجاد اتحاد های راهبردی میان تولید کنندگان خودرو در داخل کشور هستیم تا بر روی هزینه های 

سربار تأثیر بگذارد و شاهد تعدیل قیمت این نوع محصوالت باشیم.

سخنگوی وزارت صمت با اشــاره به برگزاری بازی های جام جهانی در قطر گفت: در همین 
راســتا خط مســتقیم حمل و نقل کشتیرانی میان دو کشــور برقرار و امکان مبادله پول از 
طریق غیربانکی فراهم شده است.به گزارش خبرگزاری فارس، امید قالیباف سخنگوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت گفت: به مناسبت برگزاری جام جهانی ۲۰۲۲، پنج نمایشگاه معرفی 

کاالهای ایرانی در زمینه های مواد غذایی، فرش و صنایع دســتی، مبلمان و لوســتر، دکوراسیون، مصالح ساختمانی، پوشش و 
مد اسالمی، هتل داری و کترینگ و خدمات فنی و مهندسی طی مهرماه سال جاری در دوحه با مجوز و نظارت سازمان توسعه 
تجارت ایران توســط شرکت نمایشــگاه های بین المللی ایران، با همکاری مرکز تجاری، سفارت و رایزنی بازرگانی ایران برگزار 
می شــود. همچنین مقرر است یک نمایشگاه فرش و صنایع دســتی نیز توسط وزارت میراث فرهنگی و گردشگری همزمان با 
جام جهانی در قطر برگزار شود. سخنگوی وزارت صمت بیان داشت: در همین راستا خط مستقیم حمل و نقل کشتیرانی میان 
۲ کشــور برقرار و امکان مبادله پول از طریق غیربانکی فراهم شــده است. قالیباف افزود: در جریان این نمایشگاه ها مقرر است 
عالوه بر معرفی کاالهای صادراتی ایران به تجار قطری، جلسات و نشست های تجاری میان تجار دو کشور برگزار شود. سخنگوی 
وزارت صمت افزود: ســازمان توســعه تجارت ایران به منظور تسهیل صادرات به قطر در ایام قبل، همزمان و بعد از جام جهانی 
مذکــور اقدام به اخذ مجوزهــای الزم جهت معافیت ۷۰ درصد کاالهای صادراتی مذکور به قطر از تعهدات ارزی صادرکنندگان 

به مدت ۶ ماه کرده است.

 بین ایران و قطرتصمیمات جدید برای تغییر تعرفه واردات خودرو در راه است

امکان مبادله پول از طریق غیر بانکی

آگهی اصالحی
پیرو نامه ارسالی شماره 116/578/1401/813 مورخ 1401/5/8 چاپ 
آگهی روزنامه به شــماره 1507/109 مورخ 1401/5/23 و برابر رای 
صادره هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان 
های فاقد ســند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
دیوانــدره و رای اصالحی 1401/865 مورخ 1401/5/19 و کالســه 
140160332007000009 آقای عبداهلل شــکر اللهی فرزند امین به 
شماره ملی 3859631731 نسبت به ششدانگ عرصه یک قطعه زمین 
زراعتی دیم به مشــهوریت محلی سه کانیان به مساحت 35788 متر 
مربع به شماره پالک  210 فرعی از 71 اصلی واقع در بخش 13 قریه 
ینگی ارخ خریداری ازسند زراعی 4660-1351/7/30 انتقالی به امین 
شکر اللهی 2- رای اصالحی 1401/867 مورخ 1401/5/19 و کالسه 
140160332007000012 آقای عبداهلل شــکر اللهی فرزند امین به 
شماره ملی 3859631731 نسبت به ششدانگ عرصه یک قطعه زمین 
زراعتی دیم به مشهوریت محلی بان برون به مساحت 40774/38 متر 
مربع به شماره پالک  211 فرعی از 71 اصلی واقع در بخش 13 قریه 
ینگی ارخ خریداری از سند زراعی شماره 4660-1351/7/30 انتقالی 
به آقای امین شکر اللهی.در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشد میتوانند از تاریخ انتشار آگهی به 
مدت 2 ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع 

قضایب تقدیم و رسید آن را به این اداره تحویل نمایند. 
جعفر برزگر ، رییس ثبت اسناد و امالک دیواندره



6روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران شنبه 29 مرداد 1401  22 محرم 1444  20 آگوست 2022بازار مالی

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad 4978  8 صفحه    سال هفد              هم    شماره

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

گزیده خبر

 رشد اقتصادی اتحادیه اروپا انتظارات 
را برآورده نکرد

رشد تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا کمتر از انتظارات در سه ماهه دوم بود.
به گزارش ایســنا و به نقل از اکونومیک، بر اســاس برآورد فوری سازمان آماری 
اتحادیه اروپا، تولید ناخالص داخلی )GDP( اتحادیه اروپا در سه ماهه دوم امسال 
نسبت به سه ماهه قبل ۰.۶ درصد افزایش یافت اما این رقم کمتر از پیش بینی 
بازار برای رشــد ۰.۷ درصدی است.یورواستات می گوید: تولید ناخالص داخلی 
اتحادیــه اروپــا در دوره آوریل تا ماه ژوئن چهار درصد افزایش یافته اســت.اما 
در میان کشــورهای عضو اتحادیه اروپا بر اساس داده های موجود، هلند با ۲.۶ 
درصد در مقایســه با ســه ماهه قبل، باالترین افزایش را داشته است. بر اساس 
ایــن آمار پس از هلنــد، رومانی )۲.۱ درصد( و ســوئد )۱.۴ درصد( قرار دارند.

آلمان، بزرگترین اقتصاد اروپا رشــد صفر درصدی در ســه ماهه دوم ثبت کرد 
و رکود داشت.

ضرر ۱۷۴ میلیارد دالری بزرگترین صندوق 
سرمایه گذاری جهان

مدیریت ســرمایه گذاری بانــک مرکزی نروژ، نورگــس )NBIM( اعالم کرد که 
صندوق ثروت دولتی نروژ، بزرگترین صندوق سرمایه گذاری در جهان، بزرگترین 
زیــان خود را به میزان ۱.۶۸ تریلیون کرون نــروژ )۱۷۴ میلیارد دالر( در نیمه 
اول سال ۲۰۲۲ به ثبت رساند.به گزارش ایسنا و به نقل از اکونومیک، بر اساس 
گزارش بانک نورگس که به افزایش نرخ بهره، تورم باال همچنین حضور روسیه 
در اوکراین اشــاره می کند، صندوق مســتقر در اســلو از ژانویه تا ژوئن بازدهی 
منفــی ۱۴.۴ درصــدی ثبت کرده اســت.نیکوالی تانگن - مدیــر عامل بانک 
نورگس گفــت: »بازار با افزایش نرخ بهره، تورم باال و جنگ در اروپا مشــخص 
شده است«.این صندوق ۱۷ درصد در سرمایه گذاری های سهام، ۱۳.۳ درصد در 
سرمایه گذاری های زیرساخت های انرژی های تجدیدپذیر ثبت  نشده و ۹.۳ درصد 
در ســرمایه گذاری های با درآمد ثابت از دست داد. این بازده ۱.۱۴ واحد درصد 
باالتر از بازده شــاخص بود.تانگن می گوید: ســهام فناوری با بازدهی منفی ۲۸ 
درصدی عملکرد ضعیفی داشته است.ارزش بازار این صندوق در پایان نیمه اول 

