رئیس سازمان انرژی اتمی:

ایران توان فنی ساخت بمب اتم را دارد ولی چنین برنامهای در دستورکار نیست

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت :همانطور که آقای خرازی مطرح کردند ایران توان فنی ساخت بمب اتمی را دارد ولی چنین برنامهای در دستور کار نیست.
محمد اسالمی رئیس سازمان انرژی اتمی در گفتوگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس ،با اشاره به تعامل سازمان انرژی اتمی ایران با آژانس بین
المللی انرژی اتمی ،اظهار داشت :تعامل سازنده سازمان انرژی اتمی با آژانس برقرار است و هیچ خللی در این تعامالت به وجود نیامده است؛ زیرا تمام ظرفیت
های ما بر اساس معاهده ان پی تی و پادمان تحت نظارت آژانس در حال انجام شدن است.وی افزود :فلسفه وجودی برجام این بود که به تمام سواالت واهی
که به جمهوری اسالمی ایران نسبت داده می شد پاسخ داده شود .از این رو در برجام بدین گونه توافق شده بود...
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طی  ۲سال اخیر

افزایش  ۸۳درصدی اجاره مسکن در تهران

باقری کنی:

 آماده جمع بندی مذاکرات در مدت
زمان کوتاهی هستیم
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اعالم دالیل ریزش شاخص در دو ماه گذشته

افزایش نرخ دالر اثر خود را در
بازار سرمایه نشان میدهد

معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران تأکید کرد:
ن آماده جمعبندی مذاکرات در مدت زمان کوتاهی اســت ،اگر
ایرا 
طرف مقابل نیز آماده اقدام مشابه باشد.به گزارش ایرنا ،علی باقری
معاون سیاســی وزیر امور خارجه و مذاکرهکننده ارشد جمهوری
اســامی ایران در گفتگوهای ایران و  ۱+۴در توییتر خود نوشت:
ما ایدههای پیشــنهادی شکلی و محتوایی خود را بهمنظور هموار
ساختن مسیر برای جمعبندی ســریع مذاکرات وین ،که با هدف
ک شرایط پیچیده خســارتبار ناشی از خروج یکجانبه و
اصالح ی 
غیرقانونی آمریکا آغار شــده ،به طرفهای مقابل ارائه دادیم.باقری
بــا تاکید بر اینکه مــا بهصورت نزدیک با شــرکای برجامی خود،
بهویژه هماهنگکننده ،بهمنظور ارائه فرصتی دیگر به آمریکا برای
نشاندادن حسن نیت و مسؤولیتپذیری خود کار میکنیم ،نوشته
ن آماده جمعبندی مذاکرات در مدت زمان کوتاهی است،
است :ایرا 
اگر طرف مقابل نیز آماده اقدام مشابه باشد.

رییس سازمان بورس اظهار داشت :موارد اثرگذار دیگری مانند تصمیمات درباره خودرو و خودروسازان ،قیمت
گذاری دستوری در سایر صنایع را هم پیگیری میکنیم ،هر چند پیگیری فقط نباید از طریق سازمان بورس
انجام شــود .مسئولیت اصلی در قیمتگذاریهای دستوری شرکتها هستند و مدیران شرکتها باید توجه
داشتند که نسبت به مراقبت از اموال مردم مسئولیت دارند و باید منافع سهامداران را حفظ کنند.به گزارش
خبرنگار اقتصادی ایلنا ،در حالی که در دو ماه ابتدای سال بازدهی شاخص کل تا  17درصد و بازدهی شاخص
هم وزن هم تا  30درصد افزایش پیدا کرد اما در دو ماه دوم ســال با ریزشهای پی درپی شــاخص کل به
بازدهی  7.5درصد و شاخص هم وزن....
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حقوق بازنشستگان سایر سطوح چقدر افزایش می یابد؟
3

مصرف روزانه بنزین به  ۱۳۰میلیون لیتر هم رسید

خودروسازی متهم ردیف اول کمبود بنزین در ایران
4

صادرات  22درصد رشد یافت

سهم  77درصدی  5کشور در صادرات ایران
5

آخرین وضعیت عملیات امدادونجات سیل در کشور

امدادرسانی به بیش از ۴۹هزار نفر
معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر آخرین وضعیت امدادرسانی در مناطق درگیر سیل
را تشریح کرد.مرتضی مرادیپور در گفتوگو با ایسنا ،درباره آخرین وضعیت عملیات امدادرسانی ،جستوجو
و نجات در پی وقوع ســیالب در استانهای کشــور گفت :از ابتدای مرداد ماه تا صبح دیروز در مجموع ۲۴
استان درگیر سیل و آبگرفتگی بودند که درحال حاضر این شرایط در  ۱۵استان همچنان ادامه دارد .همچنین
با توجه به اینکه پیشبینیهای هواشناسی بر این اساس است که ممکن است تا پایان امروز نیز شاهد وقوع
بازندگیهای متعددی در نقاط مختلف باشیم ،نیروهای جمعیت هالل احمر همچنان در آمادهباش خواهند
بود .وی با بیان اینکه بیش از همه در مناطق زریندشت فیروزکوه ،رفسنجان کرمان ،بختگان فارس ،مرزنآباد
مازندران ،الیگودرز لرستان و شهر یزد فعال هستیم ،گفت :در سایر استانها نیز به دلیل بارشهای پراکندهای
که اتفاق میافتد گاهی شاهد آبگرفتگی هستیم که اقدامات الزم در این خصوص نیز صورت میگیرد .به گفته
معاون عملیات امداد و نجات جمعیت هالل احمر در امامزاده داوود نیز همچنان عملیات جســتوجو و ارائه
خدمات از سوی هالل احمر ادامه دارد.
مرادیپور با بیان اینکه تا به حال  ۲۴اســتانرا تحت پوشــش قرار دادیم گفت :اقدامات الزم در حدود ۱۶۲
شهرستان صورت گرفته و بیش از  ۷هزار و  ۷۰۰به صورت اضطراری اسکان داده شده و بیش از  ۴۹هزار نفر
که متاثر از ســیل و آبگرفتگی بودند ،امدادرسانی شدند .معاون عملیات امداد و نجات جمعیت هالل احمر
گفت :به افرادی که در شرایط اضطراری بودند ،چادرهای اسکان داده شده است .این افراد عمدتا جزو کسانی
هستند که منازلشــان غیر قابل سکونت بوده است .بر همین اساس احتماال درصد قابل توجهی از این افراد
همچنان در چادرها حضور دارند .مرادی پور با تاکید بر اینکه آمار جانباختگان ســیل از سوی سازمانی که
مسئول ارائه آمار در این خصوص است اعالم خواهد شد گفت :تا کنون  ۳۸نفر در پی وقوع سیالب مصدوم
شدند که با همکاری عوامل اورژانس آنان را به مراکز درمانی منتقل کردیم.

اتمام حجت وزیر با ایرالینها جواب میدهد؟
در شــرایطی برخی ایرالینها پس از ممنوعیت فروش ارزی نرخ بلیت هواپیما به اتباع خارجی همچنان این
کار را انجام میدادند ،به نظر میرسد وزیر راه و شهرسازی با تاکید دوباره بر این ممنوعیت با همه شرکتهای
هواپیمایی اتمام حجت کرد.به گزارش ایســنا ،از ابتدای تیر ماه امســال مسئله فروش بلیت هواپیما به اتباع
خارجی به صورت ارزی مطرح و اجرایی شــد .تصمیمی که در ابتدا با موافقت ضمنی ســازمان هواپیمایی و
وزارت راه و شهرسازی مواجه شد اما پس از آنکه مخالفتها از سوی وزارتخانههای میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایع دســتی و امور خارجه اعالم شد و بسیاری از نمایندگان مجلس نیز انتقاداتی نسبت به این تصمیم
داشــتند و خواستار لغو این تصمیم شدند .رستم قاســمی-وزیر راه و شهرسازی -اعالم کرد که فروش ارزی
بلیت هواپیما به اتباع خارجی ممنوع است.پس از این مخالفت از سوی وزیر راه و شهرسازی ،باز هم از سوی
برخی از مسافران خارجی اعالم شد که برخی ایرالینها همچنان بر فروش ارزی نرخ بلیت هواپیما اصرار دارند
و سازمان هواپیمایی کشوری هم تاکید کرد اگر این موضوع ادامه پیدا کند ،با متخلفان برخورد جدی خواهد
کرد.این کشــمکشها به جایی رسید که حتی عبدالرضا موسوی –رییس انجمن شرکتهای هواپیمایی -در
نشســتی خبری اعتراض خود را نسبت به لغو این تصمیم اعالم کرد .وی گفت :لغو شدن فروش ارزی بلیت
هواپیما به اتباع خارجی جزو عجایب بود چرا که در حال حاضر بلیت پروازهای داخلی در آژانسهای هواپیمایی
که در عراق دفتر دارند از  ۸۴تا  ۱۰۰دالر فروخته میشود در حالی که حدود  ۳۰دالر آن را به ایرالینها بر
میگردانند و بقیه آن در جیب واسطهها میرود.موسوی افزود :از سوی دیگر وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایع دستی با فروش ارزی بلیت هواپیما به اتباع خارجی به اتباع خارجی مخالفت کرد و همین مساله باعث
لغو این تصمیم شــد در حالی که قیمت هر اتاق برای یک شب در هتلها طی یکسال گذشته  ۲۰۰تا ۳۰۰
درصد افزایش یافته است به عنوان مثال قیمت یک اتاق در هتلی  ۴یا  ۵ستاره در سال گذشته حدود  ۸۰۰تا
 ۹۰۰هزار تومان بود در حالی که امسال به دو میلیون و  ۴۰۰هزار تومان رسیده است .از سوی دیگر اگر یک
مسافر خارجی با پاسپورت وارد هتلی شود به نرخی ارزی با آن حساب میکنند اما تنها برای بلیت هواپیما و
فروش آن به نرخ ارزی آن هم جنجال و مخالفت میکنند.با وجود این اعتراضات ،وزیر راه و شهرسازی در پاسخ
به سوالی درباره اینکه چرا برخی ایرالینها همچنان بلیت پروازهای خود را به صورت ارزی به اتباع خارجی
میفروشــند ،تصریح کرد :فروش بلیت هواپیما به اتباع خارج به نرخ ارزی ممنوع است و با چند ایرالین که
اقدام به این کار کرده بودند برخورد کردیم و آنها به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شدند.حاال با این اتمام
حجت وزیر باید ببینیم در ادامه ایرالینها چه واکنشی نشان خواهند داد و آیا بر تصمیم خود اصرار خواهند
کرد یا آنکه فروش ارزی بلیت هواپیما برای همیشه پایان پیدا خواهد کرد.

کنعانی:

احتماال شاهد دور جدیدی از مذاکرات باشیم
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه تحوالت عراق را با دقت و حساسیت
دنبال میکنیم ،اعالم کرد که ایران پیشــنهاد بورل را با دقت بررسی و نقطه
نظراتش را ارائه کرده و احتماال شــاهد دور جدیدی از مذاکرات رفع تحریمها
باشیم.به گزارش خبرنگار گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس ،ناصر کنعانی
ســخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران دیروز (دوشنبه) دهم
مرداد ماه در نشست هفتگی با خبرنگاران به تشریح آخرین تحوالت در حوزه
سیاست خارجی پرداخت.وی در ابتدا آغاز ماه محرم و ایام سوگواری و عزاداری
ســید و ساالر شهیدان حســین بن علی و یاران باوفای آن حضرت را تسلیت
گفت و همچنین به خانوادههای قربانیان ناشــی از سیل اخیر تسلیت گفت و
مراتب همدردی عمیق خود را ابراز کرد.سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین
از مســؤوالن و امدادگرانی که در این ایام سخت در میدان برای امدادرسانی و
نجات مصدومان و گرفتاران در سیالب حضور یافتند ،قدردانی کرد و از کشورها
و ملتها و ســفارتخانههایی که به این مناسبت در این حوادث تلخ با دولت و
ملت و خانوادههای داغدار ابراز همدردی کرده و برخی از کشــورهای همسایه
که کمکهایی را ارســال کردند ،تشــکر کرد.این دیپلمات ارشد کشورمان به
دولتها و ملتهایی که در مناطق پیرامونی ما دچار حوادث مشــابه سیالب
شدند نیز تسلیت گفت و با آنها ابراز همدردی کرد.کنعانی به مناسبتهای این
هفته از جمله روز حقوق بشر اسالمی و کرامت انسانی اشاره و بیان کرد :مقارن
با سالروز تصویب اعالمیه حقوق بشر در اسالم است که در سال  ۱۳۶۹توسط
کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی در اجالس قاهره به تصویب رسید.
تحوالت جاری عراق را با دقت و حساسیت دنبال میکنیم
ســخنگوی دستگاه دیپلماســی در ادامه و در پاسخ به ســؤالی درباره موضع
جمهوری اسالمی ایران درباره تحوالت اخیر عراق و تسخیر ساختمان پارلمان
این کشــور از ســوی هواداران مقتدی صدر عنوان کرد :عراق کشور بزرگ و
مهم همســایه ماست .به صورت طبیعی تحوالت جاری این کشور را با دقت و
با حساســیت دنبال میکنیم .ایران همواره بر ثبات و اهمیت استقرار و امنیت
این کشــور مهم همسایه دوست و برادر تاکید داشــته و دارد و معتقد است
امنیت عراق امنیت ایران و منطقه اســت.وی ادامه داد :به تحوالت این کشور
با حساسیت اهتمام داشته و مســائل را دنبال میکنیم .البته تحوالت جاری
را که به نظر میرســد ناشــی از اختالفات سیاسی در داخل است را جزو امور
داخلی عراق تلقی میکنیم .معتقدیم جریانات ،احزاب و تشــکلهای سیاسی
عراق میتوانند در چارچوب قانون اساســی و ســازوکارهای قانونی این کشور
و به روشهای مســالمت آمیز و توأم با احترام متقابل ،از وضعیت جاری عبور
کرده و انشاءاهلل با تشکیل دولت مردمی به توسعه و پیشرفت روزافزون عراق
کمک کنند.این دیپلمات ارشد کشورمان خاطرنشان کرد :جمهوری اسالمی
ایران همواره به انتخاب مردم عراق احترام گذاشته و میگذارد و تاکید میکند
که گفتوگو بهترین روش برای حل مشــکالت داخلی این کشــور است .این
اطمینان را داریم ملت رشید عراق با بلوغی که دارند و درایت و تدبیری که در
رهبران عراق سراغ داریم میتوانند از این مرحله به خوبی عبور کنند و شاهد
ثبات و آرامش روزافزون در عراق باشیم.
هنوز شاهد تحقق انتظارات ایران از برادران در افغانستان در موضوع
حقآبه هیرمند نیستیم
وی درباره ســفر وزیر نیرو به افغانستان در خصوص حقآبه هیرمند و اینکه
میتوان انتظار داشــت که این سفر نتیجه بخش باشد نیز گفت :بحث حقآبه
موضوع بسیار مهمی است رئیس جمهور اخیرا تاکید مضاعفی بر بحث ضرورت
پیگیری حقآبه ایران را داشت .این موضوع بسیار مهمی برای ما است.کنعانی
بیان کرد :حقآبه را مبتنی بر قراردادهای بین ایران و افغانستان موضوع بسیار
مهمی میدانیم و تاکید داریم التزام هیأت حاکمه سرپرستی موقت افغانستان
به مفاد قراردادهای قطعی ایران و افغانستان در خصوص حقآبه یک محک و

بســتر آزمونی است مبنی بر میزان التزام تعهد مقامات این کشور به توافقات
مشــترک و رعایت حق و حقوق همســایگان .در وزارت خارجه هم در بخش
سیاســی و هم بخش خصوصی این وزارتخانــه این موضوع را با جدیت دنبال
میکنیم و وزیر خارجه بعد از تاکید و دستور رئیس جمهور با سرپرست وزارت
خارجه افغانستان صحبت و بر ضرورت حقآبه ایران تأکید کرد و اینکه انتظار
میرود هیأت حاکمه سرپرستی موقت افغانستان به تعهدات خود عمل کرده
و موانع موجود را مرتفع کند و کمک کند حقآبه ایران به داخل ســرزمینها
برسد .کنعانی ادامه داد :جمهوری اســامی ایران اعالم آمادگی کرده که اگر
موانع فنی وجود دارد آماده است هیأت فنی خود را برای همکاری با طرفهای
ذیربط افغانســتان اعزام کند و برای ســفر وزیر نیرو اعالم آمادگی کردیم که
زمینــه اجرایی کردن توافق را فراهم کنند.به گزارش فارس ،وی گفت :تحقق
این امر به همکاری صادقانه طرفهای ما در کشــور دوست و برادر افغانستان
بستگی دارد و این را به عنوان نشانه حسن نیت میدانیم که دوستان ما مایل
هستند همکاری مبتنی بر تعامل سازنده را با ایران شکل دهند .تالشهای خود
را با جدیت ادامه میدهیم و امیدواریم به نتیجه برسیم.سخنگوی وزارت خارجه
یادآور شد :هنوز شاهد تحقق انتظارات ایران از برادران در افغانستان نیستیم.
میزان آبی که وارد ایران میشــود ،بسیار ناچیز است و انتظار داریم برادران در
افغانستان به تعهدات و مسؤولیتهای خود در این زمینه عمل کنند.
احتماال شاهد دور جدیدی از مذاکرات باشیم
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره مذاکرات در وین و اظهارات یکی از اعضای
کمیســیون امنیت ملی مجلس مبنی بر اینکه قرار است مذاکرات بزودی در
وین برگزار شــود نیز اظهار داشت :جمهوری اسالمی ایران همواره مبدع بوده
و با ابتکار عمل در مســیر مذاکره حضور داشته اســت .ما روند مذاکره را به
عنوان روند منطقی و معقول برای رســیدن به توافق جامع ،پایدار و تضمین
کننده منافع ایران در چارچوب برجام به ویژه منافع اقتصادی ایران میدانیم.
وی خاطرنشان کرد :طی روزهای اخیر پیامهای مختلفی رد و بدل شد .آقای
بورل در این زمینه متنی را پیشنهاد داده مبتنی بر مذاکرات گذشته و طرفها
این را دریافت کردند و ایران هم این پیشــنهادات را دریافت کرده است .طرف
ایرانی متن و پیشــنهادات را به دقت بررســی کرده و نقطه نظرات خودش را
ارائه داده اســت .در این ارتباط شــاهد تالش و تحرک طرفهای دیگری هم
بودیم.بــه گزارش فارس ،کنعانی بیان کرد :گفتوگوی نســبتا مفصل رئیس
جمهور فرانســه با رئیس جمهور کشورمان بخشی از موضوعات مرتبط با این
ک کردن دیدگاهها انجام
ف فرانسوی برای نزدی 
مســئله بود .تالشهایی را طر 
میدهد و تالشهایی را برخی مقامــات از جمله وزرای خارجه انجام دادند و
در تماسهــای تلفنی با امیرعبداللهیان دیدگاهها و ابتکاراتی را مطرح کردند،
متمرکز بر نزدیک کردن دیدگاهها با یکدیگر.سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد:
ما به عنوان ایران از هر ابتکاری که برای دستیابی به توافق کمک کننده باشد
استقبال کرده و میکنیم و همواره واکنش مثبت نشان دادیم .ما همواره مبدع
و منعطف بودیم و در میز مذاکره حضور داشتیم .بعد از تبادل پیامها در روزها
و هفته اخیر که رخ داد و بررسیهایی که روی متون پیشنهادی انجام شد ،این
احتمال وجود دارد در آینده نزدیک بتوانیم در خصوص تعیین زمان مذاکرات
هم به نتیجهای برسیم و احتماال شاهد دور جدیدی از مذاکرات باشیم.کنعانی
گفت :باید تأکید کنم این بســتگی کامل به اراده طرف مقابل مشخصا طرف
آمریکایی دارد که برای دستیابی به یک توافق منطقی ،معقول و پایدار آمادگی
خودش را نشان دهد و از طرح مباحث انحرافی خودداری کند.سخنگوی وزارت
خارجه گفت :ما خوشــبین هستیم که روند مذاکرات ما را به نتایج منطقی و
معقول برساند .جمهوری اسالمی ایران دستیابی به توافق را یک راهبرد جدی
میداند و به مذاکرات تاکتیکی نگاه نمیکند و معتقد است دستیابی به توافق
میتواند هم منافع ما و هم منافع طرفهای توافق را تامین کند.
ادامه در صفحه دوم
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وضعیت رعایت پروتکلهای ضدکرونا در هفته  ۱۲۷همهگیری
در ایران؛

استفاده  ۲۴درصدی از ماسک
در موج هفتم کرونا!

روند رعایت پروتکلهای بهداشتی ضدکرونا در همچنان کاهشی و
در حد  ۳۴درصد است؛ درحالی که افزایش بارز بستری و افزایش
موارد فوت کرونا در بســیاری از استانهای کشور گزارش شده و
نگرانی از افزایش جانباختگان این بیماری در کشــور وجود دارد.
به گزارش ایسنا ،بر اساس اعالم معاونت بهداشت وزارت بهداشت،
میزان رعایت پروتکلهای بهداشــتی در کشور در هفته منتهی به
هشتم مرداد ماه ( ۱۴۰۱از یکم تا هشتم مرداد ماه) ،به پایینترین
حد خود یعنی بالغ بر  ۳۴.۲۱درصد رســیده اســت.در عین حال
میانگین میزان رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی استانهای
کشور در بازه زمانی  ۲۹تیر تا  ۵مرداد ماه  ،۱۴۰۱بالغ بر ۴۳.۲۸
درصد بوده است .در این شاخص بیشترین میزان رعایت در استان
سیستان و بلوچستان با  ۵۲.۳۸درصد و کمترین میزان رعایت هم
در استان هرمزگان با  ۳۰.۹۲درصد بوده است.همچنین میانگین
رعایت بهداشــت فردی در اماکن عمومی کشــور از  ۲۲تیر تا ۵
مرداد ماه  ،۱۴۰۱بالغ بر  ۴۳.۲۸درصد بوده اســت که استادیومها
با  ۹۳.۶۲درصد بیشترین میزان رعایت و مراکز ورزشی با ۳۹.۷۲
درصد کمترین میزان رعایت را در این شاخص داشتهاند.بنابر اعالم
وزارت بهداشــت ،میانگین استفاده از ماسک در شاغلین و خدمت
گیرندگان به تفکیک اماکن عمومی استانهای کشور از  ۲۹تیر تا
 ۵مرداد ماه بالغ بر  ۲۴.۲۶درصد بوده اســت که بیشترین میزان
رعایت در اســتان البرز با  ۳۹.۵۵درصد و کمترین میزان رعایت
مربوط به خراســان شــمالی  ۱۴.۳۷درصد بوده است.همچنین
میانگین اســتفاده از ماسک در شــاغلین و خدمت گیرندگان به
تفکیک اماکن عمومی کشور نیز از  ۲۲تیر تا  ۲مرداد ماه ۱۴۰۱
بالغ بر  ۲۴.۲۶درصد بوده اســت که بیشــترین میزان استفاده از
ماســک در اماکن عمومی مربوط به مدارس بــا  ۷۵.۷۷درصد و
کمترین میزان اســتفاده از ماســک مربوط بــه مراکز تفریحی با
 ۱۶.۱۱درصد اســت.میانگین درصد رعایت پروتکل فاصلهگذاری
در اماکن عمومی اســتانهای کشــور نیز از  ۲۹تیــر تا  ۵مرداد
ماه  ۳۱.۸۵ ،۱۴۰۱درصد بوده اســت که بیشترین میزان رعایت
مربوط به استان کرمانشاه با  ۴۳.۳۸درصد و کمترین میزان رعایت
مربوط به همدان با  ۱۸.۰۸درصد بوده اســت.همچنین میانگین
درصد رعایت پروتکل فاصلهگذاری در اماکن عمومی کشور از ۲۲
تیر تا  ۵مــرداد ماه  ۳۱.۸۵ ،۱۴۰۱درصد بوده که دانشــگاهها با
 ۷۶.۵۶درصد بیشــترین درصد رعایت و استخرهای شنا و مراکز
تفریحــی آبی بــا  ۲۴.۸۴درصد کمترین میــزان رعایت پروتکل
فاصلهگذاری را داشتهاند.میانگین رعایت تهویه مناسب در اماکن
عمومی استانهای کشور از  ۲۹تیر تا  ۵مرداد ماه ۴۳.۹۵ ،۱۴۰۱
درصد بوده اســت .در عین حال بیشترین میزان رعایت مربوط به
اســتان کرمانشاه با  ۵۴.۲۹درصد و کمترین میزان رعایت مربوط
به هرمزگان با  ۲۵.۵۴درصد بوده است.همچنین میانگین رعایت
تهویه مناســب در اماکن عمومی کشــور از  ۲۲تیر تا  ۵مرداد ماه
 ۴۳.۹۵ ،۱۴۰۱درصد بوده است .فرودگاهها با  ۹۴.۰۳درصد رعایت
تهویه مناسب در باالترین سطح رعایت و مراکز ورزشی با ۴۰.۳۴
درصــد در قعر رعایت این پروتکلها قرار دارند.در عین حال طبق
اعالم معاونت بهداشت وزارت بهداشت ،بر اساس اقدامات ناشی از
تشــدید بازرسیها از تاریخ  ۲۹تیر تا  ۵مرداد ماه  ،۱۴۰۱از تعداد
 ۳۵۷۷۸۰۷مرکز تهیه ،توزیع و عرضه و فروش مواد غذایی ،اماکن
عمومی و واحدهای کارگاهی تحت پوشش ،بالغ بر  ۱۷۷۲۵۲مورد
بازرسی انجام شده اســت.همچنین طی این مدت تعداد ۳۲۹۴۹
مرکــز از مراکز تهیه ،توزیع ،عرضه و فــروش مواد غذایی ،اماکن
عمومــی و واحدهای کارگاهی اخطار گرفتــه و به مراجع قضایی
معرفی شدهاند و  ۷۲۴مورد از این مراکز نیز پلمب شدهاند.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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گزیده خبر
خطاب به مقامات مسوول قضایی اعالم شد

