
افزایش دوباره فوتی های کرونا در 
کشور؛ ۷۴ تن دیگر جان باختند

بنابر اعالم وزارت بهداشــت، طی شبانه روز گذشته ۹۳۵۰ بیمار 
جدید کووید۱۹ در کشــور شناسایی شــدند و متاسفانه شاهد 
افزایش فوتی های ناشــی از این بیماری هستیم؛ به طوری که در 
این بازه زمانی ۷۴ تن از هموطنان به دلیل کرونا جان باختند.به 
گزارش ایسنا، تا دیروز ۱۱ مردادماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای 
قطعی تشخیصی، ۹۳۵۰ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور 
شناســایی و ۱۴۳۱ نفر از آنها بستری شــدند.مجموع بیماران 

کووید۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۴۱۰ هزار و ۷۵ نفر رسید.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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سخنگوی دولت گفت: تصمیم بر آن شد هیئت وزیران اختیار خود مبنی بر تصمیم گیری در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان را به هیئت امنای سازمان تامین 
اجتماعی تفویض کند.به گزارش خبرنگار مهر، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نشست خبری دیروز )سه شنبه( خود با خبرنگاران ضمن عرض تسلیت به 
خانواده های جانباختگان و همچنین با اشــاره به بی ســابقه بودن سیل اخیر گفت: الزم است از مقام معظم رهبری به خاطر پیام ایشان در خصوص حضور به موقع 
مدیران اجرایی در صحنه مدیریت این بحران تشــکر ویژه کنم.وی تصریح کرد: وظیفه مســئوالن اجرایی حضور در لحظه در میدان بحران ها و مدیریت در صحنه 

مشکالت مردم و کمک به کاهش آنهاست نه اینکه مثل برخی از ادوار، دولت صرفاً تماشاگر گرفتاری های مردم یا مشغول....
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۷ واکسن در سبد واکسیناسیون 
ایران علیه کرونا

رییــس اداره بیماری هــای قابل پیشــگیری با واکســن وزارت 
بهداشــت با اشاره به حذف دو واکسن اســپوتنیک و آسترازنکا از 
سبد واکسیناســیون ایران علیه کرونا به دلیل پایان تاریخ مصرف 
محموله های موجود،  گفت: اکنون هفت نوع واکســن در مراکز در 
اختیار مردم است؛ ســه واکسن با پلتفرم ویروس غیرفعال شده و 
چهار واکسن نیز با پلتفرم پروتئین نوترکیب در سبد واکسیناسیون 
ایران علیه کرونا قرار دارند.دکتر سید محسن زهرایی در گفت وگو با 
ایسنا، گفت: تقریبا چهار هفته از زمانی که وزارت بهداشت توصیه 
کرد همه افراد باالی ۱۸ ســالی که شش ماه از نوبت قبلی دریافت 
واکسن شان گذشــته، برای دریافت دز یادآور اقدام کنند، گذشته 
اســت، اما در عمل مشــاهدات ما نشــان می دهد افزایش سرعت 
واکسیناسیون بسیار محدود بوده است و اصال به وضعیت مطلوب 
نرســیدیم.او ادامه داد: قبل از این توصیه، ســرعت واکسیناسیون 
روزانــه ما تقریبا حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار نفــر بود که االن به حدود 
۱۰۰ هزار نفر رســیده اســت. البته بیش از دو هفته است که این 
عدد هم تقریبا ثابت مانده است؛ اگر قرار باشد روزانه با این سرعت 
واکسیناســیون پیش برویم قطعا موج هفتم کرونــا با این میزان 
واکسیناسیون کنترل نمی شــود و نیاز به مشارکت جدی تر مردم 

برای دریافت واکسن داریم.

7 واکسن در سبد واکسیناسیون ایران
وی درباره ســبد واکسیناســیون کرونا در ایران، اظهار کرد: ســه 
واکســن با پلتفرم ویروس غیرفعال شده شامل واکسن های برکت، 
فخرا و ســینوفارم است. همچنین چهار واکسن با پلتفرم پروتئین 
نوترکیب شامل واکسن پاستوکووک، کووپارس، اسپایکوژن و نورا 
در ســبد واکسیناســیون ایران قرار دارند. در واقع به طور کلی ۷ 
نوع واکسن در مراکز در اختیار مردم است.رییس اداره بیماری های 
قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت، تاکید کرد: ایران درحالی 
هفت واکســن در سبد واکسیناسیون خود قرار داده است که اکثر 
کشورها با دو یا سه واکسن برنامه واکسیناسیون خود را پیش بردند 
و ما جزو کشورهایی هستیم که تنوع واکسیناسیون باالیی داشتیم.

ادامه تولید واکسن های ایرانی کرونا منوط به ثبت سفارش 
وزارت بهداشت

او در پاســخ به این سوال که آیا واکسن ســازهای ایرانی همچنان 
مشغول تولید واکسن هســتند یا هنوز از واکسن هایی که پیش تر 
به وزارت بهداشــت تحویل داده اند استفاده می شود؟، توضیح داد: 
واکســن به اندازه کافی موجود اســت، پس در نتیجه باید از این 
ظرفیت استفاده شود؛ بنابراین رصد شرایط و میزان ذخیره صورت 
می گیرد و اگر احســاس کنیم میزان نیاز به واکســن باال است، بر 
حسب نیاز مجددا به واکسن سازها سفارش ساخت جدید خواهیم 
داد.زهرایی در پاســخ به این سوال که برنامه وزارت بهداشت برای 
اســتفاده از دز استنشاقی واکســن کووپارس چیست؟، بیان کرد: 
واکسن هایی در برنامه واکسیناسیون کشوری استفاده می شود که 
تاییدیه ســازمان غذا و دارو را داشته باشد. بر اساس اطالعات من، 
تاییدیه ســازمان غذا و دارو برای دز استنشاقی واکسن کووپارس 

صادر نشده است.

برنامه ای برای واردات واکسن وجود ندارد
وی افزود: در مورد واکسن سینوفارم آخرین محموله آبان  ماه سال 
۱۴۰۰ وارد کشــور شده اســت و فعال برنامه ای برای واردات این 

واکسن به کشور وجود ندارد.

اسپوتنیک و آسترازنکا از سبد واکسیناسیون ایران حذف 
شد

او با اشــاره به اینکه دو واکســن اسپوتنیک و آســترازنکا از سبد 
واکسیناسون کشور حذف شــده اند، تصریح کرد: با وجود این که 
پیش از این از هر دو واکسن موجودی داشتیم اما استقبالی از تزریق 
این دو واکســن هم صورت نگرفت و بخش زیادی از این واکسن ها 

منتقضی و امحاء شد.

لزوم تکمیل واکسیناسیون کرونا در سنین زیر 12 سال
وی درباره آخرین تصمیم کمیته ملی واکسیناســیون کرونا برای 
تزریق دزهای یادآور واکسن کرونا به سنین کمتر از ۱۸ سال، تاکید 
کرد: همچنان شــرایط تزریق دزهای یادآور واکسن کرونا تغییری 
نداشــته است و تنها گروه سنی باالی ۱۸ ســالی که شش ماه از 
آخرین تزریق واکسن شــان گذشته باشد مشمول تزریق دز یادآور 
واکسن هستند.رییس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن 
وزارت بهداشــت در پایان تاکید کرد: در سنین زیر ۱۲ سال افراد 
زیادی هنوز واکسن دریافت نکردند و از خانواده ها می خواهیم هرچه 

سریع تر نسبت به واکسیناسیون فرزندان خود اقدام کنند.

کمالوندی:
 غنی سازی را ادامه می دهیم

بهروز کمالوندی تاکید کرد: از اظهارات رئیس سازمان انرژی اتمی در مورد توانایی 
ایران در دســتیابی به بمب هسته ای اشتباه برداشت شده است و ایران به سمت 
ساخت بمب هسته ای نخواهد رفت.به گزارش ایسنا، بهروز کمالوندی، سخنگوی 
سازمان انرژی اتمی ایران در گفت وگو با شبکه المیادین گفت: طبق قانون مجلس 
شورای اسالمی و به منظور حفظ منافع ملت ایران، مجموعه ای از وظایف را انجام 
 IR6 دادیم. یکی از کارهایی که انجام دادیم راه اندازی ۱۰۰۰ دستگاه سانتریفیوژ
بود و از دیروز شروع به تزریق گاز به این ماشین ها کردیم.کمالوندی تاکید کرد: ما روند غنی سازی را برای 
رفع نیازهای کشور ادامه خواهیم داد. ما قباًل برنامه خود را به آژانس بین المللی انرژی اتمی اطالع داده ایم 
و طرف های دیگر مذاکرات هم می دانند که ما در این باره قانون داریم.ســخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران 
با اشــاره به سخنان اخیر محمد اسالمی، رئیس سازمان انرژی اتمی و برداشت های از این سخنان، گفت: از 
اظهارات اسالمی در مورد توانایی ایران در دستیابی به بمب هسته ای اشتباه برداشت شده است. ایران به دلیل 
توانمندی های استراتژیک خود نیازی به بمب هسته ای ندارد و به سمت ساخت بمب هسته ای هم نخواهد 
رفت.وی همچنین گفت: اگر طرف های دیگر به تعهدات خود بازگردند، ما نیز در چارچوب توافق هسته ای 
به تعهدات خود باز خواهیم گشت.سخنگوی سازمان انرژی اتمی شب گذشته نیز در گفتگو با خبر ۲۱ شبکه 
یک ســیما گفت: کار تزریق گاز به ۵۰۰ ماشین آی.آر.شش انجام شده است و این موضوع به طور کامل به 
اطالع آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز رسیده است.کمالوندی افزود: این یکی از رویکردهای رسیدن به توان 

۱۹۰ هزار سو در حوزه انرژی اتمی است.

هشدار سیل در تهران 
اداره کل هواشناســی استان تهران نسبت به رشد قابل مالحظه ابرهای همرفتی و فعالیت سامانه بارشی و 
رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید در مناطق شمالی به ویژه ارتفاعات استان تهران خبر داد.به گزارش ایسنا، 
اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار نارنجی رنگ از رشد قابل مالحظه ابرهای همرفتی و فعالیت 
ســامانه بارشی و رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید، در نواحی مستعد احتمال بارش تگرگ از چهارشنبه تا 
پنجشــنبه ) ۱۲ و ۱۳ مردادماه( در مناطق شمالی به ویژه ارتفاعات استان تهران خبرداد.بر اثر این مخاطره 
جاری شــدن روان آب، آبگرفتگی بعضی معابر، سیالبی شدن رودخانه های فصلی و مسیل ها، رخداد صاعقه، 
احتمال خســارت در اثر وزش باد شــدید لحظه ای، رخداد مه و کاهش شعاع دید در ارتفاعات و گردنه های 
کوهستانی، اختالل در آمد و شد به ویژه در جاده های کوهستانی امکان شکستن درختان فرسوده و آسیب به 
صنایع و بخش های مختلف کشاورزی و وزش باد شدید در نواحی جنوبی و غرب استان پیش بینی می شود.

اداره کل هواشناســی استان تهران برای کاهش آسیب ها و خسارات، خودداری از تردد و اتراق در حاشیه و 
بستر مسیل ها و رودخانه های فصلی، عدم جابجایی عشایر کوچ رو، پرهیز از کوهنوردی و صعود به ارتفاعات، 
عدم پارک خودروها در کنار درختان فرســوده، عدم پرواز با هواپیماهای ســبک و بالگرد، مستحکم سازی 
ســازه های موقت مانند پوشش گلخانه ها و تابلوهای تبلیغاتی و آمادگی دستگاه های اجرایی مانند نیروهای 
امدادی، راهداری، شهرداری، وزارت نیرو و غیره جهت مقابله با بحران را توصیه می کند.به گزارش ایسنا در 
هشــدار نارنجی رنگ سازمان هواشناسی پیش بینی می شود که پدیده ای جوی اثرات منفی به دنبال داشته 
باشد و خسارت های احتمالی را سبب شود. هشدار نارنجی برای آماده باش دستگاه های مسئول برای مقابله 

با یک پدیده خسارت زا صادر می شود.

مرکز ملی فضای مجازی تکذیبیه صادر کرد
فیلترینگ تلگرام رفع نمی شود

مرکز ملی فضای مجازی خبر احتمال رفع فیلتر تلگرام را که در شبکه های مجازی منتشر شده بود، تکذیب 
کرد.به گزارش ایسنا، پیام رسان تلگرام از اردیبهشت سال ۱۳۹۷ با دستور قوه قضاییه فیلتر شد؛ از آن زمان 
تا کنون بارها شایعاتی از رفع فیلترینگ این پیام رسان در شبکه های اجتماعی منتشر شده است.در این راستا 
مرکز ملی فضای مجازی امروز اعالم کرد با توجه به انتشــار خبری با عنوان “تلگرام رفع فیلتر می شود” در 
رســانه های کشور، صراحتا به اطالع می رســاند؛ این خبر صحت نداشته و تکذیب می شود.در این تکذیبیه 
همچنین عنوان شد درصورتی که تصمیم جدیدی درخصوص فعالیت پیام رسان ها در کشور اتخاذ شود، از 
طریق سایت رسمی مرکز ملی فضای مجازی به آدرس majazi.ir در اختیار شهروندان عزیز قرار خواهد گرفت.

کاهش قیمت مواد غذایی می تواند از فشــار فزاینده بــر تورم جهانی بکاهد. 
این درحالی اســت که به اعتقاد اقتصاددانان، این کاهش قیمت موقتی است 
زیرا دالیل عمده ای که باعث افزایش جهانی قیمت مواد غذایی شــده است، از 
جمله محدودیت عرضه، تغییرات اقلیمی و دمای باالی هوا و جنگ روســیه و 
اوکراین هنوز برطرف نشــده است.اقتصاد آنالین – عاطفه حسینی؛ به گزارش 
وال استریت ژورنال، کاهش قیمت مواد غذایی می تواند از فشار فزاینده بر تورم 
جهانی بکاهد. با این وجود، بازارهای کشاورزی به دالیلی از جمله جنگ، هوای 
گرم و تغییرات اقلیمی بی ثبات هستند.کاهش قیمت کاالهایی مانند گندم یا 
ذرت از سرعت افزایش قیمت مواد غذایی مصرفی کاسته و همین امر می تواند 
فشــار بر عامل اصلی تورم جهانی را کاهش دهد. بــا این وجود، اقتصاددانان 
هشــدار می دهند کــه برای اعالم پیروزی خیلی زود اســت، زیــرا بازارهای 
کشاورزی همچنان بی ثبات هستند و ادامه جنگ در اوکراین، همراه با دمای 
بــاالی هوا در اروپا و بخش  هایی از ایاالت متحده، می تواند اختالالت جدیدی 
در عرضه مواد غذایی ایجاد کند.راب ووس، اقتصاددان در موسســه تحقیقات 
بین المللی سیاســت غذایی ضمن بیان اینکه مطمئناً در کوتاه مدت شــاهد 
تعدیل هایی در قیمت ها خواهیم بود، تاکید کرده که هنوز برای پیش بینی های 
بزرگ مبنی بر اینکه همه چیز در حال تثبیت و بهتر شــدن است بسیار زود 
است زیرا جهان هنوز هم در شرایط بسیار سختی قرار دارد.همه گیری کرونا که 
مشــکالتی جدی در عرضه ایجاد کرد، سال گذشته باعث افزایش قیمت مواد 
غذایی شــد. تهاجم روسیه به اوکراین نیز در فوریه سال جاری فشار بیشتری 
را به این صنعت وارد کرد. این دو کشور مجموعاً ۲۸ درصد از صادرات جهانی 
گندم در سال گذشته و ۱۵ درصد از صادرات ذرت را به خود اختصاص دادند. 
روسیه همچنین صادرکننده عمده کود کشاورزی است و اوکراین در صادرات 
روغن آفتابگردان در جهان پیشــتاز است.به گفته سازمان خواربار و کشاورزی 
ملل متحد، شروع جنگ روسیه و اوکراین، قیمت جهانی مواد غذایی را در ماه 
مارس نسبت به ماه قبل آن، ۱۳ درصد افزایش داد. البته فائو اعالم کرده است 
کــه قیمت  جهانی مواد غذایی به مرور کاهــش یافته و در ماه ژوئن، حدود ۳ 
درصد کمتر از مارس بوده است، اگرچه هنوز قیمت ها نسبت به زمان پیش از 
شروع جنگ، باالتر است.با این وجود، کاهش قیمت مواد غذایی در جهان ادامه 
دارد؛ اکنون قیمت های آتی گندم، تقریباً به زمان پیش از ۲۴ فوریه، زمانی که 
روسیه تهاجم خود به اوکراین را آغاز کرد، رسیده است. درحال حاضر، قیمت 
ذرت نیز در پایین ترین سطح خود در سال جاری میالدی است.توافق اخیر بین 
روسیه و اوکراین که اجازه صادرات گندم به اوکراین را داده است، می تواند به 
کاهش قیمت های جهانی کمک کند. البته پس از امضای این توافق، روسیه به 
دو بندر بزرگ اوکراین، اودسا و میکوالیف، که بخش عمده ای از صادرات مواد 
غذایی این کشور از این دو بندر صورت می گیرد، حمله کرد و تردیدهایی را در 
مورد پایبندی روسیه به توافق مذکور ایجاد کرد.درحال حاضر، کاهش اخیر در 
قیمت کاالها، در قیمت های مصرف کننده برخی از کشورها ظاهر شده است 
و اقتصاددانان انتظار تعدیل بیشــتری را در ماه های آینده دارند. برای مثال، بر 
اســاس آمارهای دولتی، تورم ساالنه مواد غذایی در کلمبیا نسبت به اوج خود 
در ماه آوریل کاهش یافته است، اگرچه این تورم از نظر تاریخی همچنان باال 
است. دولت مصر نیز در گزارشــی اعالم کرده تورم ماهانه مواد غذایی در ماه 
ژوئن در این کشور کاهش یافته است.اقتصاددانان جی پی مورگان پیش بینی 
می کنند کــه نرخ تورم جهانی مواد غذایی به نصف قیمت  های کنونی کاهش 
خواهد یافت و از حدود ۱۳ درصد در سه ماهه دوم امسال، به حدود ۵.۵درصد 

یا 6درصد خواهد رسید.کاهش قیمت مواد غذایی در بازارهای نوظهور، یعنی 
مناطقی که هزینه مواد غذایی سهم بیشتری از هزینه های مصرف کنندگان را 
نسبت به اقتصادهای توسعه یافته به خود اختصاص می دهد، شرایط متفاوت 
تــری ایجاد می کند. جی پی مورگان تخمیــن می زند که کاهش قیمت مواد 
غذایی، نرخ تورم را ۱.۵ درصد در سطح جهان و ۲ درصد در بازارهای نوظهور 
کاهش خواهد داد، عاملی که می تواند فشار تحمیل شده بر بانک های مرکزی 
بــرای افزایش نرخ بهــره با هدف کنترل تورم را کاهــش دهد.ایاالت متحده 
نیز می تواند شــاهد کاهش قیمت مواد غذایی باشد. با این حال، اقتصاددانان 
کشــاورزی می گویند که تأثیر آن در فروشگاه های مواد غذایی ایاالت متحده 
ممکن اســت به زودی از بین برود. جیسون لوسک، اقتصاددان کشاورزی در 
دانشــگاه پردو در همین رابطه توضیح داد که کاالها تنها حدود ۱۵ درصد از 
هزینه های خرده فروشی مواد غذایی را شامل می شوند، این در حالی است که 
نیروی کار، حمل ونقل، بســته بندی و تبلیغات در سایر هزینه ها نقش دارند.به 
اعتقــاد این اقتصاددان، کاهش قیمت مواد غذایی از دیدگاه مصرف کنندگان 
یک نشانه مثبت است و این نوید را به آنها می دهد که در آینده شاهد کاهش 
قیمت ها و یا حداقل کاهش سرعت افزایش قیمت ها باشند.به گفته وزارت کار 
ایاالت متحده، قیمت مواد غذایی مصرفی این کشور، هم در فروشگاه های مواد 
غذایی و هم در رســتوران ها، در ژوئن سال جاری میالدی ۱۰.۴ درصد نسبت 
به سال قبل افزایش یافته که باالترین رقم در بیش از چهار دهه گذشته است. 
بر اســاس گزارش وزارت کار، سهم تورم مواد غذایی از نرخ تورم ۹.۱درصدی 
ماه ژوئن تقریباً ۱.۴ واحد درصد اســت.افزایش قیمت ها ســبب شــده است 
گروهی از مصرف کنندگان، ســبد هزینه ای خــود را محدودتر کنند و یا به 
مارک هــای ارزان تر روی آورند. دو برند Unilever PLC و Kraft Heinz که مالک 
بسیاری از برندهای اصلی مواد غذایی هستند، هفته گذشته گزارش دادند که 
هزینه هــای باالتر کاال آنها را مجبور بــه افزایش قیمتها کرده که به معنای از 
دست دادن برخی از مشتریان اســت.از سوی دیگر راب ووس، اقتصاددان در 
موسســه تحقیقات بین المللی سیاست غذایی معتقد است که کاهش قیمت 
مواد غذایی لزوما اتفاق مثبتی نیســت زیرا دالیلــی که منجر به این کاهش 
قیمت شده، اشتباه است. به اعتقاد این اقتصاددان، کاهش قیمت ها بازتابی از 
قدرت دالر در برابر سایر ارزها و همچنین کاهش تقاضا به دنبال کاهش رشد 
جهانی اســت و نه کاهش محدودیت های عرضه.به گفته راب ووس از آنجایی 
که کاالها به دالر آمریکا قیمت گذاری می شــوند، به دنبال افزایش ارزش دالر، 
قیمت کاالها کاهش می یابد تا ارز گران تر را جبران کند. این درحالی است که 
افزایــش نرخ بهره بانک مرکزی برای مهار تورم، خطر رکود جهانی را افزایش 
داده است.صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود پیش بینی کرد که رشد 
جهانــی کاهش و نرخ تورم افزایش خواهد یافت، زیرا قرنطینه های کووید-۱۹ 
چین، تورم افسارگسیخته و جنگ در اوکراین همچنان بر اقتصاد جهانی تأثیر 
می گذارد.اســکات براون، اقتصاددان کشاورزی در دانشگاه میسوری، با استناد 
به دالیلی از جمله تغییرات اقلیمی و دمای باالی هوا تخمین می زند نوسانات 
بسیاری در قیمت مواد غذایی پیش آید. بر اساس پیش بینی وزارت کشاورزی 
ایاالت متحده، هوای گرم و خشــک در اسپانیا، ایتالیا و بخش هایی از ایاالت 
متحده باعث کاهش تولید برنج در سال آینده و در نتیجه افزایش قیمت برنج 
شــود.به گفته این آژانس تولید جهانی گندم و ذرت در سال آینده به ترتیب 
۱ درصد و ۲.6 درصد کاهش می یابد. بر اساس گزارش USDA نیز در اوکراین 
تولید گندم ۴۱ درصد کاهش خواهد یافت و صادرات آن به نصف خواهد رسید.