سال ۲۰۲۲ به میزان ۱۱.۶ تریلیون کرون )۱.۳ تریلیون دالر( بود

افزایش نرخ بهره آمریکا ادامه دارد؟
فدرال رزرو به افزایش نرخ بهره ادامه خواهد داد تا زمانی که تورم کاهش یابد.به 
گزارش ایسنا و به نقل از ترکیش، بر اساس صورتجلسه روز چهارشنبه از آخرین 
جلســه فدرال رزرو مشخص شد که مقامات فدرال رزرو ایاالت متحده معتقدند 
افزایش نرخ بهره تا زمانی که تورم به میزان قابل توجهی کاهش یابد، مناســب 
است.دقایقی از نشســت ۲۶ تا ۲۷ جوالی نیز نشان داد، با توجه به اینکه تورم 
بسیار باالتر از هدف کمیته باقی مانده است، شرکت کنندگان در جلسه قضاوت 
کردند که حرکت به ســمت سیاستی محدودکننده برای برآورده کردن دستور 

قانونی کمیته برای ارتقای حداکثر اشتغال و ثبات قیمت ضروری است

در واکنش به نامه انتقادی برخی روسای سابق بانک مرکزی 
نسبت به طرح بانکداری:

رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس، 
روسای سابق بانک مرکزی را به 

مناظره دعوت کرد
تهران-ایرنــا- رئیس کمیته بانکی مجلس در واکنش به نامه 
انتقادی برخی روســای اسبق بانک مرکزی در انتقاد از طرح 
بانکداری جمهوری اسالمی اظهار داشت: در بین امضاکنندگان، 
نام افرادی هســتند که مجموعا بیش از بیست سال سکاندار 
نظام بانکی بوده و اتفاقا توسعه بی ضابطه بانکداری خصوصی در 
دوران بعضی از همین افراد اتفاق افتاده است.به گزارش ایرنا، 
محمدحسین حسین زاده بحرینی در واکنش به نامه تعدادی از 
روسای سابق بانک مرکزی در انتقاد از طرح بانکداری جمهوری 
اسالمی گفت: بسیاری از امضاکنندگان نامه توقف طرح بانک 
مرکزی در مجلس، مؤسســان و مدیران بانک های خصوصی 
هســتند و بانک های خصوصی )عمدتا( جزء قانون گریزترین 
نهادهای مالی کشــور، مهمترین عامل رشــد افسارگسیخته 
نقدینگی و به تعبیری ام المصائب اقتصاد ایران هستند.رئیس 
کمیته پولی و بانکی مجلس همچنین اظهار داشــت: در بین 
امضاکنندگان، نام افرادی مشاهده می شود که مجموعا بیش از 
بیست سال سکاندار نظام بانکی کشور بوده اند و اتفاقا توسعه 
بی ضابطه و غیرقانونی بانکداری خصوصی در دوران بعضی از 

همین رؤسای کل اتفاق افتاده است. 

 در 7 سال اخیر

آماری از خلق روزانه نقدینگی
مدیر کل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد اعالم کرد که در سه ماهه 
ابتدایی سال جاری روزانه حدود ۳ هزار میلیارد تومان نقدینگی تولید شده 
است.به گزارش ایسنا، قربان اسکندری در صفحه شخصی خود در توئیتر 
آماری از وضعیت روزانه تولید نقدینگی و تورم از ســال ۱۳۹۳ تا سه ماهه 
امســال اعالم کرد.بر اساس این گزارش، در سال ۱۳۹۳ روزانه ۰.۳۹ هزار 
میلیارد تومان نقدینگی تولید شــده و تورم در آن سال ۱۵.۶ درصد بوده 
است.  همچنین، در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ نیز حدود ۰.۶۴ هزار میلیارد 
تومان روزانه نقدینگی تولید شــده است.  البته، نرخ تورم در آن سال ها به 
ترتیب ۱۱.۹ و ۹ درصد بوده است.میزان تولید روزانه نقدینگی در سال های 
۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ نیز به ترتیب حدود ۰.۷۶ و ۰.۹۶ هزار میلیارد تومان بوده 
اســت. نرخ تورم در این دو ســال به ترتیب ۹.۶ و ۳۱.۲ درصد بوده است.  
تولید روزانه نقدینگی و نرخ تورم در سال ۱۳۹۸ به ۱ ۶. هزار میلیارد تومان 
و ۴۱.۲ درصد بوده است.  در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز نرخ تورم به ترتیب 
۳۸.۹ و ۴۰.۲ درصد بوده است.  میزان تولید روزانه نقدینگی در آن دو سال 
نیز به ترتیب ۲.۷ هزار میلیارد تومان و ۳.۷ هزار میلیارد تومان بوده است.  
بر اســاس گزارش مدیر کل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد، در سه 
ماهه ابتدایی سال جاری روزانه حدود ۳ هزار میلیارد تومان نقدینگی تولید 

شده و نرخ تورم نیز در این مدت ۳۹.۴ درصد بوده است.

صحابی، معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: پرداخت وام ازدواج امسال در مقایسه 
با ســال گذشته ۳۵ درصد رشد داشته است. تا امروز تسهیالت ازدواج برای ۳۶۴ هزار 
و ۵۸۰ نفر به مبلغ ۵۰۱ هزار میلیارد ریال پرداخت شــده است. همچنین تسهیالت 
فرزنــدآوری هم به تعداد ۲۶۵ هزار فقره و به میزان ۱۰۶ هزار میلیارد ریال از ســوی 
شــبکه بانکی به متقاضیات پرداخت شده است.به گزارش ایلنا از بانک مرکزی مهدی 
صحابی معاون اعتبارات بانک مرکزی در خصوص اقدامات اجرایی بانک ها برای اجرای 
قانون حمایت از خانواده در جوانی جمعیت گفت: قانون جوانی جمعیت دو تکلیف مهم، 
یکی در خصوص تســهیالت ازدواج و دیگری تســهیالت فرزندآوری را بر عهده بانک 
مرکزی گذاشته است. صحابی با اشاره به تکلیف قانون برای پرداخت تسهیالت ازدواج 
و فرزنــدآوری گفت: بانک مرکزی آیین نامه های مربوطه را همان ماه اول امســال به 
بانک ها ابالغ و سامانه ها و زیرساخت های  الزم را فراهم کرد تا پرداخت این تسهیالت 
در دســتور کار قرار گیرد.معاون اعتبارات بانک مرکزی در خصوص عملکرد شــبکه 
بانکی در راستای اجرای تکالیف قانونی این تسهیالت اظهار داشت:  تا امروز تسهیالت 
ازدواج برای ۳۶۴ هزار و ۵۸۰ نفر به مبلغ ۵۰۱ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است. 

همچنین تســهیالت فرزندآوری هم به تعداد ۲۶۵ هزار فقــره و به میزان ۱۰۶ هزار 
میلیارد ریال از سوی شبکه بانکی به متقاضیان پرداخت شده است. صحابی در خصوص 
پرداخت وام ودیعه مســکن نیز افزود: از ششم تیرماه امسال تا ۲۶ مرداد هم به بیش 
از ۲۸ هزار متقاضی به میزان ۱۷ هزار میلیارد ریال تسهیالت ودیعه مسکن پرداخت 
شده اســت.معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی افزود: مبلغ پرداخت تسهیالت ازدواج 
رشد ۳۵ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل داشته است، ضمن اینکه پرداخت 
تسهیالت فرزنداوری نیز به تکالیف شبکه بانکی افزوده شده است و علیرغم محدودیت 
منابع بانکی، بانک ها رســالت اجتماعی خود را در این زمینه انجام می دهند. وی در 
خصوص دریافت تضامین برای پرداخت تســهیالت و انتقاداتی که در این خصوص به 
شبکه بانکی وارد شده است، تصریح کرد: با برگزاری جلسات مختلف با کانون بانک های 
خصوصی و دولتی و همکاری شبکه بانکی بر انجام صحیح قانون مبنی بر اعتبارسنجی 
و دریافت یک ضامن از متقاضی تاکید شــده اســت و علی رغم وجود مشــکالتی در 
ابتدای سال در حال حاضر پرداخت تسهیالت با یک ضامن در اکثریت بانک ها انجام 
می شود. حسب دستور ریاست محترم بانک مرکزی، پس از تشکیل و تکمیل پرونده 