دستورات رییس قوه قضاییه برای تعیین
تکلیف کاالهای متروکه
رئیس قوه قضاییه گفت :نظام سلطه و استکبار غربی بر مبنای منافع مادی
و مطامعی که دارد ،تعریف خود از انسان و حقوق بشر را به دیگران و جوامع
مختلف تحمیل میکند لذا ضرورت دارد در گام نخســت ،به تعریف انسان
و حقوق او بپردازیم.به گزارش ایســنا به نقل از مرکز رســانه قوه قضاییه،
حجتاالســام والمسلمین محســنی اژهای ،دیروز (دوشنبه  ۱۰مرداد) در
جریان نشســت شورای عالی قوه قضاییه ضمن تسلیت و تعزیت فرارسیدن
ماه محرم ،این ماه را پایگاه مهمی برای نشــر حقایق و تبیین معارف الهی
دانست و اظهار کرد :دهه نخست ماه محرم ،دهه امر به معروف و نهی از منکر
است؛ لذا از خداوند متعال استمداد میطلبیم تا بتوانیم در ابتدا ،خود عامل
به معروف و برحذر از منکرات باشــیم و به دنبال آن ،دیگران را نیز دعوت
و امر به معــروف و نهی از منکر کنیم.رئیس قوه قضاییه در ادامه به حادثه
تأثرانگیز ســیل مخرب در برخی نقاط کشور که به درگذشت و مجروحیت
تعدادی از مردم عزیز و داغدار شــدن خانوادهها انجامید ،اشاره کرد و ضمن
عرض تســلیت به خانوادههای داغدار و طلب شفای عاجل برای مصدومان،
گفت :این بارانهای شدید و سیلآسا در این مقطع از سال پدیدهای کمنظیر
اســت که اختصاص به کشور ما ندارد؛ در جریان سیل اخیر در برخی نقاط
کشــور ،مردم و مسئوالن  ،بویژه مســئوالن دولتی همدالنه و فعاالنه وارد
میدان شــدند و به بســیج امکانات پرداختند که باید از آنها تقدیر کنم.وی
افزود :باید تدابیری اندیشیده شود که از وقوع این قبیل حوادث پیشگیری به
عمل آید و یا از هزینههای آن کاسته شود.
وزارت اطالعات اعالم کرد

بازداشت اعضای هستهی مرکزی حزب
جاسوس بهاییت
وزارت اطالعات در اطالعیهای اعالم کرد :ســربازان گمنام امام زمان (عج)،
اعضای هستهی مرکزی حزب جاسوس بهاییت را بازداشت کردند.به گزارش
ایســنا ،در اطالعیه وزارت اطالعات آمده است :ســربازان گمنام امام زمان
(عج) شماری از اعضای هستهی مرکزی حزب جاسوس بهاییت را بازداشت
کردند .متهمین بازداشت شــده مستقیماً با کانون صهیونیستی موسوم به
بیتالعدل مستقر در فلسطین اشغالی در ارتباطِ تشکیالتی بودند .یافتههای
مســتند اطالعاتی حکایت دارند که کانون پیشگفته ،سال گذشته راهبرد
احیای تشــکیالت فرقهی ضالهی بهاییت در ایــران را تحت عنوان «خط
تبلیغ تهاجمی» و مأموریت ویژهی جمعآوری هدفمند اطالعاتی به شبکهی
بازداشــت شــده ابالغ نموده بود .همچنین مأموریتهای تبلیغ گستردهی
آموزههای اســتعمار ســاختهی بهاییت و نفوذ در محیطهای آموزشی در
سطوح مختلف و بهطور خاص مهدکودکهای سراسر کشور را مح ّول کرده
بودند .عالوه بر آن اعضای هســتهی بازداشت شده ،مالقاتهای متعددی با
گزارش عملکرد
کادر مرکزیت حزب صهیونیستی در خارج از کشور داشته و
ِ
نوبــهای پیرامون مأموریتهــای پیشگفته بهویژه ترویج ســازمانیافتهی
بیحجابی در ایران را به مرکز توطئهی مســتقر در فلســطین اشغالی ارائه
میداد.وزارت اطالعــات اعالم مینماید که فارغ از ســناریوهای تبلیغاتی
و جنگ روانی بلندگوهای غربی صهیونیســتی ،با عــزم و ارادهی جدی به
وظیفهی خود در قبال عوامل جاسوسی و هجمه به دین و فرهنگ و هویت
ایرانی – اســامی کشور و مزدوران رژیم اشغالگر قدس عمل کرده و خواهد
کرد .انشاءاهلل.
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رییس جمهور در مراسم امضای تفاهمنامه تامین مالی احداث دو پروژه پاالیشگاهی:

موانع را به رسمیت نشناسید

رئیــس جمهور امضــای تفاهمنامه تامین مالــی برای احداث
پتروپاالیشگاه شهید ســلیمانی و پاالیشــگاه مروارید مکران
را اقدامــی موثر در تحقق اهداف کشــور در زمینههای جذب
ســرمایهگذاری در مســیر رونق تولید ،خنثیسازی تحریمها،
جلوگیری از خامفروشی و تبدیل نفت به فرآوردههای با ارزش
افزوده بیشتر و ایجاد اشتغال علمپایه دانست.به گزارش ایسنا،
آیتاهلل ســید ابراهیم رئیســی پیش از ظهر امروز دوشنبه در
مراســم امضای تفاهم نامه مشارکت و تامین مالی برای احداث
پتروپاالیشگاه شــهید سلیمانی و پاالیشــگاه مروارید مکران،
امروز را به یُمن امضای اســناد ایــن تفاهمنامه ،روزی بابرکت
توصیف کرد.رئیس جمهور احداث مجتمعهای پتروشــیمی و
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پتروپاالیشــگاهی را از نیازها و ضرورتهای کشور عنوان کرد
و افزود :تحقق اهداف کشــور در زمینه رشد اقتصادی در گرو
ســرمایهگذاریهای کالن اســت و این تفاهمنامهها از جمله
اقدامات و زمینهســازیهای موثر برای جذب سرمایههای خرد
و کالن در مسیر ســازندگی و آبادانی کشــور است.رئیسی با
بیان اینکه امضای این تفاهمنامه گامی در مسیر تحقق اقتصاد
مقاومتی است ،اظهارکرد  :این تفاهم نامه همچنین گامی موثر
در جهت خنثیســازی تحریمها ،جلوگیری از خامفروشــی و
تبدیل نفت خام به فرآوردههای بــا ارزش افزوده باالتر ،تامین
نیازهای کشــور بــه فرآوردههای نفتی و ایجــاد ظرفیتهای
صادراتــی جدید اســت.رئیس جمهور همچنین با اشــاره به

اتفاقنظر کارشناسان اقتصادی بر این نکته که هدایت نقدینگی
به ســمت تولید ،نگرانیها را از رشد نقدینگی برطرف میکند،
تصریح کرد :تفاهمنامهای که امروز به امضا رسید ،همچنین یکی
از مصادیق موفق هدایت نقدینگی به سوی تولید است.رئیسی با
بیان اینکه پیگیری مجدانه رمز موفقیت کارها است ،خاطرنشان
کرد :گاهی ممکن است در مسیر اجرای یک پروژه بزرگ موانع
کوچکی پیدا شود ،اما این نباید باعث توقف یا حتی کندی کار
شــود .به هیچ وجه در مسیر اجرای چنین پروژههایی موانع را
به رسمیت نشناسید.رئیس جمهور اجرای این پروژهها را باعث
آبادانی و پیشــرفت برای بندرعباس و به ویژه ســواحل َم ُکران
دانست و گفت :اجرای این پروژهها به عنوان طرحهایی علمپایه
میتواند باعث ایجاد اشــتغال پایدار و رونق تولید ،به خصوص
در صنایع پاییندســتی صنعت نفت شود.رئیسی با قدردانی از
محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور ،میرکاظمی معاون برنامه
و بودجــه رئیس جمهور ،اوجی وزیر نفت و همه کســانی که
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برای آماده شدن بســتر امضای این تفاهمنامه تالش کردهاند،
اظهار داشــت :امــروز وظیفه ما در عرصه رونــق تولید ،همان
وظیفهای اســت که رزمندگان ما در جبهههای دفاع مقدس بر
عهده داشتند .هر گامی برای رونق تولید و ایجاد اشتغال ،تیری
در قلب دشــمن و قدمی برای افزایــش امید و اعتماد مردم به
نظام است.معاون اول رئیس جمهور نیز در این مراسم با اشاره
به سرمایهگذاری گسترده برای پروژههای پیشران اقتصاد ملی
گفت :هدایت نقدینگی به ســمت تولید ،باال رفتن ارزش پول
ملی ،اشــتغالزایی و توسعه اقتصادی از جمله نتایجی است که
با سرمایه گذاری در پروژههای اقتصاد ملی محقق خواهد شد.
مخبر با اشــاره به مشارکت مردم در اجرای این پروژه ها اظهار
امیدواری کرد با عملیاتی شدن این طرحها مردم طعم شیرین
این سرمایه گذاری را بچشند.معاون اول رئیس جمهور مشارکت
و سرمایهگذاری مردم را از ویژگیهای پروژههای پتروپاالیشگاه
شهید سلیمانی و پاالیشگاه مروارید مکران برشمرد.

رئیس سازمان انرژی اتمی:

ایران توان فنی ساخت بمب اتم را دارد ولی چنین برنامهای در دستورکار نیست

منافقین و رژیم صهیونیســتی نشــات می گیرد و حدود ۲۰
ســال است که این موضوعات واهی را بیان می کنند.اسالمی
تصریــح کرد :این برای ایران قابل قبول نیســت که دوباره با
چنیــن اتهامات واهی ایران را تحت فشــار قرار دهند .از این
رو تصمیم گرفته شــد تا تمام دوربین های برجامی خاموش
شوند تا طرف مقابل متوجه شود که آن اتهامات واهی مجدد
را نباید مطرح کند زیرا ســالیان قبل پرونده آن بســته شده
است.وی ادامه داد :اگر ارادهای در طرف مقابل برای بازگشت
به برجام وجود دارد نباید چنین اتهامات واهی که پرونده آن
بسته شــده اســت را مطرح کنند و اگر که نمی خواهند به
برجام بازگردند وقت طرفین را نگیرند.رئیس ســازمان انرژی
اتمی تاکید کرد :همانطور که آقای خرازی مطرح کردند ایران
توان فنی ســاخت بمب اتمی را دارد ولی چنین برنامهای در
دستور کار نیست ،اما نکته حائز اهمیت این مورد است که از
سوی رژیم صهیونیســتی این اتهامات و فضاسازیهای غلط
برای فریب افکار عمومی با پشــتیبانی جبهه مخالف انقالب
اسالمی در حال مطرح شدن است .شاید مزاحمت هایی برای
ایران داشته باشــند اما به نتیجه نمی رسند؛ زیرا ایران راه و
رسم آن را یافته و در حال پیشبرد برنامه های خود است.

رئیس ســازمان انرژی اتمی گفت :همانطور که آقای خرازی
مطرح کردند ایران توان فنی ســاخت بمب اتمی را دارد ولی
چنین برنامهای در دســتور کار نیست.محمد اسالمی رئیس
ســازمان انرژی اتمــی در گفتوگو با خبرنــگار حوزه دولت
خبرگزاری فارس ،با اشاره به تعامل سازمان انرژی اتمی ایران
با آژانس بین المللی انرژی اتمی ،اظهار داشت :تعامل سازنده
سازمان انرژی اتمی با آژانس برقرار است و هیچ خللی در این
تعامالت به وجود نیامده اســت؛ زیرا تمام ظرفیت های ما بر
اســاس معاهده ان پی تی و پادمان تحــت نظارت آژانس در
حال انجام شدن اســت.وی افزود :فلسفه وجودی برجام این
بود که به تمام ســواالت واهی که به جمهوری اسالمی ایران
نسبت داده می شد پاسخ داده شود .از این رو در برجام بدین
گونه توافق شــده بود که ایران ظرفیت خود را محدود کرده
و نظارت بر روی فعالیت هســتهای خود را به صورت شــدید
بپذیرد تا این اتهامات واهی برطرف شوند.رئیس سازمان انرژی
اتمی با بیان اینکه در برجام تمام اتهامات واهی که بر اساس
 PMDعلیه ایران مطرح شــده بود بسته شــده است ،گفت:
اکنــون طرف غربی بعد از خارج شــدن از برجام برای اینکه
بخواهــد دوباره به برجام بازگردد مجددا ً اتهامات واهی که در
گذشته مطرح کرده بود را مطرح می کند .این اتهامات از سوی

کنعانی:
احتماال شاهد دور جدیدی از مذاکرات باشیم
ادامه از صفحه اول
وی در پاسخ به ســؤالی مبنی بر اینکه گفته میشود در
پیشنهاد مطرح شده از سوی بورل بحث فروش نفت و گاز
ایران و نظارت بر فعالیتهای هستهای ایران است و اینکه
ما به اروپا نفت و گاز بفروشیم و آنها در مقابل کمک کنند
که توافق حاصل شــود نیز خاطرنشــان کرد :اجازه دهید
به گمانهزنیها ورود نکنیم .چارچوب کلی همان است که
عرض کردم و اجازه دهیم روند مذاکرات شکل بگیرد و در
چارچوب توافق طرفین به توافق دست یابند.
توصیه به عراقیها
به گزارش فارس ،کنعانی در پاسخ به سؤالی درباره توصیه
به جریانهــای عراقی گفت :التزام به قانون و توســل به
قانون اساسی و در چارچوب گفتوگوهای داخلی و توسل
به روشهای مســالمتآمیز چیزی است که میتوانیم به
دوستان و برادران عراقی توصیه کنیم.
درخواستی برای ارسال ســوخت به لبنان از این
کشور دریافت نکردهایم
ارســال محموله رایگان سوخت به لبنان نیز سؤال دیگری
بود که مطرح شد و کنعانی گفت :این موضوع بین دولتی
است و ایران مشروط به دریافت درخواست رسمی از سوی
دولت لبنان در چارچوب گفتوگوهای رسمی بین مقامات
دو کشــور آن را بررســی خواهد کرد .سید حسن نصراهلل
به این اشــاره کرد که اگر دولت لبنان انگیزه داشته باشد
میتواند این کار را انجام دهد .ایران برای همکاری در حوزه
انرژی با کشــورهای منطقه و دوردست مشکلی ندارد و در
چارچوبهای فنی خودش این موضوع را دنبال میکند .ما
هنوز درخواستی از سوی لبنان دریافت نکردهایم.
زمان دقیقی برای مرحله جدید گفتوگوها بین ایران
و عربستان تعیین نشده
مذاکرات ایران و عربســتان سعودی نیز سؤال دیگری بود
که مطرح شــد و کنعانی گفــت :اراده مثبت در دو طرف
دیده میشــود که ما فاز جدیدی از گفتوگوها را بین دو
کشور با نقش مثبت برادران در عراق آغاز کنیم .هنوز زمان
دقیقی برای مرحله جدید گفتوگوها تعیین نشــده است.
امیدواریم شــرایط در عراق به صورت مثبت پیش برود و
دوســتان در عراق بتوانند نقش سازنده قبلی را در همین
چارچوب ایفا کنند.
درگیری مرزی در مرز با افغانستان
ســخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه این نشست خبری
دربــاره درگیری مــرزی با نیروهای طالبــان در مرزهای
شرقی نیز اظهار داشــت :موضوع افغانستان برای ما حائز
اهمیت اســت .اتفاقات دو روز گذشــته در مرز مشترک با
افغانســتان برداشت ما این اســت براساس اظهارنظرهایی

که مراجع ذیربط در ایران داشــتند این اســت که به نظر
میآید این اتفاقات ناشــی از عدم توجه و توجیه درســت
نیروهای مرزبانی افغانســتان به خطوط مشــترک مرزی
و خطوط شــناخته شــده مرزی دو کشور است .سالهای
گذشته ما اقدامی را در حوزه مرزی انجام دادیم ایجاد یک
دیوار امنیتی برای مقابله با بحث تردد قاچاقچیان و مقابله
با قاچاق مواد مخدر و در بخشــی از ایــن مناطق به نظر
میآید نیروهای مرزبانی افغانســتان توجیه وضعیت مرزی
نیستند و شناخت دقیقی از مناطق و خطوط مرزی ندارند
و برخی اقدامات و تحرکات آنها باعث ایجاد ســوءتفاهم و
بعضا برخورد مرزی میشود.
انتظار از آژانس بینالمللی انرژی اتمی
وی درباره تعیین نماینده ایران در آژانس و تعامالت ایران
و این ســازمان نیز بیان کرد :نذیری اصل برای این سمت
انتخاب شــد .فرد مجرب و دیپلمات برجســته اســت که
کار خود را آغاز کــرد .همکاری با آژانس با دقت و اهتمام
بیشــتری دنبال خواهد شــد .همکاری با آژانس برای ما
حائز اهمیت است ایران کشــور مسؤولیت پذیری است و
به مســؤولیتهای خود عمل کرده و انتظار دارد آژانس در
ارتبــاط با موضوعات ایران به صورت حرفهای و منصفانه و
به دور از شائبههای سیاسی عمل کند و نقش تسهیلگر را
در مذاکرات ایفا کند.
انتظار از دولت آمریکا
ســخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به ســؤال دیگری نیز
بیان کــرد :ایران در چارچوب توافق باقیمانده و طرفی که
توافق را ترک کرده دولت آمریکا بوده اســت و هزینههای
غیرضروری بــر ایران و جامعه جهانی و اعضای توافق وارد
کرده آمریکاست .ایران مســؤولیت پذیر بوده و عمل کرد
و متعهدانــه در چارچوب توافق عمل کرد و انتظار اســت
دولت آمریکا مسؤوالنه عمل کند و با اراده سیاسی به توافق
برگــردد و در چارچوب توافق منافــع کامل خود را تامین
کنــد .اینکه دولت آمریکا چه تصمیمــی دارد به مقامات
آمریکایی برمیگردد .انتظار داریم مسؤول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا که با جدیت عمل میکند و پیشــنهاداتی را
مطرح میکنــد و دیگر مقامات اروپایی کــه با ما ارتباط
دارند و بر ضرورت بازگشت به توافق تاکید میکنند تاکید
مضاعفی را به دولت آمریکا داشــته باشند که از سرگیری
اجرای توافق به اراده آمریکا بســتگی دارد و این مسیری
دو طرفه است.
مذاکره مستقیمی با آمریکا نداریم
وی همچنین در پاسخ به سؤالی بیان کرد :در بحث تبادل
زندانیان مذاکره مستقیمی با دولت آمریکا در این رابطه و
هیچ موضوع دیگری اعم از هستهای و غیر هستهایی نداریم
و گفتوگوها از طریق واســطه از جمله انریکه مورا انجام

میشــود .در مورد زندانیان موضع ما مشخص است انتظار
داریم دولت آمریکا شــهروندان ایرانی که صرفا به اتتهمام
داشتن نقش در دور زدن تحریمهای آمریکا بازداشت کرده
بدون قید و شرط آزاد کند .ما تابعیت دوگانه را در ایران به
رسمیت نمیشناسیم و اینها را شهروندان ایرانی میدانیم
و مبتنــی بر حاکمیت قضایی خود با اینها تعامل کردیم و
برخورد ما قضایی است و سیاســی نیست .ایران برای هر
موضوع انســانی آمادگی دارد در صورتی که طرف مقابل
نیز چنین باشد.
وضعیت رو به جلو در رابطه با امارات عربی متحده
به گــزارش فــارس ،ســخنگوی وزارت خارجــه درباره
خبر منتشــر شده مبنی بر گذاشــتن پنج شرط از سوی
امــارات عربی متحده برای ارتقای روابط با ایران نیز گفت:
سفارتخانههای دو کشور در تهران و ابوظبی فعال هستند
و شاهد شکل گیری یک فضای مثبت سیاسی در روابط دو
کشور بودیم و مقامات دولت امارات مواضع مثبتی داشتند
و اعالم کردند امارات تصمیم گرفته سفیر خود را به تهران
اعزام کنند.این دیپلمات ارشد کشورمان خاطرنشان کرد:
در ارتبــاط با امارات وضعیت ما رو به جلو اســت و پیش
بینی میکنیم در فضای مثبت سیاسی در منطقه در روابط
با امارات شاهد ارتقای روابط دیپلماتیک و تعمیق و توسعه
روابط دوجانبه باشیم.

هستیم.
تعبیر مثبت ایران از تالشها و نقش بورل
وی درباره موضع ایران در خصوص پیشنهاد بورل نیز بیان
کرد :تعبیری که از تالشها و نقش بورل داریم مثبت است
و ارزیابی ما این اســت که بــورل با جدیت تالش می کند
نقــش خودش را برای نزدیک کردن دیدگاههای طرفین و
زمینه ســازی برای آغاز دور جدید مذاکرات انجام دهد و
ما از آن ابالغ ضرب االجل نمیبینیم .برداشــت ما از نقش
ایشان مثبت است و استمرار ارتباطات به این معناست که
این تمایل طرفینی است و ســازنده بوده است .امیدواریم
در چارچــوب نقش مثبت ایشــان و هم نقش مثبت دیگر
کشــورهایی که اشاره کردم شاهد شــکل گیری مقدمات
مناســب برای آغــاز دور جدید مذاکرات باشــیم.کنعانی
هم گفت :هر کشــوری در ایــن زمینه ورود کرد با جدیت
دیدگاههای آنها را شنیدیم و استقبال و حتی مبدع عمل
کردیم .ســعی میکنیم خوشبین باشــیم که نقش بورل
مثبت باشد.
آمریکا میداند ایران در سایه تهدید مذاکره نخواهد
کرد
وی همچنیــن گفــت :معتقدیم مذاکره در ســایه تهدید
امکانپذیر نیست و معمول نیست یک طرف تهدید و دعوت
به مذاکره کند .آمریکا میداند ایران در سایه تهدید مذاکره
نخواهد کرد و تهدید نتیجه بخش نخواهد بود.

متناسب با هر اقدام دولت آمریکا اقدامات خود را
تنظیم میکنیم
خبرنگار خبرگزاری فارس به مطلب منتشر شده در روزنامه
وال اســتریت ژورنال مبنی بر اینکــه جو بایدن به دنبال
فشــار به ایران با تحریم صادرات نفت اســت از ســخنگو
پرســید که با توجه به اینکــه آمریکاییها همواره عنوان
میکنند توافق روی میز است و ایران را مقصر عدم حصول
توافق میدانند واکنش ایران چیســت کــه وی گفت :در
حوزه رسانه مطالب مختلفی مطرح میشود که بعضا نوعی
گمانه زنی و ایجاد فضای جدید برای شکل دهی به فضای
روانی برای رســیدن به اهداف سیاسی است .این دیپلمات
ارشــد ایرانری تصریح کرد :جمهوری اسالمی ایران تاکید
میکند که اگر اراده سیاسی مثبتی از سوی دولت آمریکا
برای بازگشت به توافق وجود دارد باید به شروط و مقدمات
آن هم ملتزم باشــد .یافته مشخصی در خصوص این خبر
ندارم ،ولی هر اقدام غیرمنطقی و غیرمعقوالنه در ارتباط با
ایجاد موانع جدید در روند فعالیتهای تجاری و اقتصادی
ایران ،ایجاد یک مانع جدید بر روند بازگشت همه طرفها
به توافق است و متناسب با هر اقدام دولت آمریکا اقدامات
خود را تنظیم میکنیم.

اتکا به تحریمها و افزایش فشــار در سایه تحریم
برای ایجاد شرایط روانی سخت برای گرفتن امتیاز
الزم در میز مذاکره ،نتیجه نخواهد داد
وی درباره ســناریوها و اقدامات دیگر ایران در صورت عدم
به نتیجه رســیدن مذاکرات بیان کرد :دولت آقای رئیسی
از ابتــدا اعالم کرد در بحث اقتصاد و معیشــت مردم این
را به روند مذاکرات گــره نمیزنیم و روند اقتصاد و تامین
معیشت مردم را خارج از چارچوب مذاکره دنبال میکنیم
و تاکید دیگــری کردند که مذاکره در بحث رفع تحریمها
برای ما تنها موضوع سیاست خارجی نیست و یکی از این
موضوعات اســت .وزیر خارجه هم تاکید خاص داشت.این
دیپلمات ارشــد ایرانی خاطرنشان کرد :آنچه در یک سال
گذشــته رخ داده در حوزه روابط و مناسبات خارجی ایران
با کشــورهای پیرامون ما در منطقه و همســایگان مرزی
و فرامــرزی مبتنی بر ایــن رویکرد بود کــه مذاکرات را
در مکانیســم خود دنبال میکنیم و معیشــت مردم را در
مکانیســم خود دنبال میکنیم .اتکا به تحریمها و افزایش
فشار در سایه تحریم برای ایجاد شرایط روانی سخت برای
گرفتن امتیاز الزم در میز مذاکره ،نتیجه نخواهد داد.