وال استریت ژورنال بررسی کرد؛

کاهش قیمت جهانی مواد غذایی نشانه خوبی است؟

خبر مهم برای بازنشستگان

افزایش حقوق بازنشستگان به هیات امنای سازمان بازنشستگی واگذار شد
به دنبال ارسال الیحه دولت برای اصالح قانون بودجه:

 جنجال بازگشت قیمت ها 
به شهریور 1400 ادامه دارد!

معاون وزیر صمت:

لوازم خانگی گران نمی شود

پس از اجرای سیاســت تغییر نحوه تخصیص ارز ترجیحی، نمایندگان معتقدند شرطی که برای حذف ارز 
ترجیحی گذاشته بودند یعنی بازگشت قیمت ها به شهریور ۱۴۰۰ رعایت نشده است. دولت نیز با ارسال 
الیحه ای خواستار اصالح قانون بودحه ۱۴۰۱ و حذف این شرط از متن شده است. فارغ از اینکه نمایندگان 
با الیحه دولت موافقت می کنند یا خیر، چرا شرط مجلس نادرست و غیرممکن بوده و نمی توان آن را عملی 
کرد؟اقتصادآنالین – صبا نوبری؛ پس از موافقت مجلس با تغییر شــیوه تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی، دولت 
مکلف شد تنها در صورتی بتواند این سیاست را عملی کند که قیمت کاالهایی که تخصیص ارز ترجیحی 
به آن ها حذف شــده از قیمت های شهریور ۱۴۰۰ باالتر نرود.موضوعی که انتقادات بسیاری را برانگیخت و 
تحقق آن با توجه به روند افزایشی تورم موجود در کشور و همچنین تبعات مقطعی و اجتناب ناپذیر حذف 

ارز ترجیحی بر روی افزایش قیمت ها.....

باز هم ترکیدگی الستیک هواپیما و ادعاهای متناقض

عامل اصلی عدم بازگشایی نماد سرخابی ها چیست؟
وزیر امور خارجه در جمع خبرنگاران؛

آمریکا نمی تواند در میز مذاکره امتیاز بگیرد
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گزیده خبر
رئیس دستگاه قضا:

  مدعیان حقوق بشر تعریف درستی از بشر
 و کرامت ندارند

تهران - ایرنــا - رئیس قوه قضاییه 
اظهارداشت: امروز بسیاری از مدعیان 
مدافع حقوق بشر نه تعریف درستی 
از بشر دارند و نه از کرامت و حقوق 
بشر و متاسفانه می خواهند آن حرف 
نادرست و ناحق خود را بر انسان های 
موحد و بر همه دنیا به زور تحمیل کنند و آن را آزادی می دانند.به گزارش 
خبرنگار قضایی ایرنا، حجت االسالم والمسلمین غالمحسین محسنی اژه ای 
در مراســم اعطای هفتمین جایزه حقوق بشــر اســالمی و کرامت انسانی 
اظهارداشــت: انســان بین آفریده های الهی ممتاز است و یکی از بزرگترین 
امتیازات او عقل و خرد اوست. انسان اگر از عقل خدادادی خود استفاده کند 
از خود می پرســد من که هستم و مقصد غایی من چیست و چه مسیری را 
باید طی کنم.رئیس قوه قضاییه ادامه داد: انسان، کرامت انسان، حقوق بشر 
از نظر اســالم و همه ادیان توحیدی از ارزش واالیی برخوردار است و انسان 
با فطرت خدادادی و قوه عاقله خود می تواند به باالترین مرتبه صعود کند و 
می تواند زندگی در این دنیا را برای خود توام با عزت امنیت و کرامت و صلح 
و صفا به وجود آورد و اگر انســان از مقصد غایی آفرینش منحرف شود می 
تواند درنده ای باشد که از هر درنده ای برای همنوعان خود بدتر و خطرناک تر  
باشد.محسنی اژه ای با اشاره به لزوم اقدامات سلبی و ایجابی در حوزه حقوق 
بشــر و کرامت انسانی به طرح پرســش هایی پرداخت و گفت: آیا می توان 
بدون شناخت حقوق از حقوق سخن گفت؟ معیار و مبنای ارزش حقوق بشر 
چیست؟ معیار جهانی حقوق بشر چیست؟رئیس قوه قضاییه افزود: خداوند 
در قرآن کریم نسبت به انسان تعابیر ویژه دارد همچنین در آموزه های دینی 
و ســخنان پیامبران و ائمه معصومان بر انسان و کرامت انسانی تاکید شده 
است و اگر بر این مبنا بخواهیم حقوق و کرامت انسان ها را تعبیر کنیم یک 
نوع برداشت می شود و اگر بخواهیم براساس نظر غربیان که هدف آفرینش 
انسان را به گونه دیگر تعریف می کنند، حقوق و کرامت انسان ها متفاوت معنا 
می شود.امروز برخی مسئوالن غربی به ویژه آمریکایی ها با تبختر و استکبار 
می گویند یا با ما هســتید یا بر ما و حتی یک کشور، جریان یا فرد مستقل 
را برنمی تابند و می گویند که اگر با ما نبودید باید تحت تاثیر ســخت ترین 
فشارها قرار بگیریدمحسنی اژه ای با اشاره به اندیشه اسالم نسبت به کرامت 
انسانی گفت: اباعبداهلل الحســین برای دفاع از کرامت، ارزش های انسانی و 
دفاع از حقوق دیگران حاضر شد خون خود، فرزند شش ماهه خود و بستگان 
و یارانش را تقدیم کند تا حق نمایان کند.رئیس قوه قضاییه اظهارداشــت: 
امروز برخی مسئوالن غربی به ویژه آمریکایی ها با تبختر و استکبار می گویند 
یا با ما هستید یا بر ما و حتی یک کشور، جریان یا فرد مستقل را برنمی تابند 
و می گویند که اگر با ما نبودید باید تحت تاثیر ســخت ترین فشــارها قرار 
بگیرید.محســنی اژه ای خاطرنشان کرد: اسالم  در مقابل دشمنی که حمله 
نکرده اســت اجازه شروع جنگ نمی دهد و عمده جنگ های اسالم، دفاعی 
است و حاضر به جنگ مسلحانه نیست.رئیس قوه قضاییه با اشاره به تاریخ 
مدعیان حقوق بشر غربی در چندین قرن گذشته گفت: آنها به چه بهانه هایی 
در گوشــه و کنار دنیا مرتکب جنایت متعدد شدند؛ در الجزایر و کشورهای 
آفریقایی، هند، فلسطین چه کردند و در عراق و یمن هم جنایات آنها ادامه 
دارد.وی افزود: اتفاقات تلخی در ابوغریب رخ داد و حیوانی که ذاتش درندگی 
است و اگر احساس کند شکارش ناتوان است به آن رحم می کند اما مدعیان 
حقوق بشــری به چه کســی رحم کردند؟ داعش را چه کسی ایجاد کرد؟ 
در فلســطین چه کردند و کجا هستند مدعیان حقوق بشر که از فلسطین 
دفاع کنند؟ محسنی اژه ای اظهارداشت: غاصبان، زمین های فلسطینیان را 
گرفتند و آنها را اسیر کرده و به اردوگاه بردند.رئیس قوه قضاییه اضافه کرد: 
چند ســال است متجاوزین به مردم مظلوم یمن را نه تنها کمک می کنند 
بلکــه با کمک غربی ها آنها را محاصره می کنند و حتی غذا را از مردم این 
کشــور دریغ کردند.وی افزود: باید تبیین کنیم و بگوییم که امروز چگونه با 
واژه مقدس حقوق بشر بازی می کنند به بهانه نقض حقوق بشر به مردم یک 
کشــور حمله می کنند یا یک کشور را محاصره یا تحریم می کنند و بدترین 
جنایات را بر انســان ها روا می دارند.رئیس قوه قضاییه ضمن گرامیداشــت 
حقوق بشــر اسالمی و کرامت انســانی افزود: باید این روز را گرامی داریم و 
از پیشنهاد جمهوری اسالمی ایران برای نامگذاری این روز و پیشگامان این 
حوزه قدردانی کنیم البته نباید به این روز محدود شود بلکه باید جنایاتی که 
علیه بشریت روا داشته می شود را بیان کنیم و وظیفه امر به معروف و نهی 
از منکر داشته باشیم همچنین مصادیق روشن معرفی اسالم نسبت به ارزش 
ها و کرامت انسان ها را بیان کنیم زیرا اسالم برای صلح آرامش آزاداندیشی 
تالش و جهاد برای آبادانی دنیا و آخرت انســان ها بســیار ارزش قائل است 
اما امروز آنها  اســالم و مسلمانان را با تروریست که خود به وجود می آورند 
و بدترین جنایات را انجــام می دهند و حمایت می کنند، متهم می کنند 
بنابراین این وظیفه ماست که ظلم هایی که به بشریت می شود را بیان کنیم.

اعتراض ایران به شورای امنیت و گوترش درخصوص 
اظهارات جنگ طلبانه سران رژیم صهیونیستی

تخت روانچــی, نماینده دائم ایران در ســازمان ملل در نامه ای به 
دبیر کل ســازمان ملل و شورای امنیت به اظهارات جنگ طلبانه 
مقامات رژیم صهیونیستی اعتراض کرد.به گزارش گروه بین الملل 
خبرگزاری تسنیم؛ مجید تخت روانچی، سفیر و نماینده دائم ایران 
در سازمان ملل در این نامه با اشاره به اظهارات اخیر »ایال هوالتا«، 
مشاور امنیت ملی و رئیس شورای امنیت ملی رژیم صهیونیستی 
علیه ایران، اعالم کرد که رژیم اســرائیل همچنــان به تهدید به 

استفاده از زور علیه ایران ادامه می دهد. این اظهارات علناً مسئولیت عملیات های خرابکارانه و اقدامات 
تروریستی رژیم اســرائیل در ایران  را تأیید کرده است.در این نامه اشاره شده است که در مصاحبه ای 
در 14 ژوئیه 2022، ایال هوالتا رئیس شــورای امنیت ملی رژیم اســرائیل، آشکارا ایران را به عملیات 
تروریستی بیشتر تهدید کرد و گفت: »ما در طول یک سال گذشته ... در ایران به ندرت عمل کرده ایم.« 
وی همچنین با بیان اینکه اســرائیل بدون توجه به نظر واشــنگتن در مورد این موضوع، مستقاًل علیه 
جمهوری اســالمی عمل خواهد کرد، افزود: »این تنها ادامه کاری است که در سال گذشته انجام داده 
است«.در این نامه تاکید شده است که این اظهارات تحریک آمیز نه تنها نقض آشکار حقوق بین الملل 
و منشور ملل متحد است، بلکه اذعان صریح و آشکار به مسئولیت عملیات و اقدامات تروریستی رژیم 
اســرائیل علیه مقامات و دانشمندان ایرانی، و زیرساخت های صلح آمیز هسته ای ایران است که توسط 
این رژیم  در ســال های اخیر در داخل خاک ایران صورت گرفته اســت. همچنین این واقعیت را ثابت 
می کند که رژیم اسرائیل مسئول این گونه اقدامات جنایتکارانه و تروریستی است و باید پاسخگو باشد 
و عواقــب چنین جنایاتی را بپذیرد.در این نامه همچنین به اظهارات اخیر بنی گانتس وزیر دفاع رژیم 
اســرائیل اشاره شــده که بار دیگر به دروغ و کمپین اطالعات نادرست علیه برنامه صلح آمیز هسته ای 
ایران متوســل شــده و در مصاحبه ای در 26 ژوئیه 2022 مدعی شده است که اسرائیل توانایی آسیب 
جدی و به تعویق انداختن برنامه هسته ای ایران را دارد.در نامه ایران تاکید شده که جمهوری اسالمی 
ایران ضمن هشــدار نســبت به هرگونه ماجراجویی نظامی رژیم اسراییل علیه ایران در راستای اجرای 
سیاست های شرورانه این رژیم در منطقه، حق مشروع خود را بر اساس حقوق بین الملل و منشور ملل 
متحد در پاسخ به این گونه اقدامات جنایتکارانه و تروریستی محفوظ دانسته و از مردم و منافع امنیت 
ملی خود در هر زمانی که مناسب تشخیص دهد، محافظت می کند.در پایان نامه ایران از شورای امنیت 
خواسته شده به تعهدات منشوری خود برای حفظ صلح و امنیت بین المللی پایبند بوده و سیاست های 
جنگ افروزانه و فعالیت های بدخواهانه رژیم اسرائیل را که تهدیدی واقعی برای صلح و امنیت بین المللی 

است، محکوم نماید.

کنعانی:
 ایران در برابر تداوم اعمال تحریم ها واکنش قاطع و محکم نشان خواهد داد

ناصر کنعانی، ســخنگوی وزارت امور خارجه با واکنش نســبت به اعمال تحریم های جدید توسط آمریکا نوشت: 
»جمهوری اسالمی ایران در برابر اصرار کاخ سفید به تداوم اعمال تحریم ها، واکنش قاطع و محکم و فوری نشان 
خواهد داد.«به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم؛ ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به 
اعالم برخی تحریم های یکجانبه جدید آمریکا علیه تجارت با کشورمان اظهار داشت: اعتیاد کاخ سفید به تحریم ها 
و استفاده ابزاری از آن ها، شاخصی از  نظام سلطه آمریکا است و تغییر دولت ها در این کشور، در رویکرد آن فرقی 
ایجاد نمی کند. ســخنگوی وزارت امور خارجه افزود: مسئوالن دولت بایدن مکررا سیاست فشار حداکثری ترامپ 
را یک سیاســت شکست خورده و بی نتیجه خوانده اند اما در عمل، خود ادامه دهنده و حتی گسترش دهنده این 
سیاســت شکســت خورده بوده اند، تا جایی که حتی در روند تالش های جاری برای از سرگیری مذاکرات به منظور بازگشت به توافق نیز از این اقدام بی 
ثمر و مخرب دست برنمی دارند.کنعانی در ادامه تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران اوال در برابر اصرار کاخ سفید به تداوم اعمال تحریم ها، واکنش قاطع و 
محکم و فوری نشان خواهد داد و ثانیا همه تدابیر الزم برای خنثی کردن آثار سوء احتمالی این قبیل تحریم ها بر  تجارت و اقتصاد کشور را به کار خواهد 
گرفت.ســخنگوی وزارت امورخارجه در پایان تصریح کرد: این تحریم ها درست همزمان با شرایطی که مردم ایران در اثر سیل متحمل خسارات جانی و 

مالی فراوان شده اند، به روشنی ماهیت مزورانه و تسلیت نمایشی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران را آشکار ساخته است.

برپایی نمایشگاه بزرگ دستاوردهای دفاعی ایران در آینده نزدیک
امیر ســرتیپ آشتیانی از افتتاح نمایشگاه بزرگ دســتاوردهای دفاعی در آینده نزدیک خبر داد.به گزارش ایسنا، 
امیر سرتیپ »محمدرضا آشتیانی« وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  در آیین افتتاح نمایشگاه »قابلیت های 
وزارت دفاع در تولید و اقتصاد دانش بنیان« با بیان اینکه وزارت دفاع مسئولیت تولید قدرت و ارتقاء توانمندی های 
صنعتی دفاعی جمهوری اســالمی ایران را بر عهده دارد، اظهار کرد: در این مسیر از سرریز تولیدات در حوزه های 
غیرنظامی برای ارتقاء ســطح صنعت کشور استفاده خواهیم کرد.وی افزود: دستاوردهایی که در این نمایشگاه به 
نمایش گذاشــته شده است، شامل هزار و 100 محصول در حوزه های مختلف است که در این مسیر، ما به ارتقاء 
توانمندی ها و قابلیت های صنعتی پرداختیم.وزیر دفاع ادامه داد: ما بومی ســازی محصوالت، عمق بخشی به دانش 
و فناوری و هم افزایی بین مجموعه های مختلف کشور را در دستور کار قرار دادیم و هم اکنون با بیش از پنج هزار شرکت دانش بنیان همکاری می کنیم.

امیر آشتیانی در پایان از افتتاح یک نمایشگاه بزرگ از دستاوردهای دفاعی کشور در آینده نزدیک خبر داد.معاون علمی و فناوری رئیس جمهور نیز در 
این مراسم با بیان اینکه فناوری های بسیاری در حوزه دفاع توسعه پیدا کرده است، گفت: این توسعه به دو قسم بوده که یک بخش سرریز حوزه دفاعی 
است و یک بخش تکنولوژی هایی که در حوزه غیرنظامی توسعه یافته است.»سورنا ستاری« خاطرنشان کرد: ایجاد ظرفیت هایی مانند این نمایشگاه باعث 
می شــود تا آشنایی با توانمندی های هر دو بخش صورت بگیرد.بنابراین گزارش، نمایشگاه قابلیت های وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در تولید 
و اقتصاد دانش بنیان، شــامل بخش های حمل و نقل )زمینی، دریایی و هوایی(، سالمت، ایمنی و تجهیزات پزشکی، انرژی )نفت، گاز، انرژی های نوین(، 
فناوری اطالعات و ارتباطات، ســایبری، زیرساخت عمران و معدن، مواد، پتروشــیمی، امنیت غذایی و کشاورزی و لوازم خانگی، زیرساخت های قطعات 

الکترونیک و داده های مکان محور است.

بهادری جهرمی خبر داد؛

رئیسیبهنیویورکمیرود
سخنگوی دولت گفت: تصمیم بر آن شد هیئت وزیران اختیار خود 
مبنی بر تصمیم گیری در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان را 
به هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی تفویض کند.به گزارش 
خبرنگار مهر، علی بهادری جهرمی ســخنگوی دولت در نشست 
خبری دیروز )سه شنبه( خود با خبرنگاران ضمن عرض تسلیت 
به خانواده های جانباختگان و همچنین با اشاره به بی سابقه بودن 
ســیل اخیر گفت: الزم است از مقام معظم رهبری به خاطر پیام 
ایشــان در خصوص حضور به موقع مدیــران اجرایی در صحنه 

مدیریت این بحران تشکر ویژه کنم.

دولت تماشاگر مشکالت مردم نیست
وی تصریح کرد: وظیفه مســئوالن اجرایــی حضور در لحظه در 
میدان بحران ها و مدیریت در صحنه مشــکالت مردم و کمک به 
کاهش آنهاست نه اینکه مثل برخی از ادوار، دولت صرفاً تماشاگر 
گرفتاری های مردم یا مشغول مدیریت مانیتوری باشند.سخنگوی 
دولت با اشــاره به برگزاری جلســات نمایندگان بازنشستگان با 
معاون اول رئیس جمهور، گفت: گزارشات در جلسه اخیر هیئت 
دولت ارائه شــد و دولت راهکارهای پیشنهادی جمع بندی شده 
از ســوی معاون اول و وزارت کار را بررسی کرد و تصمیم بر آن 
شد هیئت وزیران اختیار خود مبنی بر تصمیم گیری در خصوص 
افزایش حقوق بازنشســتگان را به هیئت امنای ســازمان تأمین 

اجتماعی تفویض کند.

رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل حاضر می شود
بهادری جهرمی درباره حضور رئیس جمهور در اجالس ســاالنه 
مجمع عمومی سازمان ملل، گفت: برنامه ریزی های مقدماتی برای 
حضور رئیس جمهور کشورمان در سازمان ملل انجام شده است.

وی دربــاره آخرین وضعیت قانون جوانــی جمعیت گفت: برای 
اجرای این قانون، از ابتدای امسال تاکنون تعداد 21۷ هزار فقره 
وام فرزنــدآوری به مبلغ بیش از ۸6 هــزار میلیارد ریال و بیش 
از ۳20 هــزار فقره وام قرض الحســنه ازدواج به مبلغ 440 هزار 
میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شــده است.سخنگوی دولت 
تصریح کرد: بیش از 2۳0 هــزار خودرو نیز در طرح های فروش 
خودروســازان به طرح جوانی جمعیت تخصیص داده شــده که 
نزدیک به 100 هزار نفر تکمیل وجه داشتند و ثبت نام آنها نهایی 
شده است.بهادری جهرمی درباره پرداخت وام ها، اظهار داشت: در 
سه ماه نخست امسال، بیش از یک میلیون فقره تسهیالت ُخرد 
بدون ضامن به مبلغ 414 هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.

میزان اموال تملیکی تعیین تکلیف شد

وی درخصوص تعیین تکلیف اموال تملیکی گفت: کار جهادی و 
حرکت جهشی وزارت اقتصاد برای ساماندهی گمرکات کشور و 
انبارهای اموال تملیکی، با روند پر شــتاب در حال حرکت است. 
در 11 ماهه نخست دولت سیزدهم، حدود ۸,۵00 میلیارد تومان 
کاال در انبارها و بنادر، تعیین تکلیف شده که رشد 1۳۷ درصدی 

نسبت به دوره مشابه سال گذشته داشته است.

وزیر نیرو به افغانستان می رود
سخنگوی دولت همچنین پیرامون اقدامات دولت برای پیگیری 
حقابه ایران از افغانســتان، گفت: طرف افغان در مذاکرات انجام 
شده حق ایران را مبتنی بر موافقتنامه پذیرش و به آن اذعان دارد 
و اختالف در مورد میزان آب ورودی است و نیز برخی مشکالت 
فنی، که جمهوری اسالمی با جدیت این امر را پیگیری می کند.

بهادری جهرمی اضافه کرد: در جلسه دولت هم گزارشی در این 
زمینه ارائه شــد و وزیر نیرو نیز به زودی ســفری به افغانستان 
خواهد داشت که یکی از مهمترین بخش های آن پیگیری حقابه 
ایران و تحقق آن اســت.وی گفت: در موضــوع حقابه رود ارس 
هم مشابه همین گزارش در جلســه هیئت دولت ارائه شد و در 
گفتگوی رؤسای دو کشور ایران و ترکیه نیز این امر مطرح شد و 
طرف ترکیه ای موافقت خود در زمینه برگزاری جلســه در سطح 

وزرا در ایــن امر را پذیرفته اســت و دولت هم بر پیگیری همین 
مسیر تاکید دارد.

شیب تورم نزولی شده است
سخنگوی دولت درباره نظارت و کنترل بازار، گفت: دولت مدیریت 
بازار و کنترل نرخ تورم را با جدیت دنبال می کند و شــیب تورم 
هم در پی اصالح نظام اقتصادی ســیر نزولی یافته است.بهادری 
جهرمی پیرامون آخرین وضعیت ســند 2۵ ساله ایران و چیت، 
گفت: سند همکاری ایران و چین وارد فاز عملیاتی شده و یکی از 
محورهای اصلی گفتگوی رئیس جمهور با همتای چینی نیز ابراز 

خرسندی از مسیر پیشرفت اجرای این سند بود.

صادرات ما به چین 58 درصد رشد داشت
وی تصریح کرد: ســند 2۵ ســاله همکاری های ایران و چین در 
حوزه های تجاری، اقتصادی، زیرساختی و انرژی به سرعت پیش 
می رود؛ بر اساس آمارهای گمرک، در 4 ماه نخست امسال، ارزش 
صادرات به چین رشــد 2۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال 
گذشــته، در سال 1400 حجم تجارت خارجی ایران و چین 4۳ 
درصد و صادرات به چین نیز ۵۸ درصد رشــد و ســال گذشته، 
صادرات محصوالت کشــاورزی به چین نیز رشــد 4۵ درصدی 

داشته اســت.بهادری جهرمی درباره تأمین نیروی انسانی مورد 
نیاز وزارتخانه آموزش و پرورش هم، گفت: ساماندهی کارمندان 
دولت، ارتباطی به تأمین نیروی انســانی آموزش و پرورش ندارد.

کمبود معلم از مســائل جدی آموزش و پرورش اســت و باید به 
گونه ای سعی شود که معلمان از مسیرهای خردمندانه، حرفه ای 
و عادالنه گزینش شوند تا ارتقای نظام آموزشی تضمین شود.وی 
اضافه کرد: دولت در تأمین نیرو در نظام تعلیم و تربیت بر اساس 
نقشه راه مقام معظم رهبری عمل می کند.سخنگوی دولت تاکید 
کرد: انتظار این اســت که مجلس هم مسیر تعیین شده از سوی 
رهبر انقالب را در پیش بگیرد تا شــاهد ورود نیروهای با کیفیت 
به آموزش و پرورش باشیم و اگر در میان کارمندان دولت کسی 
شرایط معلمی را داشته باشد، محروم از این مسیر نخواهند بود، اما 
این کار نیازمند الیحه و انجام کارشناسی های الزم است.بهادری 
جهرمی درپاسخ به این پرسش که آیا پرداخت نقدی یارانه ادامه 
دارد و در صورت اختصاص کاالبرگ مبنای محاســبه قیمت آن 
چگونه خواهد بود؟، گفت: مجلس بر اجرایی کردن کاالبرگ اصرار 
دارد و دولت در تالش برای فراهم کردن زیرســاخت های نهایی 
این موضوع اســت، اما تا زمانی که زیرساخت های مناسبی وجود 
نداشته و امکان جبران برای مردم از طریق کاالبرگ فراهم نباشد، 
پرداخت نقدی یارانه ادامه خواهد داشت.وی با بیان اینکه در طرح 
مجلس فقط کاالهای محدود اساسی و مستقیم برای اختصاص 
کاالبرگ مطرح اســت، اظهار کــرد: در صورتی که تأثیر قیمتی 
حذف ارز ترجیحی برای این کاالهای اساسی و مستقیم نخواهد 
بود.سخنگوی دولت اضافه کرد: از طرفی در شیوه پرداخت نقدی 
مردم اختیار دارند که قدرت انتخاب گسترده تری داشته باشند و 
دولت هم اخیراً الیحه ای ارســال کرده تا مسأله شفاف تر باشد و 
نگاه مجلس هم روشن تر شود و این ابهام در شیوه جبران خسارت 

برای مردم مشخص شود.

وزیر پیشنهادی کار در موعد قانونی معرفی می شود
بهادری جهرمی درباره معرفی وزرای کار به مجلس و تعیین وزیر 
بازرگانی پس از ایجاد وزارتخانه با تفکیک حوزه بازرگانی از وزارت 
صمت، گفت: از رسانه ها خواهش می کنم اخبار دولتی را از مراجع 
رسمی دولتی جویا شــوند. دولت در حوزه های مختلف سخنگو 
دارد و مقامات دولتی در دســترس هســتند. اخبار دولتی که از 
ســوی افراد غیردولتی مطرح می شود، طبیعتاً مورد تأیید دولت 
نیســت.وی تاکید کرد: وزیر پیشنهادی کار در موعد قانونی خود 
معرفی خواهد شد اما برای معرفی وزیر بازرگانی هنوز وزارتخانه ای 
تشکیل نشده است. اگر تصویب نهایی مجلس، مبنی بر تشکیل 

وزارتخانه جدید باشد، دولت وزیر مربوطه را معرفی خواهد کرد.

وزیر امور خارجه کشــورمان تاکید کرد: آمریکایی ها تصور نکنند 
بــا تحریم و فشــار می توانند در میز مذاکره امتیــاز بگیرند. آنها 
باید زیاده خواهی را کنار بگذارد. ما برای رســیدن به توافق قوی، 
جدی هستیم.به گزارش ایسنا، حسین امیر عبداللهیان در حاشیه 
مراســم هفتمین دوره اعطای جایزه حقوق بشر اسالمی و کرامت 
انسانی که در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد در جمع 

خبرنگاران، گفت: مایلم در جمع شــما و در رابطه با آنچه بین ما 
و آقــای بوررل و طرف آمریکایــی در موضوع مذاکرات جهت لغو 
تحریم ها رخ داد اشاره کنم. به یاد دارید که در هفته های گذشته 
در حالی که ما برای مرحله جدیدی از مذاکرات آماده می شــدیم، 
به یکباره طــرف  آمریکایی با هدف امتیاز گرفتن در میز مذاکره 
طرح قطعنامه ای را در آژانس بین المللی انرژی اتمی مطرح کرد 
و قطعنامه ای را روی میز گذاشت و ما متعجب شدیم از اینکه در 
حالیکه در همان زمان و به کرات در این ایام از طرف بایدن دائما 
پیام هایی با واســطه دریافت می کنیم که آمریکا حسن نیت دارد 
و در بازگشت به توافق جدی است. ماپاسخ قاطع خود را به طرف 

آمریکایی دادیم.وی افزود: اخیرا نیز جوزپ بوررل هماهنگ کننده 
اتحادیــه اروپا ابتکاری را ارائــه داد و متنی را برای همه طرف ها، 
ایــران و 4 به اضافه یک و آمریکا ارســال کرد و ما در پایتخت ها 
درحال بررسی این متن و توافق برای جمع شدن دور میز مذاکره 
هســتیم اما روز گذشته شــاهد صدور قطعنامه جدیدی از سوی 
آمریکا بودیم. ایــن اقدامات غیر منطقی و این جنون تحریم های 
بی اثر که بایدن، بلینکن و راب مالی هم به آن اشاره کردند و حتی 
خود بوررل در متن اخیر به آن اشــاره داشته، هیچ تاثیری ندارد.
امیرعبداللهیان ادامه داد: من مایلم اشــاره کنم که در پاســخ به 
این اقدام آمریکا نسبت به گازدهی صدها سانتریفیوژ نسل جدید 

از شــب گذشته بر اســاس تصمیمی که گرفته شد اقدام کردیم. 
آمریکایی ها تصور نکنند با این اقدامات در میز مذاکره می توانند 
امتیاز بگیرنــد و  زیاده خواهی را کنار بگــذارد، ما اهل منطق و 
مذاکره هســتیم و برای رسیدن به توافق قوی، جدی هستیم اما 
اگر طرف آمریکایی بخواهد این مســیر را ادامه بدهد هرگز دست 
بسته نخواهیم بود.وی در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: 
رهبران عراق از شایستگی و درایت الزم برای حل مشکلی که در 
داخل عراق به وجود آمده برخوردار هســتند. توجه داشته باشید 
که هرگونه درگیری داخل عراق خط قرمز در این کشــور اســت. 
نقش مرجعیت و درایت و انسجام رهبران سیاسی مهم ترین عوامل 

برون رفت از مشکالت داخلی عراق است.وی با اشاره به حکم غیر 
عادالنه حمید نوری که در دادگاه ســوئد صادر شده هم گفت: در 
آخرین تماس تلفنی با وزیر خارجه ســوئد گفتم که نباید شما بر 
مبنای ادعاهای بی اساس یک گروهک تروریستی فسیل شده به 
نام گروهک منافقین در کشورتان اقدام کنید و این مایه شرمساری 
غرب و سوئد باید باشد که مبنای ادعاهایش یک جریان تروریستی 
اســت که  1۷ هزار تن از شهروندان ما را ترور کردند. ما در مسیر 
حقوقی و سیاسی به پیگیری های جدی خودمان برای احقاق حق 
این شــهروند ایرانی و سایر اتباع و شــهروندان که در زندان های 

آمریکا و سایر زندان ها هستند، ادامه خواهیم داد.

وزیر امور خارجه در جمع خبرنگاران؛

آمریکا نمی تواند در میز مذاکره امتیاز بگیرد
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گزیده خبر
وزیر اقتصاد؛

نان گران نمی شود
وزیر اقتصاد با بیان اینکه نان گران نمی شــود، گفت: هدف گذاری دولت و البته 
خط قرمز رییس جمهوری عدم افزایش قیمت نان در سال جاری است.به گزارش 
اقتصادآنالین به نقل از مهر، سید احسان خاندوزی در جلسه شورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: صدور کارت نان در دستور کار دولت نیست. 
خرید نان با همین کارت های بانکی در دســت مردم انجام می شــود و در حال 
صحبت با بانک مرکزی هستیم که صرفاً برای سرپرست خانوار هم نباشد بلکه 
با همه کارت های افراد خانواده، امکان خرید نان وجود داشــته باشــد.وزیر امور 
اقتصــادی و دارایی افزود: هدف گذاری دولت و البته خط قرمز رییس جمهوری 
عدم افزایش قیمت نان در ســال جاری اســت.وی ادامه داد: سال آینده حوزه 
تجارت، تولید و ذخایر گندم باید با میدان داری بخش خصوصی انجام شــود و 
انحصاری که برخی از شــرکت های دولتی ایجاد کرده اند تا سال آینده باید کم 
شود.خاندوزی در مورد شناور شدن قیمت گندم، گفت: شناور شدن قیمت گندم 
در کمیته ای در اتاق بازرگانی بررسی شود و نتیجه را به ما اعالم کنید.وزیر امور 
اقتصادی و دارایی به یکســان سازی نرخ گندم صنف و صنعت نیز اشاره کرد و 
افزود: تالش بر این است که این موضوع را در ستاد اقتصادی دولت مطرح کنیم 

و تا پایان شهریور ماه مصوبه ای در این خصوص داشته باشیم.

نائب رئیس و سخنگوی اتاق اصناف ایران:
 ۱۲ میلیون نفر ساعت مجموعه آموزش 

اصناف با سازمان فنی و حرفه ای
نائب رئیس و ســخنگوی اتاق اصناف ایران در جشــنواره ملی مهارت که صبح 
امروز در وزارت کار برگزار شد، اظهار کرد: مهارت ها و آموزش ها نه صرفا فنی 
باید باشد نه صرفا دانشگاهی، بلکه باید تلفیقی از فن و علم آموزی باشد که در 
نهایت منجر به ایجاد شــغل پایلوت و پایدار گردد که خوشــبختانه با همکاری 
هشت هزار اتحادیه صنفی وسازمان فنی وحرفه ای در سال گذشته توانستیم ۱۲ 
میلیون نفر ســاعت آموزش و مهارت داشته باشیم که عدد قابل توجهی است و 
در آینده این کارآفرینان هستند که خالقیت و نبوغ کاری را آموزش می دهند. 
به واســطه فعالیت و همکاری بیش از ۸ هزار اتحادیه صنفی و اتاق های اصناف 
سراسر کشــور یک تعامل بی بدیل و راهبردی بین اتاق های اصناف و سازمان 
فنی حرفه ای کشــور برقراراســت، و بیش از ۷۰ درصد اصناف کشور پیش از 
اینکه بخواهند کسب وکار خودشان را دایر کنند باید مهارت الزم برای افتتاح و 
شروع کسب وکار را داشته باشند و از این رو اصناف بیشترین همکاری را در بعد 
مهارت آموزی با ســازمان فنی و حرفه ای کشور دارند.وی تصریح کرد: از قدیم 
طرح استاد و شاگردی در مجموعه صنفی کشور پابرجا بوده و اساسا در مجموعه 
صنفی کشور یکی از رموز موفقیت و توسعه کسب و کارها همین مولفه بوده که 
ابتدا باید کارآموز به عنوان شاگرد مهارت کسب می نمود و سپس به عنوان یک 
اســتاد و کاسب نمونه فعالیت میکرد و در حال حاضر همین رویکرد مثبت را با 

سازمان فنی و حرفه ای به صورت هدفمندتر اجرا خواهیم کرد.

خبر مهم برای بازنشستگان
اختیار افزایش حقوق بازنشستگان به هیات امنای سازمان بازنشستگی تامین اجتماعی واگذار شد

هیات دولت برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان، اختیارات خود را وزرای عضو به هیات امنای سازمان بازنشستگی تامین اجتماعی تفویض کرد.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پیرو 
دستور رئیس جمهور برای پیگیری بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان و پس از برگزاری نشست های مکرر معاون اول با نمایندگان بازنشستگان، هیات دولت برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان، 
اختیارات خود را وزرای عضو به هیات امنای سازمان بازنشستگی تامین اجتماعی تفویض کرد.گفتنی است، طی روزهایی گذشته، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی در نامه ای به حجت االسالم 
ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، مصوبه حق مسکن کارگران و افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر قانون اعالم کرد.بنابراین طبق ابالغ رئیس مجلس، مصوبه حق مسکن 55۰هزارتومانی کارگران و مصوبه افزایش 
۱۰درصدی مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی به دلیل مغایرت با قانون ابطال شد.گفتنی است، با ابطال این مصوبه، حق مسکن کارگران به همان رقم 65۰ هزار تومان بازگشت که در شورای عالی کار تصویب 
شده بود و در خصوص مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران نیز دولت یا باید مصوبه را تأیید کند یا اینکه مصوبه را به سازمان تأمین اجتماعی برای اصالح برگرداند.باتوجه به اعالم رسمی دولت، 
هیات دولت راه دوم را انتخاب کرده و برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان، اختیارات خود را وزرای عضو به هیات امنای سازمان بازنشستگی تامین اجتماعی تفویض کرد.پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همزمان با ارسال نامه 
رئیس مجلس به رئیس جمهور گفته بود: دولت مکلف است مجدداً مصوبه هیئت امنای صندوق و شورای عالی کار را در دستور کار قرار بدهد و امیدواریم این اقدام مجلس در لغو مصوبه هیئت وزیران این فضا را فراهم کند که دولت با 3۸ درصد موافقت 

کند و هرچه سریع تر پرداخت بازنشستگان در کشور با عدد جدید اعالم شود.