زمان پرداخت تسهیالت نباید بیشتر از ۱۰ روز 
شود. معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: 
اگر متقاضیان دریافت تسهیالت با مشکلی در 
خصوص پرداخت تسهیالت روبه رو شدند، می 
توانند شکایات خود را با سامانه ارتباط مردمی 
و سامانه ثبت شکایات و تقاضای بانک مرکزی 
مطــرح کنند. صحابی همچنیــن در خصوص 
پرداخت وام ودیعه مســکن برای خانواده های 

فاقد مسکن دارای فرزند سوم از سال ۱۳۳۹ نیز افزود: در متن قانون به خانوارهای فاقد 
مسکن اشاره شده است و سیستم بانکی ما امروز این قابلیت تشخیص اینکه متقاضی 
دارای مسکن یا فاقد مسکن است را ندارد و به استعالم از سامانه سمات مبنی بر عدم 
وجود تسهیالت مسکن و جعاله فعال متقاضی اکتفا می کنند. مقرر شده است وزارت 
راه و شهرســازی پیوندی را برای شعب ۶ بانک پرداخت کننده این تسهیالت فراهم 
کند که با استعالم در خصوص وضعیت مسکن متقاضی نسبت به پرداخت اقدام کند 
که تاکنون این امکان از ســوی وزارتخانه فراهم نشــده است.  با این وجود از ۶ بانک 
پرداخت کننده این تسهیالت خواسته ایم که تا زمانی برقراری ارتباط با سلمانه وزارت 
راه و شهرسازی به استعالم از سامانه سمات اکتفا و موضوع را در دستور کار قرار دهند.

افزایش ۳۵ درصدی پرداخت وام ازدواج در سال جاری
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گزیده خبر

واشنگتن آماده ارائه کمک امنیتی ۸۰۰ 
میلیون دالری دیگری به اوکراین است

سه منبع مطلع اعالم کردند، دولت بایدن آماده است تا حدود ۸۰۰ میلیون 
دالر دیگر کمک نظامی و امنیتی دیگر بــه اوکراین بدهد و امروز )جمعه( 
آن را اعالم می کند.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، این منابع 
مطلع اعالم کردند، جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا از اختیارات ســمت 
خود برای ارســال کمک های نظامی به واسطه »اختیارات برداشت ریاست 
جمهوری« اســتفاده می کند که به وی این امکان را می دهد تا اجازه انتقال 
تسلیحات اضافی از انبار تسلیحات ایاالت متحده را صادر کند.این سه منبع 
مطلع که خواستند نامشان فاش نشــود همچنین گفتند، خبر ارسال این 
کمک نظامی از سوی دولت بایدن در روزهای آتی اعالم می شود و همچنین 
اعالم کردند که ممکن است ارزش این بسته های تسلیحاتی پیش از اعالم، 
تغییر کند.کاخ سفید هنوز در این باره اظهارنظری نکرده است.از آغاز حمله 
نظامی روســیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ واشنگتن میلیاردها دالر کمک 

امنیتی به دولت کی یف داده است.

 استقرار سه جنگنده میگ-۳۱ روسیه 
در مرز لیتوانی و لهستان

تهران-ایرنا- مسکو سه فروند جنگنده میگ-۳۱ مجهز به موشک های مافوق 
صــوت را در کالینینگراد واقع در منطقه بالتیک و در نزدیکی مرز لیتوانی و 
لهستان مستقر کرده است.به گزارش صبح جمعه ایرنا از الجزیره، وزارت دفاع 
روسیه اعالم کرد که جنگنده های مجهز به موشک های هوا به زمین جدید 
کینژال به عنوان »تمهیدات بیشــتر بازدارندگی راهبردی« در پایگاه هوایی 
چکالوفسک مستقر شــده اند. لیتوانی ماه گذشته اقدام به ممنوعیت ریلی 
ترانزیت کاالیی روسیه به منطقه کالینینگراد را اجرایی کرد و با محکومیت از 
سوی کرملین نیز مواجه شد. اما در مرداد ماه این ممنوعیت ریلی را لغو کرد. 
مقام های لیتوانی ترانزیت کاالهایی را که توســط اتحادیه اروپا تحریم شده 
است از طریق خاک این کشور که شامل تنها مسیر ریلی بین خاک روسیه 
و منطقه کالینینگراد اســت، از ۲۸ خردادمــاه ۱۴۰۱ ممنوع کرده بودند. 
در همیــن حال کاخ کرملین نیــز ۳۰ خردادماه در بیانیه ای ضمن محکوم 
کردن تصمیم لیتوانی در ممنوعیت ترانزیت کاالها به کالینینگراد این اقدام 
را بی ســابقه خواند و اعالم کرد مســکو به زودی آن را تالفی خواهد کرد. 
کالینینگراد بخشی از خاک روسیه است که بین کشورهای لهستان و لیتوانی 
واقع شده است و کاالهای مورد نیاز و گاز آن از خاک لیتوانی تامین می شود. 
کالینینگراد که مقر ناوگان دریای بالتیک روســیه اســت، در آوریل ۱۹۴۵ 
توسط ارتش سرخ از آلمان نازی اشغال و پس از جنگ جهانی دوم به اتحاد 
جماهیر شوروی واگذار شد. سالح مافوق صوت از قابلیت حرکت با سرعت ۹ 
برابر سرعت صوت برخوردار است و روسیه سال گذشته، پرتاب های آزمایشی 

زیرُکن را از کشتی های جنگی و زیردریایی ها انجام داده است.

نیروگاه هسته ای زاپوریژیای اوکراین بار 
دیگر مورد حمله قرار گرفت

تهران-ایرنــا- مقامات محلی در اوکراین از گلوله باران مجدد مناطق اطراف 
نیروگاه زاپوریژیا که بزرگ ترین نیروگاه هســته ای اروپا محســوب می شود 
خبر دادند.به گزارش ایرنا از »اسپوتنیک« والدیمیر روگوف یکی از اعضای 
شورای منطقه ای زاپوریژیا، گفت که نیروهای اوکراین در ساعات پایانی روز 
پنجشنبه، با استفاده از توپخانه سنگین، اقدام به گلوله باران شهر انرگودار، 
واقع در نزدیکی نیروگاه هســته ای زاپوریژیا کردند. وی گفت: شبه نظامیان 
زلنسکی از ساعت ۲۲:۵۰ پنجشنبه شب )به وقت محلی( با توپخانه سنگین 
بر روی شــهر انرگودار آتش گشــودند. مقامات این شهر با تایید گزارش ها 
در خصوص گلوله باران، از ســاکنان محلی خواســتند به مکان امن بروند. 
به گزارش ایرنا، کی یف، مســکو را که نیروهایش در ماه مارس این نیروگاه 
هسته ای را اشغال کردند، متهم کرده که از آن به عنوان سپری مقابل اهداف 
اوکراینی استفاده می کند. روسیه نیز به نوبه خود اوکراین را متهم به موشک 
پراکنی به این نیروگاه می کند. روســیه امروز اعــالم کرد احتمال دارد این 
بزرگترین نیروگاه اتمی اروپا را تعطیل کند؛ اقدامی که کی یف از آن به عنوان 
خطــر فزاینده یک بحران اتمی یاد می کند.به گزارش ایرنا، آنتونیو گوترش 
دبیرکل سازمان ملل در هفته گذاشته از طرفین جنگ اوکراین خواست تا بر 
سر ایجاد یک »منطقه امن« در اطراف نیروگاه هسته ای زاپوریژیا که نگرانی 

جهانی را برانگیخته، توافق کنند. 