فروش سوخو به ایران
فروش سوخو از سوی روسیه به ایران سؤال دیگری بود که
در این نشست پرسیده شد و کنعانی بیان کرد :خوشبختانه
رابطه ایران و روســیه همه جانبــه و مبتنی بر حرکت به
ســمت جلو اســت که مبتنی بر اراده سیاسی رهبران دو
کشور و منافع دو کشور است .شاهد شکل گیری و حرکت
رو به رشد همکاریهای دو کشــور در حوزههای مختلف

نقش سازنده چین
بــه گزارش فارس ،وی درباره نقش چین هم در این مدت
و در بحث مذاکرات وین و پیشنهاد بورل بیان کرد :نقش
چین را ســازنده میدانیم و به اندازه کافی در این بحث با
حســن نیت عمل کرده و در روند مذاکرات جدید تلفنی
چین حســن نیت خود را نشان داده و نقش آن را سازنده
و مکمل میدانیم و نقصانی در این زمینه دیده نمیشود.
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تفاوت  ۳میلیون تومانی قیمت مسکن در آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار
گــزارش بازار مســکن را فصلی اعالم میکــرد ولی از ماه
گذشته اقدام به انتشار ماهانه کرده است.این در حالی است
که بانک مرکزی شــاخص مذکور (متوسط قیمت هر متر
مربع واحد مســکونی) طی معامالت تیر ماه امســال را ۴۱
میلیون و  ۷۰۴هزار تومان در گزارشــی که امروز یکشنبه
 ۹مرداد منتشر شده ،عنوان کرده است.بانک مرکزی بیش
از دو دهه اســت که گزارش ماهانه بازار مســکن را منتشر
میکند.هر دو مرجع اعالم آمار بازار مسکن ،منبع اطالعات
خود را سامانه امالک و مستغالت (سامانه کد رهگیری) که
در اختیار اتحادیه مشاوران امالک و اتاق اصناف است ،ذکر
میکنند.این در حالی است که بر اساس آئین نامه ساماندهی
بازار مسکن و اجاره بها مصوب تیر ماه هیئت دولت ،نظارت

در حالی که مرکز آمار
روز گذشــته متوسط
قیمت مسکن در تهران
طی تیرماه امســال را
متــری  ۴۴میلیون و
 ۸۰۰هزار تومان اعالم کرده بــود ،بانک مرکزی امروز این
شــاخص را متری  ۴۱میلیون و  ۷۰۰هزار تومان دانســت.
بــه گزارش خبرنگار مهر ،مرکز آمار ایران در گزارشــی که
شــنبه  ۸مرداد منتشر کرد ،متوســط قیمت هر متر مربع
واحد مســکونی طی معامالت مســکن در تهران را در مرز
 ۴۵میلیون تومان ( ۴۴میلیــون و  ۸۴۰هزار تومان) اعالم
کرده بود.این در حالی اســت که مرکز آمار تا دو ماه اخیر،

بر ســامانه امالک و مستغالت از اتاق اصناف به وزارت راه و
شهرسازی منتقل شد است.همچنین نهاد سیاست گذار در
حوزه مسکن ،وزارت راه و شهرسازی است و به نظر میرسد
باید مرجع رسمی اعالم کننده آمار بازار مسکن ،وزارت راه
و شهرسازی باشد.پیش از این هم مرجع اعالم گزارشهای
وضعیت ماهانه بازار مسکن ،دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه
و شهرســازی بود که گزارشهــای تحلیلی از وضعیت بازار
مسکن ارائه کرده و به بیان اعداد و ارقام اکتفا نمیکرد.برخی
کارشناسان اقتصاد مســکن معتقدند ارائه آمارهای متعدد
و متفاوت از بازار مســکن ،ســیگنال افزایش قیمت به بازار
میدهد.به گفته بعضی از کارشناســان اقتصادی ،از آنجایی
که گزارشهای اعالمی بانک مرکزی از قیمت مسکن ،مالک

ارزیابی داراییهای بانکها در هنگام اعالم ترازنامه ســاالنه
بانکها در مجامع عمومی ساالنه است و از سوی دیگر ،عمده
داراییهای بانکها به شــکل امالک است ،لذا بانک مرکزی
حاضر به عقب نشینی از ارائه گزارشهای ماهانه بازار مسکن
نیســت.آنگونه که مرکز آمار ایران در وب سایت خود اعالم
کرده ،گزارشــی که این مرکز از وضعیت بازار مسکن تهیه
میکند ،بر اساس میانگین وزنی است؛ در این روش ،هر چه
وزن معامالت ســنگینتر باشد ،در افزایش میانگین نهایی،
تأثیر بیشتری دارد.اما در روش متوسط گیری بانک مرکزی،
مجموع رقم معامالت بر تعداد کل معامالت تقسیم میشود
که همان میانگین گیری معمولی اســت و توجهی به وزن
معامالت نمیشود.

طی  ۲سال اخیر

افزایش  ۸۳درصدی اجاره مسکن در تهران

در دو سال اخیر اجاره بهای مسکن در تهران  ۸۳.۳درصد افزایش
یافته حال آنکه میبایســت حداکثر  ۴۵درصد رشد میکرد .به
گزارش خبرنگار مهر ،بانــک مرکزی در آخرین گزارش وضعیت
بازار مســکن در تیر ماه امســال از افزایش  ۴۷.۴درصدی اجاره
مســکن در شهر تهران نسبت به تیر ماه ســال گذشته و ۵۲.۳
درصدی در همه مناطق شهری خبر داده است.رشد ماهانه اجاره
مســکن در تیر  ۱۴۰۱نســبت به خرداد امسال نیز چه در شهر
تهران و چه در همه مناطق شهری  ۴.۵درصد بوده است.این در
حالی است که ستاد ملی مقابله با کرونا در خرداد  ۱۳۹۹حداکثر
ســقف مجاز افزایش اجاره بهای مسکن را  ۲۰درصد اعالم کرده
بود که این مصوبه تنها  ۴ماه یعنی تا پایان شــهریور همان سال
( )۱۳۹۹سبب توقف رشد ماهانه یا حتی در شهریور  ۱۳۹۹سبب
کاهش متوسط ماهانه اجاره بهای مسکن شده بود.
ستاد ملی مقابله با کرونا در تیر ماه  ۱۴۰۰نیز با افزایش حداکثر
 ۲۵درصــدی اجاره بهای مســکن در تهــران ۲۰ ،درصدی در
کالنشــهرها و  ۱۵درصدی در سایر مناطق شهری نسبت به رقم
اجاره همان واحد مسکونی در ماه مشابه سال قبل از آن موافقت
کرد.برای ســومین ســال متوالی نیز در دولت سیزدهم مجددا ً
سیاست تعیین ســقف اجاره بهای مســکن به تصویب شورای
عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رسید که نرخ آن برای تهران
حداکثر  ۲۵درصد بود.
قرار بود اجاره مسکن در دو سال اخیر حداکثر  ۴۵درصد
رشد کند اما  ۸۳درصد افزایش یافت
بنابراین در تیر ماه امسال میبایست حداکثر اجاره مسکن نسبت
به تیــر  ۱۳۹۹به رقم  ۴۵درصد در تهران میرســید.حال آنکه
بر اســاس گزارشهای بانک مرکزی در تیر  ۱۴۰۱نسبت به تیر
 ۱۳۹۹میزان افزایش اجاره بهای مســکن در شــهر تهران اجاره

وزیر راه و شهرسازی :تنها  ۱۰تا  ۱۵درصد مستأجران جابه
جا شدند و  ۸۵تا  ۹۰درصد تمدید کردند
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی هفته گذشته در برنامه زنده
تلویزیونی در خصوص سیاســتهای اجاره بهای مسکن اظهار
کرد :قیمت گذاری برای بخش خصوصی و مردم در بســیاری
از کشــورهای دنیا که دچار بحران میشــوند وجود دارد...وی
افزود :در وزارت راه و شهرسازی قرارگاه اجاره مسکن راه اندازی
کردهایم اما در سالهای گذشته این وزارت وارد بازار اجاره نشده
بود و در صنف وزارت صمت قرار داشــت اما در این قرارگاه از
قوه قضائیه ،اتاق اصناف ،اتحادیه مشاوران امالک و دستگاههای
دیگر دعوت کردهایم.وی خاطرنشان کرد :با مصوبه شورای عالی
ســران قوا تنها  ۱۰تا  ۱۵درصد مردم جابه جا شدند و بخش
زیادی از مردم حدود  ۸۵تا  ۹۰درصد واحد مسکونی اجارهای
را تخلیه نکردند.

مسکن  ۳۴.۹درصد در تهران و  ۳۸.۷درصد در کل مناطق شهری
افزایش یافته اســت.به عبارت دیگر در دو سال اخیر اجاره بهای
مسکن در تهران  ۸۳.۳درصد افزایش یافته حال آنکه میبایست
حداکثر  ۴۵درصد رشــد میکرد که نشان دهنده افزایش ۳۷.۳
درصدی اجاره مسکن بیش از سقف تعیین شده از سوی نهادهای
سیاست گذار بخش مسکن بوده اســت.البته در شهریور ۱۳۹۹
علی رغــم ممنوعیت افزایش بیــش از  ۲۰درصدی اجاره بهای
مســکن ،این شاخص (اجاره مســکن) طبق اعالم بانک مرکزی
نســبت به ماه مشابه سال قبل از آن (شــهریور  )۱۳۹۸افزایش
 ۲۷.۳درصدی در شــهر تهران و  ۳۰.۱درصدی در همه مناطق
شهری شده بود.
رشــد ماهانه اجاره بها طی  ۲۵ماه اخیر علی رغم مصوبه

تحقق  ۱۵۷درصدی مالیات بخش
درآمد امالک اجاری
بر اســاس اعالم رییس سازمان مالیاتی تحقق  ۱۵۷درصدی مالیات
بخش درآمد امالک اجاری محقق شــده است.به گزارش خبرگزاری
تسنیم ،رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تحقق  157درصدی
مالیات بخش درآمد امالک اجاری نســبت به سال گذشته خبر داد
و گفت :این میزان تحقق ،حاصل اجرای برنامه های هوشمندسازی
نظام مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی در یک ســال گذشــته است.
منظــور با بیان اینکه مالیات ابرازی صاحبــان درآمد امالک اجاری
بابت عملکرد ســال  ،1400حدود  157درصد تحقق نسبت به سال
گذشته داشته اســت ،گفت :مجموع مالیات ابرازی صاحبان درآمد
امالک اجاری در تیرماه امسال ،رقمی معادل  13هزار و  824میلیارد
ریال بوده است.

 ۱.۴میلیون کارجو در انتظار تجربه
محیط واقعی کار
معاون وزیر تعــاون کار و رفاه اجتماعی با اشــاره به تدوین ۳۷۰۰
استاندارد شایســتگی از آمادگی اصناف برای آموزش یک میلیون و
 ۴۰۰هــزار نفر از کارجویان در محیط واقعی کار خبر داد.به گزارش
ایسنا ،غالمحسین حسینی نیا در جشنواره ملی مهارت که در وزارت
کار برگزار شــد ،اظهار کرد :سازمان آموزش فنی و حرفه ای در گام
دوم انقالب عزم خود را برای توســعه مهارت آموزی و ایجاد زمینه
اشــتغال پذیری جوانان جزم کرده اســت.وی گفت :هم اکنون ۱۲
هزار آموزشــگاه خصوصی و  ۶۴۰مرکز دولتی با  ۵۴۰۰مرکز جوار
کارگاهی در حوزه آموزشــهای مهارتی داریم و  ۵۰۰۰مربی فنی و
حرفه ای در بخش دولتی مشغول آموزش مهارت هستند.معاون وزیر
کار افزود :کار خوبی که در زمینه اســتاندارد ســازی آموزشها در
این مدت انجام شد این بود که  ۳۷۰۰استاندارد شایستگی را آماده
کردیم کــه امروز رونمایی خواهد شــد.وی از ایجاد بیش از ۱۵۰۰
مرکز جوار کارگاهی طی  ۱۰ماه اخیر و در دولت ســیزدهم با تاکید
مقام معظم رهبری خبر داد .حســینی نیا ادامه داد :در سازمان فنی
و حرفه ای طرح نخلستان را برای فارغ التحصیالن دانشگاهی پیش
بینی کرده ایم که زمینه ایجاد فرصتهای شغلی بسیار در صنعت آی
تی را فراهم می کند.وی افزود :طرح مهم دیگر طرح مهارت آموزی
در محیط واقعی کار اســت که با کمک اتاق اصناف دنبال خواهیم
کرد و می تواند انقالب اساسی در توسعه آموزش های فنی حرفه ای
ایجــاد کند.به گفته معاون وزیر کار ،بیش از  ۴میلیون واحد صنفی
در کشور وجود دارد که آمادگی آموزش یک میلیون و  ۴۰۰هزار نفر
از کارجویــان را دارند و اینطرح به تنهایی میتواند در بخش دولتی
و خصوصــی زمینه آموزشهای فنی حرفــه ای را در محیط واقعی
کار ایجاد کند.

تعیین سقف اجاره مسکن
با این حال از شــهریور  ۱۳۹۹تا کنون تــا آبان  ۱۴۰۰طی ۱۴
ماه متوالی اجاره بهای مســکونی رشــد ماهانه داشــته ولی از
مرداد  ۱۴۰۰تا آبان همان ســال ناگهان این رشــد اجاره بها ،با
ســرعت باالیی صورت میگیرد و در آبان  ۱۴۰۰به ســقف رشد
اجاره مســکن طی  ۲۵ماهی که همواره نهادهای سیاست گذار
سقف برای اجاره مسکن تعیین کردهاند ،رسید.نقطه جوش اجاره
مسکن در  ۲۵ماه اخیر آبان  ۱۴۰۰با رقم  ۵۱.۶درصد برای شهر
تهران و حدود  ۵۵درصد ( ۵۴.۹درصد) برای همه مناطق شهری
بود.از آبان سال گذشته تا اسفند  ۱۴۰۰تورم ماهانه اجاره مسکن
روند نزولی یافت اما مجددا ً از ابتدای امســال این شاخص (اجاره
مسکن) با روندی نزولی هر ماه افزایش مییابد ولی هنوز نتوانسته
به قله آبان  ۱۴۰۰دست یابد.

وعده وزیر راه برای ســال آینده :ســامانه کد رهگیری
ثبت قراردادهای افزایش اجاره بها بیش از سقف مجاز را
نمیپذیرد
به گفته وزیر راه و شهرســازی حدود  ۲۵۰تا  ۳۰۰هزار مشــاور
امالک در کشــور داریم کــه تعداد کمی از آنها به ســامانه کد
رهگیری متصل هستند اما این سامانه به وزارت راه و شهرسازی
منتقل شده و همه بنگاهها را به کد رهگیری وصل میکنیم؛ اگر
این اتفاق رخ دهد به صورت آنالین میتوانیم متوجه شــویم که
چه موجر یا مشاور امالکی نسبت به سال قبل سقف اجاره بها را
رعایت کرده یا خیر؛ اگر از ســقف مجاز رقم قرارداد اجاره بیشتر
بود ،ســامانه کد رهگیری به سامانه وزارت راه آالرم میدهد .این
اتفاق برای سال آینده حتماً عملیاتی خواهد شد.

حقوق بازنشستگان سایر سطوح چقدر افزایش می یابد؟
علی اکبر عیوضی گفت :مقرر شده افزایش حقوق بازنشستگان و بحث چالشی اخیر مستمری بگیران سایر سطوح ،عین قانون انجام شود و همه در برابر قانون باید تابع باشند.به
گزارش ایلنا ،علی اکبر عیوضی (عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) با اعالم این مطلب که روز چهارشنبه و پنج شنبه همراه با اعضای هیئت مدیره کانون
عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و سرپرست وزارت کار به همراه معاونان وزارتخانه و سازمان دیداری داشتیم ،اظهار کرد :در جلسه قرار شد
افزایش حقوق بازنشستگان و بحث چالشی اخیر مستمری بگیران سایر سطوح ،عین قانون انجام شود و همه در برابر قانون باید تابع باشند .وی در پاسخ به این سوال که «منظور از
عین قانون در جلسات مطرح شده چه بوده است؟» جواب داد :منظور از قانون در زمینه افزایش حقوق بازنشستگان آن چیزی است که مجلس تایید کرده و از طریق رئیس مجلس
به دولت ابالغ شده است .آنچه مجلس تایید کرده است ،مصوبه هیئت امنای تامین اجتماعی به تبعیت از مصوبه شورای عالی کار است که ضامن افزایش ۳۸درصدی به عالوه ۵۱۵
هزارتومان حقوق مستمری بازنشستگان سایر سطوح یا همان متوسط بگیران است .عیوضی در پایان با بیان اینکه «قرار بوده است امروز زاهدی وفا ،سرپرست وزارت کار ،به طور
رسمیتر از طریق رسانهها این خبر را اعالم کند ».افزود :ما نیز امیدوار هستیم که ایشان در اسرع وقت امروز خبر رسمی این الزماالجرا بودن مصوبه مجلس و اجرای آن توسط
دولت را اعالم کند .به ویژه اینکه در جلسه به ما قول داده شده در همین مرداد ماه احکام حقوقی جدید بازنشستگان در پروفایلهای آنها قرار داده شود.

3

گزیده خبر
در آستانه واردات جدید

وضعیت مبهم  ۲۲۴۹خودروی وارداتی؛
ترخیص ،مرجوع یا امحاء؟
در آســتانه واردات خــودرو  ،همچنان حدود  ۲۲۴۹دســتگاه انــواع خودرو از
ن تکلیف نشده است.به گزارش ایسنا ،بعد
سالهای قبل در گمرک مانده و تعیی 
از آنکه مصوبه مجلس درباره واردات خودرو در قانون بودجه  ۱۴۰۱حذف شد ،در
خردادماه ،قانون ساماندهی واردات خودرو که در آبانماه سال گذشته در راستای
ســاماندهی بازار در مجلس تصویب شده بود ،به دولت ابالغ شد .قرار بر این بود
که در فاصله یک ماه ،آئیننامه واردات خودرو نهایی و ابالغ شود که هنوز خبری
از آن نیست.با این وجود اخبار از ورود خودرو تا شهریورماه یعنی کمتر از یک ماه
دیگر حاکی است و آنطور که منوچهر منطقی -معاون حملونقل وزارت صنعت،
معدن و تجارت(صمت) -تاکید داشته ،طبق برنامهریزی صورت گرفته ،تا شهریور
 ۱۴۰۱واردات خودرو انجام میشــود.اکنون واردات خودرو که از سال  ۱۳۹۷به
دلیل وضعیت ارزی ممنوع شــد ،لغو شده است و دولت حدود  ۱۹هزار میلیارد
تومان درآمد از محل واردات خودرو در سال جدید در بودجه امسال پیشبینی
کرده است ،اما همچنان واردات در ابهام قرار دارد و سازوکار آن مشخص نیست.
در حاشیه این جریان ،بحث خودروهای وارداتی دپو شده در گمرک مطرح است
که از سالها قبل از ممنوعیت واردات به گمرک رسیده و در نتیجه تصمیم یکباره
بــرای ممنوعیت ،بالتکلیف باقی ماند .بیش از  ۱۲هزار خودروی دپو شــده در
گمرک که درنهایت با چند مصوبه و تمدید زمان ،از دی ماه  ۱۳۹۷تا شــهریور
 ۱۳۹۹تعداد زیادی از آن ترخیص شــد ولی بخشــی دیگر به دالیل مختلف،
ترخیص نشد و مدتهاســت در انبارها مانده است و بارها تصاویری از وضعیت
نامناسب آنها در فضای مجازی منتشر و مورد توجه کاربران قرار گرفته بود.
گمرک به وزارت اقتصاد گزارش داد
این در حالی است که در آبان سال گذشته و به دنبال دستور رئیس جمهوری
مبنی بر پیگیری وضعیت خودروهای دپو شــده در گمرک ،گزارشــی از سوی
معاونــت وقت فنی گمرک ایران به وزارت اقتصاد ارائه و وضعیت خودروها اعالم
شــد .بر اســاس این گزارش ،از  ۱۲هزار و  ۲۶۱دستگاه خودروی وارداتی که با
ممنوعیت واردات مواجه شــده بود ۱۰،هزار و  ۱۲دستگاه طبق مصوبات دولت
ترخیص و  ۲۲۴۹خودروی دیگر امکان ترخیص پیدا نکرده بود.
بیش از  ۱۰۰۰دستگاه پرونده قضایی دارد ولی میتواند ترخیص شود
دلیل عدم تعیین تکلیف خودروهای باقی مانده ،به داشــتن پروندههای قضایی،
منع واردات و یا عدم ثبت ســفارش اســت؛ به طوریکه  ۱۰۸۹دستگاه دارای
پرونــده قضایی بود که طبق مصوبات قبلی قید زمانی برای ترخیص آنها مصرح
نیست و در صورت صدور رأی قطعی منع پیگرد یا برائت از سوی مرجع رسیدگی
کننده ،با رعایت مقررات امکان ترخیص دارد.
احتمال امحای  ۷۳دستگاه خودروی آمریکایی
 ۷۳دســتگاه نیز خودروی آمریکایی و یا سفارش آمریکاست که در کل ،واردات
این قبیل خودروها از سال  ۱۳۹۵ممنوع اعالم شده بود و امکان ورود به مناطق
آزاد و ســرزمین اصلی را ندارند .بنابراین اینکه تکلیف این خودروها چه میشود
تا حدودی مشخص است ،زیرا امکان ورود به سرزمین اصلی و حتی مناطق آزاد
را نداشته و درنهایت دو راه باقی میماند؛ یا باید بازصادرات شود که ممکن است
به در گذر زمان و افت مدل خودرو و آســیب دیــدن ظاهر آن ،به دلیل ماندن
در شــرایط آب و هوایی نامناسب ،خریداری برای آن در کشورهای دیگر نباشد.
راه دیگر نیز امحای فنی این خودروهاســت.این در حالی است که چندی پیش،
ســه خودروی آمریکایی که چند سالی متروکه شده بود ،از سوی سازمان اموال
تملیکی امحا شد ،چرا که نه امکان ورود به کشور را داشت و نه خریداری برای
بازصادرات آن پیدا شد؛ از این رو ممکن است با گذر زمان ،این  ۷۳خودرو نیز
به چنین سرنوشتی دچار شود.
 ۹۲۷دستگاه معطل ثبت سفارش
اما موضــوع مورد توجه به حدود  ۹۲۷دســتگاه خودرویی برمیگردد که فاقد
ثبتسفارش بوده و یا تاریخ آن منقضی شده است ،بر این اساس در صورتی که
با مجوز دولت ،وزارت صمت نســبت به باز کردن ثبت ســفارش با توجه به لغو
ممنوعیت واردات خودرو اقدام کند ،امکان ترخیص خواهد داشت .در سه سال
ن تکلیف خودروهای مانده در گمرک،
اخیر و در جریان مصوبات دولت برای تعیی 
موضوع انجام ثبتسفارش برای این خودروها از سوی وزارت صمت ،مطرح شد
ولــی اقدامی صورت نگرفت و اگر این اتفاق نیفتد ،بحث مرجوعی و بازصادرات
نیز مطرح خواهد بود.
پیشنویس هم رفت ولی اتفاقی نیفتاد
این در حالی اســت که در اواخر آبان پارســال ،پیش نویس پیشــنهادی برای
مشــخص شــدن وضعیت خودروهای دپو در گمرک جهت تصویب در هیات
وزیران ،از ســوی گمرک ایران به وزارت اقتصاد ارائه شــد تا مورد بررسی قرار
گیرد اما به نتیجهای نرسید.
وزارت صمت گفته که برنامهای برای این خودروها ندارد
در حالی تکلیفی برای این حجم از خودروی مانده در شــرایط نا مناسب آب و
هوایی در انبارهای مختلف گمرک و اموال تمکلیکی وجود ندارد که اعالم آخرین
موضع وزیر صمت نشان داده که برنامهای هم برای تعیین تکلیف آنها در دستور
کار نیست .فاطمی امین در این باره گفته که طبق قانون ،واردکنندگان میتوانند
کاال را بدون ثبت سفارش وارد گمرک کنند ،اما نمیتوانند آنها را ترخیص کنند.
ایــن اتفاق در بخش خودرو هم افتاده ،امــا برنامهای برای ترخیص آنها نداریم.
درنهایت بعد از ابالغ آئیننامه واردات خودرو بر اساس شرایط تعیین شده در آن،
وضعیت خودروهای دپو شده مشخص میشود.