روستاییان بیشتر از شهری ها تورم مواد غذایی را حس کردند 

 قیمت مواد غذایی در روستاهای این ۴استان یکساله بیش از ۲برابر شد!
گزارش هــای مرکز آمار نشــان می دهــد که تــورم نقطه به 
نقطه گــروه عمده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات« در 
خانوارهای روســتایی چهار استان گیالن، سمنان، قم و قزوین 
بیشــتر از ۱۰۰درصد بوده اســت، این درحالی است که تورم 
نقطه ای خوراکی ها و آشــامیدنی ها و دخانیات، در هیچ از یک 
خانوارهای شهری استان های کشور باالتر از ۱۰۰ درصد نبوده 
اســت. موضوعی که نشان دهنده آن است که افزایش نرخ تورم 
کاالهای اساسی مانند خوراکی ها در خانوارهای روستایی نسبت 
به خانوارهای شهری بیشتر احساس شده است.اقتصادآنالین – 
عاطفه حســینی؛ بر اساس گزارش مرکز آمار که هفته گذشته 
منتشر شد، نرخ تورم نقطه به نقطه کل کشور در تیر ماه ۱۴۰۱، 
به 5۴ درصد رســیده که در دهک هــای مختلف هزینه ای، در 
بــازه ۴۹درصد برای دهــک دهم تا 66.۷ درصــد برای دهک 
اول نوســان دارد. تورم نقطــه ای در تیرمــاه ۱۴۰۱، در گروه 
عمده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات« برای دهک اول 
۹3.5درصد و بــرای دهک دهم ۸3.۸ درصد بوده اســت. این 
درحالی است که تورم نقطه ای در تیرماه ۱۴۰۱، برای کاالهای 
»غیرخوراکی و خدمات« برای دهــک اول 35.۱درصد و برای 
دهک دهم 3۹.۹درصد بوده است.همچنین تورم نقطه به نقطه 
برای کل کشور، در گروه های »خوراکی ها و آشامیدنی ها« برابر 
۸۷ درصد، »دخانیات« برابر ۴6.۷درصد، »پوشــاک و کفش« 
برابر ۴۹درصد، »مســکن، آب، برق، گاز و ســایر ســوخت ها« 
برابر 3۱.۴درصد، »مبلمــان و لوازم خانگی و نگهداری معمول 
آنها« برابر 3۷ درصد، »بهداشــت و درمان« برابر 36.6 درصد، 
»حمل و نقل« برابر ۴۱.۷درصد، »ارتباطات« برابر ۱۰.۸درصد، 
»تفریــح و فرهنگ« برابر 3۱.۹درصد، »آمــوزش« برابر 3۰.۹ 
درصد، »هتل و رستوران« برابر ۸۴.۷درصد و »کاالها و خدمات 
متفرقه« برابر 3۷.6درصد بوده است.اما بررسی افزایش قیمت در 

بخش خوراکی ها و آشــامیدنی ها، لزوم توجه بیش از پیش به 
معیشت مردم را آشکار می کند. تورم نقطه به نقطه خوراکی ها 
و آشــامیدنی ها برای خانوارهای کشــور ۸۷ درصد بوده که از 
این بین، اســتان های قزوین )۹۸.3درصد(، البرز )۹۷.۹درصد(، 
لرستان )۹6.۴درصد(، آذربایجان غربی )۹5.۲درصد(، خراسان 
شمالی )۹5درصد(، گیالن )۹۴.5درصد(، سمنان )۹3.۸درصد(، 
مازندران )۹3.6درصد(، گلستان )۹۱.۷درصد(، خراسان رضوی 
)۹۰.۷درصــد( تورم نقطه ای مواد غذایی و آشــامیدنی باالتر از 
۹۰درصد در تیرماه ۱۴۰۱ را به ثبت رساندند.دو استان  بوشهر 
)۷۰.5درصد( و خراسان جنوبی )۷۰.۷درصد( نیز در مقایسه با 

سایر استان ها، کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه را برای مواد غذایی 
و آشامیدنی را تجربه کرده اند. در گروه کاالهای »غیرخوراکی و 
خدمــات« خانوارهای کشــور، بخش هتل و رســتوران در دو 
اســتان ایالم )۱۰۰.۲درصد( و هرمــزگان )۱۰6.۷درصد( تنها 
بخشــهایی بودند که قیمتها در مقایســه با سال گذشته بیش 
از ۲برابر شــد و تورم نقطه به نقطه بــاالی ۱۰۰درصدی ثبت 
شد.تورم نقطه به نقطه خوراکی ها و آشامیدنی ها و دخانیات، در 
خانوارهای روستایی چهار استان قزوین )۱۰۸.3درصد(، گیالن 
)۱۰۴درصد(، ســمنان )۱۰۰.۸درصد( و قــم )۱۰۰.۴درصد( 
بیشــتر از ۱۰۰درصد بوده اســت. این درحالی است که تورم 

نقطه ای خوراکی ها و آشــامیدنی ها و دخانیات، در هیچ از یک 
خانوارهای شهری استان های کشور باالتر از ۱۰۰ درصد نبوده 
اســت. موضوعی که نشان دهنده آن است که افزایش نرخ تورم 
کاالهای اساسی مانند خوراکی ها در خانوارهای روستایی نسبت 
به خانوارهای شــهری بیشتر احساس شده است، هر چند نرخ 
تورم نقطه به نقطه ۸5.۸درصدی خوراکی ها و آشــامیدنی ها 
برای خانوارهای شــهری نیز نشانگر رشــد شدید قیمتهاست.
از ســوی دیگر، ســهم گروه »خوراکی ها و آشــامیدنی ها« از 
تورم ماهانه برای کل کشــور، ۲.33 درصد بوده اســت که این 
آمار برای دهک های هزینــه ای در بازه 3.۴۷درصد برای دهک 
اول تــا ۱.3۹درصد برای دهک دهم بوده اســت. در این بین، 
بیشــترین سهم از تورم ماهانه در تیرماه مربوط به گوشت قرمز 
و ســفید و فرآورده های آنها )۰.۸۴درصد( و کمترین ســهم از 
تورم ماهانه مربوط بــه ماهی و صدف داران )۰.۰۱درصد( بوده 
است.سهم سایر خوراکی ها و آشامیدنی ها از تورم ماهانه از جمله 
نان و غالت برابر با ۰.5۰درصد، گوشــت قرمز و گوشت ماکیان 
برابر با ۰.۸۲درصد، شیر و پنیر و تخم مرغ برابر با ۰.3۸درصد، 
روغن ها و چربی ها برابر با ۰.۱3درصد، میوه و خشــکبار برابر با 
۰.۲۴درصد، سبزی ها و حبوبات برابر با ۰.۰۲درصد، قند وشکر 
و شــیرینی ها برابر با ۰.۱۰درصد و نوشابه های غیرالکلی برابر با 
۰.۰6درصد بوده است.ســهم کاالهای غیرخوراکی و خدمات از 
تــورم ماهانه برابر ۲.۲۴درصد بوده که این آمار برای دهک اول 
۱.5۰درصد و برای دهک دهم ۲.۴۷درصد بوده است. واقعیتی 
که با توجه به ســهم باالتر کاالهــای غیرخوراکی و خدمات در 
ســبد هزینه ای دهک های باالتر جامعه عجیب نیست. از میان 
کاالهای غیرخوراکی و خدمات، ســهم مسکن، آب، برق، گاز و 
سایر ســوخت ها از تورم ماهانه با ۰.۸۴درصد بیشترین و سهم 

ارتباطات از تورم ماهانه با ۰.۰۱درصد کمترین بوده است.

هیچ کسی از قیمت نهایی واحد های نهضت ملی خبر ندارد
 فعال اندازه ساخت ۵ متر در واحد پول 

جمع آوری شده
رییس کمیسیون عمران اظهار داشت: توجه داشته باشیم قرار نیست 
دولت خانه بسازد، دولت باید نقش راهبری داشته باشد. دولت در این 
پروژه پیمانکار نیســت و باید زمین و تسهیالت را فراهم کند و مصالح 
ســاختمانی را با قیمت مناســب در اختیار مردم بگذارد و سازندگان 
حمایت کند تا انبوه ســازان وارد خانه ســازی در این پروژه شوند. اما 
در حال حاضر دولت خودش در نقش پیمانکار وارد شــده و این اقدام 
تخلف است چراکه باعث می شود سرعت و کیفیت کار کاهش پیدا کند.

محمدرضا رضایی کوچی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با انتقاد 
از نحوه قیمت گذاری واحد های نهضت ملی مسکن از سوی دولت اظهار 
داشت: در حالی که بسیاری از متقاضیان آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی 
را واریز کرده اند و قرارداد ســاخت با هزینه هر متر5.5 میلیون تومان 
منعقد شده اما امروز هزینه تمام شده ساخت هر متر خانه حداقل به ۸ 
میلیون تومان رسیده  است.وی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ کسی 
از قیمت نهایی و انتهای قیمت گذاری واحد های نهضت ملی مســکن 
خبر ندارد، گفت: دولت با پیمانکاران در مقطعی با قیمت ساخت 5.5 
میلیون تومان توافق و قرارداد منعقد کرده اما به طور قطع با توجه نرخ 
تورم امروز امکان ســاخت و پایان پــروژه با قیمت 5.5 میلیون تومان 
وجود ندارد. ادامــه کار با این قیمت های باعث می شــود پیمانکاران 
کیفیت واحدها را به شدت کاهش دهند که منجر به ایجاد مشکالتی 
خواهد شــد.رییس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: موضوع قابل 
تامل این اســت که هیچ قیمت مقطوعی از این واحدها به مردم اعالم 
نشده و کســی نمی داند در پایان قیمت واحد ۱۰۰ متری چه قیمتی 
خواهد داشــت. تنها چیزی که به متقاضیان اعالم شده این است که 
فعال در مرحله اول ۴۰ میلیون تومان به عنوان آورده اولیه واریز کنند 

تا ببینند بعدها چه پیش می آید.

ترکیدن الســتیک هواپیما آن هم در فرودگاه 
مشهد یکی از سوانح هوایی پرتکرار در ماه های 
اخیر است که به گفته مدیر روابط عمومی این 
فرودگاه، معتقد است که باند این فرودگاه هیچ 
مشکلی ندارد.به گزارش ایسنا، سوانح هوایی در 
ماه های گذشــته بیشتر از قبل به گوش می رســد و در این میان یکی از پرتکرارترین 
حوادث ترکیدن الســتیک هواپیماست که ســازمان هواپیمایی را هم بر آن داشت تا 
گزارش توصیه نامه ایمنی جداگانه ای در این باره بنویســد و منتشر کند. توصیه نامه ای 
که عواملی مرتبط با فرودگاه ها، ایرالین ها و تعمیر و نگه داری هواپیماست.دیروز باز هم 
الستیک هواپیما بوئینگ ۷3۷ سپهران در فرودگاه مشهد ترکید و حسن جعفری مدیر 
روابط عمومی فرودگاه هاشمی نژاد مشهد در این باره به ایسنا گفت: پرواز شماره ۴3۱۰ 
شرکت هواپیمایی سپهران که با ۱3۰ مسافر از تهران عازم مشهد بود، پس از فرود در 

فرودگاه مشهد و خزش به سمت پارکینگ، در هنگام تاکسی دچار نقص فنی شد.وی 
با اشاره به اینکه تمامی مسافران در سالمت به کامل به سر می برند، افزود: باند فرودگاه 
هیچ مشــکلی ندارد و اگر باندهای فرودگاه مشهد مشکلی داشت، این هواپیما در باند 
دچار نقص فنی می شد. این هواپیما تمام طول باند یعنی ۴ کیلومتر را طی کرده و در 
هنگام خزش به سمت پارکینگ دچار نقص فنی شده است.گر چه در این حادثه به گفته 
حسن رضایی فر –رئیس کمیسیون بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی کشوری- 
هم اعالم کرد که در این حادثه مشکل فنی در والو )منفذ تامین باد( الستیک هواپیما 
بوده اســت و ارتباطی با باند هواپیما نداشته است؛ اما اشکال در سطوح پروازی یکی از 
عواملی بود که در آخرین گزارش ســازمان هواپیمایی کشــوری در ترکیدن الستیک 
هواپیما به آن اشاره شده است.در این گزارش که البته قبل از حادثه روز گذشته فرودگاه 
مشهد، منتشر شده، اینگونه آمده اســت که تمامی حوادث ترکیدگی چرخ ها در باند 
اصلی )۱3 چپ/3۱ راست( به وقوع پیوسته که مورد دقت دفتر بررسی سوانح و حوادث 

سازمان بوده است. گزارش های بررسی حوادث سازمان نشان می دهد که کیفیت نقاشی 
روی باند اصلی مناســب نبوده و عالوه بر تولید FOD، برجستگی هایی نیز بوجود آورده 
که الستیک چرخ های هواپیماها را در وزن و سرعت زیاد دچار مشکل می سازد. پس از 
وقوع سانحه خروج از باند هواپیمای ۸3MD شرکت هواپیمایی زاگرس در سال ۱3۹۴ و 
حادثه ترکیدگی الستیک هواپیمای ۷3۷B شرکت هواپیمایی سپهران در سال ۱۴۰۰، 
توصیه ایمنی برای ارتقای کیفیت ســطح باند اصلی فرودگاه مشهد )قدرت ترمزگیری 
و رنگ آمیزی( صادر شــده که با توجه به اظهارات مدیران فرودگاهی، به دلیل زمان بر 
بودن و حجم زیاد پروژه، تاکنون موفق به اقدام اصالحی نشده اند.و از سوی دیگر محمد 
محمدی بخش –رئیس سازمان هواپیمایی کشوری-  نیز پیش از این حادثه در پاسخ به 
سوالی درباره اینکه یکی از مشکالت و عوامل ترکیدگی الستیک هواپیما، سطوح پروازی 
است که در حال حاضر از ۱۰ فرودگاه بین المللی تنها دو تا فرودگاه گواهی دارند و اغلب 
این حوادث در فرودگاه مشهد رخ می دهد، اعالم کرد:  سطوح پروازی دارای اشکال در 
حال ترمیم است و دستورات الزم برای اصالح آن را اعالم کردیم.حاال باید دید با وجود 
اعالم مشکل از باند فرودگاه مشهد، چرا مسئوالن این فرودگاه آن را نمی پذیرند و هر چه 

سریعتر نسبت به حل این نقیصه اقدام نمی کنند؟

باز هم ترکیدگی الستیک هواپیما و ادعاهای متناقض

رشکت ملی حفاری اریان
رشکت ملی نفت اریانسهامی خاص
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روسیه صادرات گاز به چین را 61 درصد افزایش داد
روسیه ارسال گاز به چین از طریق خط لوله »قدرت سیبری« را افزایش داده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 60.9 درصد بیشتر است.به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس، گازپروم اعالم 
کرد، روسیه ارسال گاز به چین از طریق خط لوله »قدرت سیبری« )Power of Siberia( را افزایش داده است.ارسال گاز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 60.9 درصد بیشتر است.گازپروم توضیح 
داد: »به ویژه، ارســال در ماه جوالی، به صورت منظم از مقدار روزانه قرارداد بیشــتر بود و رکود حجم صادرات روزانه 3 برابر شده است.«در عین حال، صادرات گازپروم به کشورهای غیر از کشورهای 
مستقل مشترک المنافع )CIS( به 75.3 میلیارد مترمکعب رسیده که 34.7 درصد )40 میلیارد مترمکعب(  کمتر از مدت مشابه سال 2021 است.با این حال، این شرکت تاکید کرد که گاز را »مطابق 
درخواست مشتری« تامین می کند.بر اساس آمارهای اولیه، تقاضای جهانی گازپروم در هفت ماهه اول سال 2022 در مقایسه با مدت مشابه سال 2021 حدود 35 میلیارد متر مکعب کاهش یافته 
اســت. این شــرکت خاطرنشان کرد، بیشتر این کاهش، که در مجموع به 31 میلیارد مترمکعب می رســد، به خریداران اتحادیه اروپا برمی گردد.این به عوامل متعددی از جمله درگیری در اوکراین، 
تحریم های اتحادیه اروپا و ضد تحریم های روسیه و سیاست جدید اتحادیه در جهت کاهش اتکای خود به انرژی روسیه مربوط می شود.خط لوله »قدرت سیبری« گاز طبیعی را از »یاکوتیا« در روسیه 

به کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه می رساند.

گزیده خبر
مدیرعامل آبفا مصوبات حوزه آبرسانی شورای اداری استان در شهرستان رودان 

را تشریح کرد:
 موافقت استاندار با اختصاص ۸۰ میلیارد 

ریال اعتبار برای بهبود وضعیت آب 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب هرمــزگان از رفع 
مشــکل آب 9 روســتای شهرســتان رودان با تزریق 
اعتبارات استانی تا پایان امســال خبر داد. به گزارش 
روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب 
هرمزگان، عبدالحمید حمزه پور در جلســه شــورای 
اداری اســتان که در شهرستان رودان به ریاســت استاندار برگزار شد، گفت: با 
حمایت ویژه اســتاندار هرمزگان و به منظور تامین نیاز آبی جمعیت 9 روستای 
برزرد، سیاه مغان، ســکل، خراجی، کم گوران، میانچیالن، زیارت سید سلطان 
محمد، اسالم آباد و مناطق تحت پوشش مجتمع خیرآباد رودان مبلغ ۸0 میلیارد 
ریال از محل اعتبارات استانی با هدف کمک به رفع مشکل آب مورد نیاز مردم 

این شهرستان اختصاص یافت.

تحقق ۷۵ درصد سود سال گذشته پاالیشگاه 
اصفهان در بهارامسال  

مدیرمالي شرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: با تصمیمات هوشمندانه مدیریت 
این  شــرکت، کارکنان پاالیشگاه اصفهان موفق گردیدند تنها در دوره سه ماهه 
نخست سال جاري بیش از 13 همت سود خالص را عاید شرکت نمایند.صاحب 
ارجمند با اشاره به اینکه  سود دوره سه ماهه نخست سال جاري نسبت به دوره 
مشابه سال گذشته که میزان 2.5 همت بوده،  بیش از 5 برابر گزارش شده است، 
تصریح کرد:  افزایش کرک اســپرد )رابطه قیمت نفت خام و محصوالت نفتي (

یکي از دالیل این اتفاق ارزشــمند بوده اســت که البته این مهم منتج به  رشد 
خالص آماري شــرکت هاي دیگر  پاالیشي شده است. اما  میتوان با قاطعیت  
برنامهریزي بهینه تولید، سیستم مدیریت خردمندانه و تالش مضاعف کارکنان  
شرکت پاالیش نفت اصفهان را از دالیل  افزایش  قابل توجه سود آن  به نسبت 
دیگر شــرکت هاي پاالیش خصوصي برشمرد و ادامه داد: در این مسیر  اهدافي 
همچون افزایش فرآورده هاي باارزش افزوده باال و دستیابي به رکوردهاي جدید 
در اهداف مالي و راهبردي شرکت به ثمر نشسته است . همچنین زمینه حرکت 

رو به رشد و تأمین متوازن ذي نفعان  را  فراهم کرده است.  

اعالم کاالبرگ الکترونیکی جدید گاز مایع در 
استان گلستان

مسوول روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان از 
اعالم کاالبرگ الکترونیکی گاز مایع جهت مصارف گرمایشــی در سطح استان 
خبر داد.به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه 
گلســتان مرتضی مقدس، ضمن اعالم این خبر گفت : کاالبرگ الکترونیکی گاز 
مایع به میــزان 46 کیلو گرم از تاریخ 01/05/1401 تــا تاریخ 31/05/1401 
معتبر بوده وقابل تمدید نیســت.وی افزود: با توجه به تغییر روش عرضه، توزیع 
نفت سفید و گاز مایع خانوارها صرفا از طریق سیستمی و زیر ساخت بانکی در 

روستاها و اماکن بی بهره از گاز طبیعی امکان پذیر خواهد بود.

در روزها اخیر محقق شد؛
افزایش 1.۲ میلیارد متر 

مکعبی ذخیره سدهای کشور
بارش های تابستانی شــدید اتفاق افتاده در مجموع 6 
میلیارد متر مکعب آب به همراه داشتند که از به صورت 
زیرزمینی و سطحی در سازه های طبیعی و دست ساز 
ذخیره شــد.به گزارش خبرنگار مهــر، در بازه فعالیت 
سامانه بارشی در روزهای اخیر، ورودی کل به مخازن 
ســدها بر اساس آمار دبی پایه و ورودی متأثر از بارش 
برابر با 12۸۸ میلیون مترمکعب بوده اســت.عالوه بر 
این 4727 میلیارد متر مکعب آب نیز در ســفره های 
آب زیرزمینی و همچنین در محل های ذخیره طبیعی 
نظیر تاالب ها ذخیره شــده تا مجموعاً 6015 میلیارد 
متر مکعب مجموع آورد آبی بارش های تابستانی اخیر 
باشد.بیشــترین تأثیر در افزایش ورودی های سیالب 
اخیر، در ســدهای اســتان سیســتان و بلوچستان و 
هرمزگان رخ داده است.براین اساس در استان سیستان 
و بلوچستان سد پیشین، 61 میلیون متر مکعب؛ سد 
زیردان 54 میلیارد متر مکعب؛ ســد ماشکید علیا 22 
میلیارد متر مکعب افزایش ورودی داشته اند. همچنین 
در استان هرمزگان سد جگین، 71 میلیارد متر مکعب؛ 
سد استقالل 14 میلیارد متر مکعب و سد شمیل ونیان 

12 میلیارد متر مکعب افزایش ورودی داشته اند.

ذخایر نفت آمریکا به کمترین 
میزان 3۷ سال گذشته رسید

وزارت انــرژی آمریــکا اعالم کرد، ذخایــر اضطراری 
)راهبردی( نفت خام آمریکا هفته گذشته به کمترین 
میزان از ماه می ســال 19۸5 رسیده است.به گزارش 
گروه اقتصاد بین الملل فارس به نقل از رویترز، وزارت 
انــرژی آمریکا اعالم کرد، ذخایــر اضطراری نفت خام 
آمریکا هفته گذشــته 4.6 میلیون بشکه کاهش یافته 
اســت که به کمترین میزان از ماه می ســال 19۸5 
رسیده اســت.بر اســاس این گزارش، نفت خامی که 
ذخایر راهبری آمریکا)SPR( نگهداری می شود، در هفته 
منتهی به 29 جوالی به 469.9 میلیون بشکه رسیده 
اســت.جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در ماه مارس 
طرحی برای آزادسازی یک میلیون بشکه نفت در روز 

طی 6 ماه از محل این ذخایر اعالم کرد.

بازار نفت در انتظار نتیجه سفر بایدن به عربستان
جو بایدن با ســفر ماه گذشته به عربستان سعودی و درخواست 
از این کشور برای عرضه بیشتر نفت، دست به یک قمار سیاسی 
زد و هفته جاری معلوم خواهد شــد آیا این ســفر نتیجه بخش 
بوده اســت یا خیر.به گزارش ایســنا، رئیس جمهور آمریکا در 
پایان ســفر دو هفته پیش خود به جــده، اعالم کرد انتظار دارد 
اقدامات بیشتری از سوی سعودی ها برای کنترل قیمت های نفت 
و حفاظت از اقتصاد جهانی انجام شود. گروه تولیدکنندگان اوپک 
پالس کــه در رأس آنها ریاض قرار دارد، روز چهارشــنبه برای 
تصمیم گیری درباره سطح تولید ماه آینده دیدار خواهند کرد. با 
این همه، نمایندگان این گروه هشدار دادند هرگونه افزایش تولید 
مالیم خواهد بود یا ممکن است اصال افزایش تولیدی انجام نگیرد.