تاکید سازمان جهانی بهداشت بر مقابله 
جدی با کرونا

تهران-ایرنا- سازمان جهانی بهداشــت در آخرین گزارش خود درباره انتشار 
ویروس کرونا اعالم کرد، هنوز شــیوع این ویروس پایان نیافته و کشورها باید 
به طور جدی با آن برخورد کنند.به گزارش ایرنا به نقل از ای بی سی، سازمان 
جهانی بهداشت روز پنجشنبه در گزارشی اعالم کرد که موارد جدید مبتال به 
ویروس کرونا در جهان تا هفته گذشــته به میزان یک سوم و میزان مرگ و 
میر نیز ۶درصد کاهش یافته ولی هنوز شمار مبتالیان در بخش هایی از قاره 
آسیا باال رفته است.این سازمان افزود، طبق آخرین آمارهای هفته گذشته ۵.۴ 
میلیون نفر به ویروس کرونا مبتال هســتند که این میزان نسبت به دو هفته 
گذشته ۲۴درصد کاهش داشته است. در قاره آفریقا، اروپا و خاورمیانه ویروس 
کرونا ۴۰درصد کاهش داشــته ولی میزان مرگ و میر در نقاطی از شــرقی 
آسیا و منطقه غرب اقیانوسیه ۳۱درصد افزایش داشته است.تدروس آدهانوم 
گبریسوس مدیرکل ســازمان جهانی بهداشت روز چهارشنبه گفت: مرگ و 
میر ناشــی از ویروس کرونا در ماه گذشته ۳۵ درصد افزایش یافته است. وی 
خاطرنشان کرد که در هفته گذشته ۱۵هزار مورد مرگ و میر ناشی از ویروس 
کرونا گزارش شــده است.گبریسوس افزود: ۱۵هزار مورد مرگ و میر در یک 
هفته کاماًل غیرقابل قبول است چون همه ابزارهای جلوگیری از ویروس مثل 

واکسن و تدابیر بهداشتی در اختیار همه کشورها وجود دارد. 

شیوع تب خوکی افریقایی در کره جنوبی
پکن - ایرنا - دولت کره جنوبی روز جمعه با تایید دومین مورد از شیوع تب 
خوکی آفریقایی در این کشور، اعالم کرد فعالیت مزارع خوک را به مدت ۴۸ 
ساعت به حال تعلیق در می آورد.به گزارش روز جمعه ایرنا از یونهاپ، وزارت 
کشــاورزی کره جنوبی روز جمعه دومین مورد ابتال به تب خوکی آفریقایی 
را دراین کشور گزارش کرده است.بر اساس این گزارش، مقامات کره جنوبی 
بیش از ۵ هزار راس خوک را اســتان گانگون در شرق کره شمالی را معدوم 
کردند.تب خوکی آفریقایی بیماری بســیار مسری است که بر خوک و گراز 

وحشی تأثیر می گذارد این بیماری با انسان مشترک نیست.

مخالفت پاپ با ادامه تحقیق در باره عضو برجسته واتیکان
تهران - ایرنا - پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان با تحقیق رسمی در باره پرونده تجاوز برای کاردینال کانادایی مارک اوئلت از مقام های 
برجسته واتیکان مخالفت کرد.به گزارش روز جمعه ایرنا از تارنمای یاهونیوز؛ واتیکان با ادامه تحقیق در باره تجاوز این کشیش ۷۸ ساله به یک 
زن در سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۰ هنگامی که اسقف کبک بود، در پی بی اساس اعالن شدن نتیجه تحقیق، مخالفت کرده است.کوئلت ریاست 
مجمعی از اســقف ها را برعهده دارد که از مهم ترین مقام ها در دولت واتیکان به شــمار می رود.دادخواست مدنی علیه کوئلت که دیوان عالی 
کبک در ماه مه به ادامه آن رای داد، یکی از ۱۰۱ ادعا و شکایت شهروندانی است که مدعی هستند از ۱۹۴۰ تاکنون مورد تجاوز اعضای روحانی یا کارکنان کلیسا قرار گرفته 
اند.پاپ فرانسیس رهبر واتیکان اوایل مرداد ماه در پی بازگشت از سفر کانادا، از کلیسای کاتولیک خواست که مسئولیت خود را برای نهادهایی بپذیرد که با کودکان بدرفتاری 
و برای پاکسازی فرهنگ بومیان تالش کرده اند.پیشینه های تاریخی نشان می دهد که در این دوره بیش از ۱۵۰ هزار کودک بومی که از خانواده هایشان جدا شده و در این 
مدارس اسکان داده شده بودند، به علت سخن گفتن به زبان های بومی، مورد ضرب و شتم و بدرفتاری قرار می گرفته اند و با بسیاری از آنان بدرفتاری و از آنها سوء استفاده 
جنسی شده است، به گونه ای که هیات )کمیسیون( حقیقت و آشتی کانادا آن را »نسل کشی فرهنگی« خوانده است.پاپ در سخنرانی هفتگی خود در باره دیدار اخیر از کانادا 
که طی آن در اقدامی تاریخی از نقش کلیســا در مدارس دولتی این کشــور در دوره ۱۸۷۰ تا ۱۹۹۶ پوزش خواست و شنیدن شرح درد و رنج بازماندگان عملکردهای مدارس 

شبانه روزی وابسته به کلیسای کاتولیک را که با کودکان بومیان کانادا بدرفتاری می کرده اند، مانند سیلی بر صورت خود توصیف کرد.

آمریکا:

 با اسرائیل درباره برجام اختالفات تاکتیکی داریم
نیویورک – ایرنا- ســخنگوی وزارت خارجــه آمریکا در پی 
افزایش تحرکات سران رژیم صهیونیستی در آستانه رسیدن 
مذاکرات رفع تحریم هــا به خط پایان که در انتظار تصمیم 
سیاســی واشنگتن اســت، اعالم کرد کشــورش با شرکای 
اسرائیلی خود درباره برجام اختالفات تاکتیکی دارد.ند پرایس 
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا عصر پنجشنبه به وقت محلی 
در پاسخ به سوالی درباره ارسال پیام یائیر الپید نخست وزیر 
موقت رژیم صهیونیستی به کاخ سفید گفت: شکی نیست که 
ما با شرکای اسرائیلی خود در مورد برجام اختالفات تاکتیکی 
داریم. اما در مورد هدف کلی برجام، با یکدیگر همســو و هم 
نظر هســتیم و معتقدیم که ایران هیچگاه نباید به ســالح 
هسته ای دست یابد.این مقام وزارت خارجه آمریکا در تداوم 
ادعاهای آمریکا ادامه داد: دیپلماسی پیرامون بازگشت متقابل 
به پایبندی به برجام موثرترین وســیله برای دستیابی به این 
هدف اســت.وی مدعی شد اگر بتوانیم به پایبندی مشترک 
به برجام بازگردیم، ایران نخواهد توانســت به ســالح هسته 
ای دســت یابد.وی همچنین اضافه کرد: بررسی ما در مورد 
نظرات ایران درباره پیشنهاد اتحادیه اروپا همچنان ادامه دارد 
و پاســخ خود را به صورت مســتقیم و خصوصی به اتحادیه 
اروپا اعالم خواهیم کرد.ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا در 
پاســخ به سوالی درباره تماس های کشــور عمان با مقامات 

ایــران و آمریکا نیز گفت که عمان نقش مهمی در مذاکرات 
بازگشت به پایبندی به برجام ایفا کرده است.این مقام وزارت 
خارجه آمریکا از نقش عمان در تسهیل مذاکرات و نیز موضوع 