پخش سری جدید ویژهبرنامه «مهال»
بهمناسبت ماه محرم
همراه اول بهمناســبت فرارســیدن ماه محرم ،تولید و پخش ویژهبرنامه ۱۴
قسمتی «مهال» را در دستور کار قرار داده که از سه بستر پخش میشود.اپراتور
اول تلفنهمراه همچون ســال گذشــته همزمان با فرارسیدن ایام سوگواری
سیدوساالر شهیدان ،خبر از ساخت برنامهای متفاوت بههمین مناسبت داد.
همراه اول پس از تجربه موفق در تهیه و تولید برنامه مناســبتی «مهال» در
محرم  ۱۴۴۳قمری ،محرم امســال نیز به ادامه ســاخت آن برنامه مبادرت
ورزیده و قرار اســت بار دیگر این برنامه کــه از طریق پلتفرمهای «روبیکا»،
«آیگپ» و «ذرهبین» پخش خواهد شد با حضور محمدحسین پویانفر ،مداح
نام آشــنای کشــور اجرا شود.مهال ،امســال با کارگردانی حامد میرفتاحی و
تهیهکنندگی ایمان قیاسی و امیرحســین طهرانی ،همراه تیم تولید است و
سعی در ساخت ویژهبرنامهای متفاوت در این ایام دارد.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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امضای مشارکتنامه احداث دو مجتمع
پاالیشگاهی به ارزش  ۱۷,۸میلیارد دالر

قیمت نفت در معامالت روز دوشنبه تحت تاثیر آمار ضعیف بخش تولید در چین و ژاپن که دورنمای تقاضا را تیره کرد ،کاهش یافت.به گزارش ایسنا ،بهای معامالت نفت
برنت یک دالر و  ۱۹سنت معادل  ۱.۱درصد کاهش پیدا کرد و به  ۱۰۲دالر و  ۷۸سنت در هر بشکه رسید .بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با یک دالر و
 ۴۳سنت معادل  ۱.۵درصد کاهش ،به  ۹۷دالر و  ۱۹سنت در هر بشکه رسید.قرنطینههای جدید کووید  ،۱۹باعث توقف روند احیای فعالیت کارخانهای چین شد .شاخص
مدیران خرید بخش تولید کایشین مارکیت ،از  ۵۱.۷واحد در ژوئن به  ۵۰.۴واحد در ژوئیه نزول کرد که بسیار ضعیفتر از پیش بینی تحلیلگران بود .فعالیت بخش تولید
ژاپن هم در ژوئیه ،با ضعیفترین نرخ در  ۱۰ماه گذشته رشد کرد.تینا ت ِنگ ،تحلیلگر شرکت سی ام سی مارکتس در این باره گفت :قرائت مایوس کننده شاخص مدیران
بخش تولید چین ،دلیل اصلی بود که باعث کاهش قیمتهای نفت در معامالت روز جاری شد .آمار ،رشد منفی غیرمنتظره فعالیت اقتصادی را نشان داد و این حقیقت را بارز کرد که روند احیای دومین اقتصاد
بزرگ جهان از قرنطیه کووید ،ممکن است برخالف انتظارات ،مثبت نبوده باشد و در نتیجه ،دورنمای تقاضا بازارهای نفت را تیره کرد.نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت در ژوئیه برای دومین ماه متوالی
کاهش پیدا کردند زیرا صعود تورم و باالتر رفتن نرخهای بهره ،نگرانیها نسبت به وقوع رکود اقتصادی و آسیب دیدن تقاضا برای سوخت را برانگیختهاند.به گفته تحلیلگران گروه بانکی  ،ANZفروش سوخت
به رانندگان در انگلیس ضعیف شده و تقاضا برای بنزین پایینتر از میانگین پنج ساله برای این وقت از سال مانده است.در نظرسنجی ماهانه رویترز ،میانگین قیمت هر بشکه نفت برنت در سال میالدی جاری،
 ۱۰۵دالر و  ۷۵سنت پیش بینی شد که کمتر از پیش بینی  ۱۰۶دالر و  ۸۲سنت در ژوئن بود و نخستین بازبینی نزولی قیمت نفت برنت در نظرسنجی ماهانه از آوریل است .میانگین قیمت هر بشکه نفت
آمریکا در سال میالدی جاری  ۱۰۱دالر و  ۲۸سنت بوده که کمتر از  ۱۰۲دالر و  ۸۲سنت در ژوئن است.اوپک و متحدانش روز چهارشنبه برای تصمیم گیری درباره تولید سپتامبر دیدار خواهند کرد .دو منبع
از هشت منبع آگاه در اوپک پالس به رویترز گفتند :در این دیدار درباره افزایش مالیم تولید در سوم اوت بحث خواهد شد در حالی که سایرین اظهار کردند که تولید احتماال ثابت میماند.

شبکه گازطبیعی در بندرخمیر پایدار است
رئیس اداره گاز شهرستان بندرخمیر از پایداری جریان
گاز طبیعی در شــهر بندرخمیر خبــر داد.به گزارش
روابط عمومی شــرکت گاز استان هرمزگان ،اسماعیل
غفوریان،رئیس اداره گاز شهرســتان بندرخمیر ضمن
اشــاره به وقوع زمینلرزهای به بزرگی  ۴.۹ریشــتر در
عمق  ۱۴کیلومتری زمین که ساعت  ۲۰:۲۵دقیقه ،سوم مرداد  ، ۱۴۰۱حوالی
بندر خمیر در استان هرمزگان به وقوع پیوست ،اظهار کرد :باتوجه به این زلزله
و دو زلزله ای که یکم مرداد ماه ســال جاری نیز که مجدد حوالی بندر خمیر
به وقوع پیوست ،در همان ساعات اولیه پس از وقوع زلزله ،جلسه کمیته بحران
با حضور همکارانم در اداره گاز شهرستان بندر خمیر تشکیل و با درخواست از
تیم نشت یابی شرکت گاز استان هرمزگان ،همکاران ما در واحد بازرسی فنی و
نشت یابی به مناطق زلزله زده ،اعزام شدند.وی بیان کرد :باتوجه به بررسی های
انجام شده همکاران ما از تاسیسات و شبکه های گازرسانی در مناطق زلزله زده،
تاکنون هیچ گزارشی از آسیب و یا نشتی گاز مشاهده نشده ،جریان گاز طبیعی
درشهر بندر خمیر پایداراست و در همین زمینه به ساکنین زلزله زده ،آرامش
خاطر می دهیم که دغدغه ای در زمینه گاز طبیعی ،وجود ندارد.

مشعل گاز  120خانوار کوهپایهنشین بابل
روشن شد
سرپرست شرکت گاز مازندران گفت :همه روستاهای
باالی  ۲۰خانوار استان در صورت تامین اعتبار تا پایان
ســال آینده از نعمت گاز طبیعی بهره مند میشوند.
قاسم مایلی رستمی سرپرست شرکت گاز مازندران در
حاشیه افتتاح طرح گازرسانی به دو روستای سیبرون
بندپی شــرقی بابل گفت :برای اجرای طرح گازرســانی در استان امسال هزار
میلیارد تومان بودجه در نظرگرفته شــده است که تخصیص و هزینه میشود.
مایلی رستمی افزود :همه  ۴۰۰روستای باالی  ۲۰خانوار استان قابلیت گازرسانی
دارند در صورت تامین اعتبار دو هزار میلیارد تومانی تا پایان سال آینده از نعمت
طبیعی گاز بهره مند میشــوند.وی ادامه داد :حدود  ۱۰کیلومتر شبکه گذاری
تغذیه و توزیع با هزینه  ۲۰میلیارد تومان برای گازرســانی به این دو روستا در
بندپی شرقی بابل انجام گرفت.
مدیر مخابرات منطقه گلستان :

توسعه مخابرات در استان هیچگاه
متوقف نمی شود
مدیر مخابرات منطقه گلستان در جلسه شورای مدیران گفت :توسعه مخابرات
را هیچگاه متوقف نخواهیم کرد .دکتر غالمعلی شــهمرادی با اشاره به عملکرد
توســعه ای مخابرات در استان گفت  :در هر شرایطی توسعه مخابرات اجرا می
شود وهیچگاه متوقف نخواهد شد .وی پشتیبانی وسیاست گذاری ستاد وحمایت
همه جانبه ازادارات مخابرات شهرستانها به عنوان عامل اجرایی توسعه را عامل
مهمی در پیشبرد طرح ها دانســت .مدیر مخابرات منطقه گلستان  ،همکاری
وتعامل بین بخشــی واستفاده از فرصت های خدمتگزاری را مورد توجه دانست
وافزود :رفع موانع وحل مشکالت براساس امکانات موجود با ایجاد ارتباطات موثر
مورد انتظار می باشــد .دکتر غالمعلی شهمرادی اجرای نهضت جهادی توسعه
فیبر تحت عنوان طرح نجما ،اجرای پروژه های  usoو ارتباط رسانی به مناطق
روستایی صعب العبور همچنین توسعه شبکه همراه را از عمده پروژه های سال
 1401دانســت و افزود :در راستای اجرای این پروژه ها اقدامات تعریف وانجام
شده است و تأکید می شود طرح ها به هیچ عنوان متوقف نشده وتا رسیدن به
اهداف در نظر گرفته شده برنامه ها براساس زمانبندی انجام شده اجرا شود .
معاون سازمان راهداری اعالم کرد:

برخورداری  ۹۹درصد روستاهای استان
همدان از راههای ارتباطی
همدان بعنوان حلقه واصل و چهارراه ارتباطی مرکز کشور به استانهای غرب و
جنوب غربی است.همدان -محبوبه یادگاری :همدان معاون ساخت و نگهداری
راههای فرعی و روستایی سازمان راهداری و حمل و نقل کشور بیان کرد :ضریب
برخورداری راههای روســتایی اســتان همدان با  ۹۹درصد از نُرم کشور که ۸۲
درصد بوده باالتر اســت.خداداد مقبلی همزمان با سفر هیات دولت به استان با
بازدید از مرکز راهدارخانه گردنه اســدآباد (رسول آباد) در جمع راهداران استان
عنوان کرد :حوزه مســئولیت راهداری از حساسیت بسیار باالیی برخوردار است
ک اشــتباه در حوزه ایمنسازی و  ....ممکن است عالوه بر از دست
و در نتیجه ی 
رفتــن اموال فرد جان آنها نیز به خطر بیافتد.وی ادامه داد :هرگونه توســعهو
فعالیتی در هر حوزهای اعم از اجتماعی ،فرهنگی ،صنعتی و ...نیازمند توســعه
زیر ســاختهای راه وحمل و نقل اســت تا بتواند آن فعالیت آغاز شود زیرا در
ل امکانپذیر نیست در واقع از ابتدای پیداش
عصر حاضر زندگی بدون حمل و نق 
بشــر نیز زندگی وی وابست ه به مســئله حمل ونقل بوده است.معاون ساخت و
نگهداری راههای فرعی و روستایی سازمان راهداری و حمل و نقل کشور اظهار
کرد :همدان بعنوان حلقه واصل و چهارراه ارتباطی مرکز کشــور به استانهای
غرب و جنوب غربی اســت و به همین دلیل از اهمیت زیادی برای وزرات راه و
شهرســازی برخوردار است که با همین نگاه اقدامات خوبی در حوزه راهسازی و
راهداری صورت گرفته است.
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اسناد تفاهمنامه مشــارکت و تامین مالی احداث پتروپاالیشگاه  ۳۰۰هزار بشکهای شهید
سلیمانی در بندرعباس و پاالیشگاه  ۳۰۰هزار بشکهای مروارید مکران در جاسک ،با حضور
رئیس جمهور امضا شــد.به گزارش ایسنا ،با حضور آیتاهلل ســید ابراهیم رئیسی ،پیش از ظهر دیروز دوشنبه ،مشارکتنامه
تامین مالی برای احداث پتروپاالیشــگاه شهید ســلیمانی به عنوان بزرگترین مجتمع پتروپاالیشی کشور و به ظرفیت تولید
 ۳۰۰هزار بشکه در روز فیمابین بانکهای ملی ،تجارت و رفاه کارگران ،گروه توسعه تدبیر انرژی ،شرکت صنایع پتروشیمی
خلیجفارس ،شــرکت سرمایهگذاری اهداف و شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران با مجموع سرمایهگذاری
 ۱۱.۱میلیارد دالر و مشــارکتنامه تامین مالی برای احداث پاالیشــگاه نفت خام ســنگین و فوقسنگین مروارید مکران به
ظرفیت تولید روزانه  ۳۰۰هزار بشکه ،فیمابین گروه اقتصاد مفید و بانکهای ملت ،تجارت و پارسیان با مجموع سرمایهگذاری
 ۶.۷میلیارد دالر به امضا رسید.

دبیرکل اوپک:

ایران نقش مهمی در ثبات بازار نفت دارد

تهران -ایرنا« -هیثم الغیص» دبیرکل جدید سازمان کشورهای
صادرکننــده نفت (اوپک) در گفت وگو با روزنامه الرای کویت،
ایران را از مهمترین کشــورهای موسس این سازمان خواند که
نقــش مهمی در ثبات بازار نفت دارد.به گزارش ایرنا از روزنامه
الــرأی« ،هیثم الغیص» گفــت :ایران و ونزوئــا از مهمترین
کشــورهای موسس اوپک هســتند و نقش آنها در ثبات بازار
بســیار زیاد اســت.وی افزود :نقطه قوت اوپک انســجام آن و
همبستگی کشورهایش با وجود همه شرایط جهانی پیرامونی
اســت.دبیرکل اوپک اضافه کرد :پیام دائمــی اوپک به جهان
این است که کاهش ســرمایه گذاریهای نفتی باعث افزایش
قیمتها خواهد بود ۵۰۰ .میلیارد دالر در سال ،سرمایه گذاری
مورد نیاز برای حفظ سطح تولید فعلی در  ۱۰۰میلیون بشکه
در روز است.وی در ادامه گفت :افزایش اخیر قیمت نفت تنها به
بحران اوکراین مربوط نیست بلکه به کاهش ظرفیت تولید مازاد
مربوط میشــود .بهبود وضعیت تقاضا ،کاهش سرمایهگذاری
در پاالیشــگاه و موج تعطیلی پاالیشگاهها عامل افزایش قیمت
مشــتقات نفتی است.الغیص افزود :جهان برای  ۲۵سال آینده
به  ۱۲تریلیون دالر ســرمایه گذاری نفتی نیاز دارد .ما انتظار
داریم تقاضا در ســال جاری  ۳.۴میلیون بشکه در روز افزایش
یابد و تقاضا تا پایان ســال  ۲۰۲۲از  ۱۰۲میلیون بشکه در روز

فراتر رود.دبیرکل اوپک اضافه کرد :بورسهای نفت در لندن و

نیویورک قیمتهای برنت و وســت تگزاس را تعیین میکنند

مصرف روزانه بنزین به  ۱۳۰میلیون لیتر هم رسید

خودروسازی متهم ردیف اول کمبود بنزین در ایران
رئیــسکانــونانجم نهــایصنفــی
جایگاهداران گفت :ســال گذشته میانگین
فروش؛ البته با در نظر گرفتن کرونا حدود
 76تا  77میلیون لیتر در روز بود در حالی
که این رقم در ســال جاری بسیار باالتر و
حتی در یک روز به حــدود  130میلیون
لیتر هم رسید.همایون صالحی در گفتوگو
با خبرنگار اقتصادی ایلنــا ،درباره کمبود
عرضه بنزیــن در برخــی جایگاهها اظهار
داشت :تاکنون هیچگونه گزارشی مبنی بر
کمبود و یا خودداری توزیع بنزین از سوی
جایگاههای عرضه در کشور ارائه نشده مگر
اینکه حادثهای در پمپبنزین خاصی پیش
آمده و از چرخه فعالیت خارج شــده باشد.
وی افزود :واقعیت این اســت که مصرف و
عرضه بنزین باال و خــارج از پیشبینیها
بوده است ،ســال گذشته میانگین فروش؛
البته با در نظر گرفتن کرونا حدود  76تا 77

میلیون لیتر در روز بوده است در حالی که
این رقم در سال جاری بسیار باالتر و حتی
در یــک روز به حــدود  130میلیون لیتر
هم رسید.رئیس کانون انجمنهای صنفی
جایگاهداران متوسط مصرف بنزین در چهار
ماهه ســال جاری را حــدود  101میلیون
لیتــر در روز اعالم کــرد.وی گفت :میزان
تولیــد بنزین در کشــور در بهترین حالت
 104میلیون لیتر در روز است و زمانی که

تعمیرات اساسی باشد به کف  94میلیون
لیتر میرســد .در حال حاضر تناسبی بین
تولید و مصرف وجود ندارد ،در این شرایط
باید برای تامین بنزین تمهیداتی اندیشیده
شــود مگر اینکه عرضه به شکلی طراحی
شود که مصرف کاهش یابد.صالحی تاکید
کرد :مشــکل مصرف بنزین در کشــور ما
این اســت که هنوز حمــل و نقل عمومی
اصالح نشــده و خودروهایی حتی در حد

استانداردهای بسیار قدیمی دنیا هم نداریم.
در حال حاضر مصرف بنزین در خودروهای
دنیا  4.5لیتر در هر  100کیلومتر اســت
در حالــی که این رقم در کشــور ما بیش
از  12لیتــر در هر  100کیلومتر اســت.
وی یادآور شــد :عوامل بسیار زیادی روی
قضیه مصرف ســوخت دخیل است و اگر
این رویه ادامه پیدا کند به مشــکل تامین
میخوریم .رئیس کانون انجمنهای صنفی
جایگاهداران درباره کمبود عرضه در برخی
پمپبنزینهای تهران بیان داشت :در برخی
مناطق تریلیها امکان تردد ندارند و باتوجه
به اینکه تعداد کامیونهای دهچرخ هم به
دلیل مشکالت کرایه کم شده و یا از چرخه
حمل و نقل خارج شــدهاند ،ممکن است
سوخت به موقع به جایگاه نرسد ،اما مشکل
تامیــن بنزین نداریم و ســوخت به میزان
کافی در جایگاهها موجود است.

عقبگرد غرب از اعمال محدودیت برای تجارت نفت روسیه

دولتهای اروپایی از تالشها برای محدود کردن تجارت نفت
روســیه عقب نشــینی کرده و طرح حذف مسکو از بازار بیمه
دریایــی لویدز لندن را با هدف جلوگیــری از افزایش قیمتها
و محدود شــدن عرضه ،به تاخیر انداختند.به گزارش ایســنا،
اتحادیه اروپــا دو ماه پیش ممنوعیت جهانــی بیمه دریایی
کشتیهای حامل نفت روسیه را اعالم کرد و انتظار میرود این
اقدام را با دولت انگلیــس هماهنگ کند .با این حال انگلیس
هنوز محدودیتهای مشــابه را اعالم نکرده اســت .مشارکت
انگلیــس در تاثیرگذار بودن چنیــن ممنوعیتی موثر خواهد
بود زیرا لندن در مرکز صنعت بیمــه دریایی قرار دارد.در این
بین ،بروکسل با اشاره به نگرانیها پیرامون امنیت انرژی جهانی،
اواخر ژوییه در بعضی از محدودیتها برای معامله با شــرکتهای
نفتی دولتی روسیه ،تجدیدنظر کرد.ممنوعیت هماهنگ بیمه
دریایی توســط انگلیس و اتحادیه اروپا ،جامعترین محدودیت
اعمال شده تاکنون علیه نفت روسیه خواهد بود و به دسترسی
مسکو به عمده ناوگان نفتکشهای جهان برای صادرات ،پایان
میدهد.اما مقامات آمریکایی نســبت بــه ممنوعیت جهانی
فوری بیمــه دریایی که باعث حذف میلیونها بشــکه نفت و
فرآوردههای نفتی روســیه از بازار شده و قیمتها را باال میبرد،
ابراز نگرانی کردهاند.مقامات اروپایی و انگلیســی در ماه مه به
روزنامه فایننشیال تایمز گفتند که انگلیس با اتحادیه اروپا برای
هماهنگ کردن ممنوعیت صدور بیمه برای محمولههای نفت
روسیه موافقت کرده است.با این حال ،جدیدترین تحریمهای
انگلیس علیه روســیه که در ژوییه توسط پارلمان این کشور

تصویب شد ،تنها فراهم کردن بیمه برای کشتیهای حامل نفت
روسیه به انگلیس را ممنوع میکند و این ممنوعیت پس از ۳۱
دسامبر اجرایی میشود .به گفته مقامات انگلیسی ،این قانون
پس از آن معرفی شد که دولت قول داد واردات نفت روسیه را
تا پایان امسال ممنوع کند اما تامین خدمات برای حمل نفت
روسیه به کشورهای دیگر را ممنوع نمیکند.پاتریک دیویسون،
یکی از مدیران انجمن بــازار لویدز گفت :در حال حاضر هیچ
ممنوعیتی از ســوی دولت انگلیــس برای حمل جهانی نفت
روســیه وجود ندارد .با توجه بــه ماهیت جهانی صنعت بیمه
اتکایی ،وجود محدودیتهای اتحادیه اروپا ممکن اســت روی
تمایل برای حمل نفت روسیه در لندن تاثیر بگذارد .لویدز در
تماس با دولت انگلیس است و با آنها درباره هر گونه تحریمهای
آتی که قصــد دارند اعالم کنند ،همکاری میکند.وزارت خزانه
داری انگلیس اعالم کرد همچنان در حال بررسی بهترین اقدام

است .این وزارتخانه آماده است تحریمهای بیشتری علیه روسیه
اعمال کند و سرگرم همکاری با متحدانشان برای اطمینان از
پیاده شــدن این تحریمها با حداکثر تاثیر ممکن روی اقتصاد
روسیه است.ممنوعیت بیمه اتحادیه اروپا چهارم ژوئن اعالم شد
و به قوت خود باقی ماند .این ممنوعیت مانع از آن میشود که
شرکتهای اروپایی بیمه جدیدی برای کشتی حامل نفت روسیه
صادر کنند .قراردادهای قبلی تا پنجم دسامبر که این ممنوعیت
اجرا میشود ،اعتبار خواهند داشــت.با این حال اتحادیه اروپا
بخشی از تحریمهای خود را اصالح کرده تا به شرکتهای اروپایی
اجازه دهد با بعضی از شرکتهای دولتی روسیه مانند روسنفت
برای حمل نفت به کشورهای خارج از این بلوک همکاری کنند.
سخنگوی کمیسیون اروپا به فایننشیال تایمز گفت :پرداخت
پول به شــرکتهایی مانند روسنفت برای خرید یا حمل نفت
یا فرآوردههای نفتی برای کشــورهای ثالث در صورت ضروری
بودن چنین مبادالتی برای شــرکتهای اروپایی ،دیگر ممنوع
نخواهد شــد.اتحادیه اروپا در بیانیهای اعالم کرد که این اقدام
اتخاذ شــده است تا از هر گونه پیامدهای منفی احتمالی برای
امنیت غذا و انرژی در سراسر جهان اجتناب شود.کاخ سفید از
ژوئن تالش میکند حمایت کشورهای گروه  ۷برای حمایت از
مکانیزم سقف قیمت را جلب کند تا نفت روسیه باالتر از یک
قیمت مشخص فروخته نشود.مقامات در واشنگتن اظهار کردند:
آمریکا و انگلیس همچنان قصد دارند خدمات دریایی از جمله
بیمه را همزمان با اجرایی شــدن تحریمهای اتحادیه اروپا در
دسامبر ،ممنوع کنند.

نه اوپک و برخی از کشــورهای مصرف کننده در اروپا ،آسیا و
آمریکا به ذخایر اســتراتژیک خود برای کاهش قیمتها دست
بردهاند.وی همچنین گفت که اوپک از انرژیهای تجدیدپذیر و
پاک استقبال میکند و نفت و گاز به عنوان ستون اصلی باقی
خواهند ماند .بیش از  ۵۰درصد انرژی جهان از نفت و گاز تامین
میشود و جایگزینی آن دشوار است.الغیص افزود :میبایست به
جای مبارزه با استفاده از سوختهای فسیلی به توسعه فناوری
برای کاهش انتشار سوختهای فسیلی مضر برای محیط زیست
پرداخت.دبیرکل اوپک در ادامه گفت :اوپک با روســیه رقابت
ندارد .روسیه کشوری بزرگ ،مهم و بسیار پرنفوذ در نقشه انرژی
جهان اســت.وی افزود :امیداوریم که ثبات به لیبی بازگردد تا
جایــگاه مهم خــود را در بازارهای نفت بگیــرد .عراق دومین
تولیدکننده بزرگ این ســازمان اســت و در حمایت از اوپک
پالس نقش دارد.الغیص در پایان گفت که ما به یک نقشــه راه
نیاز داریم که همه در آن باشند تا به راه حلهایی که نیازهای
انرژی جهان را برآورده کند ،برســیم.دبیرکل جدید اوپک سوم
آگوست ( ۱۲مرداد) ریاست نشست اوپک پالس را برعهده دارد.
اعضای اوپک پالس در این نشســت درباره ادامه تولید نفت با
ظرفیت کنونی در ماه سپتامبر با وجود درخواستهای آمریکا
مبنی بر افزایش تولید رایزنی و گفت وگو میکنند.