قیمت های نفت ماه میالدی گذشــته نزول کردند اما همچنان 
نزدیک محدوده 100 دالر هستند و فشار تورمی ناشی از قیمت 
باالی سوخت را یک مسئله فوری برای کاخ سفید نگه داشته اند. 
با این حال، سعودی ها و متحدانشان برای عرضه بیشتر نفت به 
بازار جهانی که همچنان شکننده مانده است، محتاط هستند و 
احساس می کنند باید در استفاده از آنچه از ظرفیت مازاد تولید 
باقی مانده  اســت، محتاطانه رفتــار کنند. باب مک نالی، رئیس 
شرکت مشاوره »راپیدان انرژی« و مقام سابق کاخ سفید در این 
باره گفت: جو بایدن و مشاورانش با اعتماد باال نسبت به اقدامات 
بیشــتری که اوپک پالس در چند هفته آینده انجام خواهد داد، 
عربستان را ترک کردند. اگر اوپک پالس تولید نفت را ثابت نگه 
دارد، تیــم بایدن ناچار خواهد شــد توضیحاتی در این باره ارائه 
کند.دیدار بایدن با ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان 
سعودی و محمد بن ســلمان، ولیعهد این کشور، به منزله یک 
چرخش دیپلماتیک برای رئیس جمهوری آمریکا بود که در سال 
201۸ وعده داده بود ریاض را به دلیل قتل جمال خاشــقچی، 
روزنامه نگار واشنگتن پست، منزوی خواهد کرد. بایدن اعالم کرد 
حاکمان عربستان فوریت حفظ تامین بازارهای نفت را تصدیق 
کردند.عربستان ســعودی پیش از این حسن نیت نشان داده و 
گروه اوپک پالس را برای افزایش بیشــتر تولید در ژوئیه و اوت 

هدایت کرده بود. این افزایش تولید، روند احیای تولیدی که در 
اوج بحران کووید-19 فریز شده بود -حدود 10 میلیون بشکه در 
روز معادل 10 درصد از عرضه جهانی - را کامل کرد. گروه اوپک 
پالس که متشکل از 23 کشور تولیدکننده است، روز چهارشنبه 
برای تصمیم گیری درباره ســطح تولید سپتامبر دیدار خواهد 
کرد و مقامات آمریکایی مطمئن هستند با افزایش بیشتر تولید 
موافقت خواهد کرد.در شرایطی که اکثر اعضای اوپک پالس به 
دلیل ســرمایه گذاری ناکافی یا اختالالت عملیاتی، قادر نیستند 
تولید خود را افزایش دهند، هرگونه افزایش بیشتر عرضه از سوی 
عربستان سعودی و امارات متحده عربی انجام خواهد گرفت اما 
هنوز روشن نیست که آیا این کشورها الزم می بینند که اکنون 
اقدام کنند. مقامات ســعودی اعالم کرده اند که این کشــور در 

صورت کمبود عرضه واکنش نشــان خواهد داد.تقاضا برای نفت 
همچنان با موانعی در مصرف کنندگان بزرگ جهان روبروســت. 
شــبح رکود همچنان اقتصاد آمریکا را تهدید می کند و چین به 
کندی در حال خــروج از یک موج دیگر قرنطینه های مربوط به 
کووید اســت. ثابت نگه داشــتن تولید، مانع از قطع همکاری با 
روسیه می شود که یکی از اعضای مهم اتحاد اوپک پالس به شمار 
می رود و با تحریم های گسترده آمریکا و اتحادیه اروپا بر سر جنگ 
در اوکراین مواجه اســت. پس از دیداری که هفته گذشته میان 
الکســاندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه و شاهزاده عبدالعزیز 
بن ســلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی، برگزار شد، دو کشور 
بــر پایبندی خود به توافق اوپک پالس و بازار نفت با ثبات تأکید 
کردند.اوپک پالس ممکن است رسما با ادامه افزایش تولید حدود 

400 هزار بشکه در روز که در یک سال گذشته انجام داده است، 
موافقت کند؛ به خصوص که به خوبی واقف اســت تنها بخشی از 
این افزایش تولید اجرا خواهد شد زیرا بسیاری از اعضای گروه با 
محدودیت ظرفیت تولید روبه رو هســتند. این گروه جمعا حدود 
2.۸ میلیون بشکه در روز پایین تر از سهمیه گروهی، نفت تولید 
کرده اســت. ظرفیت مازاد تولید تا حدود زیادی در عربســتان 
ســعودی و امارات متحده عربی متمرکز شده است. طبق اعالم 
آژانس بین المللی انرژی، سطح مازاد تولید این کشورها، بیش از 
دو میلیون بشکه در روز معادل حدود دو درصد از عرضه جهانی 
است. ریاض برای استفاده از این ظرفیت مازاد تولید در شرایطی 
کــه بازارهای جهانی در برابر اختــالالت عرضه از لیبی گرفته تا 
روسیه و فراتر از آن آسیب پذیر مانده، محتاط مانده است.برخی 
از تحلیلگران نفت بر این باورند که این ظرفیت مازاد تولید ممکن 
است بسیار کمتر باشد و این گمانه زنی باعث شد امانوئل مکرون، 
رئیس جمهور فرانســه که ریاســت دیدار ماه گذشته گروه 7 را 
برعهده داشت، مدعی شود شــیخ محمد بن زاید، حاکم امارات 
اذعان کرده است عربستان سعودی و امارات متحده عربی در واقع 
ظرفیت مازاد تولید بسیار محدودی دارند. سهیل المزروعی، وزیر 
انرژی امارات متحده عربی، در تالش برای روشن گری در خصوص 
این موضوع، اعالم کرد اشــاره حاکم امارات به محدودیت عرضه 
توافق شده در اوپک پالس بوده است. اما ابهامات ادامه دارد. تولید 
نفت عربستان سعودی قرار است ماه جاری به حدود 11 میلیون 
بشــکه در روز برسد اما عربستان سعودی در دهه های گذشته به 
عنوان یک صادرکننده نفت، به ندرت موفق شده است برای مدت 
طوالنی این سطح تولید را حفظ کند.بر اساس گزارش بلومبرگ، 
جان استوارت، اقتصاددان انرژی جهانی در شرکت »پایپر سندلر 
اند کــو« در نیویورک می گوید به هیچ وجه معلوم نیســت که 
عربستان ســعودی چه میزان تولید نفت خود را افزایش خواهد 
داد ســعودی ها نمی خواهند این احســاس را ایجاد کنند که به 
آمریکایی ها امتیاز ویژه ای داده اند. در هر صورت تصور نمی کنیم 

که ظرفیت تولید زیادی برای آنها باقی مانده باشد.

قیمت نفت در برابر نگرانی ها نسبت به وقوع رکود اقتصادی، تاب آور بوده و از ابتدای سال میالدی جاری تاکنون، از شاخص های بورس 
بزرگ و دالر آمریکا عملکرد بهتری داشــته است.به گزارش ایسنا، آمار رفینیتیو آیکان نشان می دهد دو شاخص اصلی بازار نفت شامل 
برنت و وست تگزاس اینترمدیت، از ابتدای سال میالدی جاری تاکنون حدود 30 درصد رشد کرده اند در حالی که شاخص ACWI حدود 
15 درصد نزول کرده است.شــاخص MSCI با صعود تورم به باالترین رکورد 40 ســاله و افزایش نرخهای بهره از سوی بانک های مرکزی 
بزرگ جهان، با بزرگترین کاهش در نیمه اول سال از زمان راه اندازی شدن در سال 1990 روبرو شد.شاخص دالر آمریکا که عملکرد این 
ارز را در برابر ســبدی از ارزهای رقیب نشان می دهد، از ابتدای سال 2022 تاکنون حدود 10 درصد رشد کرده است.جیووانی استونوو، 
تحلیلگر موسســه مالی یو بی اس گفت: ذخایر اندک و کاهش ظرفیت مازاد تولید نفت، عوامل اصلی تاثیرگذار بر افزایش قیمت نفت بوده اند.در طول دو ســال گذشته، تولید 
نفت اوپک و متحدانش پایین تر از سطح توافق شده بوده است زیرا بسیاری از اعضای گروه اوپک پالس با مشکالت محدودیت ظرفیت تولید دست و پنجه نرم می کنند. طبق 
آمار داخلی اوپک پالس، کمبود عرضه در ژوئن به حدود سه میلیون بشکه در روز رسید که معادل حدود سه درصد از عرضه جهانی بود.به گفته کرگ ارالم، تحلیلگر شرکت 
OANDA، بازارهای سهام از تحوالت مختلف از جمله خود قیمت نفت که به تورم دامن زده است، تاثیر منفی پذیرفته اند.بر اساس گزارش رویترز، اگر چه بانک جی پی مورگان 

پیش بینی میزان تقاضای جهانی برای نفت در ســال جاری و ســال آینده را به رقم پایین تری بازبینی کرده است، اما می گوید بازار نفت هنوز رکود را به حساب نیاورده است. 
اگر چه شواهد تاریخی نشان می دهد تقاضا برای نفت تا زمانی که رشد جهانی مثبت بماند، به خوبی پشتیبانی خواهد شد اما قیمت نفت در همه رکودها، به میزان 30 تا 40 

درصد کاهش پیدا کرده است.

قیمت نفت روز سه شنبه پس از آن که سرمایه گذاران دورنمای تیره تقاضا برای سوخت را هضم کردند، دوباره کاهش یافت.به گزارش 
ایسنا، بهای معامالت نفت برنت 77 سنت معادل 0.۸ درصد کاهش پیدا کرد و به 99 دالر و26 سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز 
دوشنبه در مقطعی به رکورد پایین 99 دالر و 9 سنت سقوط کرده بود که پایین ترین رکورد از 15 ژوئیه بود و نهایتا، با سه دالر و 94 
سنت کاهش بسته شده بود.بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 67 سنت معادل 0.7 درصد کاهش، به 93 دالر و 22 سنت 
در هر بشــکه رســید. شاخص نفت آمریکا روز گذشته با چهار دالر و 73 سنت کاهش بسته شده بود.ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد شرکت 
OANDA در این باره گفت: قیمتهای نفت پس از آماری که افت فعالیت کارخانه ای را نشان داد و نگرانی ها از حرکت اقتصاد جهانی به 

سمت رکود را تشدید کرد و همچنین تحت تاثیر انتظارات برای افزایش تولید نفت پس از فصل درآمدهای بسیار خوب شرکتهای نفتی، ریزش کرد.پس از انتشار نظرسنجی ها در 
آمریکا، اروپا و آسیا که نشان داد روند رشد فعالیت کارخانه ای در ژوئیه آهسته شده است،  نگرانی های رکود روز دوشنبه تشدید شد. ضعیف شدن تقاضا و برقراری قرنطینه های 
کووید در چین، فعالیت تولیدی را آهسته کرد.قیمت ها در حالی کاهش پیدا کرده است که فعاالن بازار منتظر نتیجه دیدار روز چهارشنبه تولیدکنندگان اوپک و متحدانشان 
شامل روسیه، برای تصمیم گیری درباره سطح تولید سپتامبر هستند.دو منبع در اوپک پالس اظهار کردند: در دیدار سوم اوت وزیران اوپک پالس، درباره افزایش مالیم تولید 
نفت بحث خواهد شــد در حالی که ســایرین گفتند تولید احتماال ثابت می ماند. این دیدار پس از سفر ماه گذشته جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا به عربستان سعودی برای 
متقاعد کردن تولیدکنندگان خاورمیانه برای افزایش تولید برگزار می شود.بر اساس گزارش رویترز، تحلیلگران شرکت هایتونگ فیوچرز گفتند: روند صعودی قیمتهای نفت به 

تدریج ضعیف شده است. به محض این که وضعیت عرضه و تقاضا، سیگنال های بیشتری از وخامت اوضاع را نشان دهد.

نفت برنت به پایین ۱۰۰ دالر سقوط کردسوددهی نفت از بورس و دالر بیشتر شد

رشکت ملی حفاری اریان
رشکت ملی نفت اریانسهامی خاص

نوبت دوم
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گزیده خبر

به میزبانی شرکت گهرزمین و با حضور شرکت های بزرگ معدنی و صنعتی 
کشور برگزار شد؛

 جلسه توسعه بومی سازی و ساخت داخل
 در صنایع معدنی
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ 
آهن گهرزمین، صبح امروز جلسه توسعه بومی سازی 
و ساخت داخل در صنایع معدنی با حضور مدیرعامل، 
مدیر مجتمع و معاون بهره برداری و معاون مهندسی 
گهرزمین و مدیران و مســوولین بومی سازی شرکت 

های بزرگ معدنی کشــور شامل شــرکت گل گهر، مس سرچشمه، چادرملو و 
همچنین شرکت های نظم آوران، گهرروش و راشا و با میزبانی گهرزمین در دفتر 
مرکزی شــرکت برگزار شد.در ابتدای این جلسه محمد فالح مدیرعامل شرکت 
گهرزمیــن ضمن خوش آمدگویی به میهمانان عنوان کرد: بحث بومی ســازی 
از اهمیت بســیار باالیی برخوردار است که امیدواریم با همت تمامی تالشگران 
این عرصه به خودکفایی حداکثری ساخت قطعات و تجهیزات مورد نیاز صنایع 
معدنی دست پیدا کنیم.وی در ادامه، انجام بومی سازی را حتی در شرایط قیمت 
باالتر الزامی دانست و بر تداوم جلسات بومی سازی به منظور به اشتراک گذاشتن 
تجربیات تاکید نمود.مدیرعامل گهرزمین الگو قرار دادن راهبرد صنایع پیشران 
در بومی ســازی محصوالت را مطرح کــرد و حمایت صنایع معدنی از صنایع و 
تولیدکنندگان اســتان کرمان را نیز که مورد تاکید مسوولین قضایی و اجرایی 

استان می باشد، با اهمیت دانست.

کشاورزان و دامداران خسارت دیده در 
سیل، مشمول دریافت تسهیالت می شوند

نماینده عالی دولت در استان البرز گفت: برای کمک به مردم در روستاهای سیل 
زده استان تمامی دستگاه ها و سازمان های استان و بویژه گروه های جهادی و 
مردمی پای کار هستند و تا زمانی که شرایط به حالت عادی بازگردد، این تالش 
هــا ادامه دارد.به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل اســتانداری 
البرز، مجتبی عبداللهی پیرو دســتور رئیس جمهور محترم مبنی بر تسریع در 
بازسازی سازه های آسیب دیده از سیل و همچنین جبران خسارت های وارده به 
مردم، افزود: بر این اساس در استان البرز نیز دامداران و کشاورزان خسارت دیده 
می توانند از تســهیالت مربوطه برخوردار شوند..ی ادامه داد: بسیاری از مناطق 
استان که عملیات آبخیزداری در آنها صورت گرفته بود خسارات کمتری دیدند 
از این رو ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری و جهاد کشــاورزی استان باید 
در این رابطه اهتمام ویژه و الزم را داشــته باشند.عبداللهی گفت: ضرورت دارد 
که مســیر اصلی رودخانه های دائمی و فصلی استان حفاظت و حراست شوند 
چراکه بیشترین خسارات ناشی از ساخت و سازهای غیرمجاز در مسیر طبیعی 

رودخانه ها است.

چادرملو مصمم به تداوم رشد و بالندگی
امیدواریم با یاری خداوند متعالی نقش بی بدیل شــرکت معظم چادرملو را در 
توســعه اقتصادی کشور تداوم بخشیم .در نخستین جلسه اعضای جدید هیات 
مدیره شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو ) سهامی عام( دکتر محمود صالحی 
رئیس هیات مدیره ضمن تقدیر و تشکر از اعضای پیشین هیات مدیره ، مدیران 
و کارکنان و کارگران چادرملو، به پاس ســالها تالش در جهت اعتالی شرکت و 
ارزش آفرینی در سرمایه های سهامداران افزود: امیدواریم با یاری خداوند متعالی 
ما نیز بتوانیم این امانت سپرده شده به هیات مدیره جدید را با سربلندی و تالش 
مضاعف به سر منزل مقصود برسانیم و نقش بی بدیل شرکت معظم چادرملو  را 
در توسعه اقتصادی کشور تداوم بخشیم .یاد آوری می شود هیات مدیره شرکت 
معدنــی و صنعتی چادرملو با ترکیب جدید خود از هفته گذشــته هدایت این 

مجموعه را بر عهده گرفت .

آمار تخلیه و بارگیری انواع کاالها در بندر چابهار از ابتدای امسال تاکنون؛
رشد ۳۳.۸ درصدی تخلیه و بارگیری انواع 

کاالها در بندر چابهار
  سرپرســت اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان 
و بلوچستان با اشــاره به تخلیه و بارگیری بیش از 
یک میلیون و ۵۵۳ هــزار تن انواع کاالها از ابتدای 
امسال تاکنون، از رشد ۳۳.۸ درصدی عملیات تخلیه 
و بارگیری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر 

داد. به گزارش پایگاه اطالع رســانی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و 
بلوچستان، ناصر روانبخش سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و 
بلوچستان درباره آخرین آمار از میزان تخلیه و بارگیری در بنادر این استان 
طی ۴ ماهه ابتدایی ســال، گفت: عملکرد کلی تخلیه و بارگیری از ابتدای 
ســال تاکنون بیش از یک میلیون و ۵۵۳ هزار تن بوده که نسبت به مدت 
مشابه ۳۳.۸ درصد رشد داشته است.سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی 
سیستان و بلوچستان، ادامه داد: به منظور تامین نیاز کشور در همین مدت، 
بیش از ۵۸۹ هزار تن کاالهای اساســی وارد بندر چابهار شــده اســت که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۷.۷ درصدی را نشان می دهد.روانبخش 
همچنین متذکر شد: کاالهای اساسی مورد اشاره شامل شکر، برنج، گندم و 
نهاده های دامی بوده است که در بندر چابهار تخلیه و به اقصی نقاط کشور 

ارسال شده است

وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد
 پیش بینی افزایش خرید تضمینی گندم

 به ۹ میلیون تن
وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد: سال گذشته ۴.۵ 
میلیون تن گندم از کشاورز خریداری شد و امسال 
پیش بینی می کنیم به هفت میلیون تن برســد و 
امیدواریم با اجرای طرح کشاورزی قراردادی این 
رقم به ۹ میلیون تن برسد.به گزارش ایسنا، جواد 
ســاداتی نژاد در مراســم رونمایی از تامین مالی 
زنجیره ای در بخش کشاورزی با تاکید بر اجرای کشاورزی قراردادی، اظهار کرد: 
در بحث اجرای طرح مردمی ســازی یارانه ها، اگــر حمایت بانک مرکزی نبود 
مشکالت بسیاری را شاهد بودیم. بخش کشاورزی باید رشد کند که برای رسیدن 
بــه این منظور نیازمند حکمرانی خوب هســتیم و یکی از اصول این حکمرانی 
الگوی کشــت مناسب است. با توجه به خشکســالی حاکم در کشور و ضرورت 
محافظت از آب به عنوان مایه حیات و با توجه به اینکه بیشــترین مصرف آب 
در بخش کشــاورزی است، باید الگوی کشت متناسب با آب باشد. وی افزود: در 
اجرای الگوی کشت مناسب باید ساز و کار الزم برای حرکت در این مسیر ایجاد 
و قیمت گذاری مناســب انجام شود، از سوی دیگر از کشاورز نیز حمایت کنیم. 
یکی از راه های حمایت از کشــاورز, کشاورزی قراردادی است که رشد و الگوی 
کشاورزی و حکمرانی خوب در این بخش را به دنبال دارد.  کشاورزی قراردادی 
اقدام ملی در جهت حمایت از خودکفایی کشور و امنیت غذایی و استقالل کشور 
است و از بانک ها درخواست داریم ما را در این مسیر حمایت کنند. ساداتی نژاد 
با اشاره به سرعت تغییر کاربری زمین در کشور، گفت: در شرایطی که کشاورزی 
اقتصادی نباشــد، زمین تغییر کاربری می دهد و بر این اســاس برای کشاورزی 
اقتصادی و تجاری باید به ســمت کشــاورزی قراردادی حرکت کنیم که بانک 
مرکزی قدم اصلی در این خصوص را برداشــته است. در بحث خودکفایی گندم 
در ابتدا قیمت گندم اصالح و در گام بعدی قیمت کود اصالح شد. در کشاورزی 
قراردادی در نظر داریم بذر اصالح شــده، کود و سم به کشاورز بدهیم و کشاورز 
و زمین را بیمه کنیم؛ همچنین آموزش های الزم به کشاورز ارایه دهیم و هنگام 
برداشــت محصول با او تســویه کنیم. وی ادامه داد: سال گذشته در ۲۵۰ هزار 
هکتار گندمزار کشاورزی قراردادی اجرا شد و امسال در نظر داریم در ۲ میلیون 
هکتار اجرا کنیم که نیازمند ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار هستیم تا در اختیار 
کشاورز قرار دهیم. با اجرای این طرح دیگر محصول بر زمین نمی ماند، زیرا شعار 

طرح این است که بذری کاسته نمی شود مگر مشتری آن معلوم باشد.
 

خرید تضمینی گندم به 9 میلیون تن می رسد
ساداتی نژاد تاکید کرد: با اجرای کشــاورزی قراردادی سالمت محصول تامین 
می شود و معیشت کشاورز نیز بهبود می یابد و محصوالت فروخته می شود.وزیر 
جهاد کشــاورزی با اشاره به اهمیت امنیت غذایی پایدار گفت: در سال گذشته 
همه کشورها در دنیا در بحث امنیت غذایی دچار چالش شدند، اما در کشور ما 

فراوانی کاال به اندازه کفایت وجود داشت. 