زندانیان دو تابعیتی قدردانی کرد .به گزارش ایرنا، ســه روز 
از ارائه پاســخ مکتوب ایران به متن پیشنهادی اتحادیه اروپا 
می گذرد و دولت جو بایدن به رغم ادعای رویکرد دیپلماسی 

در قبال ایران و تالش برای بازگشــت بــه برجام، همچنان 
ســرگرم مطالعه نظرات مطرح شــده است.شــبکه خبری 
بلومبرگ به نقل از یک دیپلمات اروپایی آشــنا به مذاکرات 
وین که در تماس با مقامات آمریکایی اســت، گزارش داد که 
اتحادیه اروپا پاســخ ایران به طرح احیای توافق هسته ای را 
»سازنده« می داند.این شــبکه خبری افزود که این اظهارات 
نخستین نشــانه مثبت درباره موضع ایران بشمار می رود که 
به طور رسمی پاسخ خود را ارائه کرده است. مقام اروپایی که 
خواست تا نامش فاش نشود، گفته است که پاسخ های ایران 
به طرح اروپا نیازمند مطالعه اســت و دیگر طرف های درگیر 
در مذاکرات از جمله آمریکا، چین و روسیه نیز باید درباره آن 
نظر دهند.همچنین میخائیل اولیانوف ســفیر و نماینده دائم 
روسیه نزد سازمان های بین المللی مستقر در وین که ریاست 
کشــورش در مذاکرات رفع تحریم ها را برعهده دارد تصریح 
کرده اســت که پیشــنهادات ایران به اتحادیه اروپا و آمریکا 
بسیار حرفه ای و منطقی است و اکنون توپ در زمین آمریکا 
می باشد.اولیانوف در خصوص مساله تحقیقات پادمانی آژانس 
بین المللی انرژی هسته ای در ایران هم گفت: به نظر می رسد 
این مسائل حل شده  است. وی ادامه داد: ما راه حل خوب در 
اختیار داریم که با همکاری ســه کشور اروپای روسیه و سایر 

کشورها بدست آمده است.

تهران- ایرنا- جوسپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعالم کرد که جنگ در اوکراین اروپا را در شرایط بسیار خطرناکی قرار داده است.به گزارش روز جمعه ایرنا از آسوشیتد پرس، بورل گفت: ما در زمان 
حساسی برای اروپا قرار داریم. پس از حمله روسیه به اوکراین ما با لحظه ای نگران کننده و بسیار خطرناک در اروپا مواجه شده ایم و اکنون زمانی برای افزایش تنش نیست. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در 
بخش دیگری از اظهارات خود افزود: رهبران صربستان و کوزوو روز پنجشنبه در دستیابی به توافقی برای حل مسائل دیرینه مرزی که تنش ها را در بالکان افزایش داده و بر بی ثباتی اروپا در طول جنگ اوکراین افزوده 
است، ناکام ماندند. الکساندر ووچیچ رئیس جمهور صربستان و آلبین کورتی نخست وزیر کوزوو در جریان دیداری که به گفته دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا »در وضعیت مدیریت بحران« صورت گرفت، روز پنجشنبه در 
بروکسل با یکدیگر گفت  وگو کردند. به گزارش ایرنا، تنش ها بین بلگراد و پریشتینا در اواخر ماه جوالی پس از اجرای قانونی در کوزوو باال گرفت. این قانون داشتن کارت شناسایی و پالک خودرو برای ساکنین صرب خود را اجباری اعالم کرده است. کوزوو 
کشوری کوچک محصور در خشکی بالکان، تقریبا یک دهه پس از قیام چریکی علیه حکومت بلگراد در سال ۲۰۰۸ از صربستان استقالل یافت. صرب ها پنج درصد از جمعیت ۱. ۸ میلیونی کوزوو را که ۹۰ درصد آن آلبانیایی نژاد هستند، تشکیل می دهند 
که حدود پنج هزار نفر آن ها در شمال کوزوو، نزدیک مرز با صربستان زندگی می کنند. چهار هزار نفر باقی مانده ساکن جنوب رودخانه ایبار از پالک های خودرویی صادر شده دولت کوزوو استفاده می کنند. صربستان افزایش هرگونه تنش و درگیری با 

کوزوو را تکذیب و پریشتینا را به پایمال کردن حقوق اقلیت صرب متهم می کند.

بورل: 

جنگ در اوکراین اروپا را در شرایط بسیار خطرناکی قرار داده است

ضارب سلمان رشدی: 
با ایران ارتباط نداشتم

تهران-ایرنا- ضارب سلمان رشدی نویسنده 
مرتد کتاب آیات شیطانی در مصاحبه با یک 
رسانه آمریکایی اعالم کرد که با ایران ارتباط 
نداشته اســت.به گزارش ایرنا از »نیویورک 
پست«، هادی مطر پنجشــنبه در مصاحبه 
با این نشــریه در مورد ادعاهای ارتباط وی 
با ایــران گفت: به آیــت اهلل روح اهلل خمینی 
)ره( احتــرام می گذارم اما نمی توانم بگویم از فتــوای او الهام گرفته ام. این 
درحالی است که پلیس آمریکا نیز اعالم کرده است مطر در این حمله کامال 
انفرادی عمل کرده اســت. رسانه های آمریکایی خبر داده اند که مطر لبنانی 
تبار در کالیفرنیا به دنیا آمده و اخیراً به ایالت نیوجرســی نقل مکان کرده 
بود.  به گفته دادســتان، مطر ۲۴ ساله در جریان حمله هدفمند و از پیش 
برنامه ریزی شده به رشدی، ۱۰ ضربه چاقو به وی وارد کرده است. سی ان 
ان پیشــتر خبر داده بود که یک مقام حزب اهلل که خواست نامش محفوظ 
بماند، در پاســخ به پرسش این شــبکه آمریکایی درباره اینکه آیا حزب اهلل 
اطالعاتی درباره عامل حمله به نویســنده مرتد کتاب آیات شــیطانی دارد 
یــا خیر؟ گفت: در مورد این موضوع غیر از آنچه در رســانه ها آمده چیزی 
نمی دانیــم و در نتیجه نظری نداریم.دفتر دادســتانی ناحیه چاتائوکا ایالت 
نیویورک )چهارشنبه( اعالم کرده بود که مطر به تالش برای قتل متهم شده 
و بدون مجوز تودیع وثیقه در بازداشتگاه به سر می برد. از سوی دیگر نزدیکان 
رشدی خبر داده اند که وی دیگر به دستگاه تنفس مصنوعی وصل نیست و 
می تواند صحبت کند. پیشــتر اعالم شده بود که در نتیجه حمله اخیر، کبد 
و اعصاب یکی از دستان نویسنده کتاب آیات شیطانی آسیب دیده و ممکن 

است یکی از چشمان خود را از دست بدهد.