صدور  ۶۰قبض برق باالی ۲۰
میلیون تومان برای بدمصرفها
در تیرماه
در نخستین ماه تابستان سال جاری ۴ ،درصد مشترکان در زمره
مشــترکان بدمصرف با مصارفی بیش از  ۲برابر الگوی مصرف قرار
گرفتنــد و  ۶۰قبض برق با مبالغ بیش از  ۲۰میلیون تومان صادر
شده است.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،بررسی
آمار صدور قبوض برق خانگی در تیرماه سال جاری نشان میدهد
کــه از مجموع  17میلیون قبض برق صادر شــده در نخســتین
ماه تابســتان 2 ،هزار و  312قبــض دارای مصرف بیش از  5برابر
الگوی مصرف بودهاند.همچنین  60قبض در این بازه زمانی دارای
صورتحســابهایی با مبلغ بیش از  20میلیون تومان بودهاند.در
تیرماه سال جاری  80درصد مشترکان برق کشور الگوی مصرف را
رعایت کردهاند و در زمره مشترکان خوش مصرف قرار میگیرند،
 10درصد مشــترکان تا  1.5برابر الگــو مصرف کردهاند؛  6درصد
مشــترکان تا دو برابر الگو و  4درصد از مشترکان بیش از  2برابر
الگو مصرف برق داشتهاند.در این ماه 40 ،درصد مشترکین خانگی
مشمول دریافت پاداش صرفهجویی مصرف برق شدهاند.
سخنگوی صنعت برق:

خاموشیهای ناشی از سیل رفع شد
سخنگوی صنعت برق گفت :خاموشیهای ناشی از سیل در کشور
برطرف شــده اســت.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت
مدیریت شــبکه برق ایران ،مصطفی رجبیمشهدی اظهار داشت:
ممکن است در مناطقی که راههای دسترسی هنوز بازگشایی نشده
یــا به دلیل جلوگیری از برقگرفتگی و رعایت نکات ایمنی مردم،
شبکههای برق بهطور موقت بیبرق باشند که بهمحض بازگشایی
مسیر دسترســی و رفع مالحظات ایمنی ،این مناطق نیز برقدار
خواهند شــد.وی ادامهداد :نواقص و آسیبهای وارده به شبکهها
در حال رفع اســت و با بــرقدار کردن شــبکههای برق مناطق
سیلزده ،شــرایط تحت کنترل بوده و شبکه سراسری برق پایدار
است.سخنگوی صنعت برق با قدردانی از تالش بیوقفه و جهادی
کارکنان صنعت برق برای پایداری شبکههای برق و کمکرسانی
به هموطنان ،گفت :نیروهای عملیاتی در مناطق سیلزده همچنان
در آمادهباش کامل هســتند و صنعت برق به دستور وزیر نیرو تا
حل کامل مشــکالت ناشی از سیل و آبگرفتگی در کنار مردم به
خدمترسانی ادامه خواهد داد.رجبی مشهدی اضافهکرد :شبکههای
برق  ۲۱استان کشور از چهارشنبه هفته قبل به دلیل سیل ،طوفان
و بادهای شدید و رانش زمین ،دچار آسیبدیدگی شد که با همت
کارکنان پرتالش شرکتهای توزیع و برق منطقهای بهسرعت مورد
بازیابی قرار گرفت.وی افزود :اســتمرار بارندگیهای شدید سبب
شــده تا گروههای اجرایی و تعمیراتی  ۲۴ساعته مشغول ترمیم
شــبکهها و اقدمهای اصالحی و برقراری برق نقاط آســیبدیده
باشند.سخنگوی صنعت برق خاطرنشانکرد :هموطنان در هنگام
بارش باران یا جاری شدن سیل ،برای جلوگیری از برقگرفتگی ،از
خطوط فشار قوی دوری کنند و در صورت مشاهده سیم قطع شده
و آویزان ،ضمن دور شدن از محل ،موضوع را از طریق شمارهتلفن
 ۱۲۱به اداره برق اطالع دهند.
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زنگ خطر بحران جهانی غذا به صدا درآمد!
بسیاری از کشــورهایی که بیشــترین خطر بحران بدهی را
دارند ،اکنون با تهدید بحران غذایی نیز مقابله میکنند.خطر
همپوشــانی بدهی و بحران غذایی برای هفت کشــور به ویژه
افغانســتان ،اریتره ،موریتانی ،سومالی ،سودان ،تاجیکستان و
یمن ،بیشتر است اما چندین کشــور با درآمد متوسط نیز از
جملــه برخی که در حال حاضــر در بحبوحه بحران بدهی و
غذا به سر می برند ،در معرض خطر هستند.آخرین دادههای
بانک جهانی نشــان میدهد که صورتحســابهای واردات
مواد غذایی برای کشــورهای فقیری کــه در حال حاضر در
تنگنای بدهی یا در معرض خطر باالی آن هســتند ،سریعتر
افزایش مییابد .انتظار میرود در ســال آینده ،واردات گندم،
برنج و ذرت در این کشــورها معادل بیش از یک درصد تولید

براســاس دادههای بانک جهانی ،صورتحساب مواد غذایی در
کشــورهای فقیر که در حال حاضــر در تنگنای بدهی یا در
معرض خطر باالی آن قرار دارند ،ســریعترین افزایش را دارد.
به گزارش ایسنا ،جنگ در اوکراین به زودی میتواند ضربهای
غمانگیز به بســیاری از فقیرترین کشورهای جهان وارد کند،

@sobheqtesad
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ناخالص داخلــی افزایش یابد.بحران غذایــی به خودی خود
ویرانگر اســت ،برای مثــال ،بحران غذایی در ســال ۲۰۰۸
باعث افزایش ســوءتغذیه به ویژه در میان کودکان شــد .در
کشورهای فقیر ،خانواده ها را بر آن داشت تا برای خرید مواد
غذایی ،اشــیای قیمتی خانگی را بفروشند .این امر باعث شد
فقیرترین خانوادهها فرزندان خود را از مدرســه بیرون بکشند
و نرخ تــرک تحصیل را تا  ۵۰درصد در میــان کودکان این
خانوادهها افزایــش دهد اما زمانی که یــک بحران غذایی با
بحران بدهی مصادف میشــود ،تأثیرات آن تشدید میشود؛
بدهیهای باال دولتهــای محلی را فلج میکند و کمکهای
بینالمللی تنها راه خروج اســت.فقیرترین اقتصادها بیشترین
آســیب را از بحران غذایی کنونی دارنــد .فقیرترین اقتصادها

بــه ویژه در آفریقا به طور اســتثنایی به واردات مواد غذایی از
روســیه و اوکراین وابسته هستند .حدود  ۲۵اقتصاد آفریقایی،
از جمله چندین کشــور فقیر ،حداقل یک سوم گندم خود را
از این دو کشــور وارد میکنند .این نسبت برای  ۱۵اقتصاد از
آنها ،بیشــتر از  ۵۰درصد است.عالوه بر این ،بدهی از مدتها
قبل از همهگیری یک مشکل فزاینده برای این اقتصادها بوده
است .تا پایان ســال  ،۲۰۲۰بدهی این اقتصادها به طلبکاران
خارجی به رکورد  ۱۲۳.۸میلیارد دالر رسید که نزدیک به ۷۵
درصد نســبت به سال  ۲۰۱۰افزایش داشــت.اولین قدم باید
افزایــش کمکهای اضطراری به کشــورهای در معرض خطر
باشــد .گروه بانک جهانی طی  ۱۵ماه آینــده ،تا  ۳۰میلیارد
دالر برای بهبود امنیت غذایی در اقتصادهای در حال توســعه
ارائه خواهد داد .عالوه بر این ،رهبران کشــورهای گروه  ۷نیز
 ۴.۵میلیارد دالر برای رسیدن به همین هدف متعهد شدهاند.
چنیــن وجوهی همچنین باید به کشــورهای در معرض خطر

صادرات  22درصد رشد یافت

سهم  77درصدی  5کشور در صادرات ایران

براســاس آمار منتشر شــده از سوی ســازمان توسعه تجارت
کشــورهای چین،عراق ،امارات ،ترکیه ،افغانستان در مجموع
ســهم  77.1درصدی در صادرات کشــورمان در فروردین ماه
امسال داشــتهاند و صادرات ایران در  4ماه نخست  22درصد
رشد یافته است.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس
یکی از اهداف دولت سیزدهم توسعه تجارت خارجی با تکیه بر
توسعه روابط تجاری با کشــورهای همسایه است بطوری که
رئیس جمهور کشــورمان در روز ملی صادرات در سال گذشته
عنوان کرد که از وزیر صنعت ،معدن و تجارت و همه مسئوالن
در دولت میخواهــم به گونهای عمل کنند که صادرکنندگان
در عمل آثار حمایت دولت را ببینند و وقتی سال بعد گرد هم
آمدیم ،بتوانیم اتفاقات مثبتی را که در عرصه صادرات کشــور
رخ داده ،با هم مرور کنیم.وی همچنین به ســهم امروز ایران
در تجارت منطقه و جهان متناســب انتقاد داشت و در این باره
بیان داشت :سهم تجارت ایران با توان و ظرفیتهای اقتصادی
و تولیدی کشور مطابق نیست؛ چرا که در کشورهای مختلف و
به ویژه در میان همسایگان تقاضا برای خرید کاال و استفاده از
خدمات فنی و مهندسی ایرانی بسیار باالست.به گزارش فارس
براساس آمار رسمی منتشــر شده از سوی گمرک شاهد روند
مثبتی در تجارت خارجی کشــور هستیم بطوری که تجارت
غیرنفتی کشور در چهار ماه نخست امسال با 46میلیون و 815
هزار تن کاال به ارزش 34میلیارد و 480میلیون دالر رسید ،این
میزان نسبت به مدت مشابه 19درصد رشد داشته است.
رشد  22درصدی صادرات در  4ماهه نخست امسال
سهم صادرات از تجارت چهار ماهه ایران 35میلیون و 656هزار

ترکیه ،هند و افغانستان،
بیشترین سرمایهگذاران
خارجی در ایران

در چهار ماهه امسال حجم سرمایهگذاری خارجی مصوب در
بخش صنعت ،معدن و تجارت نســبت به مدت مشابه سال
قبل  ۶۶درصد کاهش داشته ،کشور ترکیه بیشترین حجم
سرمایهگذاری را در کشور انجام داد ه و هرمزگان و خراسان
رضوی نیز بیشترین سرمایه را جذب کرده است.به گزارش

پنج بازار نخست صادراتی کشور نیز تقریبا طبق روال معمول
چین با ارزش  1291میلیون دالر و ســهم  35درصد از کل
صادرات ،امارات متحده عربی  668میلیون دالر و ســهم 18
درصد ،عراق  426میلیون دالر و ســهم  11.5درصد ،ترکیه
 361میلیون دالر و سهم  9.7درصد و افغانستان  108میلیون
دالر و سهم  2.9درصد .متوسط قیمت هر تن کاالی صادراتی
 505دالر که نسبت به سال قبل  38.7درصد افزایش داشته
است.

تن کاال به ارزش 17میلیارد و 240میلیون دالر بوده که نسبت
به چهار ماه نخســت ســال قبل با رشد 22درصدی در ارزش
همراه بوده اســت.بر اساس آمار رسمی منتشر شده از گمرک
جمهوری اسالمی ایران ،چین با خرید 10میلیون و 63هزار تن
کاال به ارزش پنج میلیارد و 617میلیون دالر ،عراق با 6میلیون و
932هزار تن کاال به ارزش دو میلیارد و 398میلیون دالر،امارات
با سه میلیون و 952هزار تن به ارزش دو میلیارد و 264میلیون
دالر،ترکیه با ســه میلیون و 363هزار تن به ارزش دو میلیارد
و 60میلیــون دالر و هند با یک میلیون و 327هزار تن کاال به
ایســنا،جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت،
معدن و تجارت (صمت) نشــان میدهد که در چهار ماهه
امســال ۵۲ ،مورد سرمایه گذاری خارجی به ارزش بیش از
 ۱۳۱میلیون دالر در بخش صنعت ،معدن و تجارت تصویب
شــده که از لحاظ تعداد  ۶.۱درصد رشد داشته ،اما از نظر
ارزش  ۶۶درصد نســبت به مدت مشــابه سال قبل کاهش
داشته اســت .به لحاظ تعداد پروژهها ،سهم بخش صنعت
 ،۸۴معدن  ۱۰و تجارت شش درصد بوده است .همچنین از
این تعداد در بخشهای صنعت ،معدن و تجارت ۲۵ ،مورد
در حال بهره بــرداری و مابقی در حال طی مراحل اجرایی
است.در این میان از بین  ۵۲مورد سرمایهگذاری خارجی در
این بخش ۱۵ ،شرکت با  ۱۰۰درصد سهامدار خارجی۲۹ ،

اقتصاد عربستان رونق گرفت
تولید ناخالص داخلی عربســتان  ۱۱.۸درصد در سه ماهه دوم
رشد کرد.به گزارش ایسنا ،به نقل از رویترز ،بر اساس برآوردهای
اولیه دولت ،تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی  ۱۱.۸درصد
در ســه ماهه دوم نسبت به مدت مشابه در سال  ۲۰۲۱افزایش
یافت زیرا بزرگترین صادرکننده نفت جهان از قیمتهای انرژی
باالتر ســود میبرد.اداره کل آمار گفت که رشــد تا حد زیادی
ناشی از افزایش  ۲۳.۱درصدی در فعالیتهای نفتی بوده است،
در حالی که فعالیتهای غیرنفتی  ۵.۴درصد افزایش یافته است.

انتشار بیش از  ۴تریلیون یوان
اوراق قرضه
چیــن بیش از  ۴.۰۲تریلیون یوان اوراق قرضه دولتی محلی در
نیمه اول سال منتشــر کرده است.به گزارش ایسنا و به نقل از
چاینا ،دادههای وزارت دارایی چین نشان میدهد که دولتهای
محلی چیــن بیــش از  ۴.۰۲تریلیون یوان (حــدود ۵۹۶.۱۱
میلیارد دالر آمریکا) اوراق قرضه در نیمه اول سال جاری منتشر
کردهاند.دادهها حاکی از آن اســت که از مجموع ،انتشار اوراق
قرضــه عمومی  ۶۱۴.۸میلیارد یوان بوده ،در حالی که انتشــار
اوراق خــاص در این دوره نزدیک بــه  ۳.۴۱تریلیون یوان ثبت
شده اســت.به گفته این وزارتخانه ،این اوراق با میانگین مدت
انتشــار  ۱۴.۱سال و متوسط نرخ ســود  ۳.۰۸درصد در دوره
ژانویه تا ژوئن منتشــر شده اســت.تنها در ماه ژوئن ،این کشور
 ۱.۵۸تریلیون یوان اوراق قرضه دولتی محلی منتشــر کرد.این
وزارتخانه اظهار کرد :در پایان ماه گذشــته ،بدهی معوق دولت
محلی چین در حدود  ۳۴.۷۵تریلیون یوان در محدوده رسمی
امسال بود.

ارزش 567میلیون دالر ،پنج مقصد اول کاالهای صادراتی ایران
در چهار ماه نخست امسال بودند.به گزارش فارس براساس آنچه
سازمان توســعه تجارت ایران از جزئیات صادرات در فروردین
ماه امسال منتشر کرده است صادرات کاال طی یک ماهه سال
 1401به  7324هزار تن و  3699میلیون دالر رسیده است که
نسبت به مدت مشابه سال قبل  10درصد از لحاظ وزن کاهش
و  24.6درصد از نظر ارزش افزایش داشته است.
سهم  77درصدی  5کشور در صادرات فروردین ماه
شرکت بصورت مشارکتی با شــرکای داخل ( )J.Vو هشت
مورد به صورت مشــارکت مدنی ،بیــع متقابل و  BOTاجرا
میشود.
مهمترین گروههای کاالیی سرمایهپذیر
بر اســاس اطالعات منتشــر شده از ســوی وزارت صمت،
بیشترین حجم سرمایهگذاری خارجی در دوره مورد بررسی
نیز در گروههای ساخت فلزات اساسی با  ۳۸.۶میلیون دالر،
ساخت ســایر تجهیزات جابجایی با  ،۲۱.۸ساخت مبلمان
و مصنوعات و ســاخت مواد و محصوالت شیمیایی با ۱۳.۱
میلیــون دالر ،بوده اســت.پنج کشــور اول از لحاظ ارزش
سرمایهگذاری خارجی مصوب نیز کشورهای ترکیه با ۳۴.۸

ســهم  42.1درصدی  4کشور همســایه در صادرات
فروردین امسال
به گزارش فارس بر این اســاس سهم  4کشور همسایه یعنی
امــارات متحده عربــی ،عراق ،ترکیه و افغانســتان از صادرات
کشور در فروردین ماه امسال  42.1درصد بوده است .مهمترین
بازارهای هدف کاال طی یک ماهه  1401چین ،امارات متحده
عربی ،عراق ،ترکیه ،افغانســتان ،هند ،پاکستان ،عمان ،تایلند
و سنگاپور بوده اســت .همانطور که اشاره شد یکی از اهداف
اساســی دولت سیزدهم در راســتای توسعه تجارت خارجی،
توســعه روابط تجاری با  ۱۵کشور همسایه است .براین اساس
یکی از اساسیترین برنامههای وزارت صمت در دولت سیزدهم
توسعه مبادالت تجاری و اقتصادی با کشورهای مختلف بهویژه
همسایگان تعریف شده اســت و در این راستا نیز هم اندیشی
با فعــاالن اقتصادی و بازرگانان انجام و نقشــه راهی برای آن
ترسیم شده است .از آغاز به کار دولت سیزدهم نیز وزیر صمت
سفرهایی به کشورهای مختلف از جمله سوریه ،امارات ،عمان،
قطر ،ارمنستان و  ...و اخیرا نیز به بالروس داشتهاند.
میلیون دالر ،هند با  ،۲۵.۵افغانستان با  ،۲۱.۸چین با ۱۴.۵و
آلمان با  ۱۲.۴میلیون دالر هستند.
هرمزگان و خراسان رضوی صدرنشین جذب سرمایه
خارجی
در این میان ،اســتانهای هرمزگان و خراســان رضوی هر
کــدام  ۳۶درصد ،ترهزان  ،۱۵البــرز  ۸و قزوین  ۵درصد از
حجم سرمایهگذاری خارجی مصوب در بخش صعت ،معدن
و تجارت را جذب کرده اند.ســرمایهگذاری خارجی مصوب
شامل کلیه درخواستها اعم از سرمایهگذاری جهت ایجاد
طرحهای جدید ،خرید سهام شرکتهای موجود و همچنین
سرمایهگذاریهای خارجی در قالب ترتیبات قراردادی است.
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کمک کند تا سرمایهگذاریهای الزم را برای بهبود دسترسی
کشــاورزان به کود و تغییر سیســتمهای غذایی داخلی انجام
دهند تا بتوانند بهرهورتر ،کارآمدتر و انعطافپذیرتر شوند.فراتر
از ارائــه کمک های اضطراری ،همه کشــورها تعهد دارند که
اوضاع را برای کشــورهایی که با بیشترین خطر بحران غذایی
مواجه هســتند بدتر نکنند .برای کاهــش قیمتهای داخلی،
بســیاری از کشورها محدودیتهایی را بر صادرات مواد غذایی
و کودهای شــیمیایی اعمال میکنند .چنین تالشهایی باعث
می شــود که قیمت موادغذایی به جای کاهش ،افزایش یابد.
در نهایت ،برای کشورهایی که بار بدهی ناپایدار دارند ،تجدید
ســاختار بدهی و کاهش بدهی باید یک اولویت فوری باشــد.
تعداد فزایندهای از کشورهای کم درآمد امسال برای پرداخت
بدهی خود با مشــکل مواجه خواهند شد.فقیرترین کشورها با
خطراتی مواجه هستند و سیاستگذاران در سراسر جهان تعهد
دارند که به سرعت و قاطعانه برای جلوگیری از آن اقدام کنند.

گزیده خبر
انتخاب راهبر مجتمع معدنی سرب و روی
انگوران بعنوان بهره بردار برتر
به گزارش روابط عمومی شــرکت تهیــه و تولید مواد
معدنی ایــران ،در همایش تجلیــل از واحدهای برتر
معدنی و صنعتی اســتان زنجان از موسســه معدن -
راهبر واحد زیر زمینی مجتمع معدنی ســرب و روی
انگوران بعنوان بهره بردار نمونه معدنی اســتان تجلیل
و تقدیر بعمل آمد.این مراســم با حضور طاهری؛ نماینده مردم زنجان و رییس
کمیســیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی ،برداران؛ معاون وزیر صمت
،اســتاندار اســتان زنجان  ،مدیران واحدهای معدنی و صنعتی استان در سالن
همایش های مهرانه برگزار شد.
در همایش روز چابهار در هند مطرح شد:

درخواست ایجاد خط منظم کشتیرانی بین
بنادر هند و چابهار
معــاون امور بنــدری و اقتصــادی اداره کل بنادر و
دریانوردی اســتان گفت :در همایــش روز چابهار که
به میزبانی وزارت بنادر ،کشــتیرانی و آبراههای دولت
هند و با حضور شرکتهای فورواردر هندی ،نمایندگان
بخشهای خصوصی این کشــور و سفرای کشورهای
قزاقستان ،قرقیزســتان ،تاجیکستان ،ترکمنستان ،ازبکســتان و افغانستان در
بمبئی هند برگزار شد درخواست ایجاد خط منظم کشتیرانی بین بنادر هند و
چابهار و تسهیل در صدور بارنامه های حمل و نقل زمینی و دریایی و مشکالت
در خصوص فرآیند نقل و انتقال کاال مورد بررســی قرار گرفت.به گزارش پایگاه
اطالع رسانی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان ،حسین شهدادی
معاون امور بندری و اقتصادی بنادر و دریانوردی سیســتان و بلوچســتان بیان
کرد :در این همایش نمایندگان سیاســی کشورها ضمن اشاره به اهمیت بندر
چابهار و آمادگی کشورهای متبوع به استفاده از بندر چابهار در انتقال و ترانزیت
کاال تأکید داشــتند.وی افزود :درخواست ایجاد خط منظم کشتیرانی بین بنادر
هند و چابهار ،تســهیل در صدور بارنامه های حمــل و نقل زمینی و دریایی و
سهولت قوانین و الزامات قرنطینه نباتی در انتقال و ترانزیت محموله های باغی
و کشــاورزی از موضوعات مطرح شــده و مورد درخواست شرکت های بخش
خصوصی ،خصوصا انجمن شرکت های فورداردری هند در این همایش بود.

امداد رسانی چادرملو به مناطق سیل زده
استان یزد
شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو بــا در اختیار قرار
دادن تمامی ماشین آالت و تجهیزات امدادی مجتمع
های معدنی و صنعتی خود به یاری هموطنان و ستاد
بحران استان یزد شتافت.در پی بارندگیهای اخیر که
از روز چهارشنبه در استان یزد آغاز شده و بروز سیالب،
آبگرفتگی معابر شهری و مناطق روستایی ،طغیان رودخانههای فصلی و بروز
خســارت به ساختمانها در مناطق شهری و روستایی استان ،شرکت معدنی و
صنعتی چادرملو با در اختیار قرار دادن تمامی ماشین آالت و تجهیزات امدادی
مجتمع های معدنی و صنعتی خود به یاری هموطنان و ستاد بحران استان یزد
شتافت.به گزارش خبرنگار ما ،تیمهای امداد و پشتیبانی و ایمنی مجتمع معدنی
و صنعتی چادرملو پس از هشــدارهای ســازمان هواشناسی مبنی بر بازندگی
و وقوع ســیالب ،بــا آمادهباش کامل عوامل و تجهیزات امداد رســانی ،پس از
درخواست های ستاد مدیریت بحران شهرستان های اردکان و بهاباد و استان به
محلهای حادثه اعزام شدند
اتصال به خط آهن سراسری؛

الحاق پهنه های صنعتی و فرودگاهی
محمدپور-گیالن؛ نخســتین جلسه شورای معاونین ســازمان با هدف تبیین
سیاستها و ارایه نقشــه راه در دوره مدیریت جدید به ریاست عیسی فرهادی
مدیرعامل و با حضور معاونین و مدیران مســتقل سازمان برگزار شد.مدیرعامل
سازمان منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه نیروی انسانی به عنوان یکی از مهمترین
سرمایه های هر سازمان و نهادی؛ از نقش محوری در تحقق برنامه ها برخوردار
می باشد ،اظهار داشت :در این میان سالمت اداری که مبتنی بر دانش ،تخصص و
تعهد به کار و مسئولیت تعریف شده است ،نه تنها به سالمت روابط میان پرسنل
سازمان کمک نموده بلکه زمینه ارائه خدمت سالم ،کارشناسی ،دقیق و در اسرع
وقت را به ارباب رجوع فرآهم می کند.وی با ارائه تحلیلی از گستره و تنوع جامعه
هدف و بهره مندان خدمات سازمان منطقه آزاد انزلی ،تصریح کرد :رضایتمندی
سرمایه گذاران ،فعالین اقتصادی ،و مردم از مهمترین اولویت های کاری و فلسفه
وجودی این سازمان را تشکیل می دهد ،رضایتی که بر ارائه خدمت در چارچوب
قانون و شرح وظایف سازمانی تعیین شده و باید با تسهیل و تسریع در خدمات
رســانی در حوزه های اقتصادی ،بندری ،تجاری ،خدمات عمومی و غیره همراه
باشد.رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه علی
رغم امکانات و زیرساخت های موجود در این منطقه؛ اتصال این منطقه به خط
ریل سراسری به عنوان یکی طرح ملی که دارای اثرات و منافع بین المللی متنوع
ترانزیتی ،ایجاد درآمد ارزی و اشتغالزایی برای کشورمان می باشد ،از مهمترین
اولویت های کاری ما را تشکیل می دهد.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

info@sobh-eqtesad.ir

رئیس کل بیمه مرکزی خبر داد؛

راه اندازی مرکز نوآوری صنعت بیمه
نشســت مشــترک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیمه مرکزی
برگزار شد.بهگزارش اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل بیمه مرکزی ،این
نشست با هدف توسعه همکاری های بیمه مرکزی و معاونت علمی و فناوری
ریاســت جمهوری با محورهای بررسی راهکارهای تسهیل گری و حمایت از
شرکت های دانش بنیان و بررسی چالش ها و مشکالت موسسات و شرکتهای
دانش بنیان برای حضور و مشــارکت فعــال در صنعت بیمه و ارائه راهکار در
بیمه مرکزی برگزار شــد.مهندس مجید بهزادپور ،رئیس کل بیمه مرکزی در
این نشست با تأکید بر سرعت باالی تحول دیجیتال گفت :باید بسترهای الزم
برای توســعه نوآوری و فناوری در صنعت بیمه را همگام با ســرعت تحوالت
دیجیتــال فراهم کنیم.وی افزود :بهره گیری از فناوری های روز در قالب نهاد
نظارتی صنعت بیمه و همچنین ارائه خدمات نوین بیمه ای به جامعه از سوی
شــرکت های بیمه یک ضرورت است و باید بیش از پیش در این حوزه تالش
شــود تا فاصله های موجود از بین رود.بهزادپور در این نشســت از راه اندازی
مرکز نــوآوری در بیمه مرکزی خبر داد و گفت :ایــن مرکز با هدف حمایت
از شــرکت های دانش بنیان و با رویکرد نــوآوری در صنعت بیمه راه اندازی
می شــود.در ادامه رئیس کل بیمه مرکزی بر تشکیل سریع کارگروه ویژه ای
برای توسعه همکاری های مشــترک صنعت بیمه با معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری تاکید کرد و گفت :نوآوری فقط مختص بیمه مرکزی نیست
و شرکتهای بیمه وکارگزاریهای آنالین نیزدر این حوزه بصورت ویژه در حال
فعالیت هستند و اقدامات خوبی نیز صورت گرفته است.رئیس کل بیمه مرکزی
در این نشست ،آمادگی صنعت بیمه برای همراهی با معاونت علمی و فناوری
ریاســت جمهوری را اعالم کرد و افزود :نگاه ما به این حوزه فرابخشی است و
صنعت بیمه کشــور همواره در تالش است با ایجاد رشته های جدید بیمه ای
خدمات بهتری به آحاد جامعه ارائه نماید.در ادامه پرویز خوشکالم خسروشاهی
قائم مقام بیمه مرکزی نیز در این نشســت با اشاره به اقدامات انجام شده در
صنعت بیمه در حوزه نوآوری و فناوری گفت :یکی از اقدامات صنعت بیمه در
راستای بهره مندی از فناوری های نوین ،طراحی سامانه ارزیابی ریسک راننده
در راســتای کاهش تصادفات رانندگی و با هدف راننده محوری است که البته
به دلیل مفاد قانون بیمه شخص ثالث ،اجرای کامل آن با برخی محدودیتها
مواجه است که انشااهلل با اصالح قانون این محدودیتها رفع خواهد شد.