به دنبال ارسال الیحه دولت برای اصالح قانون بودجه:

جنجال بازگشت قیمت ها به شهریور ۱۴۰۰ ادامه دارد! 
پس از اجرای سیاســت تغییر نحوه تخصیص ارز ترجیحی، 
نمایندگان معتقدند شــرطی که برای حــذف ارز ترجیحی 
گذاشــته بودند یعنی بازگشــت قیمت ها به شهریور ۱۴۰۰ 
رعایت نشده است. دولت نیز با ارسال الیحه ای خواستار اصالح 
قانون بودحه ۱۴۰۱ و حذف این شرط از متن شده است. فارغ 
از اینکه نماینــدگان با الیحه دولت موافقت می کنند یا خیر، 
چرا شرط مجلس نادرست و غیرممکن بوده و نمی توان آن را 
عملی کرد؟اقتصادآنالین – صبا نوبری؛ پس از موافقت مجلس 
با تغییر شــیوه تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی، دولت مکلف شد 
تنها در صورتی بتواند این سیاســت را عملی کند که قیمت 
کاالهایی که تخصیص ارز ترجیحی به آن ها حذف شــده از 
قیمت های شــهریور ۱۴۰۰ باالتر نرود.موضوعی که انتقادات 
بســیاری را برانگیخت و تحقق آن با توجه به روند افزایشــی 
تورم موجود در کشــور و همچنین تبعات مقطعی و اجتناب 
ناپذیر حذف ارز ترجیحی بر روی افزایش قیمت ها غیرممکن 
به نظر می رســید.با این حال نمایندگان مجلس کمی بعد از 
اجرای سیاســت جدید دولت و افزایش قیمت ها شــروع به 
انتقاد از عملکــرد دولت کرده و در نطق هــا و مصاحبه های 
مختلف اعالم می کردند که دولت باید حتما شــرط بازگشت 
قیمت ها به شهریور ۱۴۰۰ را رعایت کند؛ انتقاداتی که هنوز 
هم ادامه دارد.اما در این بین دولت با ارســال الیحه ای جدید 
به مجلس برای اصالح قانون بودجه قصد دارد قید بازگشــت 
قیمت ها به شــهریور ۱۴۰۰ را از متــن قانون  بودجه حذف 
کند.در همین رابطه احســان ارکانی، عضو کمیسیون بودجه 
مجلس درباره آخرین وضعیت الیحه ارسالی دولت به مجلس 
به خبرنگار اقتصادآنالین گفت: این الیحه به دست ما رسیده 
و مشــغول بررسی آن هســتیم.وی ادامه داد: زمانی که آقای 
میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده 

دولت در مجلس حضور پیدا کرده و اصرار داشت که با حذف 
ارز ترجیحی موافقت کنیم؛ مجلس چندان موافق این موضوع 
نبــود. وی افزود: هر چند ما معتقد بودیــم که ارز ترجیحی 
مشــکالت و فســاد بســیاری را ایجاد کرده اما در مجموع 
نمایندگان عقیده داشتند زیرساخت های الزم برای حذف ارز 
ترجیحی فراهم نیست و باید دست نگه داشت.به گفته ارکانی 
مجلس به اصرار میرکاظمی این تصمیم را پذیرفت اما شرطی 
گذاشت مبنی بر اینکه در صورت حذف، افزایش قیمت ها به 
گونه ای جبران شود که مردم برای این کاالهای اساسی قیمتی 
باالتر از قیمت شهریور ۱۴۰۰ پرداخت نکنند و الزام قانون این 
است.این نماینده مجلس افزود: حال با توجه به اینکه رعایت 
ایــن الزام قانونی برای دولت بــار مالی دارد و با کمبود منابع 

مواجه است این الیحه را فرستاده تا این تکلیف برداشته شود 
امــا به نظر من در نهایت مجلس بــا آن موافقت نخواهد کرد.
امــا باید به این نکته توجه کرد کــه همانطور که پیش از این 
بارها به آن اشــاره شــده بود تعیین دستوری قیمت ها و نگه 
داشتن آن ها در بازه زمانی خاص، هرگز نتوانسته موفقیت آمیز 
باشــد.اینکه با حذف ارز ترجیحی قیمت برخی کاالها افزایش 
یافت و شــوک مقطعی به اقتصاد وارد شــد، امری طبیعی و 
اجتناب ناپذیر بود. همانطور که دیدیم در آمار مربوط به تورم 
خردادماه نیز این موضوع خود را نشــان داد اما در تیرماه تورم 
به رونــد میان مدت قبلی خود نزدیک شــد.در این بین باید 
بدانیم که در شرایطی که در اقتصاد ایران میانگین تورم ساالنه 
حدود ۴۰درصد است؛ نمی توان انتظار داشت که قیمت ها در 

شهریورماه ۱۴۰۰ متوقف شود. حتی اگر یارانه ثابتی هم برای 
یک کاال پرداخت شود، اگر اقتصاد دچار تورم باشد؛ نمی تواند 
مانــع افزایش قیمت آن کاال شــود. بنابرایــن اگر در چنین 
شــرایط تورمی دولت قصد دارد افزایش قیمت کاالیی خاص 
را جبــران کند یا باید یارانه تخصیصی خــود را افزایش دهد 
که با توجه به کمبود منابع و کســری بودجه امری غیرممکن 
است و درنهایت با افزایش تورم منجر به افزایش قیمت بیشتر 
می شــود؛ یا اینکه به سراغ کنترل ریشه ای تورم برود و با مهار 
آن مانع افزایش شدید قیمت ها بشود.تعیین یک زمان مشخص 
بــه عنوان مبنای قیمت ها، آن هم زمان شــروع به کار دولت 
سیزدهم، نشــان می دهد کسانی که این شرط را وضع کردند 
چندان اطالعی از سازوکار علم اقتصاد ندارند و تصور می کنند 
که تنها با دستور و شرط می توان اقتصاد را مدیریت کرد و به 
قیمت ها فرمان داد.شرطی که نمایندگان مجلس برای حذف 
ارز ترجیحی گذاشتند از ابتدا غیرقابل انجام و ادامه تخصیص 
این ارز نیز غیرممکن بود؛ بنابراین این ادعا که شــرط مجلس 
برای حذف ارز ترجیحی توقف قیمت ها در شهریور ۱۴۰۰ بود، 
انتظاری نادرست و غیرکارشناسی است.درنتیجه حال که دولت 
تصمیم به حذف یک شرط غیرعقالنی و غیرکارشناسی از متن 
قانــون بودجه گرفته باید دید می تواند نمایندگان مجلس را با 
خود همراه کند؟به نظر می رسد بهتر است مجلس از این اقدام 
اشتباه خود در زمان تصویب قانون بودجه عقب نشینی کند و 
به اختیار خود اصول اقتصاد را بپذیرد و اال بازارها همانطور که 
تا به االن هم نشان داده اند، باز هم به نمایندگان و هر کسی که 
تصورات اشتباه از اقتصاد دارد، اثبات خواهند کرد که قیمتها نه 
در قوانین بودجه بلکه بر اساس واقعیتهای اقتصادی تعیین می 
شوند و اگر نمایندگان محترم هم تمایلی به ثبات قیمتها دارند 

باید در قوانین به کسری بودجه دولت مهار بزنند!

ســخنگوی گمرک گفــت: کاالهای 
عبوری خارجی از مســیر کشورمان 
طی چهار ماه نخســت امســال، به 
چهار میلیون و ۹۲۱هزار تن رســید 
که نســبت به مدت مشابه ۳۱درصد 
افزایش داشــته است.به گزارش ایلنا؛ 
سید روح اله لطیفی،سخنگوی گمرک 
اظهار داشت :از ابتدای امسال تا پایان 
تیرماه شــاهد تداوم  رشــد تراتزیت 
خارجی از مسیر ایران بودیم.وی افزود: 
گمرک منطقه ویژه شهید رجایی  در 
استان هرمزگان، با پذیرش ورود یک 
میلیون و ۷۲۷ هزار تن کاالی عبوری 
خارجی و رشد ۴۴,۵درصدی نسبت 
به مدت مشــابه در جایگاه نخســت 
قرار گرفته است  و گمرک پرویزخان 
در استان کرمانشــاه با پذیرش ورود 
۵۸۲هزار تنــی کاالی خارجی برای 
عبور از کشورمان و رشد ۱۴۱درصدی 
و گمرک باشماق در استان کردستان 
با ورود ۴۴۸هزار تن کاالی ترانزیتی 
و کاهش ۳۰درصدی نســبت به ۴ماه 
نخست ســال قبل در رتبه های دوم 
و سوم قرار دارند.لطیفی در خصوص  

رتبه های چهارم تا هفتم  ورود کاالی 
ترانزیتی خارجی توضیح داد: گمرک 
بازرگان در استان آذربایجان غربی با 
پذیرش ۴۱۰هزار تن کاالی ترانزیتی 
عبــوری از ایران و رشــد ۹درصدی 
،گمرک ســرخس در استان خراسان 
رضوی بــا پذیرش ۳۳۲هــزار تن و 
کاهش ۴۰درصدی،گمرک بیله سوار 
در استان اردبیل با پذیرش ۲۴۵هزار 
تنی و رشد ۸۸درصدی،گمرک جلفا 

در استان آذربایجان شرقی با پذیرش 
۲۱۷هزار تنی و رشد 6۱درصدی در 
رتبــه های چهارم تــا هفتم پذیرش 
کاالهــای عبوری خارجی از مســیر 
ایران در چهار ماه نخســت امســال 
قــرار دارند.وی افــزود: گمرک لطف 
آبــاد در اســتان خراســان رضوی با 
ورود و پذیــرش ۱۵۰هزار تن کاالی 
ترانزیتی و رشد ۱۱۵درصدی،گمرک 
بنــدر لنگه با پذیــرش ۱۳۷هزار تن 

کاالی ترانزیتی و رشد ۱۲۴درصدی و 
گمرک میرجاوه در استان سیستان و 
بلوچستان با پذیرش و ورود ۱۰۷هزار 
تن کاالی ترانزیتی خارجی برای عبور 
از کشــورمان و رشــد ۱۷۴درصدی 
نســبت به مدت مشــابه،  در جایگاه 
هشتم تا دهم ورود کاالهای خارجی 
عبوری از ایــران قرار دارند.لطیفی در 
پایان ابراز امیدواری کرد : همانطور که 
در سال ۱۴۰۰شاهد رشد 6۸درصدی 
تراتزیت خارجی در کشورمان بودیم و 
این مسیر رشد در چهار ماهه امسال 
نیز با افزایش  ۳۱درصدی نســبت به 
مدت مشابه همراه بوده، سال ۱۴۰۱ 
حدنصاب  تراتزیت خارجی در تاریخ 
کشورمان جابجا شــود.گفتنی است 
باالتریــن میــزان جابجایــی کاالی 
ترانزیتی کشــورمان مربوط به سال 
۹۳ بوده که ۱۳میلیــون و ۲۰۰هرار 
تــن کاالی خارجی از مســیر ایران  
عبور کرده و سیاست اعالمی و برنامه 
ریزی دولت ســیزدهم نیز  رســیدن 
به تراتزیت ۲۰میلیون تنی در ســال 

جاری است .

تراتزیت خارجی 4 ماهه با رشد 
31درصدی به 5 میلیون تن رسید

ســخنگوی انجمن واردکنندگان موبایــل، تبلت و لوازم 
جانبی با بیان اینکه در چهار ماهه نخســت امسال حدودا 
دو میلیون دســتگاه کمتر از ســال قبل موبایل به کشور 
وارد شــده، اظهار کرد: در حال حاضر حدود یک میلیون 
و ۸۵۰ هزار دســتگاه موبایل ذخیــره که هنوز خاموش 
هستند و در شــبکه ارتباطی فعال نشده اند، وجود دارد. 
بیش بینی می شــود ظــرف یک تا یک مــاه و نیم آینده 
این دستگاه ها وارد شبکه ارتباطی کشور شود.محمدرضا 
عالیان در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: کل واردات موبایل 
در چهار ماه ابتدایی امســال حدود چهار میلیون دستگاه 
به ارزش ۹۷۰ میلیون دالر بوده که ۱۵۰ هزار دســتگاه 
بــه ارزش حدود ۱۰۰ میلیون دالر به صورت مســافری 
وارد کشور شده اســت.همچنین به گفته وی از این این 

چهار میلیون دستگاهی که در سال ۱۴۰۱ به کشور وارد 
شده، حدود ۲۴۰ هزار دستگاه باالی 6۰۰ دالر بوده است. 
همچنین بیش از 6۵ هزار دستگاه موبایل باالی 6۰۰ دالر 
به صورت مســافری به کشور وارد شده است .به گفته وی 

چالش مهم واردکنندگان موبایل در حال حاضر تخصیص 
ارز اســت. واردکنندگان موبایل از ۲۷ اردیبهشت امسال 
هیچ تخصیص ارزی دریافت نکردند. در سال جاری فقط 
۳۵۳ شرکت موفق شــدند حداقل یک بار واردات انجام 
دهند. اما در جلسات مشــترکی که تاکنون برگزار شده، 
ذی نفعــان دولتی قول دادند که شــرایط به حالت عادی 
برگرد.ســخنگوی انجمن موبایل افزود: به عبارت دقیق تر 
ثبت ســفارش موبایل های ترخیص شده در سال جاری، 
مربوط به قبل از ۲۷ اردیبهشت بوده که به صورت قطره 
چکانی وارد می شود.عالیان با بیان اینکه تخصیص نیافتن 
ارز باعث شده بسیاری از شرکت ها در شرف ورشکستگی 
باشند، تصریح کرد: تعداد زیادی از این شرکت ها پرسنل 

زیادی دارند که خطر بیکاری آن ها وجود دارد.

در چهار ماهه امسال

۲ میلیون دستگاه موبایل، کمتر به کشور وارد شد

معاون وزیر صمت با بیان اینکه لوازم خانگی گران نمی شود، گفت: قیمت ها باید به گونه ای باشد که کاالها قابلیت صادرات پیدا کنند؛ در 
صورت گرانی نه تنها بازار داخل بلکه بازار خارج هم از دست می رود.محمدمهدی برادران در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد تغییر قیمت 
لوازم خانگی، با بیان اینکه در حال حاضر بازار لوازم خانگی رقابتی است، اظهار کرد: بر خالف اینکه گاهی اوقات قیمت مواد اولیه افزایش 
می یابد اما تولیدکنندگان کمترین افزایش قیمت را نسبت به سایر صنایع اعمال کرده اند. بازار رقابتی است و فعاالن این حوزه در همین 
بازار در حال کار هستند و مشکل خاصی هم وجود ندارد.معاون صنایع عمومی وزیر صمت افزود: تولید و عرضه اجناس با کمترین مشکل در حال انجام است و حتی اخیراً برخی از 
تولیدکنندگان بزرگ برای فروش کاالهای خود تخفیفاتی نیز در نظر گرفته اند؛ به عنوان نمونه یکی از تولیدکنندگان بزرگ یخچال های ساید خود را با تخفیف و در حجم انبوه به 
بازار عرضه کرده است. تولیدکنندگان دیگر هم طرح های خاص برای ارائه کاال با تخفیف دارند تا سهم بازار را بگیرند.وی در مورد اینکه آیا ستاد تنظیم بازار مصوبه ای برای افزایش 
قیمت لوازم خانگی دارد یا خیر، گفت: ستاد تنظیم بازار به دنبال افزایش قیمت لوازم خانگی نیست و مصوبه ای در این زمینه نداشته ایم.برادران تصریح کرد: حتی در برخی موارد 
که ما اجازه افزایش قیمت دادیم، به دلیل رقابتی بودن بازار خود تولیدکنندگان تمایلی به افزاشی قیمت نداشتند زیرا تا یک حدی می توان قیمت را باال برد و مردم نمی توانند 
هزینه کنند.معاون صنایع عمومی وزیر صمت افزود: از سویی دیگر قیمت ها باید به گونه ای باشد که بتوان بازار هدف صادراتی تعریف و کاالها را به کشورهای دیگر نیز صادر کرد. 

در حال حاضر تالش ما بر این است که قیمت ها به گونه ای باشد که کاال قابلیت صادرات پیدا کنند و در کشورهای منطقه حضور فعالی داشته باشیم. 

معاون وزیر صمت گفت: در تالش هستیم بسته تشویقی برای بانک ها بر اساس تأمین مالی زنجیره ای به شورای اقتصاد ارائه شود 
و به طور پایلوت تا االن ۷ هزار فاکتور با تالش سیســتم بانکی استعالم شده است.به گزارش خبرنگار مهر سید مهدی نیازی در 
آغاز آئین رونمایی از نقشه راه تأمین مالی زنجیره ای در بخش کشاورزی که در بانک مرکزی برگزار شد، با بیان اینکه تأمین مالی 
زنجیره ای در دستور کار قرار گرفت گفت: این اقدام در حالی انجام شد که اوراق گام در گذشته وجود داشت.معاون وزیر صمت با 

اشاره به اینکه با ۷ بانک تحت سامانه جامع تجارت تفاهم نامه ای منعقد شد گفت: این تفاهم نامه در جهت پرداخت تسهیالت بر اساس استعالم فاکتور به کشاورزان 
است که شبکه بانکی ملزم شده سیستم پرداخت تسهیالت را اجرایی کنند.این مقام مسئول ادامه داد: در تالش هستیم بسته تشویقی برای بانک ها بر اساس تأمین 
مالی زنجیره ای به شــورای اقتصاد ارائه شــود و به طور پایلوت تا االن ۷ هزار فاکتور به ارزش ۱۱ هزار میلیارد تومان با تالش سیستم بانکی استعالم شده و ۱۵ هزار 
میلیارد تومان تاکنون تأمین مالی سازماندهی شده و مطمئن هستیم که در تأمین مالی زنجیره ای عملیاتی شده است.نیازی خاطرنشان کرد: با توجه به دو تکلیف 
مهم امســال برای بخش کشــاورزی ،۷۰ درصد سرمایه در گردش هم باید از طریق استعالم فاکتور پرداخت شود.وی اظهار کرد: از ۵/۱ سال اخیر سازماندهی تأمین 
مالی قراردادی کشاورزی را انجام داده ایم و از طریق تأمین مالی انتهای زنجیره کشاورزی، آماده ایم حمایت کنیم یعنی یک شرکت غذایی در انتهای زنجیره بتواند بر 

اساس اعتبارات حمایت شود و بانک ها نیز سایر اجزای زنجیره را حمایت مالی کنند.

معاون وزیر صمت:

لوازم خانگی گران نمی شود
معاون وزیر صمت اعالم کرد؛

بسته تشویقی برای تأمین مالی زنجیره ای
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راهاندازیاولیندهکدهبیتکوین
دهکده بیت کوین )Bitcoin Valley( در هندوراس راه اندازی شــد و ۶۰ کسب و کار این 
دهکده، پذیرای پرداخت وجه با ارز دیجیتال بیت کوین هســتند.به گزارش ایسنا و به 
نقل از  کوین، اولین دهکده بیت کوین در هندوراس، سانتا لوسیا راه اندازی شده است و 
کسب و کارها برای رونق گردشگری در این منطقه، بیت کوین را به عنوان وجه پرداختی 
می پذیرند.یکی از صاحبان کسب و کار محلی گفت: »در سانتا لوسیا، همه ما قرار است 
در این پروژه شــرکت کنیم؛ پذیرش بیت کوین، ورود ما را به بازار دیگری باز می کند و 
مشتریان بیشتری به دست خواهیم آورد.«این ابتکار به طور مشترک توسط بالک چین 
هندوراس، صرافی ارزهای دیجیتال گواتماال کوینکاکس، دانشــگاه فناوری هندوراس، 
آکادمی مرکزی و شهرداری سانتا لوسیا توسعه داده شده است.کارلوس لئوناردو پاگوادا 
والســکز، بنیانگذار بالک چین هندوراس و نماینــده انجمن کاربران ارزهای دیجیتال 
آمریکای مرکزی )Acucrip(، چند روز قبل از راه اندازی رسمی دهکده بیت کوین اظهار 
کرد: حدود ۶۰ کسب و کار با پروژه دهکده بیت کوین فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد که صاحبان این مشاغل توسط آکادمی غیر مرکزی در مورد استفاده 
از بیت کوین و فناوری آن آموزش دیده اند.صرافی کوینکاکس تجهیزات و خدمات مورد 
نیاز در پرداخت های کریپتو را ارائه می کند همچنین شرکت بالک چین هندوراس نحوه  
استفاده از کیف های پول  ارز دیجیتال را به کاربران آموزش می دهد.مشتریان در دهکده 
بیت کوین می توانند برای پرداخت وجه کاالهای مورد نیاز  خود از بیت کوین اســتفاده 
کردند اما این بیت کوین ها به صرافی کوینکاکس و نه مستقیما به شخص مقابل انتقال 
می یابد ســپس این صرافی بالفاصله ارزش معادل بیت کوین را در واحد پول هندوراس 
)لمپیرا(   برای صاحب کســب و کار ارســال می کند و علت آن این است که صاحبان 

کسب و کار از نوسان های قیمتی دچار ضرر نشوند.