ابراز نگرانی دبیرکل سازمان ملل از 
وضعیت نیروگاه هسته ای اوکراین

تهران- ایرنا- دبیرکل سازمان ملل متحد که 
به اوکراین سفر کرده است، روز پنجشنبه از 
وضعیت بزرگترین نیروگاه هسته ای اروپا در 
اوکراین و گلوله باران آن ابراز نگرانی کرد.به 
گزارش بامــداد جمعه ایرنا از رویترز، آنتونیو 
گوترش پس از گفت وگو با ولودیمیر زلنسکی 
رئیس جمهور اوکراین در شــهر لویو در غرب 
اوکرایــن به خبرنگاران گفت: تجهیزات و نیروهــای نظامی باید از نیروگاه 
زاپوریژیا خارج شوند. وی تاکید کرد: این تاسیسات نباید در عملیات نظامی 
مورد استفاده قرار گیرند. استفاده غیرنظامی از نیروگاه هسته ای زاپوریژیا باید 
احیا شود و تضمین امنیت اطراف آن ضروری است. رئیس جمهور اوکراین 
نیز در کانال خود در شبکه اجتماعی تلگرام نوشت: در دیدار با گوترش توجه 
ویژه ای به باج خواهی روســیه در نیروگاه هسته ای زاپوریژیا شد. وی ادامه 
داد، این اقدامات عمدی از ســوی متجــاوز می تواند پیامدهای فاجعه باری 
برای جامعه جهانی در پی داشــته باشد. بنابراین سازمان ملل باید از ایمنی 
این نیروگاه هســته ای اطمینان حاصل کرده و برای آزادسازی آن از دست 
نیروهای روس تالش کند. کی یف مسکو را که نیروهایش در ماه مارس این 
نیروگاه هسته ای را اشغال کردند، متهم کرده که از آن به عنوان سپری مقابل 
اهداف اوکراینی استفاده می کند. روسیه نیز به نوبه خود اوکراین را متهم به 
موشک پراکنی به این نیروگاه می کند. روسیه امروز اعالم کرد احتمال دارد 
این بزرگترین نیروگاه اتمی اروپا را تعطیل کند؛ اقدامی که کی یف از آن به 

عنوان خطر فزاینده یک بحران اتمی یاد می کند. 

پس از اظهــارات رئیس جمهوری کره 
جنوبی مبنی بر اینکه کشورش مایل 
اســت در ازای خلع ســالح هسته ای 
کــره شــمالی، به این کشــور کمک 
اقتصــادی کند، خواهــر کیم جونگ 
اون گفت که این رئیس جمهور »باید 
دهان خود را ببندد.«به گزارش ایسنا، 
به نقل از خبرگــزاری رویترز، کیم یو 
جونگ، خواهر رهبر کره شمالی طی 
بیانیه ای که توسط خبرگزاری رسمی 
کره شــمالی )KCNA( منتشــر شد، 
عنوان داشت: »بهتر بود که یون سوک 
یول، رئیس جمهــوری کره جنوبی به 
جــای اینکه مهمل بگویــد، به خاطر 
وجهــه خود، دهانش را می بســت. او 
چیز بهتری برای گفتن نداشــت. این 
خیلی ساده و بچگانه است که او فکر 
کند برای افتخار و تسلیحات هسته ای 
کره شمالی می تواند معامله اقتصادی 

کند.«وی افزود: هیچ کسی سرنوشتش 
را با کیــک ذرت عوض نمی کند.وزیر 
اتحاد کره جنوبی، شخصی که روابط 
با کــره شــمالی را مدیریت می کند، 
اظهارات خواهر کیم جونگ اون، رهبر 
کره شمالی را »بســیار توهین آمیز و 
گستاخانه« خواند.خواهر کیم جونگ 
اون در ادامــه خطاب بــه یون گفت: 
»ما تصریح می کنیم کــه رو در روی 

او )یون( نخواهیم نشست.«درحالیکه 
یون گفته که اگر کره شــمالی توسعه 
تسلیحات هســته ای خود را متوقف و 
خلع ســالح را آغاز کند، حاضر است 
کمــک اقتصادی به این کشــور ارائه 
دهــد، وی بازدارندگــی ارتــش کره 
جنوبی علیه کره شمالی را افزایش داده 
است.آمریکا و کره جنوبی در بیانیه ای 
مشــترک اعالم کردند، در واکنش به 

آزمایشــات موشــکی روز چهارشنبه 
کره شمالی، مقیاس و دامنه مانورهای 
نظامی مشــترک خود را گســترش 
خواهند داد و این کار را با مانور نظامی 
گسترده »سپر آزادی اولچی« در هفته 
آینده آغاز می کنند.روز چهارشــنبه، 
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت 
که واشــنگتن از سیاســت های یون 
حمایــت می کند اما کیــم گفت که 
این رزمایشات مشترک نشان می دهد 
این متحدان درخصوص  اظهارات  که 
دیپلماســی »ریاکارانه« است.کیم یو 
جونگ در ســال های اخیر به یکی از 
»منتقدان سرســخت کــره جنوبی« 
بدل شــده است و بیانیه روز جمعه او 
از شــدیدترین حمالت شخصی علیه 
رئیس جمهوری کره جنوبی تا به امروز 
محســوب می شــود. وی پیشتر کره 
جنوبی را به دلیل شیوع کووید-۱۹ در 
کره شمالی مقصر دانست و در صورت 
وقوع موارد دیگر، کره جنوبی را نسبت 
به یــک »اقدام تالفی جویانه مرگبار« 

تهدید کرد.

خواهر کیم جونگ اون خطاب به رئیس جمهور کره جنوبی: 
دهانت را ببند!

دبیرکل ناتو اظهار کرد، اوضاع کنونی در افغانستان آن 
هم یک سال پس از روی کار آمدن طالبان به تراژدی نه 
تنها برای مردم افغان بلکه برای تمامی کشورهای عضو 
ائتالف ناتو تبدیل شــده است.به گزارش ایسنا، به نقل 
از خبرگزاری اسپوتنیک، ینس استولتنبرگ، دبیرکل 
ناتو در جریان یک کنفرانس خبری گفت: آنچه در یک 
سال گذشته مشاهده کرده ایم در حقیقت یک شکست 
و یک تراژدی بزرگ نه تنها برای افغانستان بلکه برای 
تمامی متحدان و شــرکایی که سخت تالش کردند تا 
یک افغانستان دموکراتیک تر و صلح آمیزتر ایجاد کنند، 

محسوب می شود.  وی افزود: کشورهای غربی توانستند 
موضوع تروریسم را در افغانستان حل و فصل کنند اما 
در انجام وظیفه جاه طلبانه تر ســاختن یک کشور آزاد 
و دموکراتیک ناکام بودند.سال گذشته به دنبال خروج 
نیروهای آمریکایی از افغانستان و فروپاشی دولت کابل 
تحت رهبری واشــنگتن، یک دولت موقت به رهبری 
طالبان در افغانســتان روی کار آمد و زمام امور را در 
دست گرفت. پس از آن هزاران تن از مردم افغانستان از 
ترس طالبان، نقض گسترده حقوق بشر و سلب آزادی 

زنان و دختران از این کشور فرار کرده اند.

استولتنبرگ:

 اوضاع کنونی در افغانستان تراژدی برای ائتالف ناتوست
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پژوهشگران استرالیایی در بررسی جدیدی دریافته اند که یک مولکول 
خاص می تواند خستگی سلول های ایمنی را برطرف کند تا برای مقابله 
با بیماری ها مقاو م شوند.به گزارش ایسنا و به نقل از نیو اطلس، سیستم 
ایمنی بدن، نخســتین و قوی ترین خط دفاعی ما اســت اما سلول های 
T ممکن اســت طی نبردهای طوالنی مدت خسته شوند. پژوهشگران 
»موسسه دوهرتی« )Doherty Institute( استرالیا، یک مولکول خاص را 
شناسایی کرده اند که به سلول های T کمک می کند تا خود را احیا کنند. 
این کار می تواند راه را برای ایمنی درمانی مؤثرتر هموار کند.هنگامی که 
سیســتم ایمنی با یک تهدید مداوم مانند سرطان یا عفونت های مزمن 
مانند هپاتیت یا HIV روبه رو می شود، این خطر وجود دارد که سلول های 
T خسته شــوند و توانایی آنها در تشخیص و مقابله با عوامل بیماری زا 
کاهش یابد. این پدیده ناامید کننده، یکی از دالیلی اســت که موجب 
می شود ایمنی درمانی در بســیاری از بیماران شکست بخورد.پژوهش 
جدید موسسه دوهرتی ممکن است راه های جدیدی را برای جلوگیری 
یا معکوس کردن خستگی سیستم ایمنی ارائه دهد. پژوهشگران پیشتر 
زیرمجموعه ای از سلول های T به نام ســلول های »Tpex« را شناسایی 
کرده اند که می توانند مدت ها پس از نابودی ســایر ســلول های T، به 
مبارزه ادامه دهند. اکنون پژوهشگران موسسه دوهرتی، زیرمجموعه ای 
از این سلول ها و همچنین مولکول خاصی را که به آنها قدرت می دهد، 
 Tpex شناســایی کرده اند.این پژوهش نشــان می دهد که ســلول های
می توانند خود را با روشی مشابه روش مورد استفاده سلول های بنیادی 

تجدید کنند. 