امضای تفاهمنامه همکاری میان بانک دی،
سازمان فرهنگی سیاحتی کوثر و شرکت
مسافرتی شاهدان کوثر
مدیران بانک دی ،ســازمان فرهنگی سیاحتی کوثر و شرکت مسافرت هوایی
جهانگردی و زیارتی شاهدان کوثر به منظور ایجاد همافزایی بیشتر تفاهمنامه
همکاری امضاء کردند.به گزارش روابطعمومی بانک دی؛ در این مراسم که در
ستاد مرکزی بانک دی برگزار شد با حضور مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره
بانک ،مدیرعامل ســازمان فرهنگی ســیاحتی کوثر و شرکت مسافرت هوایی
شــاهدان کوثر و جمعی از مدیران ارشد هر سه سازمان ،تفاهم نامه سه جانبه
همکاری منعقد شــد.در این نشســت علیرضا قیطاسی ،مدیرعامل بانک دی،
ضمن تسلیت ایام سوگواری اباعبداهلل الحسین(ع) با اشاره به لزوم ارائه خدمات
باکیفیت به خانواده معزز ایثارگران گفت :با حضور آقای قاضی زاده هاشمی در
بنیاد شــهید و امور ایثارگران فصل تازه ای از همکاریهای متقابل میان بانک
دی و بنیادشهید با رویکرد توسعه دامنه خدماترسانی به خانواده معزز شهدا
و ایثارگران آغاز شــده است.وی افزود :بر این اساس ،عالوه بر توسعه بانکداری
الکترونیک و خدمات غیرحضوری یکی از اهداف و سیاست های بانک دی راه
اندازی میزهای خدمت در مراکز بنیاد شــهید در سراسر کشور است که برای
اخذ مجوز با بانک مرکزی مکاتباتی انجام شده است و پس از دریافت مجوزهای
الزم این میزهای خدمت در مراکز بنیاد شــهید در سراسر کشور برای خدمت
رســانی به جامعه هدف افتتاح خواهند شــد .قیطاسی ،توسعه کمی و کیفی
تفاهمنامههای امضاء شده فیمابین بانک و سازمان ها و شرکتهای زیرمجموعه
بنیاد شهید را در ماههای اخیر نشاندهنده عزم راسخ مدیران دو مجموعه برای
افزایش دامنه خدماترسانی به خانواده شهدا و ایثارگران دانست .

ثبت تراز مثبت  ۱۰۳درصدی
«وتعاون» در تیرماه
درآمــد ماهانهای که شــرکت «وتعاون» تا پایان تیرمــاه از فروش حق بیمه
شناســایی کرد برابر با  ۳۶۵میلیارد تومان بود ،این میزان درآمد در مقایســه
با دوره مشابه سال گذشته  ۲۴درصد افزایش را در پی داشته است.به گزارش
روابط عمومی بیمه تعاون به نقل از بورس نیوز ،درآمدی که این شــرکت در
گزارش فعالیت ماهانه خود طی دوره منتهی به تیرماه ســال  ۱۴۰۱از فروش
حق بیمه برای بیمهشدگان تحت پوشش خود شناسایی کرد بالغبر  ۷۷میلیارد
تومان بود و همچنین طی  ۴ماه سپریشــده از ابتدای ســال مالی تا تیرماه
مجموع درآمدهای حاصل از فروش حق بیمه این شرکت بیمهای  ۳۶۴میلیارد
تومان بود.
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بر اساس اعالم وزارت اقتصاد؛

کاهش  ۱۰واحد درصدی رشد مانده تسهیالت بانک ها

رشــد مانده تسهیالت اعطایی در سه ماهه اول
امســال به  ۳.۶درصد رســید در حالی که در
ســه ماه اول سال گذشته رشد این متغیر ۱۳.۶
درصد بوده و این نشــاندهنده کاهش رشــد
خلق پول توسط بانکها در بهار امسال است.به
گزارش اقتصاد آنالین ،براساس اعالم وزارت امور
اقتصادی و دارایی ،کنترل ترازنامه بانکها یکی از
برنامههای بانک مرکزی در دولت سیزدهم برای
کنترل خلق پول بانکهــا و به تبع آن کنترل
نقدینگی اســت .در همین راستا ،بانک مرکزی
از سال گذشته ضوابط کنترل مقداری ترازنامه
بانکها را اعمال کرد و برای نخستین بار در آبان
ماه نرخ ســپرده قانونی پنج بانک به دلیل عدم

رعایت حدود تعیین شده به  ۱۳درصد افزایش
یافت.براســاس ضوابط بانک مرکزی در ســال
گذشته ،سقف رشــد ماهانه ترازنامه بانکهای
تجاری بایــد  ۲درصــد و بانکهای تخصصی
 ۲.۵درصد بود .اما از مدتی پیش ،این نســبت
تغییراتی کرد به طوری که دامنه رشد ترازنامه
بانکهــا در دامنه  ۱.۵تا  ۲.۵درصد قرار گرفت.
بر این اســاس استانداردهایی چون نرخ کفایت
ســرمایه ،وضعیت نقدینگی ،معوقات و مواردی
از این دست ،تعیین کننده سقف رشد ترازنامه
خواهد بود .به عنوان مثال بانکی که اســتاندارد
پایینی دارد ،حداکثر میتواند  ۱.۵درصد در هر
مــاه به حجم ترازنامه خود اضافه کند اما بانکی

که در بهترین حالت از نظر استانداردهای بانکی
قــرار دارد در هر ماه تا  ۲.۵هم میتواند رشــد
ترازنامه داشــته باشد .رشد  ۲درصد ،به معنای
رشد  ۲۴درصد در طول سال و رشد  ۲.۵درصد
به معنای رشــد  ۳۰درصد در طول سال است.
منظور از رشــد ترازنامه ،رشــد ســمت راست
ترازنامه اســت که شامل تســهیالت اعطایی،
میــزان ســرمایهگذاری بانک ،دارایــی ثابت و
مواردی از این دست است.جدول زیر رشد مانده
تسهیالت اعطایی بانکها در سه ماهه اول سال
جاری و مقایسه با ســه ماهه اول سال گذشته
است .هرچند که مانده تسهیالت اعطایی یکی
از اجزای سمت راست ترازنامه است اما یکی از

مهمترین جزء آن محســوب میشود؛ بنابراین
میتوان با رصد و بررسی رشد مانده تسهیالت،
حرکت کلی بانک در این زمینه را ارزیابی کرد.
ضمن اینکه در سه ماهه اول امسال قواعد حاکم
بر ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بانکها ،همان
قواعد ســال گذشــته بود و همچنان دامنه ۲
درصــد و  ۲.۵درصد در هر ماه مالک عمل بود.
در واقع از نیمه دوم تیرماه بود که بانک مرکزی
تصمیم به تغییر دامنه و ضوابط رشــد ترازنامه
بانکها گرفت.در دو ماهه اول امسال رشد مانده
تسهیالت پرداختی  ۱.۰۷درصد بود در حالی که
در دوره مشــابه سال قبل این رقم معادل ۱۱.۱
درصد بوده اســت؛ بنابراین در طول خردادماه
حــدود  ۲.۵درصد به حجم مانده تســهیالت
افزوده شده است.یکی از ابزارهای بانک مرکزی
برای جلوگیری از رشــد بیش از حدود تعیین
شــده ترازنامه ،افزایش نرخ سپرده قانونی است
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و طبق قانون حداکثر سقف نرخ سپرده قانونی
 ۱۳درصد اســت .بهتازگی شورای پول و اعتبار
با درخواســت بانک مرکزی برای افزایش سقف
نرخ ســپرده قانونی تا  ۱۵درصد موافقت کرد.
هدف بانک مرکزی از افزایش نرخ سپرده قانونی
به  ۱۵درصد ،بازدارندگی بیشــتر این ابزار برای
بانکهایی اســت که از ضوابط کنترل مقداری
را رعایــت نمیکنند .ســپرده قانونی به معنای
سپردهگذاری درصد از سپردهها در بانک مرکزی
و عدم امکان برداشــت آن بــدون اجازه بانک
مرکزی اســت.بنابراین طبق این مصوبه شورای
پول و اعتبار بانکهایی که بیش از سقف تعیین
شده رشــد ترازنامه داشته باشند ،بانک مرکزی
میتواند تا معادل  ۱۵درصد از کل سپردههای
بانک را نزد خود نگه دارد .این سیاســت عالوه
بر اثر بازدارندگی و رعایت بیشــتر حدود رشد
ترازنامه ،از ضریب فزاینده پولی میکاهد.

اعالم دالیل ریزش شاخص در دو ماه گذشته

افزایش نرخ دالر اثر خود را در بازار سرمایه نشان میدهد

رییس سازمان بورس اظهار داشت :موارد اثرگذار دیگری مانند
تصمیمات درباره خودرو و خودروسازان ،قیمت گذاری دستوری
در سایر صنایع را هم پیگیری میکنیم ،هر چند پیگیری فقط
نباید از طریق ســازمان بورس انجام شود .مسئولیت اصلی در
قیمتگذاریهای دستوری شرکتها هستند و مدیران شرکتها
باید توجه داشتند که نسبت به مراقبت از اموال مردم مسئولیت
دارند و باید منافع سهامداران را حفظ کنند.به گزارش خبرنگار
اقتصادی ایلنــا ،در حالی که در دو ماه ابتدای ســال بازدهی
شاخص کل تا  17درصد و بازدهی شاخص هم وزن هم تا 30
درصد افزایش پیدا کرد اما در دو ماه دوم سال با ریزشهای پی
درپی شاخص کل به بازدهی  7.5درصد و شاخص هم وزن به
کمتر از  15درصد رســید و کاهش پیدا کرد از این رو تحلیل
برخی از کارشناسان بازار سرمایه این است که تصمیمگیران در
بازار سرمایه برای جلوگیری از تکرار رشد شتابان بازار سرمایه
در ابتدای سال  ،99با تصمیماتی مانع از ورود نقدینگی به بازار
سرمایه شدند.مجید عشقی ،رییس سازمان بورس در گفتوگو
با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره دالیل ریزش شــاخص در ماه
گذشته اظهار داشت :در روند بازار متغیرهای مختلفی تاثیرگذار
بودنــد که یکی از آنها تغییر قیمتهای جهانی بود .محاســبه
کنید فقط از ابتدای خردادماه تا به امروز قیمت جهانی کاالهای
اساســی به چه اندازهای تغییر کرد ه اســت .باید توجه داشته
باشیم که بازار ســرمایه ،بازار انتظارات است.وی افزود :درست
است که در  3ماه ابتدای ســال گزارشهای بسیار خوبی را از

بازار و شرکتها داشتیم اما با توجه به کاهش قیمتهای جهانی
بازار دقیقا هوشمندانه عمل کرد و اثری که کاهش قیمتهای
جهانی بر روی بازار ســرمایهگذاشت اثر کمی نبود .در برخی
از کاالها با کاهش محسوس قیمتها مواجه شدیم که بر بازار
سرمایه اثر قابل توجهی داشت.رییس سازمان بورس ادامه داد:
در همین مدت قیمت محصوالت فوالدی ،مس و پتروشــیمی

در بورس کاال کاهش محسوسی را تجربه کرد البته هر چند که
قیمت برخی این محصوالت هنوز از قیمتهای ســال 1400
باالتر اســت اما روند کاهشی داشــتند و نمیتوان اثر کاهش
قیمتهــای جهانی برخی از کاال را بر بازار ســرمایه انکار کرد.
عشــقی با بیان اینکه دولت هرگز چنین انگیزهای را ندارد که
جلوی رشد بازار سرمایه را بگیرد و مانع از رشد شاخص شود،

برای پرداخت تسهیالت تکلیفی مجبور به استقراض از بانک مرکزی هستیم

سپردهگذاری مردم در بانکها کاهش پیدا کرد

مشارکت بانک ملی ایران در اجرای طرح
مرکز توانبخشی سالمندان
بانک ملی ایران با هدف ایفای رســالت های اجتماعــی خود و با توجه به
لزوم تاسیس مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان به منظور ارائه خدمات
عمومی و تخصصی نگهداری ،سالمت و درمان افراد مطابق با استانداردهای
سازمان بهزیستی کشور ،در پروژه ساخت و تکمیل مرکز توانبخشی شبانه
روزی سالمندان مشارکت کرد.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ،با
این هدف ،پروژه ســاخت و تکمیل مرکز توانبخشی شبانه روزی سالمندان
با همکاری اداره امور شعب شمال تهران و شعبه دزاشیب بانک و همچنین
اعطای مجموع  210میلیارد و  900میلیون ریال تسهیالت مشارکت مدنی
در شهرســتان پردیس اجرا شــد.این مرکز به مساحت  2هزار متر مربع در
چهار طبقه جمعا به مســاحت یک هزار و  725مترمربع بنای مفید اجرایی
شــده و در آذرماه امسال به بهره برداری خواهد رســید.نگهداری روزانه از
افراد جهت ارایه خدمات تخصصی درحوزه ســامت ،توانبخشــی و درمان
شــامل فیزیوتراپی ،آب درمانی ،گفتار درمانی ،روانشناســی و  ،...نگهداری
شبانه روزی ســالمندان ،نگهداری تخصصی پس از آسیب های جسمی و
عمل های جراحی و نگهداری در دوران نقاهت پس از درمان بیمارســتانی
با ارائه خدمات درمانی روانشناسی ،تغذیه ،هتلینگ به صورت شبانه روزی
زیر نظر کادر تخصصی درمان از جمله خدماتی اســت که در این مرکز ارائه
خواهد شد.
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دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی اظهار داشت:
ســپردهگذاری در بانکها کاهش پیــدا کرده و به همین دلیل
است که برخی از بانکها خالف بانک مرکزی نرخ سود سپرده
گذاری را باال بردهاند و حاضر هستند که تبعات و مجازات آن را
بپذیرند چراکه ســپرده به اندازه مصرف وجود ندارد و اجبار در
پرداخت تسهیالت تکلیفی باعث میشود که بانکها برای تامین
منابع از بانک مرکزی استقراض کنند.محمدرضا جمشیدی در
گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره پرداخت تســهیالت
تکلیفی مانند فرزندآوری از سوی شبکه بانکی اظهار داشت :در
ت بانکی را در نظر گرفت؛ اول اینکه به طور
ابتدا باید دو محدودی 
کلــی بانکهای خصوصی تا  2درصد و بانکهای دولتی تا 2.5
درصد میتوانند مانده تسهیالتشــان را در سال جاری افزایش
دهند و امکان افزایش تا این سقف وجود ندارد .محدودیت دیگر
درباره تامین منابع برای اعطای تســهیالت است ،منابع بانک
از ســوی مردم و از طریق ســپردهگذاری تامین میشود و اگر
ســپردهگذاری مردم در شــبکه بانکی کاهش پیدا کند ،دیگر
وجوهی نیست که از محل آن تسهیالتی به مردم پرداخت شود.
وی ادامه داد :بانک مرکزی بانکها را برای ارایه تســهیالت به
متقاضیان معرفی میکند و موضوع این است که بانکها منابعی
برای اعطای این تســهیالت ندارند و اگــر بانکی هم برای اخذ
تســهیالت به متقاضیان معرفی نمیشود به این دلیل است که
از قبل به بانــک مرکزی اعالم کردهانــد ،منابعی برای اعطای
تســهیالت در اختیار ندارند .دبیر کانون بانکها و موسســات
اعتباری خصوصــی افزود :اینکه عــدهای میگویند بانکهای
خصوصی در پرداخت تســهیالت از جمله تسهیالت تکلیفی از
قانون تمکین نمیکنند ،هجمهای به بانکهای خصوصی است و
بدون اینکه اطالعی از فرایند تامین منابع و پرداخت تسیهالت
داشته باشند ،در این باره صحبت میکنند .اخیرا خبری از سوی
یکی از مسئوالن استانی منتشر شده مبنی بر اینکه بانکی اعالم
کند بــه دلیل نبود منابع ،امکان پرداخت تســهیالت را ندارد،
تخلف اســت و آن را به تمام دستگاههای مختلف استانی ابالغ
کرد اما بانکها در شــرایطی که منابع و وجوهی ندارند چطور

میتوانند تســهیالت پرداخت کنند؟جمشیدی درباره پرداخت
تســهیالت فرزندآوری گفــت :اعطای تســهیالت فرزندآوری
اولین بار اســت که به بانکها تکلیف میشــود و به طور قطع
هر بانک و هر دســتگاهی سعی میکند در اجرای این سیاست
کشــور برای افزایش جمعیت مشارکت کند و مجلس هم برای
افزایش جمعیت این برنامه و ارایه تسهیالت را به بانکها تکلیف
کرد ه اما اشــتباه این اســت که تصور میکنند همه بانکها از
جنس بانکهای دولتی و مانند انها زیر مجموعه دولت هستند
درحالــی که بانکهــای خصوصی در برابر ســپردههای مردم
مســئولاند .وی افزود :در روند پرداخت تســهیالت اگر زیانی
متوجه بانکهای دولتی شود دولت امکان جبران آن را دارد اما
در بانکهای خصوصی خودشــان باید این زیان را جبران کنند
و در نهایت ســهامداران آسیب میبینند و اگر امروز سهامداران
از خرید ســهام بانکی اســتقبال نمیکنند به این دلیل است
که ســهامداری بانکها در این شرایط جز زیان چیزی دیگری
برای آنها نداشته است.دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری
خصوصی ادامه داد :نرخ  18درصدی ســود سپرده بانکی با نرخ
سود تسهیالت بسیار متفاوت است .سود سپرده گذار سود 18
درصدی را ماهانه دریافت میکند اما آیا تمام تسهیالتگیرنده
هر ماه سود  18درصدی را پرداخت میکنند؟ اساسا اگر اقساط
تســهیالت بازپرداخت شود ،پرداخت سود تسهیالت به صورت
یک ســاله و  6ماهه و زماندار است و در تسهیالت فرزندآوری
پرداخت سود در طول  10سال انجام میشود و جبران زیان آن
بر عهده خود بانک است و بانکها در اختیار سهامداران هستند.
جمشیدی با بیان اینکه تسهیالت تکلیفی تورمزا هستند ،اظهار
داشت :تسهیالت تکلیفی پس از دریافت ،به صورت آنی مصرف
میشود و اساسا خانوادههای نیازمند این تسهیالت را دریافت و
مصرف میکنند .در شرایطی که پرداخت این تسهیالت ،تکلیف
میشود ،منابع بانکها محدود است و ارایه همین تسهیالت این
منابع را کاهش میدهد .تولیدکنندهها به دلیل افزایش تورم به
دنبال هر چه سریعتر خرید مواد اولیه و به روز رسانی تجهیزات
خود هســتند چراکه افزایش تورم هزینههای تولید را افزایش
میدهد از این رو درخواست تسهیالت از سوی تولیدکنندگان
بسیار افزایش یافته اما بانکها نمیتوانند تسهیالتی با ارقامی که
سال گذشته به تولیدکنندگان دادهاند را امسال ارائه دهند .وی
با اشاره به اشاره به کاهش سپردهگذاری در شبکه بانکی گفت:
ســپردهگذاری در بانکها کاهش پیــدا کرده و به همین دلیل
است که برخی از بانکها خالف بانک مرکزی نرخ سود سپرده
گذاری را باال بردهاند و حاضر هستند که تبعات و مجازات آن را
بپذیرند چراکه ســپرده به اندازه مصرف وجود ندارد و اجبار در
پرداخت تسهیالت تکلیفی باعث میشود که بانکها برای تامین
منابع از بانک مرکزی استقراض کنند و جریمه آن را بپردازند و
همه این اقدامات در نتیجه برای بانکها زیانده است.

اظهار داشت :بازار براساس متغیرهای موثر رفتار میکند .البته
قبول دارم یک سری تصمیمات مانند افزایش نرخ بهره بانکی در
بازار سرمایه اثرگذار بود از این رو به رییس بانک مرکزی گفتم
که وقتی در ستاد اقتصادی دولت تصمیمی مبنی بر تعیین نرخ
بهره بین بانکی گرفته شده ،عبور از این عدد باعث بیاعتمادی
میشــود از این رو درخواســت کردیم نرخ بهره بین بانکی را
کاهــش دهند و پایبند به تصمیمات اقتصادی باشــند .وی با
اشاره به سایر مولفههای تاثیر گذار در بازار سرمایه گفت :موارد
اثرگذار دیگری مانند تصمیمات درباره خودرو و خودروسازان،
قیمت گذاری دستوری در سایر صنایع را هم پیگیری میکنیم،
هر چند پیگیــری فقط نباید از طریق ســازمان بورس انجام
شود .مسئولیت اصلی در قیمتگذاریهای دستوری شرکتها
هســتند و مدیران شــرکتها باید توجه داشتند که نسبت به
مراقبت از اموال مردم مسئولیت دارند و باید منافع سهامداران
را حفظ کنند.رییس ســازمان بورس در پاسخ به این سوال که
چرا مانند سالهای گذشته قیمتها در بازار سرمایه و شاخص
همــراه با افزایش نرخ دالر باال نرفت ،گفت :این دو نســبت به
یکدیگــر تناظر یک به یک ندارند و نباید یک متغیر را در نظر
گرفت .بــه طور قطع در میان مــدت و بلندمدت بین این دو
هماهنگی ایجاد میشود اما تناظر یک به یک و همزمانی مطلق
بین آنها وجود ندارد.وی افزود  :افزایش نرخ ارز قطعا اثر خود را
در صورتهای مالی میگذارد و در روندی که تا پایان سال طی
میشود اثر خود را نشان میدهد.