قیمتطالیجهانیاوجگرفت
قیمت طال امروز سه شــنبه به باالترین حد خود در چهار هفته گذشــته رسید و روند 
پیروزی خود را تا پنجمین جلســه افزایــش داد، زیرا کاهش ارزش دالر آمریکا و بازده 
خزانه داری باعث افزایش تقاضا برای این فلز امن در بحبوحه نگرانی ها نسبت به کندی 
اقتصاد جهانی شد.به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال در ساعت ۷ و ۲۵ دقیقه صبح به 
وقت شرقی با ۱.۳ درصد افزایش به ۱۷۷۳ دالر و ۸۰ سنت رسید و قیمت طالی آمریکا 
نیز با ۰.۰۷ درصد افزایش به ۱۷۷۴ دالر و ۸۰ سنت رسید.دالر در برابر رقبای خود با 
۰.۲ درصد کاهش به پایین ترین حد در یک ماه گذشــته رسید و طالی دالری را برای 
سایر دارندگان ارز ارزان تر کرد.بازده خزانه داری ۱۰ ساله ایاالت متحده به پایین ترین حد 
در چهار ماه گذشــته رســید و هزینه فرصت نگهداری طالی بدون بهره را کاهش داد.

ادوارد میر، تحلیلگر ED&F Man Capital Markets می گوید: طال می تواند اندکی باالتر از 
۱۸۰۰ دالر باشد زیرا دالر در طول ماه اگوست به تضعیف خود ادامه می دهد.اگر اوضاع 
به خوبی پیش نرود، فدرال رزرو ممکن اســت در مقطعی افزایش نرخ بهره را متوقف 
کند تا اقتصاد بهبود یابد. نظرسنجی ها نشان داد که کارخانه ها در ایاالت متحده، اروپا و 
آســیا در ماه جوالی با کاهش تقاضای جهانی و محدودیت های سختگیرانه چین برای 
کووید-۱۹ تولید را کاهش داده اند.بر اســاس گزارش رویترز، هزینه های ساخت وســاز 
ایاالت متحده در ماه ژوئن ۱.۱ درصد کاهش یافت. طال که به دلیل انتظارات کاهش نرخ 
بهره تمایل به افزایش قیمت دارد، از زمان ســقوط در ۲۱ جوالی به پایین ترین سطح 
خود در بیش از یک سال اخیر، نزدیک به ۱۰۰ دالر افزایش یافته است. ترس از رکود 
نیز بر ریسک پذیری ســرمایه گذاران تأثیر گذاشته است.در بازار سایر فلزات ارزشمند، 
بهای هر اونس نقره با ۰.۴ درصد کاهش به ۲۰.۲۶ دالر رسید، پالتین در ۹۰۶.۹۴ دالر 
ثابت ماند، در حالی که پاالدیوم با یک درصد افزایش به ۲۲۱۵ دالر و ۱۲ سنت رسید.

گزیده خبر

رئیس اداره کل صادرات خدمات فنی و مهندسی و طرح های سرمایه گذاری 
اعالم کرد:

ایجادبیشاز2هزارشغلبامشارکتبانک
توسعهصادراتایران

رئیس اداره کل صادرات خدمات فنی و مهندسی و طرح های سرمایه گذاری 
بانک توســعه صادرات ایران گفت: بیش از دو هزار شــغل مستقیم در نتیجه 
مشــارکت بانک توسعه صادرات ایران در طرح های صنعتی طی دو سال اخیر 
ایجاد شده اســت.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، مجید 
تفته اظهار داشــت: طرح های یادشده عمدتا در حوزه های صنعت و معدن و 
پتروشــیمی بوده و از محل منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانک وهمچنین 
فاینانس تامین مالی شــده اند.وی بیان داشت: شرکت هایی چون فوالد کاوه 
جنوب کیش، مجتمع فوالد اردکان، سولیکو کاله، دستکش گیالن، زرین چوب 
آرتاویل، پتروشیمی بوشهر و کیمیا پارس خاورمیانه از تسهیالت بانک توسعه 

صادرات ایران بهره مند شده اند.

حضورمدیرعاملبانکمسکندرنشست
کمیسیوناقتصادیمجلس

مدیرعامل بانک مسکن در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
با موضوع تامین مالی پروژه   های مســکن و تسریع در اجرای طرح نهضت ملی 
مسکن شــرکت کرد.به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا ، نشست 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با حضور رستم قاسمی وزیر راه و 
شهرسازی ،علی صالح  آبادی رییس کل بانک مرکزی، سید مسعود میرکاظمی 
رییس ســازمان برنامه و بودجه و محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیســیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی برگزار شد.همچنین محمود شایان مدیرعامل 
بانک مســکن، اکبر نیکزاد رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمی و تنی چند از 
نمایندگان کمیســیون اقتصادی و مســووالن اقتصادی کشور در این جلسه 
حضور داشــتند که با دســتور کار تامین مالی پروژه های مسکن و تسریع در 

اجرای طرح نهضت ملی مسکن برگزار شد.

تسهیالتبانکتوسعهتعاونبهنهادهای
حمایتیاز5500میلیاردریالگذشت

تســهیالت بانک توســعه تعاون به نهاد های حمایتی از ۵۵۰۰ میلیارد ریال 
گذشــتبانک توسعه تعاون تا ۲۶ تیرماه سال جاری بخش مهمی از تسهیالت 
اشــتغال پایدارروســتایی و عشایری را به معرفی شــدگان نهادهای حمایتی 
اختصاص داده اســت.بانک توســعه تعاون به عنوان بانک عامل در طرح ملی 
اشــتغال پایدار روستایی و عشــایری در حدود ۳۰ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال 
تســهیالت پرداخت کرده است که از این میزان حدود ۵۵۶۰ میلیارد ریال به 
معرفی شــدگان نهادهای حمایتی اختصاص یافته است. از ناحیه این میزان 
تســهیالت پرداختی ۱۳ هزار و ۹۳ طرح توسط مددجویان در سراسر کشور 

راه اندازی شده است.

امضایتفاهمنامههمکاریمیانبانکدیو
شرکتتعاونیاعتبارکارکنانوبازنشستگان
مدیران عامل بانک دی و شرکت تعاونی اعتبار کارکنان و بازنشستگان سازمان 
امور مالیاتی کشور به منظور توسعه همکاری های متقابل، تفاهم نامه همکاری 
امضــا کردند.به گزارش روابط عمومی بانک دی، در این مراســم که با حضور 
مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانک و شــرکت تعاونی اعتبار کارکنان و 
بازنشستگان سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد، علیرضا قیطاسی مدیرعامل 
بانک دی تاکید کرد که این شــرکت از مشتریان ارزشمند و قدیمی بانک دی 
است و خدمت رسانی به آن باید با قوت ادامه یابد.وی افزود: بانک دی در حوزه 
ارائه تسهیالت و نیز ارائه خدمات بانکی متنوع به شرکت تعاونی اعتبار کارکنان 
و بازنشستگان ســازمان امور مالیاتی کشور، آمادگی الزم را دارد و از هر گونه 

اقدام برای توسعه همکاری های استقبال می کند.ا

امضایتفاهمنامههمکاریبینبانکملی
ایرانوگروهصنایعپتروشیمیخلیجفارس

با حضور محمد رضا فرزین و عبدالعلی علی عســگری، تفاهم نامه دوجانبه ای 
بیــن بانک ملی ایران و گروه صنایع پتروشــیمی خلیج فارس با هدف تامین 
منابع مالی مورد نیاز برای پیشــبرد طرح های در دست احداث و پروژه های 
پایین دســتی پتروشیمی، امضا شد.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، 
دکتر محمد رضا فرزین در مراســم امضای این تفاهم نامه که علیرضا صادقی 
معاون بانکداری جامع، بیژن مقدم بیرانوند معاون امور شعب و بازاریابی تهران و 
محمد رضا عبدالملکی رئیس اداره کل حوزه مدیریت بانک ملی ایران و تعدادی 
از مدیران ارشــد گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس حضور داشتند، گفت: 
بانک ملی ایران بر اســاس اســتراتژی جدیدی که در پیش گرفته است قصد 
دارد به صورت گســترده در بازار انرژی حضور یابد.وی افزود: این بانک در سه 
پروژه بزرگ مخزن شهید مهدوی، پروژه توسعه میدان آزادگان و پروژه شهید  
ســلیمانی حضور یافته است و آمادگی دارد تا این حضور را در بخش سرمایه 

گذاری و تامین مالی بخش انرژی تقویت کند.

بیمهتعاون،همراهکودکانونوجوانان
شــرکت بیمه تعاون در راستای توسعه فرهنگ بیمه و لزوم آگاهی خانواده ها 
و فرزنــدان آنها، فعالیت هایی را انجــام داده که در این مطلب به آن پرداخته 
می شود.به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون، شرکت بیمه تعاون در راستای 
توسعه فرهنگ بیمه و لزوم آگاهی خانواده ها و فرزندان آنها، فعالیت هایی را 
انجام داده است که بنا داریم در این مطلب آن را تشریح کنیم.این شرکت ۱۴ 
سری کتاب کودک با نام »سرزمین نخودی ها« منتشر کرد که ضمن آموزش 
انواع بیمه ها به شکل داستانی و مصور برای کودکان، خانواده ها را نیز با تمامی 
خدمات بیمه ای به تفصیل آشنا می کند.این اقدام شرکت بیمه تعاون منطبق 
بر سند چشم انداز صنعت بیمه و در مسیر توسعه فرهنگ بیمه در میان جامعه 
بوده و نکته این اقدام فرهنگی، مورد تایید واقع شــدن این کتابها و اخذ رتبه 
مناسب به لحاظ محتوایی و موضوعی از سوی سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی و درج در سامانه کنترل کیفیت منابع آموزشی و تربیتی مکتوب برای 
عرضه در مراکز آموزشی کودکان در مقطع ابتدایی است.بیمه تعاون همچنین 
در راستای مســئولیت اجتماعی و ایجاد انگیزه فعالیت  در دوران خانه نشینی 
کودکان و نوجوانان، حامی جشــنواره فرهنگی هنری »فرفره؛ کودکان و دوران 

کرونایی« شد.

کاهشمنابعبانکیدرگیربخش
کشاورزیباکمکتأمینمالیزنجیرهای

قائم مقام بانک مرکزی گفت: بدون استفاده از تامین مالی زنجیره ای 
باید آمار بسیار باالیی از منابع بانک ها را به طور مستقیم برای بخش 
کشاورزی درگیر می کردیم.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
تســنیم، اصغر ابوالحســنی قائم مقام بانک مرکزی در مراسم آیین 
رونمایی از نقشــه راه تامین مالی زنجیره ای در بخش کشــاورزی با 
تاکید بر کشاورزی قراردادی، گفت: در موضوع تامین مالی زنجیره ای 
دو موضوع مهم وجود دارد؛ نخســت میزانــی که تامین مالی در هر 
رشته ای صورت می گیرد، مهم است و دوم اینکه تامین مالی به هدف 
مورد نظر اصابت کند که این  موضوع اثریخشی را هم باال می برد.وی 
افزود: هدف ما این بود که کمتر از یکســال از شــروع فعالیت دولت 
سیزدهم از طرح  تامین مالی زنجیره ای کشاورزی قراردادی رونمایی 
کنیم که خوشــبختانه امروز محقق شد.ابوالحسنی تصریح کرد: اگر 
چنین روشی وجود نداشت و شیوه نامه های آن را تدوین نمی کردیم، 
باید آمار بسیار باالیی از منابع بانک ها را به طور مستقیم برای بخش 
کشاورزی درگیر می کردیم.وی با تاکید بر اینکه تامین مالی زنجیره ای 
بخش کشاورزی به طور قطع باعث رشد تولید و افزایش اشغال خواهد 
شــد، گفت: در کنار این مسائل اگر صنعتی کردن و دانش افزایی را 
هم داشته باشیم، شعار سال یعنی تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین 
را محقق خواهیم ساخت و می توانیم صنعتی کردن کشاورزی را نیز 

نهادینه کنیم.

 بهبود اشــتغال روســتایی با اجرای تأمین مالی زنجیره ای  
کشاورزی

به گزارش تســنیم، حمید آذرمند مدیــر اداره تامین مالی زنجیره 
تولید بانک مرکزی نیز گفت: با اجرای روش تأمین مالی کشــاورزی 
قراردادی شاهد بهبود اشتغال روستایی، بهبود امنیت غذایی کشور، 
افزایــش کارآیی تخصیص منابع و کاهش فشــار بر ترازنامه بانک ها 
در حوزه تأمین مالی کشــاورزی و اشتغال روستایی خواهیم بود.وی 
افزود: برای حل مســئله بحث تامیــن مالی زنجیره ای به عنوان یک 
سیاست نوین در جهت ارتقای روش های تأمین مالی در دستور کار 
بانک مرکزی و شبکه بانکی قرار گرفت. در این زمینه به طور خاص 
کشــاورزی قراردادی و تأمین مالی آن که بررسی تجربه های جهانی 
نشــان می دهد که روشــی کارآمد هم در حوزه کشاورزی و هم در 
حوزه تأمین مالی اســت، در دستور کار قرار گرفت.مدیر اداره تامین 
مالی زنجیره تولید بانک مرکزی اظهار داشــت: با همکاری بانک ها 
و وزارتخانه هــای تخصصی به ویژه وزارت جهاد کشــاورزی و وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شیوه نامه تأمین مالی کشاورزی قراردادی 
تهیه و تدوین و به شبکه بانکی کشور ابالغ شد. وی گفت: امید است 
با اجرای روش تأمین مالی کشاورزی قراردادی شاهد بهبود اشتغال 
روستایی، بهبود امنیت غذایی کشور، افزایش کارآیی تخصیص منابع 
و کاهش فشــار بر ترازنامه بانک ها در حوزه تأمین مالی کشاورزی و 
اشتغال روستایی باشیم.براساس این گزارش، »کشاورزی قراردادی« 
روشی از تولید اســت که از طریق آن، تولیدکننده )اعم از اشخاص 
حقیقی یا حقوقی که به صورت مســتقیم یا از طریق تشکل تولیدی 
معین، بر اساس قرارداد با مجری طرح، به تولید محصول می پردازند( 
از طریق عقد قرارداد با یک مجری طرح، نسبت به تولید محصوالت 
کشاورزی اقدام می کند.تأمین مالی در کشاورزی قراردادی مشتمل 
بر تأمین مالی تولیدکنندگان برای کشــت و تهیه نهاده های تولید، 
تأمین مالی مجری با هدف تکمیل زنجیره ارزش، خرید نهاده ها، مواد 
اولیه، ماشین آالت و اقدامات توسعه ای و تأمین مالی در راستای ارایه 
خدمات آموزشی، فنی، توسعه ای، دانش بنیان و تحقیقاتی برای ایجاد 

ارزش افزوده در طرح خواهد بود.

عامل اصلی عدم بازگشایی نماد سرخابی ها چیست؟
در حالی که حدود پنج ماه از پایان پذیره نویســی ســرخابی ها 
گذشــته و وعده های زیــادی در مورد زمان بازگشــایی نماد دو 
باشــگاه از سوی سازمان خصوصی ســازی داده شده، این اتفاق 
هنوز رخ نداده و رئیس ســازمان بورس در آخرین اظهارنظر خود 
اعالم کرد دو باشــگاه استقالل و پرســپولیس باید اطالعاتی که 
فرابورس می خواهد را افشــا کنند.مجید عشــقی در گفت وگو با 
ایسنا، به این سوال که آیا دلیل عدم بازگشایی نمادهای استقالل 
و پرسپولیس عدم افشای قراردادهای این دو تیم است، پاسخ داد: 
یک موضوع افشــای قراردادها و موضوع دیگر  برگزاری مجامع 
فوق العاده برای اصالح اساســنامه اســت. اگر این اتفاق رخ دهد 

نمادها بازگشایی خواهد شد.

وی ادامه داد: دو تیم استقالل و پرسپولیس باید اطالعاتی 
که فرابورس می خواهد را حتما افشا کنند.

بر اســاس این گزارش، پذیره نویســی تعداد یک میلیارد و ۲۳۶ 
میلیون و ۹۹ هزار و ۶۵۶  ســهم از سهام جدید شرکت فرهنگی 
ورزشی استقالل ایران )سهامی عام( در نماد معامالتی )استقاللح 
۱( و تعداد یک میلیارد و ۳۴ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۵۶۷ ســهم 
از سهام جدید شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس )سهامی عام( 
در نماد معامالتی )پرسپولیســح ۱( ناشــی از سلب حق تقدم به 
روش ثبت ســفارش در تابلو نارنجی بازار پایه فرابورس ایران، از 

۱۵ اسفندماه آغاز شده بود سرانجام در ۲۸ اسفند به پایان رسید.
طبق آمار در پذیره نویســی پرسپولیس ۳۲۰ هزار نفر مشارکت 
کردند. ۲۶۱ میلیارد تومان از سهام این باشگاه توسط حقوقی ها 
و بیش از ۸۸ میلیارد تومان نیز توسط حقیقی ها خریداری شد. 
همچنین ۲۸۶ هزار نفر در پذیره نویسی استقالل شرکت کردند 
که ۲۸۰ میلیارد تومان از ســهام این باشگاه توسط حقوقی ها و 

۷۹ میلیارد تومان توسط حقیقی ها خریداری شد.

قراردادها هنوز افشا نشده است!؟
تاکنون از سوی ســازمان خصوصی ســازی وعده های مختلفی 
درمورد زمان بازگشــایی نماد دو باشــگاه داده شد که هیچکدام 
اجرایی نشد. بر این اساس چندی پیش حسین قربانزاده، رئیس 
سازمان خصوصی سازی با تاکید بر اینکه استقالل و پرسپولیس 
باید متن قراردادهای خود را افشــا کنند به ایسنا اعالم کرده بود 
که از زمان بورسی شــدن، این دو باشگاه حتما باید رویدادهای 
عمــده مالی خود را در ســایت کدال بورس افشــا و متن کامل 
همه قراردادها را عالوه بر تنظیم گران تخصصی مانند ســازمان 
لیگ و ... به شــرکت فرابورس و ســازمان خصوصی سازی ارائه 
کنند.پیگیری های ایســنا از شرکت فرابورس در مورد علت عدم 
بازگشایی نماد دو تیم مذکور به نتیجه نرسید، اما به نظر می رسد 

مشکل افشای قرارداد توسط دو باشگاه همچنان پابرجاست.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: بر اســاس توافق انجام 
شده مبالغ وصول شده از محل بدهی دولت به بانک مرکزی 
مرتبا به صندوق ملی مســکن واریز می شــود که در سال 
۱۴۰۰ میزان وصولی حدود سه هزار میلیارد تومان است.به 
گزارش ایلنا، علی صالح آبادی در تشریح نشست کمیسیون 
اقتصادی در خصوص بررســی آخرین وضعیت تامین مالی 
تولید مسکن در اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن 
با حضور وزیر راه و شهرســازی و رئیس ســازمان برنامه و 
بودجــه، گفت: خط اعتباری وجود دارد که متعلق به حدود 

۱۲ ســال قبل بوده و به منظور احداث مســکن مهر اعطاء 
شده اســت، طبق قانون جهش تولید مسکن مقرر شده تا 
این بدهی به بدهی دولــت به بانک مرکزی تبدیل و منابع 
حاصل از برگشت طرح مسکن مهر به صندوق ملی مسکن 
واریز و صرف اهداف مقرر شــود.رئیس کل بانک مرکزی با 
اشاره به اینکه مکاتبات بین سازمان برنامه و بودجه و بانک 
مرکزی صورت گرفته اســت تا به دو شکل بدهی مربوط به 
خط اعتباری مسکن مهر وصول شود، اظهار داشت: یکی از 
روش های مطرح شــده این است که خط اعتباری ۵۰ هزار 

میلیارد تومانی مذکور به صورت یکجا به بدهی دولت تبدیل 
یا اینکه به صورت اقســاطی و به مرور این اتفاق رخ دهد، بر 
اساس تفاهم انجام شده بین بانک مرکزی و سازمان برنامه 
و بودجه مقرر شــده است تا به مرور تبدیل به بدهی دولت 
نسبت به بانک مرکزی تبدیل و مبلغ وصول شده نیز مرتبا 
و به محض وصول به صندوق ملی مســکن واریز شود.وی با 
تاکید بر اینکه بر اساس توافق انجام شده مبالغ وصول شده 
از محل بدهی دولت به بانک مرکزی مرتبا به صندوق ملی 
مسکن واریز می شود که در سال ۱۴۰۰ میزان وصولی حدود 

سه هزار میلیارد تومان اســت، تصریح کرد: تا سال ۱۴۱۵ 
مبلغ بدهی ۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی 

وصول می شود.