پژوهشگران دانشگاه تافتس، واکسنی را برای هدف قرار دادن تومورهای 
ســرطان در موش ها ابداع کرده اند که به قدری قوی و دقیق اســت که 
می توانــد تومورها را از بین برده و حتــی از عود آنها جلوگیری کند.به 
گزارش ایسنا و به نقل از تی ان، محققان در سراسر جهان سال ها بر روی 
ساخت واکسن هایی علیه انواع مختلف سرطان کار می کنند، اما تاکنون 
موفقیت چندانی در این زمینه نداشته اند؛ اما دستاورد تازه پژوهشگران 
دانشگاه تافتس )Tufts University( آمریکا امیدوارکننده به نظر می رسد.

واکســن سرطانی که توسط پژوهشگران این دانشگاه تولید شده است، 
مشــابه واکسن های کووید-۱۹ دو شــرکت فایزر و مدرنا که مبتنی بر 
آران ای پیام رســان )mRNA( بودند، اســت و طی آن واکسن، آران ای 
پیام رســان را به حباب های کوچک لیپیدی که در نهایت با سلول های 
بدن ترکیب و به سلول ها اجازه می دهد تا آران ای پیام رسان را بخوانند 
و آنتی ژن های ویروس تولید کنند، ارســال می کند.این واکسن سرطان 
همچنین آران ای پیام رســان را در حباب های کوچک ارســال می کند، 
اما آران ای پیام رســان برای آنتی ژن های موجود در سلول های سرطانی 
کدگذاری می کند و حباب هایی که نانوذرات لیپیدی نامیده می شــوند، 
می توانند در سیستم لنفاوی )جایی که سلول های ایمنی آموزش داده 
شــده اند( کار خود را انجام دهند.پروفسور »کیائوبینگ ژو« مهندسی 
زیست پزشــکی گفت: کاری که ما اکنون انجام می دهیم، توسعه نسل 
بعدی واکســن های آران ای پیام رســان با اســتفاده از فناوری تحویل 
نانــوذرات لیپیدی، با قابلیت هدف قرار دادن اندام ها و بافت های خاص 
است. هدف قرار دادن سیستم لنفاوی به ما کمک کرد تا بر بسیاری از 
چالش هایی که دیگران در ساخت واکسن سرطان با آن مواجه شده اند.

 کشف راهی برای خستگی 
در کردن سلول های ایمنی!

 توسعه واکسنی برای هدف 
قرار دادن تومورها

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

کودک سودانی مار به دست در جریان تظاهراتی اعتراضی در شهر 
خارطوم/ خبرگزاری فرانسه

سینگر اولین پورشه 911 کانورتیبل خود را معرفی کرد
سینگر ارتباطی تاریخی با پورشه دارد. این شرکت اخیراً یکی از شاخص ترین محصوالت خود را معرفی کرده است. خودروهای معدودی 
وجود دارند که به اندازه پورشه ۹۱۱ نسخه ۹۶۴ کالسیک جلب توجه می کنند و کمپانی های معدودی می توانند این استایل کالسیک 
را با پرفورمنس مدرن ترکیب کنند. ســینگر یکی از همین شرکت هاست. به گزارش motor۱، جدیدترین پروژه ۹۱۱ توربو این شرکت 
خودروی ۹۶۴ زیبایی است که تماشا می کنید اما خودروی موردبحث ما بسیار خاص تر است زیرا اولین ۹۱۱ کابریولت تاریخ سینگر به 
شمار می رود.راب دیکنسون مؤسس سینگر می گوید:اولین پورشه یعنی ۱/۳۵۶ که با نام شماره ۱ شناخته می شود خودرویی کابریولت 
و با پرفورمنس باال بود و به همین خاطر لذت رانندگی با خودروی روباز همواره بخشی از تاریخ این برند محسوب می شود. ما همیشه 
می خواستم این بخش از میراث پورشه را با تولید یک خودروی خاص گرامی بدارم و به نظر می رسید ۹۱۱ توربو نقطه شروع بسیار خوبی 
بود. هدف ما ارائه شــاخصه های خاص اولین ســوپرکار پورشه و حفظ پرفورمنس و نرمی آن بود. ما از اینکه مالکان هم اکنون می توانند 
چنین محصولی را انتخاب کنند بسیار هیجان  زده ایم.قطعاً جذابیت های ۹۶۴ هوا خنک سینگر به طراحی زیبای آن محدود نمی شوند. 

از جمله ویژگی های این خودرو می توان به بدنه فیبر کربنی با رنگ قرمز کادیز اشاره کرد. 

شکست سنگین والیبال ایران مقابل لهستان در جام واگنر
تیم ملی والیبال ایران مقابل لهستان با نتیجه ۳ بر صفر شکست خورد.به گزارش ایسنا، تیم ملی والیبال ایران که در جام واگنر 

شرکت کرده است در مسابقه اول خود به مصاف تیم ملی والیبال لهستان رفت و با نتیجه سنگین ۳ بر صفر شکست خورد. 
تیــم ملی والیبال ایران در نخســتین دیدار خود در جام واگنر با ترکیب محمدطاهر وادی، امیرحســین توخته، صابر کاظمی، 
امیرحسین اسفندیار، علی اصغر مجرد، میالد عبادی پور و محمدرضا حضرت پور به میدان رفت. این دیدار در سه ست و به ترتیب با 
نتایج ۲۵ بر ۱۹، ۲۹ بر ۲۷ و ۲۵ بر۱۷ به سوی والیبال لهستان به اتمام رسید تا تیم ملی والیبال ایران در اولین بازی خود شکست 
را تجربه کند.این شکست درحالی برای والیبالیست های ایران به دست آمد که هواداران پرشور لهستانی با پر کردن ورزشگاه بازی، 
به تشویق تیم خود پرداختند.در دیگر دیدارهای برگزار شده در این رقابت ها، آرژانتین ۳ بر یک مقابل صربستان به پیروزی رسید.

به گزارش ایســنا، مســابقات والیبال هوبرت جرزی واگنر )Hubert Jerzy Wagner(  لهستان از سال ۲۰۰۳ هر ساله از سوی بنیاد 
واگنر در این کشور و با حضور چهار تیم مطرح و صاحب نام والیبال جهان برگزار می شود. سال ۲۰۲۰ به دلیل شیوع کرونا این 

مسابقات برگزار نشد.