خبرهای خوبی برای دارندگان بیتکوین در راه است؟
بیتکوین ،اوج  ۶۸هزار دالر تا سقوط به  ۱۷هزار دالر را تجربه کرد و نیمه اول سال  ۲۰۲۲بازتابی آشکار از روند
نوســانات اقتصاد رمزنگاری بوده است .در این دوره ،هم عوامل داخلی و هم عوامل خارجی برای به دست آوردن
یکی از بدترین عملکردهای  ۶ماهه بیتکوین نقش داشتند.به گزارش ایسنا و به نقل از کوین ،علیرغم آسیبهای
وارد شــده به این رمزارز ،بازار نزولی کنونی از منظر کاهش کمترین شدت را در تاریخ بیتکوین دارد اما مقیاس
و بزرگی ضربه تا به امروز بزرگترین بوده است.از نظر درصدی ،سایر بازارهای نزولی بیتکوین در گذشته وضعیت
شــدیدتری ثبت کردند و از  ۹۳درصد در ســال  ۸۴ ،۲۰۱۱درصد در سال  ۲۰۱۵همچنین در سال  ۲۰۱۸و ۷۵
درصد در مارس  ۲۰۲۰متغیر بوده است.تمام خرسهای تاریخی بیتکوین برای یک دوره متوسط ۱۸۰روزه (به
استثنای مارس  ۲۰۲۰که فقط هفت روز به طول انجامید) قیمتها را به زیر قیمت واقعی کاهش دادهاند .هنگامی
که قیمتهای لحظهای زیر قیمت واقعی معامله میشــوند ،نسبت شاخص  MVRVزیر مقدار یک معامله میشود
که معموالً نشان میدهد متوسطسرمایهگذاران بیتکوین ،سکهها را کمتر از هزینههای زنجیرهای نگه میدارند
به این معنی که آنها متحمل یک ضرر غیر واقعی هستند.از لحاظ تاریخی ،بازارهای نزولی بیتکوین شاهد کاهش
قیمت بیتکوین به زیر قیمت واقعی برای حدود  ۶ماه هستند (به استثنای چرخه نزولی مارس  .)۲۰۲۰در عین
حال MVRV ،در بیشــتر ســا ل  ۲۰۲۲زیر یک بوده است و نشان میدهد که دارندگان بیتکوین بهطور متوسط
زیانهای غیرقابل درک را متحمل میشوند.پس از اوج قیمت بیتکوین در نوامبر  ۲۰۲۱تاکنون ،بیتکوین چهار
روز مهم تســلیم را تجربه کرده است .در دســامبر  ۲۰۲۱و ژانویه  ،۲۰۲۲بازار شاهد دو رویداد کاهش ارزش بود
که ضرر خالص  ۲.۱۸و  ۲.۵۱میلیارد دالر ثبت شد سپس دوباره ،در طول سه ماهه دوم ،دو رویداد عمده کاهش
موقت رخ داد .در این دوره ،فروپاشــی لونا کاتالیزوری برای رویدادهای بعدی بود.سرمایهگذاران بیتکوین متوجه
ضرر خالص بیش از منفی  ۶.۲۱میلیارد دالر در یک دوره سه روزه شدند سپس مجددا در ژوئن ،با کاهش قیمت
به  ۱۷.۶هزار دالر ،رکورد جدیدی از ضررهای واقعی روزانه  ۴.۲۳میلیارد دالر ثبت شد.مجموع ارزش بازار جهانی
ارزهای دیجیتالی در حال حاضر  ۱.۰۹تریلیون دالر برآورد میشــود که این رقم نسبت به روز قبل  ۰.۷۰درصد
کمتر شده است .در حال حاضر  ۴۱.۰۳درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیتکوین بوده که در یک روز
 ۰.۳۵درصد کاهش داشته است.حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در  ۲۴ساعت گذشته  ۷۱.۸۹میلیارد دالر است
که  ۶.۰۴درصد کاهش داشــته است .حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر  ۹.۲۰میلیارد دالر است
که  ۱۲.۸۰درصد از کل حجم  ۲۴ســاعته بازار ارزهای دیجیتال است .حجم تمام سکههای پایدار اکنون ۶۶.۷۸
میلیارد دالر است که  ۹۲.۸۸درصد از کل حجم  ۲۴ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

طال ترمز کشید اما فلزات گرانبها سقوط کردند
قیمت طال امروز دوشــنبه در نزدیکی باالترین قیمت بیش از ســه هفتهای خود ثابت ماند که کاهش ارزش دالر
آمریکا و کاهش بازده اوراق قرضه به آن کمک کرد.به گزارش ایسنا ،بهای هر اونس طال در ساعت  ۶و  ۳۰دقیقه
صبح به وقت شرقی با  ۳درصد کاهش به  ۱۷۶۳دالر و  ۵۰سنت رسید و قیمت طال در بازار معامالت آتی آمریکا
نیز با  ۰.۱۷درصد کاهش به  ۱۷۶۴دالر و  ۵۰سنت رسید.دالر در برابر رقبای خود نزدیک به پایینترین حد سه
هفته اخیر خود افت کرد و طالی دالری را برای ســایر دارندگان ارز ارزانتر کرد .شاخص بازدهی خزانهداری ۱۰
ساله ایاالتمتحده نزدیک به پایینترین سطح چهار ماهه خود بود.دادهها نشان میدهد که هزینههای مصرفکننده
ایاالتمتحده در ماه ژوئن بیش از حد انتظار افزایش یافته اســت زیرا آمریکاییها بیشــتر برای کاالها و خدمات
پرداخت میکنند و تورم ماهانه بیشترین افزایش را از سال  ۲۰۰۵داشته است.هند اولین بورس بینالمللی شمش
خــود را در روز جمعه راه انــدازی کرد زیرا دومین مصرفکننده بزرگ این فلز گرانبها در جهان تالش میکند تا
شــفافیت را در بازار این فلز گرانبها ایجاد کند.بازارهای سهام آســیایی در روز دوشنبه شروعی آرام داشتند زیرا
دادههای ناامیدکننده اقتصادی چین باعث شــد که رشد هفته گذشته در والاستریت در مواجهه با سیاستهای
ســختگیرانه بانکهای مرکزی جهانی تداوم یابد.بر اساس گزارش رویترز ،اس پی دی آر گلد تراست ،بزرگترین
صندوق ســرمایهگذاری تحت پشــتوانه طال در جهان ،گفت که داراییهای آن  ۰.۰۶درصــد افزایش یافت و از
 ۱۰۰۵.۲۹تن در روز پنجشــنبه به  ۱۰۰۵.۸۷تن در روز جمعه رســید.خرید فیزیکی طال هفته گذشته در هند
کاهش یافت زیرا قیمت روپیه به باالترین سطح سه هفته اخیر رسید ،در حالی که احتمال اعمال محدودیتهای
جدید برای مقابله با موارد بیشتر ویروس کرونا چشمانداز تقاضا را در چین که مصرفکننده اصلی آن بود ،مخدوش
کرد.در بازار سایر فلزات ارزشمند ،بهای هر اونس نقره با  ۰.۵درصد کاهش به  ۲۰.۲۲دالر رسید ،پالتین  ۰.۵درصد
کاهش یافت و به  ۸۹۲دالر و  ۸۳سنت رسید و پاالدیوم با  ۰.۲درصد کاهش به  ۲۱۲۴دالر و  ۷۴سنت رسید.
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هراس اروپا از ادامه تنشها میان واشنگتن -پکن

تهران -ایرنا -با ادامه تنش لفظی میان واشنگتن
و پکن به دنبال ســفر آسیایی نانسی پلوسی و
هشــدار نسبت به اقدام نظامی چین ،مقام های
اروپایی ضمــن خودداری از اظهارنظر آشــکار
در این خصوص ،بــا نگرانی وضعیت را زیر نظر
گرفتهاند.به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از نشریه پولیتیکو ،در حالیکه پکن نسبت
به احتمال ســفر «نانسی پلوسی» رئیس مجلس نمایندگان به تایوان در تور آسیایی و
اقدام نظامی متعاقب آن به آمریکا هشدار داده ،به نظر می رسد مقام های اتحادیه اروپا
با وجود آنکه تمایلی به ابراز نگرانی آشــکار ندارند ،اما از نزدیک تمامی تحوالت را زیر
نظر گرفته اند.براساس مطلب درج شده در این نشریه آمریکایی ،مقام های اتحادیه اروپا
از بروکســل تا پاریس ،در پشت صحنه این واقعیت را قبول کرده اند که چین به خطر
بن بست نظامی با آمریکا نزدیک شده است .از این رو تحلیلگران از سران اتحادیه اروپا

@sobheqtesad

بین الملل

www.sobh-eqtesad.ir

خواسته اند خود را برای چالش های احتمالی آماده کنند« .بوریس روگه» نایب رئیس
کنفرانس امنیتی مونیخ با اشــاره به حمله روسیه به اوکراین ،گفت :بدترین سناریوها
گاهی اوقات اتفاق میافتند .اروپاییها بهتر است برای حوادث احتمالی آماده شوند و از
تایوان حمایت کنند و در عین حال در تماس نزدیک با پکن باشــند و به کاهش تنش
ها کمک کنند.پلوسی دیروز یکشنبه اعالم کرد که با یک هیات از نمایندگان کنگره تور
آســیایی خود را آغاز می کند ،اما در برنامه این سفر ،اسمی از توقف در تایوان نیامده
است .هرچند به باور بسیاری از ناظران این دیدار همچنان ممکن است رخ دهد.از سوی
دیگر ،چین بر این باور اســت که سفر پلوســی به تایوان ،نقض آشکار سیاست «چین
واحد» حاکم بر این کشــور و نشانه حمایت آمریکا از استقالل تایوان است«.شی جین
پینگ» رئیس جمهوری چین هفته گذشته در یک تماس تلفنی پرتنش با «جو بایدن»
همتای آمریکایی خود بر موضع دولتش تاکید کرد .وزارت امور خارجه چین نیز در پی
این تماس تلفنی به نقل از شــی ،گفت« :کســانی که با آتش بازی میکنند ،نابود می
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شوند .امیدواریم که آمریکا به درک درستی در این مورد رسیده باشد» .وزارت دفاع چین
نیز هشــدار داده است که در صورت اصرار پلوسی بر سفر به تایوان ،ارتش چین هرگز
بیکار نخواهد نشست.در حال حاضر انگلیس نخستین کشور اروپایی است که پیشنهاد
تسلیح تایوان را ارائه کرده و هشدار داده است که غرب نباید همان اشتباهاتی را که در
مورد اوکراین انجام داد ،در دفاع از تایوان مرتکب شود«.آنالنا بربوک» وزیر امور خارجه
آلمان هم به تازگی اعتماد به نفس باال و قدرت چین را در رابطه با تایوان «یک چالش
جهانی» توصیف کرد.پولیتیکو در ادامه مطلب خود می افزاید :با این حال ،سایر قدرت
های اروپایی در اظهارنظرها در رابطه با موضوع تایوان و چین محتاطتر بودهاند .وزارت
امور خارجه فرانسه که بازوی سیاست خارجی اتحادیه اروپا بشمار می رود ،تاکنون در
مورد سفر پلوسی اظهارنظری نکرده است.یک دیپلمات اتحادیه اروپا سکوت مقام های
این نهاد را قابل پیش بینی دانست و افزود :تایوان در درجه اول مربوط به منافع ایاالت
متحده است ،اما اگر تهدیدها عملی شوند ،واکنش ها هم تغییر می کند.یک دیپلمات
ارشــد اروپایی دیگر نیز در پاســخ به این سوال که آیا تنش ها برای ائتالف نظامی ناتو
نگران کننده اســت ،گفت :هنوز نه ،اما این تنش ها به آسانی قابل تشدید هستند .این
دیپلمات ارشد بدترین پیامد تنش در تایوان را انحراف توجه آمریکا از اوکراین به موضوع

جدیدترین تحوالت تنش کوزوو-صربستان:

ناتو ،آماده مداخله در کوزوو هستیم

ائتالف نظامی ناتو در بیانیــهای اعالم کرد ،اگر ثبات در منطقه
بالــکان به خطر بیفتد ،نیروهای تحت رهبری ناتو آمادهاند تا در
شمال کوزوو مداخله کنند.به گزارش ایسنا ،به نقل از شبکه خبری
ش در شهرهایهای
فاکس نیوز ،ناتو در بیانیه خود اعالم کرد :تن 
شــمالی کوزوو باال گرفته و نیروی بینالمللی حافظ صلح تحت
رهبری ناتو در کوزوو موسوم به «نیروی کوزوو» ( )KFORبا دقت
اوضاع و شــرایط را تحت کنترل دارند .نیروی کوزوو موسوم به
کیفور در سال  ۱۹۹۹میالدی براساس قطعنامه  ۱۲۴۴شورای
امنیت ســازمان ملل و در واکنش به بحران بشردوستانه جدی
در کوزوو تشکیل شــد.در بحبوحه مقررات جدید دولت کوزوو
که افرادی را که با کارتهای شناســایی صربستانی وارد کوزوو
میشــوند مجبور میکند تا در طول اقامتشــان در آنجا اوراق
شناسایی و اســناد موقتی را جایگزین کارتهای شناساییشان
کنند ،تنشها مجددا باال گرفته اســت .روز یکشنبه صربها در
شــمال کوزوو که هم مرز با صربســتان در منطقه بالکان است،
دو گذرگاه مرزی با صربســتان را مسدود کردند تا نسبت به این
قانون جدید اعتراض کنند.در بیانیه ناتو تاکید شد :نیروی کوزوو
بــا دقت اوضاع را تحت نظــر دارد و در صورتی که ثبات در این
منطقه به خطر بیفتد آماده اســت تا در کوزوو وارد عمل شود.
نیروی کوزوو در وضعیت آمادهباش قرار دارد و فرمانده این نیرو با
تمامی طرفین اصلی خود از جمله نمایندگان سازمانهای امنیتی
کوزوو و وزارت دفاع صربســتان در تماس اســت .این مقررات
جدید قرار بود (دوشنبه) برابر با اول اوت اجرایی شود اما کوزوو
شامگاه یکشنبه اعالم کرد که اجرای تصمیم خود درباره پالک
خودروها و کارتهای شناســایی صادر شده توسط صربستان را
به اول سپتامبر ( ۱۰شهریور) موکول میکند.رسانههای محلی
توضیح دادنــد که این تصمیم پس از دیدار بین جفری هوونیر،
ســفیر آمریکا و رهبری کوزوو اتخاذ شــد .با این حال ،تنها به
شــرطی با تعویق در اجرای این قانون موافقت شد که سنگرها
در منطقه شمالی رسما برداشته شوند.در این بیانیه آمده است:
دولت جمهوری کوزوو انســداد امروز جادهها در شــمال کوزوو
و تیراندازی توســط افراد مسلح به ســازهها در آنجا را به شدت
محکوم میکند .این اقدام در مورد تمایل به بیثبات کردن کوزوو
و به خطر انداختن صلح و امنیت شــهروندان و کشور ماست.در
ادامه این بیانیه آمده است :اقدامات تجاوزکارانه متعددی در ظهر
و عصر یکشــنبه انجام شد که توســط بلگراد تحریک و تدارک
در واکنش به مثبت شدن دوباره تست کرونای بایدن؛

ترامپ :بایدن مشاعرش را از
دست داده ،زود خوب شو جو!

دونالد ترامپ در واکنش
به دومین تست کرونای
مثبــت جو بایــدن در
یک هفته گذشــته ،در
پیامی مدعی شــد که
مســئله بایــدن کرونا
نیســت ،بلکه از زوال عقل رنــج میبرد!به گزارش
ایســنا ،به نقل از خبرگزاری اســپوتنیک ،تســت
کرونای جو بایدن ،رئیسجمهوری آمریکا روز شنبه
برای دومین بار در هفت روز گذشــته مثبت شد و
این پرسش را برجســتهتر کرد که آیا او شایستگی
نامــزدی در انتخابــات  ۲۰۲۴را دارد یا خیر.دونالد
ترامپ ،رئیسجمهوری سابق آمریکا در پیامی که در
شبکه اجتماعی خود منتشر کرد ،به سن باالی بایدن
اشــاره کرده و همچنین با تمسخر بایدن ،بار دیگر
ادعای تقلــب انتخاباتی خود را مطرح کرد.او در این
پیام که روز یکشنبه منتشر شد ،اشاره کرد که بایدن
کرونا ندارد ،بلکه دچار زوال عقل شــده و پزشکان
در تشخیص بیماری او اشتباه کردهاند.دونالد ترامپ
نوشت :دومین دوره کووید جو بایدن ،که برخی آن
را «ویروس چینی» میدانند ،عمیقا اشتباه تشخیص
داده شده است .بایدن در واقع دچار زوال عقل شده،
اما دارد بهتر میشود.ترامپ ادامه داد :جو در این فکر
است که  -به شکل نیمهوقت  -به یکی از خانههای
سالمندان زیبای ایالت ویسکانسین نقل مکان کند،
جایی که به شکلی معجزهآسا و برای نخستین بار در
تاریخ ،توان و انرژی این را داشــتند که در انتخابات
رای دهند! حتی اگر آرایشان غیرقانونی بوده باشد!او
در انتها برای بایدن آرزوی بهبود کرد و نوشــت :زود
خوب شو جو!

گفت که آخرین تحوالت در کوزوو شاهدی بر شکست ماموریت
میانجیگری اتحادیه اروپاست.

ترکیه
در همین حــال ،مولود چاووشاوغلو ،وزیــر امور خارجه ترکیه
تماسهــای تلفنی جداگانهای بــا همتایان خــود در کوزوو و
صربســتان برگزار کرد .چاووشاوغلو تاکید کرد :عقل ســلیم و
قضــاوت صحیح باید در این منطقه حاکم شــود.وی با تاکید بر
اهمیتی که ترکیه برای صلح و ثبات در منطقه بالکان قائل است،
گفت :آنکارا آماده اســت تا بخشی از روند کاهش تنشها باشد.
این در حالی اســت که آلبین کورتی نخست وزیر کوزوو ،رئیس
جمهوری صربســتان را به خاطر افزایش تنشها و درگیریهای
مرزی میان ارتش صربستان و پلیس کوزوو مقصر دانست.

دیده شــده است .کورتی نخســت وزیر به همراه رئیسجمهور
ویوسا عثمانی و معاونان نخستوزیران بسلیمی و گرواال تماسها
و دیدارهایی با عوامل بینالمللی آمریکایی و اروپایی داشــتهاند.
این تحول لحظاتی پس از آن رخ داد که الکساندر ووجیچ ،رئیس
جمهوری صربستان ،خواستار راهحلی مسالمتآمیز برای تشدید
تنشها شد .او از نمایندگان بینالمللی خواست تا به تنشزدایی
این موضــوع کمک کنند و در عین حال از صربهای شــمال
کوزوو به خاطر «خودداری و شجاعت»شان تشکر کرد .او اعالم
کــرد که پلیس کوزوو در حال برنامهریزی برای عملیات نظامی
علیه صربهای ساکن در مناطق شمالی این کشور است و تاکید
کــرد که بلگراد تالش خواهد کرد تا صلح را به هر قیمتی حفظ
کند و از هموطنانش خواســت که تسلیم هیچگونه تحریکاتی
نشوند.ووجیچ همچنین در ســخنرانی خود اعالم کرده بود که
این اختالف تا دوشــنبه حل و فصل خواهد شــد .وی یکشنبه
گفت :معتقدم خبرهای خوبی خواهیم داشت ،امیدوارم نه امشب
بلکه فردا این کار به پایان برسد.او نسبت به برنامههای پریشتینا
برای اعالم بیاعتباری اسناد صربســتان از روز دوشنبه هشدار
داده بــود .وی گفت که «در درجه اول ما باید مصالحه کنیم .ما
نمیتوانیم بدون دستیابی به امتیازی از طرف مقابل ،کوزوو را به
رسمیت بشناسیم».وی گفت :من برای همه صلح میخواهم ،من

برای صلح دعا میکنم .من از صربها و آلبانیاییها درخواســت
میکنم  -صلح را حفظ کنید .جو به جوش آمده است ،صربها
دیگــر ظلم را تحمل نخواهند کرد ،من تقریباً در مقابل آنها زانو
زدم .به آنها التماس کــردم و در نهایت یک قول دریافت کردم.
اوضاع بسیار پیچیده است .گویا وارد خاک شده بودند ،اما ارتش
صربســتان از مرز اداری عبور نکرده و بــه هیچ وجه وارد خاک
کوزوو و متوهیا نشده است.روز یکشنبه نیکوال سالکوویچ ،وزیر
امور خارجه صربســتان ،تالش مقامات کوزوو برای لغو اسناد و
پالکهای صادر شده توسط دولت صربستان را به عنوان تالشی
برای ایجاد جهنم برای صربهای ساکن در شمال کوزوو توصیف
کرد .وزارت دفاع صربستان نیز گزارشها مبنی بر ورود نیروهای
این کشــور به خاک کوزوو و متوهیا را تکذیب کرد و از ساکنان
این کشور خواست که درباره درگیریهای ادعایی بین نیروهای
صرب و پلیس کوزوو اخبار دروغ منتشر نکنند.
روسیه
به دنبال این تحوالت ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه
روســیه هم در سخنانی گفت که مســکو از پریشتینا و ایاالت
متحده آمریکا و اتحادیه اروپا میخواهد که دســت از تحریکات
بردارند و به حقوق صربها در کــوزوو احترام بگذارند.زاخارووا

ادامه ناآرامیها در عراق

رتش اعالم بیطرفی کرد

همزمان با ادامه تحصن حامیان جریان صدر در پارلمان
عراق ائتالف هماهنگی شــیعیان طی بیانیهای اعالم
کرد عصر امروز تظاهراتی در بغداد برگزار خواهد شد.
نیروهای امنیتی نیز تدابیر شدیدی را در مرکز پایتخت
برقرار کردند.به گزارش ایســنا ،به نقل از شفق نیوز،
کمیته مسئول مقدمات تظاهرات چارچوب هماهنگی
شیعیان عراق ،شامگاه یکشــنبه ،مکان و تاریخ آغاز
تظاهرات هواداران خود را که قرار است امروز دوشنبه
در منطقه ســبز در مرکز بغداد ،پایتخت عراق ،برگزار
شود ،تعیین کرد.این کمیته در بیانیهای به خبرگزاری
شفق نیوز اعالم کرد که «محل شروع تظاهرات ساعت
پنج بعد از ظهر به وقت محلی از پل معلق در منطقه
الکراده در بغــداد خواهد بود و تمدید زمان تظاهرات
یا تبدیــل آن به تحصن علنی بــه رهبری چارچوب
هماهنگی مربوط است.همزمان با این اطالعیه ،وزارت
دفاع عراق اعالم کرد کــه نیروهای ارتش در خدمت
مردم هســتند و وظیفه نیروهای امنیتی حفاظت از
تظاهرکنندگان و اموال عمومی و خصوصی آنها است.
دفتر نخست وزیری عراق هم اعالم کرده که استفاده
از گلولههای واقعی و الستیکی و بمبهای دودزا علیه

تظاهرکنندگان ممنوع است .همچنین تاکید شده که
سرویس های امنیتی باید محل تظاهرات را کنترل و
از مقر و زیرســاختهای دولتی محافظت کنند.عالوه
بر این گروه رسانه امنیتی عراق(ارتش) اعالم کرد که
دستگاه های امنیتی و نظامی وفاداری خود را به عراق
در هر شرایطی ثابت کردهاند و در امور سیاسی دخالت
نمیکنند.در ایــن بیانیه آمده کــه وظیفه نیروهای
امنیتی جلوگیری از نقض امنیت است.سرویس مبارزه
با تروریسم هم به نوبه خود استقرار عناصر آن در جاده
فرودگاه یا منطقه سبز را تکذیب و تاکید کرد که هیچ
طرفی در سیاست یا حکومت نخواهد بود و بر اساس
دســتورات فرماندهی کل قوا عمل میکند.ناآرامیها
در عراق پس از نخســتین یــورش حامیان صدر به
پارلمان این کشور در واکنش به تعیین «محمد شیاع
السودانی» به عنوان نامزد نخست وزیری این کشور از
سوی ائتالف شیعیان آغاز شد.مقتدی صدر رهبر این
جریان یکشنبه شب در بیانیهای که در حساب کاربری
خود در توییتر منتشــر کرد به هوادارانش گفت« :اگر
فرصت را از دست دادید ،من را سرزنش نکنید».وی با
اشاره به اینکه «برخی در عراق مدعی هستند انقالب
کنونی یک انقالب صدری است» ،افزود :من به حمایت
از انقالبیون ،نه تحت لوای خودم یا فرماندهی من ،بلکه
با پرچم عراق ،دعوت میکنم.رهبر جریان صدر با بیان
اینکه «انقالب خودجوش و مســالمت آمیز اولین گام
برای کسانی است که دچار فساد ،تروریسم ووابستگی
شــدهاند» ،افزود« :امیدوارم تراژدی تباه شدن فرصت
طالیی در ســال  ۲۰۱۶تکرار نشود».وی افزود« :این
فرصتی اســت برای از بین بردن فساد ،انحصار قدرت
و سهمیه بندی».

سازمان ملل
همچنین نماینده ویژه دبیرکل ســازمان ملــل و رئیس هیات
اداری موقت ســازمان ملل در کوزوو ( )UNMIKبا ابراز نگرانی از
تحوالت پیش آمده ،خواستار برقراری دوباره آزادی تردد شد.یک
عضو این هیات اداری گفت :نماینده ویژه دبیرکل ســازمان ملل
تحوالت در شــمال کوزوو را با نگرانی دنبال میکند .او خواستار
آرامش ،احیای تردد آزادانه و خودداری از تشــدید بیشتر اوضاع
شده است .او از همگی خواسته تا با حسننیت از طریق مذاکرات
تسهیلشده از طرف اتحادیه اروپا ،ثبات و امنیت را برای همگان
تقویت کنند.در اوایل روز یکشنبه ،مقامات اجرای قانون در کوزوو
تأییــد کردند که در بحبوحه افزایش تنشها در منطقه به دلیل
تصمیم برای ممنوعیت مجوزها و شناســنامههای صربســتان،
درگیری با پلیس محلی رخ داده اســت .پلیس دو گذرگا ه اداری
را مســدود کرد و صدای آژیر حمله هوایی در شهر شنیده شد،
جایی که صربها و آلبانیاییها در آن تجمع کرده بودند .آخرین
موج تنشها از روز جمعه آغاز شد ،زمانی که مقامات کوزوو اعالم
کردند که از اول اوت اسناد صادر شده توسط صربستان نامعتبر
خواهــد بود و صاحبان آنها هنگام ورود به کوزوو گواهینامههای
موقت دریافت خواهنــد کرد .در همان زمان ،کــوزوو قرار بود
ثبتنام مجدد اجباری وســایل نقلیه با پالک صربستان را آغاز
کند که بر صربها در بخش شمالی کوزوو و چندین شهر دیگر
تأثیر میگذارد.

جمهوری خواهان پیشتاز در انتخابات
آینده میان دورهای آمریکا

تهران-ایرنا -نظرسنجی شبکه خبری ســی بیاس نشان میدهد که
جمهوریخواهان در انتخابات میان دورهای امسال آمریکا برای کنترل
مجلس نمایندگان در مقابل دموکراتها پیشــتاز هســتند.به گزارش
ایرنا از نشــریه «هیل» ،نتایج این نظرسنجی حاکیست که جمهوری
خواهان در این انتخابات  ۲۳۰کرسی و دموکراتها  ۲۰۵کرسی مجلس
نمایندگان آمریکا را بدست خواهند آورد .جمهوری خواهان برای بدست
آوردن اکثریت مجلس نمایندگان به  ۲۱۸کرســی نیاز دارند و کسب
 ۲۳۰کرســی به این معنی اســت که آنها  ۱۲کرسی بیشتر از تعداد
مورد نظر به منظور بدست آوردن کنترل مجلس نمایندگان ،در اختیار
خواهند داشت .دموکراتها در حال حاضر با  ۲۲۰کرسی در مقابل ۲۱۱
کرسی جمهوری خواه ،اکثریت شکننده مجلس نمایندگان را در اختیار
دارند .این نظرسنجی همچنین نشان می دهدکه دموکراتها نسبت به
همتایان جمهوریخواه خود از مســائل جاری دلسرد شدهاند و تعداد
کمتری از آنها در انتخابات شــرکت خواهند کرد.در این نظرسنجی
 ۱۶درصد از دموکراتها و  ۴۳درصد از جمهوری خواهان اعالم کردند
دموکراتهای کنگره به وعدههای خود عمل نکردهاند ۶۷ .درصد از رای
دهنــدگان دموکرات میگویند که دموکراتهای کنگره به «برخی» از
ایــن وعدهها عمل کردهاند و  ۱۷درصد معتقدند که آنها «بیشــتر یا
همه» وعدههای خود را عملی کردهاند ۶۸ .درصد از جمهوری خواهان
و تنها  ۷درصد از دموکراتها احســاس میکنند که جمهوری خواهان
کنگره برای تامین خواستههای آنها میجنگند .به گزارش ایرنا ،در سه
ماه مانده تا برگزاری انتخابات میان دورهای نوامبر آمریکا و قرار برگزاری
انتخابات مقدماتی در  ۲۲ایالت در هفت هفته آتی ،توجه بر رقابتهای
انتخاباتی متمرکز شده است .یکی از امتیازهای مهمی که در این رای
گیری مطرح است ،تسلط بر کنگره است که تاکنون با اکثریت ناچیزی
تحت تســلط دمکراتها بوده است .جمهوری خواهان که قصد بازپس
گیری ریاســت مجلس نمایندگان را دارند که از  ۲۰۱۸به این ســو از
دست دادهاند ،تنها به پنج کرسی بیشتر برای بازپس گیری ریاست بر
این مجلس با  ۴۳۵عضو نیاز دارند که تاکنون در اختیار نانسی پلوسی
قــرار دارد .در صورت پیروزی حزب جمهوری خواه ،کوین مک کارتی
رهبر کنونی اقلیت جمهوری خواه ،ریاست آن را برعهده خواهد گرفت.
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تنش با چین دانست«.ارمس پایت» نایب رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا در
گفتوگو با پولیتیکو تاکید کرد که اتحادیه اروپا خطر درگیری میان واشنگتن و پکن را
با دقت زیر نظر دارد .وی هشدار داد که تشدید جنگ اوکراین خطر تجاوز چین به تایوان
را به طرز فزاینده ای افزایش داده است.این دیپلمات ارشد اروپایی در ادامه خاطرنشان
کرد اتحادیه اروپا باید بتواند اقدامات چین به ویژه در رابطه با تایوان را تحت نظر داشته
باشد ،ضمن آنکه همکاری میان اتحادیه اروپا و آمریکا چه از نقطه نظر تجاوز روسیه به
اوکراین و چه در رابطه با اقدامات چین در تایوان بسیار مهم است.این رسانه آمریکایی
در پایان مطلب خود آورده است :اروپا تا همین اواخر از صحبت در مورد تایوان که پکن
آن را جزئی از خود می داند ،طفره می رفت .اما از زمانی که چین متعهد به «شــراکت
بدون محدودیت» با روســیه شده و راه کرملین را در آنچه که «عملیات نظامی ویژه»
علیــه اوکراین می خواند در پیش گرفته ،رنگ و روی اظهارنظرهای مقام های اروپا نیز
تغییر کرده است.به نظر می رسد تهاجم روسیه به اوکراین ،سیاستگذاران اروپایی را بر
آن داشــته تا در مورد عواقب غیرقابل تصور اعمال تحریم های اقتصادی علیه چین به
عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان ،بیندیشــند«.خورخه تولیدو» که به زودی به عنوان
سفیر اتحادیه اروپا در چین معرفی خواهد شد،

گزیده خبر
فایننشال تایمز:

بحران انرژی ،غرب را مجبور به عقبنشینی
مقابل روسیه کرد

تهران-ایرنا -روزنامه فایننشــال تایمز نوشــت :غرب
تالشها برای محدود کردن تجارت نفت روســیه را با
افزایش تورم و تهدیدهای ناشی از کمبود منابع انرژی
کاهش داده اســت؛ تصمیمی که به نظر می رســد از
عقبنشــینی غرب در سختگیری بر روسیه در شرایط
فشارهای ناشی از بحران انرژی حکایت دارد.به گزارش روز دوشنبه ایرنا ،روزنامه
فایننشــال تایمز در گزارشــی از تاخیر در اجرای طرح اروپا برای محروم کردن
مســکو از بازار بیمه دریایی خبر داد و نوشت :دولت های اروپایی تالش ها برای
محدود کردن تجارت نفت روسیه را با به تاخیر انداختن طرحی که مسکو را از
بازار مهم بیمه دریایی «لویدز» لندن محروم می کند ،کاهش داده اند.براســاس
ایــن گزارش ،دولت های اروپایی همچنین همزمان با نگرانی ها از افزایش بهای
نفت خام و کمبودها در عرضه انرژی در جهان ،مجوز انتقال برخی محموله های
بین المللی را صادر کــرده اند.اتحادیه اروپا دو ماه پیش ممنوعیت جهانی ارائه
بیمه دریایی برای کشــتی های حامل نفت روسیه را اعالم کرد و انتظار داشت
دولت انگلیس نیز در اقدامی هماهنگ به آن کمک کند.با این حال ،انگلیس هنوز
محدودیت های مشابهی را اعمال نکرده است .مشارکت انگلیس برای اثربخشی
چنین ممنوعیتی بسیار مهم است زیرا لندن در مرکز صنعت بیمه دریایی قرار
دارد.این گزارش با اشــاره به اینکه همزمان ،بروکسل در اواخر ژوئیه با اشاره به
نگرانیهــا در مورد امنیت انرژی جهانی ،برخــی از محدودیتها را در معامله با
شرکتهای دولتی روسی اصالح کرد ،می افزاید :ممنوعیت مشترک انگلیس و
اتحادیه اروپا در مورد بیمه دریایی ،جامع ترین محدودیت تا به امروز برای نفت
روســیه خواهد بود و به دسترسی بیشتر به ناوگان نفتکش های جهانی جهت
صادرات مسکو پایان می دهد.با این حال ،مقام های آمریکایی ابراز نگرانی کرده
اند که ممنوعیت جهانی فــوری بیمه دریایی با محروم کردن بازارها از میلیون
ها بشــکه نفت خام و فرآورده های نفتی روســیه ،قیمت های این محصوالت
را افزایش می دهد.مقام های اروپایی و انگلیســی در ماه مه (اردیبهشــت) به
روزنامه فایننشــال تایمز گفتند که انگلیس بــرای هماهنگ کردن ممنوعیت
بیمه محمولههای نفت روســیه با اتحادیه اروپا به توافق رسیده است.اما آخرین
تحریمهای انگلیس علیه روســیه که در ماه ژوئیه توسط پارلمان تصویب شد،
تنها ارائه بیمه به کشتیهای حامل نفت روسیه به انگلیس را آن هم پس از ۳۱
ســپتامبر (۱۰دی) ممنوع میکند«.اتریک دیویسون» ،مدیر انجمن بازار لویدز
گفت« :فعال هیچ ممنوعیت از سوی انگلیس بر حملونقل جهانی نفت روسیه
وجود ندارد».وی گفت لویدز در تماس نزدیک با دولت انگلیس اســت و با آنها
در تحریم های آینده همکاری خواهد کرد.مقام های وزارت خزانه داری انگلیس
گفته اند که هنوز در حال بررسی بهترین مسیر برای اقدام هستند.در بیانیه این
وزارتخانه آمده اســت« :ما آماده اعمال تحریمهای بیشتر علیه روسیه هستیم و
در همکاری با متحدان خود با سرعت کار میکنیم تا اطمینان حاصل کنیم که
این تحریمها میتواند با حداکثر تأثیر بر اقتصاد روسیه اعمال شود».ممنوعیت
بیمه اتحادیه اروپا در  ۴ژوئن معرفی شــد و همچنان به قوت خود باقی اســت.
این ممنوعیت از نوشــتن بیمه جدید برای هر کشتی حامل نفت روسیه در هر
جایی توســط شرکت های اتحادیه جلوگیری می کند .قراردادهای موجود تا ۵
دســامبر که همه این نوع از تجارت ها ممنوع خواهد شد ،معتبر هستند.با این
حال ،اتحادیه اروپا بخشی از تحریم های خود را اصالح کرده است تا به شرکت
هــای اروپایی اجازه دهد با برخی از نهادهای دولتی روســیه مانند روس نفت،
به منظور انتقال نفت به کشــورهای خارج از این بلوک معامله کنند.سخنگوی
کمیســیون اروپا به فایننشال تایمز گفت :شرکت های اروپایی دیگر برای خرید
یا حمــل و نقل نفت خام یا فرآورده های نفتی به کشــورهای ثالث« ،اگر این
معامالت به شــدت ضروری باشد» ،از پرداخت پول به شرکت هایی مانند روس
نفت منع نخواهند شد.اتحادیه اروپا در بیانیهای اعالم کرد که این اقدامات برای
«جلوگیری از هرگونه پیامد منفی بالقوه برای امنیت غذایی و انرژی در سراسر
جهان» اتخاذ شده است.
پس از ترور شینزو آبه

یونهاپ :کرهشمالی سطح حفاظت شخصی از
کیم جونگ اون را افزایش داده است

خبرگزاری یونهــاپ گزارش داد صحنههایی را رصد
کرده که نشــان میدهد کره شــمالی پس از ترور
شینزو آبه ،نخســتوزیر سابق ژاپن ،سطح حفاظت
شخصی از کیم جونگ اون ،رهبر جوان این کشور را
افزایش داده است.به گزارش ایسنا ،این آژانس خبری
گزارش داد :طبق تجزیــه و تحلیل صحنههای کنفرانس ملی «کهنه کاران
جنگ» که پنجشنبه گذشته  ۲۸ژوئیه برگزار شد ،به نظر میرسد محافظان
شــخصی اون وظایف خود را از محدوده بســیار نزدیک وی انجام میدادند.
یونهاپ گزارش داد ،در این مراســم در حالی که کیم دست خود را به سمت
کهنه سربازانی که در مقابل بنای یادبود پیروزی ملی جمع شده بودند تکان
داد ،او توسط حدود  ۴الی  ۵مرد تنومند احاطه شده بود و محافظان در حالی
که اطراف را زیر نظر داشــتند ،به دقت از کیم محافظت میکردند .همه آنها
یک کراوات راه راه آبی و هدفون بیسیم که یکی از نمادهای اصلی محافظان
محسوب میشود ،بســته بودند.طبق گزارش یونهاپ« ،نگهبانان کیم را در
حالی که با کهنه سربازان دســت میداد محاصره کردند تا از نزدیک شدن
سایر شرکت کنندگان جلوگیری کنند .همچنین کیم چول کیو ،بازرس کل
کابینه ،در میان نگهبانان بود ،که برآورد میشود.
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چهره روز

ره هک از ربگ و از نوا گوید

ٔ
بنده خاهنزاد باید جست

سانجی دات
ســانجی دات از هنرپیشگان مشــهور هندی است.
سانجی دات در سال  ۲۰۲۰سرطان ریه نوع  ۴گرفت
که خطرناکترین نوع سرطان است و او برای درمان
راهی آمریکا شد و توانست با موفقیت دوره درمان را
سپری کند و سرطان ریه راشکست دهد جدیدترین
فیلم وی با نام تورباز در یازده دســامبر ۲۰۲۰اکران
شد و فیلم معروف وی با نام مونا بهای ۳قرار است با
همکاری آرشاد وارسی به کارگردانی راج کوما هیرانی
در ســال ۲۰۲۲اکران شود .ســانجی دات متولد ۲۹
ژوئیه  ۱۹۵۹در شــهر بمبئی میباشد .وی با نامهای
مستعار سانجو یا سانجو بابا نیز معروف میباشد.
پدر او ســونیل دات یکی از بزرگترین هنرپیشگان
سینمای هند بودهاست که ایفای نقشهای منفی از جانب او همیشه در اذهان دوستداران او باقی
میماند و مادر او نرگس نیز یکی دیگر از ستارگان سینمای هند بودهاست که شاید او را با نام مادر
هند بشناسید.او در سال  ۱۹۸۷با  Richa Sharmaازدواج کرد اما چندین سال بعد  Richaبه بیماری
سرطان مبتال شد و در سال  ۱۹۹۶درگذشت .حاصل این ازدواج دختری است به نام  Trishalaکه
در حال حاضر در ایاالت متحده آمریکا مشغول به تحصیل میباشد .دو سال بعد از از دست دادن
همسر اول خود ،با  Rhea Pillaiمدل هندی ازدواج کرد اما این ازدواج هم دوامی نداشت و این دو در
سال  ۲۰۰۵از هم جدا شدند .او در فوریه سال  ۲۰۰۸و برای بار سوم ،با  Manyata Duttازدواج کرد
که از او دو فرزند دوقلو به نامهای شاران (پسر) و اقرا (دختر) دارد.سانجی دات دو خواهر با نامهای
 Priyaو  Namrataدارد و همسر خواهر او  Kumar Guaravمیباشد که شاید او را در فیلم  Kaanteدر
نقش  Andyدیده باشید و الزم است ذکر شود که او فرزند راجندرا کمار میباشد.

پیشنهاد

آنکه از کوی آشنایی نیست

کس
چو مقامیست ره ی را خاص
دم ز رچخ فلک زند خورشید

رمد را رد سلوک رماقتیست

مسابقات جهانی دوومیدانی در اورگان آمریکا /رویترز

ورزشی

اسطوره بسکتبال جهان و  NBAدرگذشت
ســاعاتی پیش بیل راسل پر افتخارترین بسکتبالیست  NBAدرگذشت.به گزارش ایسنا ،بیل راسل یکی از بزرگترین اسطورهای
تاریخ بسکتبال جهان و پر افتخارترین بسکتبالیست  ،NBAدر سن  ۸۸سالگی درگذشت تا جامعه ورزش جهان به شوک فرو برود.
سنتر افسانهای بوستون سلتیکس با این تیم  ۱۱بار عنوان قهرمانی  NBAرا به دست آورد ،پنج بار عنوان  MVPاین مسابقات۱۲ ،
دوره حضور در آلاستار ،کسب بیش از  ۱۴هزار امتیاز ،ثبت بیش از  ۲۱هزار ریباند و  ۴۰۰۰پاس گل را در لیگ  NBAبه نام خود
ثبت کرده است.راسل اولین سرمربی سیاه پوست تاریخ  NBAبود که دو بار نیز در قامت سرمربی ،قهرمانی این مسابقات شد .از
او به عنوان بهترین مدافع تاریخ بسکتبال یاد میشود.

کو رتا رس این رسا گوید
سخ
کی ناهی آشنا گوید؟

از مقامی هک هست وا گوید
رذه از خاک و از هوا گوید

راز رب حسب ارتقا گوید

اولین پیوند قلب بین
دو بیمار  HIVمثبت
پزشــکان اولین پیوند قلب را بین دو بیمار که  HIVمثبت هســتند ،با
موفقیت انجام دادند.به گزارش ایسنا و به نقل از آیای ،بر اساس بیانیه
مطبوعاتی بیمارستان بهداشت «مونتهفیوره»( )Montefioreدر برانکس
نیویورک ،پزشکان اولین پیوند قلب از یک بیمار مبتال به اچآیوی را به
یک زن شــصت ساله که از نارسایی قلبی پیشرفته رنج میبرد و او هم
اچآیویمثبت است ،با موفقیت انجام دادند.این بیمار ،قلب و کلیه را به
طور همزمان دریافت کرد و این عمل جراحی فقط چهار ســاعت طول
کشــید«.مونتهفیوره» یکی از تنها  ۲۵مرکز در ایاالت متحده است که
واجد شــرایط انجام این جراحی پیچیده است .این بیمارستان به دلیل
پیشــگام بودن در روشهای نوآورانه مانند پیوند قلب از اهداکنندهای
که فوت کرده ،مشهور اســت«.دنیل گلدشتاین» مدیر جراحی قلب و
عروق و پیوند و جراحی قلب بیمارستان «مونتهفیوره» و کالج پزشکی
«آلبرت اینشــتین» میگوید :هدف تیم پیوند قلب «مونتهفیوره» این
است که دائماً استانداردهای جدیدی را ایجاد کند تا هر کسی که برای
پیوند عضو مناسب است ،بتواند از این روش نجاتبخش بهرهمند شود.
قانونــی که افراد مبتال به  HIVرا قادر میســازد اعضای خود را به یک
گیرندهی اچآیویمثبتِ دیگر اهدا کنند ،در سال  ۲۰۱۳تصویب شد،
اما تقریبا  ۱۰سال طول کشید تا این فرصت برای پیوند قلب به واقعیت
تبدیل شود«.اولریش جورده» رئیس بخش نارسایی قلبی ،پیوند قلبی
و پشــتیبانی مکانیکی گردش خون و معاون رئیس بخش قلب و عروق
در «مونتهفیوره» گفت :به لطف پیشرفتهای قابل توجه پزشکی ،افراد
مبتال به  HIVمیتوانند این بیماری را به خوبی کنترل کنند.

تخت گاز

سینما

پروتز دست «دانشگاه آکسفورد»
با تنفس کنترل میشود

«مردی از ماه» سینمای چین را نجات داد
کمدی علمی-تخیلی «مردی از ماه» در نخستین هفته
نمایش در ســینماهای چین به فــروش  ۱۴۸میلیون
دالری دست یافت.به گزارش ایســنا به نقل از هالیوود
ریپورتر ،سینمای چین پس از چند ماه دست و پنجه نرم
کردن با خیزش مجدد ویروس کرونا و کاهش محسوس
فروش ،با اکران فیلم کمدی و علمی-تخیلی «مردی از
ماه» به کارگردانی «ژانگ چییو» که  ۱۴۸میلیون دالر
در هفته نخســت اکران فروخت به مدار بازگشت.فیلم
«مردی از ماه» که درباره فضانوردی چینی است که خود
را آخرین بازمانده بشــریت میداند ،بر اساس پیشبینی
سامانههای بلیت فروشی در پایان اکران به فروش ۶۴۰
میلیون دالری دســت خواهد یافت کــه در این صورت
ششمین فیلم پرفروش تاریخ سینمای چین نام خواهد گرفت«.ژانگ چییو» در سال  ۲۰۱۷نخستین
فیلم خود را با عنوان «هرگز نگو مرگ» ســاخته بود که به فروش  ۳۳۳میلیون دالری دســت یافت و
سومین فیلم پرفروش سال سینمای چین نام گرفت.موفقیت فیلم «مردی از ماه» در گیشه در سراسر
صنعت فیلم چین مورد استقبال قرار گرفت که در طول سال  ۲۰۲۲در بحبوحه رویکرد «کویید صفر»
پکن در قبال همهگیری ،به مبارزه ادامه داد ،زیرا قرنطینههای سراسری به طور منظم سینماها را تعطیل
میکنند .به طور کلی ،مجموع درآمد بلیط ســینمای چین تاکنون در سال  ۳۳ ،۲۰۲۲درصد کمتر از
سال گذشته است و آمریکای شمالی در مسیر بازپسگیری عنوان بزرگترین بازار سینمای جهان در سال
جاری از چین است.پس از دو سال سلطه چین بر بازار سینمای جهان ،با قرنطینه های ناشی از کووید
و اکران کمتر آثار هالیوودی در این کشــور ،فروش بلیت در چین تحت تاثیر قرار گرفته و به احتمال
فراوان در سال  ،۲۰۲۲آمریکای شمالی بار دیگر عنوان بزرگترین بازار سینما را تصاحب خواهد کرد.

مشنو :زک زبان ما گوید

از هر دری خبری

بارون درخت نشین
کتاب بارون درخت نشین از مهمترین آثار ایتالو کالوینو
اســت که شــخصیت اصلی آن جهانی تازه را به تصویر
میکشد :جهانی بر باالی درختان .در این رمان ،نویسنده
با بهرهگیری از زبان طنز به مسائل سیاسی – اجتماعی
میپــردازد و تــاش میگیرد تــا با فاصلــه گرفتن از
موضوعات مختلف دید بهتری به دست بدهد .شخصیت
اصلی این رمان از ســنتهای کهنه و قید و بند زندگی
اجتماعی فرار میکند و شــیوهای خــاص برای زندگی
انتخــاب میکند که در ادامه این معرفی کتاب بیشــتر
دربــاره آن به بحث خواهیــم پرداخت.ایتالو کالوینو در
ســال  ۱۹۲۳در ســانتیاگو دالسوگاس در کوبا به دنیا
آمد .پدر و مادرش هر دو ایتالیایی و گیاهشــناس بودند.
اثر این تخصص پدر و مادر کالوینو در فضای بکر و بیهمانند همین کتاب و در آشنایی عمیق نویسنده
با درختان و جانوران مشــهود اســت .حتی میتوان رمان بارون درخت نشین را قصیدهای در ستایش
«درخت» دانســت .این نویسنده بزرگ در سال  ۱۹۸۵درگذشت.پشت جلد کتاب بارون درخت نشین
آمده اســت:بارون درخت نشین بیتردید یکی از شاهکارهای مهم ادبیات جهان و از برترین آثار ایتالو
کالوینو نویســنده بزرگ ایتالیایی است .کالوینو به خاطر تخیل نیرومند ،طنز ظریف و توجه نزدیک به
واقعیت و تاریخ شهره است .آثارش سرشار از تمثیل و استعاره است .نگرش موشکافانه ،واقعیت و طنز و
افسانه پردازی و تخیل شاعرانه همه به یک حد در او هست .این اثر بهترین نمونه از سبک کار اوست.
شــخصیت اصلی این رمان «کوزیمو الورس دو روندو» است که پانزده ژوئن سال  ۱۷۶۷آخرین روزی
بود که همراه خانوادهاش سر سفره حاضر شد .بعد از این روز کوزیمو به شکل تمام قد در برابر خانواده
خود میایسد و حاضر نیست شیوه زندگی آنها را ادامه دهد.....

گنجینه

تولید نسخههای نظامی هواپیمای مافوق صوت اورچور
اولین نمونه از نسل بعدی هواپیمای مافوق صوت غیرنظامی اورچور هنوز عرضه نشده اما نسخههای نظامی آن هم تولید خواهند شد.
شرکتهای نورث روپ گرومان و بوم سوپرسونیک با امضای توافقنامهای در نمایشگاه هوایی فانبرو خبر از توسعه نسخههای مأموریت
واکنش سریع هواپیمای مافوق سوخت اورچور را دادند.به گزارش نیواطلس ،زمانی که آخرین نمونه از هواپیمای مسافری و مافوق صوت
کنکورد آخرین پرواز خود را در ســال  ۲۰۰۳انجام داد ،بخش هوافضا با یک وقفه تکنولوژی که از زمان مأموریتهای آپولو تا آن زمان
دیده نشده بود مواجه شد .همانطور که کنکورد فرانسوی برای آخرین بار فرود آمد ،دنیا هم یک کالس کامل از قابلیتها و توانایی را از
دست داد ،قابلیتی که پرواز مسافران و محمولهها را در فواصل بینقارهای و با سرعت بسیار زیاد میسر میکرد.دالیل زیادی برای این کار
وجود داشت اما نسل بعدی هواپیمای مافوق صوت مسافری در دست توسعه بوده و از طراحی اقتصادیتری سود میبرد .به این ترتیب
قرار است هواپیمایی مقرونبهصرفه تر با طراحی و تکنولوژیهای جدید بدنه و بال تولید شود .یکی از رقبای حاضر در این مسابقه بوم
سوپرسونیک است که در حال کار روی هواپیمای مافوق صوت اورچور با طول  ۷۱متری بوده و میتواند  ۸۰مسافر را با سرعت  ۱.۷ماخ
باالی دریا و  ۰.۹۴ماخ باالی زمین حمل کند .سرعت این هواپیمای مافوق صوت دو برابر هواپیماهای سنتی خواهد بود و به این ترتیب
میتوان فاصله بین توکیو ژاپن تا سیاتل آمریکا را در  ۴.۵ساعت طی کرد.قرار است اولین تستهای پروازی اورچور در سال  ۲۰۲۶انجام
شود و این هواپیما تا سال  ۲۰۲۹خدمات خود را به مشتریان ارائه کند اما توافقنامه جدید نورث روپ گرومان نشان میدهد ارتش آمریکا
و کشورهای متحد آن عالقه زیادی به نسخههای نظامی و واکنش سریع این هواپیما دارند.

پژوهشگران «دانشگاه آکســفورد» در پروژه جدیدی ،یک پروتز دست
ابداع کردهاند که میتوان آن را با تنفس کنترل کرد.به گزارش ایســنا
و به نقل از ساینمگ ،پژوهشــگران «دانشگاه آکسفورد»(University of
 ،)Oxfordیک پروتز جدید دست ساختهاند که با نیروی حاصل از تنفس
کاربر کنترل میشود.این دستگاه سبکوزن و ساده میتواند جایگزینی
برای پروتزهای دارای ســیم باشد که ابتدا در اوایل قرن نوزدهم توسعه
یافتند .این پروتز به ویژه برای افرادی که خیلی جوان هستند یا به هر
دلیلی نمیتوانند از یک سیستم ناخوشایند دارای سیم استفاده کنند،
مناســب است.پروفســور «جرون برگمان»( ،)Jeroen Bergmannاستاد
بخش علوم مهندسی دانشگاه آکسفورد و از پژوهشگران این پروژه گفت:
دستگاه تنفسی ما ،یک گزینه جدید را ارائه میدهد که میتواند بدون
محدود کردن حرکات بدن کاربر اســتفاده شود .این یکی از نخستین
روشهــای طراحی جدید برای کنترل یک پروتز مبتنی بر نیروی بدن
به شــمار میرود که از زمان ظهور سیســتم مبتنی بر سیم در بیش از
دو قرن پیش ارائه شده است.اگرچه چندین گزینه متفاوت پروتز وجود
دارند اما در توسعه روشهای جدید کنترل دستگاههای مبتنی بر بدن،
پیشرفت کمی در مقایسه با پروتزهای پیچیده مبتنی بر نیروی بیرونی
حاصل شده اســت.پرکاربردترین پروتز اندام فوقانی ،سیستم مبتنی بر
ســیم اســت که به دلیل هزینههای نصب و نگهداری حرفهای ،حفظ
آن در محیطهایی با منابع کم ،بســیار پرهزینه است.این روش جدید،
یک دســتگاه جایگزین مبتنی بر انرژی بدن را برای کاربران ساکن در
شرایطی ارائه میکند که هزینه ،نگهداری ،راحتی و سهولت استفاده ،از
مالحظات اولیه در آنها به شمار میروند.