ه بست سحاب می ددم صبح و ِکلِّ
الَصبوح الَصبوح یا اصحاب

می چکد ژاهل رب رِخ الهل
الُمدام الُمدام یا احباب

می وزد از چمن نسیِم بهشت
اهن، بنوشید َدم هب َدم ِمِی انب
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هست رب جان و سینه اهِی کباب
این چنین موسمی عجب باشد

هک ببندند میکده هب شتاب

پیشنهاد

چهره روز

طرف گرمانت
طرف گرمانت جلد ســوم شاهکار مارسل پروست یعنی 
رمان در جســتجوی زمان از دســت رفته است. رمان 
مارســل پروســت بلندترین رمان جهان است که در ۷ 
جلد و طی ۱۴ ســال به زبان فرانســه منتشر شد. این 
رمان به شکل دقیق: ۱٫۲۶۷٫۰۹۶ کلمه دارد. در این جلد 
از کتاب، راوی وارد دنیای اشــراف می شــود و ساعت ها 
در مهمانی های پر زرق و برق وقت می گذراند.پرداختن 
به رمان در جســتجوی زمان از دست رفته و معرفی آن 
در یک مطلب عالوه بر اینکه کار ســاده ای نیست بلکه 
حق مطلب را نیز ادا نمی کند. چه بســا درباره این رمان 
کتاب های بســیار زیادی هم نوشته شده ولی همچنان 
نکاتی وجود دارد که می توان درباره آن به بحث و گفتگو 
پرداخــت. ما نیز در کافه بوک هر جلــد از این رمان بزرگ را به طور جداگانه معرفی می کنیم تا به این 
نویسنده و کتابش ادای احترام کرده باشیم. در جلد اول رمان در جستجوی زمان از دست رفته با جهان 
پیرامون راوی و عشــق سوان آشنا شــدیم. در جلد دوم نیز با راوی که تازه پا به سن بلوغ گذشته بود 
همراه شــدیم و دیدم که دنیای او چه تغییری کرد. اما اتفاق مهمی که در جلد دوم رمان رخ داد، وارد 
شدن آلبرتین به داستان بود. راوی به مرور از ژیلبرت فاصله گرفت و متوجه شد دنیای ذهنی ای که آدم 
برای خود تشکیل می دهد بسیار با دنیای واقعی تفاوت دارد. او همراه مادربزرگ به بلبک سفر می کند 
و این سفر آغاز وارد شدن به دنیای اشراف است.در بلبک با »مادام دوویلپاریزیس« آشنا می شویم که از 
طبقه اشراف است و رفاقتی با مادربزرگ راوی دارد. مادام دوویلپاریزیس با راوی و مادر بزرگ که بورژوا 
هستند رفتاری محبت آمیز دارد و بسیار با آن ها مالقات می کند. در همین جاست که با خواهرزاده مادام 
دوویلپاریزیس یعنی »روبر دو سن لو« نیز آشنا می شویم. سن لو بسیار به راوی نزدیک می شود و رفاقت 
آن ها از جمله مهم ترین اتفاقات رمان است.اما آشنا شدن با آدم های اشرافی هنوز تمام نشده و راوی با 
دیگر خانواده اشرافی یعنی »گرمانت«ها نیز آشنا می شود. گرمانت ها خویشاوندان مادام دوویلپاریزیس 
هســتند. در نهایت شخصیت مهم دیگری وارد داســتان می شود که از قضا دوست نزدیک آقای سوان 
است و این شخص کسی جز برادر دوک دو گرمانت یعنی »بارون دوشارلوس« نیست.تا به اینجای کتاب 
دیدم که راوی عالقه زیادی به اودت دوکره سی داشت و از هر فرصتی برای هم صحبت شدن و دیدن او 
اســتفاده می کرد. حال راوی در بلبک با اشرافی ها آشنا شده که هر کدام برای خود یک سر و گردن از 

اودت باالتر هستند. بنابراین وقتی در ابتدای کتاب طرف گرمانت متوجه می شویم......

مارسل پروست
مارســل پروســت با نام کامل واالنَتن لویــی ژرژ اوژن 
مارســل پروست  )زادهٔ ۱۰ ژوئیه ۱۸۷۱ – درگذشتهٔ ۱۸ 
نوامبر ۱۹۲۲( نویسنده و مقاله نویس فرانسوی بود. او به 
دلیل نگارش اثر عظیمش با عنوان در جســتجوی زمان 
ازدست رفته، یکی از بزرگترین نویسندگان تاریخ ادبیات 
جهان قلمداد می شود. مارسل پروست چهل روز پس از 
پایان خونین کمون پاریس در اوتوی )محله ای در منطقهٔ 
شــانزدهم پاریس( به دنیا آمد. پدرش آدرین پروســت 
پزشکی سرشــناس بود که دربارهٔ بیماری وبا در اروپا و 
آســیا تحقیق می کرد. مادرش ژن وی، زنی فرهیخته و 
عالقه مند به هنر و ادبیات فرزند یک دالل ثروتمند بورس 
بود. با آنکه مادرش یهودی بود اما مارسل با مذهب پدرش 
که کاتولیک بود رشد و پرورش یافت. او را روز ۵ اوت ۱۸۷۱ در کلیسا غسل تعمید دادند. تنها برادرش 
روبر که بعدها حرفهٔ پدر را دنبال کرد، در ۲۴ مارس ۱۸۷۳ متولد شــد.وی در سال ۱۸۸۲ وارد مدرسهٔ 
کندروسه شد. در سال ۱۸۸۶ در شانزلیزه با مری دو بنارداکی دختر یک اشراف زادهٔ لهستانی آشنا شد که 
در رمان در جستجوی زمان از دست رفته یکی از الگوهای ژیلبر سوان بود. در خالل سال های ۱۸۸۸–۹ 
در کندورسه به کالس فلسفه رفت که دبیر آن »ماری آلفونس دارلو« )۱۹۲۱–۱۸۴۹( بر تربیت فکری او 
اثر بسیار گذاشت، با نشریهٔ ادبی دبیرستان به نام روو لیالس همکاری کرد و پایش به محافل اشرافی باز 
شد. مارسل پروست در ۱۵ ژوئیه ۱۸۸۹ دیپلم ادبی گرفت. در نامه ای به آناتول فرانس )که در »جستجو« 
همان برگوت نویسنده اســت( می نویسد که از چهار ســال پیش کتاب های او را حفظ کرده است. رابطهٔ 
عاشقانهٔ رنالدو آن و پروست از نخستین دیدارشان در ژوئن ۱۸۸۴ شکل گرفت و با خشم و حسادت در 
تابســتان ۱۸۹۵ پایان یافت. پروست که همجنس گرایی را یک انتخاب می دانست تالش می کرد رابطهٔ 
خود را مخفی نگاه دارد. با این وجود برخی از اطرافیان آن ها از این رابطه آگاه بودند و امروزه از نامه های 
باقی مانده چنین برداشت می شود که پروست رنالدو آن را عاشقانه دوست داشته است. پروست از کودکی 
بیمار بود و سالمتی شکننده ای داشت. او در سال ۱۸۸۰ برای نخستین بار دچار حملهٔ بیماری آسم شد. 

سرانجام در میانهٔ اکتبر سال ۱۹۲۲ به برونشیت دچار شد و روز هجدهم نوامبر جان سپرد.

فرهنگ

محمدتقــی انصاریان، پیشکســوت حوزهٔ نشــر از 
دنیا رفت.به گزارش ایســنا، محمدتقــی انصاریان از 
پیشکســوتان فعالیت های فرهنگی و انتشــاراتی قم 
بود که بیش از نیم قرن در نشر و ترجمه و گسترش 
کتاب های شــیعه فعالیت داشــت و بیش از هزار و 
دویســت عنوان کتاب به زبان های فارســی، عربی، 
انگلیسی، اردو، فرانسه، ترکی استانبولی، ترکی آذری، 
روســی، اســپانیولی، چینی، ژاپنی، و دیگر زبانهای 
آفریقایی و...چاپ و منتشر کرده است.او پیش از این، 
در تیرماه سال جاری به دلیل بیماری در بیمارستان 

بستری شده بود.

محمدتقی انصاریان درگذشت
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