صالح آبادی:

سههزارمیلیاردتومانبهصندوقملیمسکنواریزمیشود
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گزیده خبر

ایمن الظواهری دست راسِت بن الدن که بود 
و چه کرد؟

در ماه مه ۲۰۱۱ پس از ترور بن الدن 
رهبر القاعده از ســوی آمریکا، ایمن 
الظواهری رسما رهبر القاعده شد. در 
دهه های اخیر از وی بیشتر به عنوان 
دست راست بن الدن و همچنین مغز 
متفکر القاعده یاد می شد.خبرگزاری 
مهر، گروه بین الملل: جو بایدن رئیس 

جمهور آمریکا شــامگاه دوشنبه از کشته شدن ایمن الظواهری رهبر القاعده در 
جریان یک حمله هوایی در کابل خبر داد.الظواهری در روز ۳۱ جوالی گذشته 
در هنگام این حمله در منزلش حضور داشت، اما کشته شدن وی با واکنش منفی 
طالبان مواجه شــده و آنها این عملیات هوایی آمریکا را محکوم کردند.بایدن در 
ســخنان خود ضمن اعالم خبر کشته شدن ایمن الظواهری مدعی شد که این 
حمله به خانواده الظواهری آسیبی وارد نیامده و هیچ فرد غیرنظامی کشته نشده 
است.منابع آمریکایی اعالم کردند که ســرویس های جاسوسی آمریکا در سال 
۲۰۲۲ مکان محل زندگی رهبر القاعده را شناسایی کرده بودند و در نهایت پس 

از مدتی عملیات حذف فیزیکی وی را اجرایی کردند.

ایمن الظواهری که بود و چه کرد؟
ایمــن محمد ربیع الظواهــری در ۱۹ ژوئن ســال ۱۹۵۱ در منطقه الجیزه در 
پایتخت مصر، قاهره چشم به جهان گشود.خانواده وی از طبقه متوسط بودند که 
در بین آنها پزشک و عالم دینی بسیار دیده می شد. پدربزرگ ایمن ظواهری امام 
دانشگاه اســالمی االزهر بود و پدرش دکتر داروساز و استاد دانشگاه قاهره بود.

وی در سن پایین به جنبش اخوان المسلمین مصر پیوست و برای نخستین بار 
در ۱۵ ســالگی به اتهام وابستگی به این جنبش بازداشت شد.بعدها از دانشکده 
پزشکی عین الشمس مصر در رشته پزشکی و تخصص جراحی فارغ التحصیل 
شد و فعالیت های پزشکی خود را در مصر آغاز کرد.الظواهری در سال ۱۹۷۳ به 
همراه هم فکرانش گروه جهاد اســالمی را در مصر تأسیس کرد. در پی ترور انور 
ســادات، رئیس جمهوری اسبق مصر به دست پیروان این گروه در سال ۱۹۸۱، 
ایمن ظواهری به همراه صدها تن دیگر به زندان افتاد.وی در سال ۱۹۸۵ از شهر 
جده عربستان به افغانستان سفر کرد تا در بین گروههای جهادی افغانستان به 

مبارزه مشغول شود.

دسِت راسِت بن الدن
بعدها به عنوان پزشک در بیمارستان هالل احمر کویت در شهر پیشاور پاکستان 
مشــغول به ارائه خدمات پزشکی شد. در ســال ۱۹۸۶ روابط نزدیکی با اسامه 
بــن الدن برقرار کرد که این روابط در نهایت موجب تأســیس گروه القاعده در 
فوریه ۱۹۸۹ از ســوی بن الدن و الظواهری شد.در ســال ۱۹۹۳ الظواهری به 
رهبری جهاد اسالمی مصر انتخاب شد و به مبارزه ای جدی برای سرنگون کردن 
حکومت این کشــور دست زد. آمریکا در سال ۱۹۹۷ ظواهری را مسئول کشتار 
توریست های غربی در لوکسور مصر معرفی کرد. دو سال بعد یک دادگاه نظامی 
در مصــر به صورت غیابی الظواهری را به مرگ محکــوم کرد.در روز ۱۰ اکتبر 
۲۰۰۱ پس از حمالت ۱۱ ســپتامبر، نام ایمن الظواهری در بین فهرســت ۲۲ 
تروریست خطرناک تحت پیگرد اف بی آی اعالم شد، فهرستی که از سوی جورج 
بوش رئیس جمهور وقت آمریکا اعالم شد.در نوامبر همین سال حکومت طالبان 
در افغانستان اعالم کرد که به ایمن الظواهری و همچنین اسامه بن الدن به طور 

رسمی تابعیت افغانی را ارائه خواهد کرد.

رهبری القاعده
در ماه مه ۲۰۱۱ پس از ترور اسامه بن الدن رهبر القاعده از سوی آمریکا، ایمن 
الظواهری رســماً رهبر جدید القاعده شد. نقش برجسته وی در هدایت القاعده 
باعث شــد تا که دولت آمریکا برای دستگیری او ۲۵ میلیون دالر جایزه تعیین 
کند.در دهه های اخیر از وی بیشــتر به عنوان دست راست بن الدن و همچنین 

مغز متفکر القاعده یاد می شد.

چین:
 آمریکا باید سیاست غلط »فشار حداکثری« 

علیه ایران را اصالح کند
تهران- ایرنــا - ســخنگوی وزارت امورخارجه چین در 
تازه ترین نشســت خبری خود در واکنش به فرصت تازه 
ایران به آمریکا برای نشــان دادن حســن نیت در روند 
مذاکرات هســته ای گفت: آمریکا باعث ایجاد بحران در 
موضوع هسته ای ایران شده و باید سیاست غلط »فشار 

حداکثری« علیه ایران را بطور کامل اصالح کند.به گزارش روز دوشــنبه ایرنا از 
تارنمای رســمی وزارت امورخارجه چین، »ژائو لیجیان« سخنگوی وزارت امور 
خارجه چین در پاســخ خبرنگار شــبکه فونیکس چین درخصوص  فرصت تازه 
آیران به آمریکا برای نشــان دادن حسن نیت در روند مذاکرات هسته ای گفت:  
گفت و گوها برای از سرگیری توافق برجام به مرحله حساس رسیده است. طرفین 
باید به تعهدات خود در مسیر گفت و گو پایبند باشند و تالش های دیپلماتیک 
برای رسیدن به اجماع درباره مسائل مهم )باقی مانده( را انجام دهند.وی در ادامه 
افزود آمریکا به عنوان کشــوری که آغازگر بحران سازی در برنامه هسته ای ایران 
بوده اســت باید به شکل کامل سیاست غلط فشار حداکثری علیه ایران را بطور 
کامل اصالح کند و به خواســت های مشروع و منطقی ایران توجه کند و در این 

صورت رواند مذاکرات برای دستیابی به نتیجه در آینده نزدیک هموار می شود.

پس از پلوسی
هیئت بلندپایه انگلیسی برای سفر به تایوان 

آماده می شود
روزنامه »گاردین« گزارش داد که اعضای کمیته روابط 
خارجی مجلس عوام انگلیس، علیرغم افزایش تنش در 
منطقه، قصد دارند اواخر امسال از تایوان بازدید کنند.به 
گزارش ایسنا، روزنامه گاردین نوشت، این سفر که قرار 
است اواخر نوامبر یا اوایل دسامبر انجام شود، ابتدا برای 
اوایل سال جاری برنامه ریزی شده بود، اما به دلیل ابتالی یکی از اعضای هیئت 
به ویروس کرونا به تعویق افتاد.همچنین گاردین اعالم کرد که هدف سفر هیات 
مذکور نشان دادن حمایت انگلیس از تایوان مقابل چین است.این خبر در حالی 
منتشر می شود که روابط بین انگلیس و چین همچنان رو به وخامت است.هفته 
گذشــته، لیز تراس و ریشی ســوناک، دو تن از نامزدهای محافظه کار انگلیس، 
مواضع ســخت خود را در قبال چین به صراحت اعالم کردند.ســفیر چین در 
انگلیس برخی سیاستمداران انگلیسی را به ترویج مغالطه ای که »تهدید چین« 

نامیده می شود، متهم کرد.

بلینکن: 
طالبان با پناه دادن به الظواهری، توافق دوحه 

را نقض کردند
وزیــر امور خارجــه آمریکا گفت که طالبــان با میزبانی و پنــاه دادن به ایمن 
الظواهری، رهبر القاعده توافقنامه دوحه را »به شــکل فاحش« نقض کردند.به 
گزارش ایســنا، به نقل از الحره، آنتونی بیلنکــن، وزیر امور خارجه آمریکا امروز 
سه شنبه در پی بیانیه طالبان افغانستان در تایید حمله هوایی آمریکا به منطقه 
شیرپور در کابل اعالم کرد طالبان با میزبانی و پناه دادن به ایمن الظواهری، رهبر 

القاعده توافقنامه دوحه را »به شکل فاحش« نقض کردند.

نظرسنجی؛ شکست بایدن و هریس از ترامپ 
در انتخابات فرضی 2024

فرضی انتخابات ریاســت جمهوری ۲۰۲۴، جو بایدن و کاماال هریس معاون وی 
را پشــت ســر می گذارد.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، بر اساس 
نظرسنجی جدید هاروارد کپس-هریس که روز دوشنبه به طور انحصاری برای 
وبگاه خبری »هیل« منتشر شــد، دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در 
رقابت فرضی ریاســت جمهوری ۲۰۲۴ جو بایدن و کاماال هریس معاون وی را 
پشت سر می گذارد. این نظرسنجی نشان داد که اگر انتخابات ۲۰۲۴ امروز برگزار 
می شــد، ۴۵ درصد از پاسخ دهندگان در رقابت ترامپ با بایدن به رئیس جمهور 
سابق رای می دادند و ۴۱ درصد از ساکن فعلی کاخ سفید حمایت می کردند؛ در 
حالی که ۱۴ درصد مطمئن نبودند یا نمی دانســتند به چه کسی رای دهند.در 
تقابل فرضی ترامپ و هریس، برتری ترامپ هفت درصد بیشــتر بود. ۴۷ درصد 
گفتند که از ترامپ حمایت می کردند، در مقایسه با ۴۰ درصد برای هریس و ۱۳ 
درصد که مطمئن نبودند یا نمی دانســتند.»مارک پن« مدیر نظرسنجی مذکور 
در این خصوص توضیح داد که امروز بایدن در رقابت با ترامپ نامزد ضعیف تری 
نســبت به عملکرد خود در سال ۲۰۲۰ است. وی افزود: بایدن یک نامزد بسیار 
ضعیف دموکرات اســت و امروز در یک رقابت مجدد آرای مردمی را از دســت 
می دهــد. ترامپ با حمایت ۵۰ درصدی فاصله زیادی دارد و علیرغم اینکه همه 
مردم نامزدها را می شناسند، آرای بالتکلیف زیادی وجود دارد، زیرا عموم مردم 
نامزد جدیدی را در مقایسه با نامزدهای پیشین می خواهند. این نظرسنجی در 
حالی انجام می شود که میزان محبوبیت بایدن تقریباً در پایین ترین حد در دوره 
ریاست جمهوری او باقی مانده است. در نظرسنجی میزان محبوبیت او ۳۸ درصد 
بود که نسبت به یک ماه پیش بدون تغییر بود.بایدن و مقامات کاخ سفید بارها 
گفته اند که رئیس جمهور قصد دارد در صورت مســاعد بودن وضع سالمتی وی 
در ســال ۲۰۲۴ نامزد انتخابات شود. در همین حال، ترامپ به یک رقابت دیگر 
برای کاخ ســفید نزدیک تر شــده، اما برخی از قانون گذاران جمهوری خواه علناً 

پیشنهاد کرده اند.

گروسی:

 به دسترسی های متناسب با وسعت و عمق برنامه هسته ای ایران نیاز داریم
مدیــر کل آژانــس بین المللی انرژی اتمی در ســخنرانی در 
نشست کنفرانس عدم اشاعه سالح هسته ای از لزوم دسترسی 
بیشتر به تاسیسات ایران سخن گفت.به گزارش فارس، علیرغم 
همکاری های گسترده ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی، 
مدیر کل آژانس شــبانگاه دوشنبه به وقت تهران در نشست 
اعضای »ان پی تی« )عدم اشــاعه سالح هســته ای( از نیاز به 
دسترســی بیشتر به تاسیسات هســته ای ایران سخن گفت.

به گزارش خبرگزاری آلمانی »دی پی ای« »رافائل گروســی« 
در زمینه برنامه هســته ای ایران گفت: »ما به دسترسی هایی 
نیاز داریم که با عمق و وســعت برنامه هسته ای آنها متناسب 
باشد. تنها در آن صورت است که آژانس می تواند ضمانت های 
ضروری و معتبــری ارائه دهد مبنی بــر اینکه فعالیت ها در 

جمهوری اسالمی ایران در راستای اهداف صلح آمیز است.«
گروسی در حالی این این سخنان را بیان کرد که ایران تاکید 
می کند به عنوان یکی از امضاکنندگان پیمان منع گســترش 

ســالح های اتمی )ان پی تی( و عضــوی از آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، حق دستیابی به فناوری هسته ای را برای مقاصد 
صلح آمیز دارد.عالوه بر این، بازرسان آژانس بین المللی انرژی 
اتمی تاکنون بارها از تاسیسات هسته ای ایران بازدید کرده اند 
امــا هرگز مدرکی که نشــان دهد برنامه صلــح آمیز انرژی 
هســته ای ایران به سمت مقاصد نظامی انحراف داشته باشد، 
پیدا نکرده اند.ایران عالوه بر این در ســال ۲۰۱۵ به توافقی با 
کشــورهای موسوم به گروه ۱+۵ برای حل و فصل تنش ها بر 
سر برنامه هسته ای خود دست پیدا کرد. علی رغم اذعان آژانس 
بین المللی انرژی اتمی به پایبندی ایران به تمامی تعهداتش، 
دولت آمریکا در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ به صورت یکجانبه 
از این توافق خارج شد.از سوی دیگر، رژیم صهیونیستی تنها 
دارنده ســالح های هســته ای در منطقه غرب آسیا است و با 
حمایت های آمریکا برنامه تســلیحات هسته ای خودش را از 

نظارت های بین المللی دور نگاه داشته است.

وزیر خارجه آمریکا در توییتی عنوان 
کرد که واشــنگتن تا زمانی که ایران 
آماده بازگشــت به برجام نباشد، به 
اعمــال تحریم  ادامه خواهــد داد.به 
گزارش ا ایسنا، آنتونی بلینکن، وزیر 
خارجه آمریکا روز دوشــنبه پس از 
اعمال تحریم های جدید وزارت خزانه 
داری این کشور علیه ایران در توییتی 
نوشــت: »مــا تحریم هایــی را علیه 
نهادهایی که درحال مبادله نفت خام 
و محصوالت پتروشیمی ایران هستند، 
اعمال کردیم. تا زمانی که ایران آماده 
بازگشت به اجرای کامل تعهداتش در 
چارچوب بازگشــت متقابل به برجام 
شود، از اختیارات خود برای هدف قرار 
دادن صادرات این محصوالت استفاده 
خواهیــم کــرد.«وزارت خزانه داری 
آمریکا ساعاتی پیش با صدور بیانیه ای 
از اعمال تحریم علیه شش نهاد و یک 
نفتکش به بهانه ارتباط با »شــرکت 

تجــارت صنعت پتروشــیمی خلیج 
فارس« خبر داد.

اسامی شرکت ها و نفتکش تحریم شده 
بر اساس این بیانیه به شرح زیر است:
»شرکت بلوکاکتوس با زمینه فعالیت 
در تجهیزات سنگین و تجارت قطعات 
یدکی دســتگاه ها، مستقر در امارات، 
به بهانــه ارتباط با شــرکت صنایع 

پتروشیمی خلیج فارس
شــرکت »فرول کانیون«، مستقر در 
چین، به بهانه ارتباط با شرکت صنایع 

پتروشیمی خلیج فارس
شــرکت کشــتی رانی گلدون واریر، 
مستقر در چین، ذیل فرمان اجرایی 

شماره ۱۳۸۴۶
شرکت مدیریت کشتی رانی پایونیر، 
مســتقر در ســنگاپور، ذیل فرمان 

اجرایی شماره ۱۳۸۴۶
شرکت تجارت زنفر، مستقر در مالزی، 
به بهانــه ارتباط با شــرکت صنایع 

پتروشیمی خلیج فارس
شــرکت تجارت بین المللی شکوفی، 

مســتقر در چین، به بهانه ارتباط با 
شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج 

فارس
نفت کش گلوری هاروســت، با پرچم 
پاناما به بهانه ارتباط با شرکت گلدن 

واریر«
برایان نلسون، معاون وزیر خزانه داری 
آمریکا در امور تروریســم و اطالعات 
مالــی روز دوشــنبه بــا اشــاره به 
تحریم هــای جدید این کشــور علیه 
ایران در بیانیه ای نوشت: ایاالت متحده 
به دنبال کردن مسیر دیپلماسی جهت 
رسیدن به بازگشت متقبال به اجرای 
کامــل برنامه جامع اقدام مشــترک 
)برجام( ادامه خواهــد داد.وی ادامه 
داد: تا زمانی که ایران آماده بازگشت 
به اجرای کامل تعهداتش باشد، ما به 
اعمال تحریم علیه فروش غیر قانونی 
نفت خام و محصوالت پتروشــیمی 

ایران ادامه خواهیم داد.

بلینکن:
 از تحریم برای هدف قراردادن صادرات ایران استفاده خواهیم کرد

نماینــدگان ایاالت متحــده، فرانســه و انگلیس در 
کنفرانس بازبینی پیمان منع گســترش سالح اتمی 
)ان پی تی( درباره برنامه هسته ای ایران بیانیه صادر 
کردند.به گــزارش فارس، ایاالت متحده، فرانســه و 
انگلیس برای دهمیــن کنفرانس بازبینی پیمان منع 
گسترش سالح های هسته ای )ان پی تی(، در خصوص 

برنامه هسته ای ایران بیانیه صادر کردند.
طبق این گزارش، دو عضو برجام و ایاالت متحده که 
به صورت یکجانبه این توافق هســته ای را ترک کرده 
است،  بار دیگر ادعاهای تکراری علیه برنامه هسته ای 
را تکــرار کردند و گفتند که موضع آن ها این اســت 
که جمهوری اسالمی ایران نباید به توانمندی ساخت 
سالح هسته ای دســت پیدا کند.این ادعای تکراری 
در حالی مدام تکرار می شــود که مقام های جمهوری 
اسالمی بارها تأکید کرده اند که به دنبال ساخت سالح 
هسته ای نیســتند و برنامه  هسته ای کاماًل صلح آمیز 
دارند.در این بیانیه که روز گذشــته )دوشنبه( منتشر 
شــده، آمده است که پیمان منع گسترش سالح های 
هسته ای خطر جنگ مخرب اتمی را کاهش داده است 
و کاهش بیشتر این خطر باید اولویت تمام کشورهای 
عضــو ان پی تی و این کنفرانــس بازبینی ان پی تی 
باشد.نمایندگان آمریکا، فرانسه و انگلیس با تأکید بر 
این که ایران هرگز نباید به ســالح اتمی دست پیدا 
کند، ادامه دادند: »ما به رســیدگی به بحران اشــاعه 
منطقه ای در هرجایی که رخ دهد، متعهد هســتیم«.

سه کشــور غربی بار دیگر توپ تعویق در ازسرگیری 

مذاکرات رفع تحریمــی را به زمین ایران انداختند و 
ابراز تأسف کردند که علی رغم تالش های دیپلماتیک 
فشــرده، ایران هنوز از فرصت احیــای اجرای کامل 
برجام استفاده نکرده استو از ایران درخواست کردند 
تا، »به اجرای کامل برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای 
امنیت ســازمان ملل بازگرد و فــوراً با آژانس در رفع 
ســؤاالت مرتبط با مواد و فعالیت های هسته ای اعالم 
نشــده احتمالی طبق توافقات پادمانی مورد نیاز ان 
پــی تی همکاری کند«.در این بیانیه در این خصوص 
آمده است: »»سالح های هسته ای تا زمانی که وجود 
دارنــد، باید در خدمت اهــداف دفاعی، جلوگیری از 
تجاوز و جلوگیری از جنگ باشــند. ما کسانی را که 
از تسلیحات هسته ای برای اجبار نظامی، ارعاب و باج 
خواهی استفاده می کنند یا تهدید به استفاده از آن ها 
می کننــد، محکوم می کنیم. چنیــن اقداماتی عمیقاً 
خطرناک و مغایر با اهداف NPT و منشــور ســازمان 

ملل اســت«.در بخش پایانی این بیانیه بدون اشــاره 
به رژیم صهیونیستی که حاضر به پیوستن به پیمان 
منع گسترش ســالح های هسته ای نشده است، آمده 
اســت همه طرف های NPT، کشورهای دارای سالح 
هسته ای یا کشــورهای فاقد سالح هسته ای، وظیفه 
دارند رفتار مسئوالنه و خویشتن داری را برای پیشبرد 
هر ســه رکن این معاهده نشان دهند و ترویج کنند: 
خلع ســالح، عدم اشاعه و استفاده صلح آمیز از انرژی 
هســته ای، علم، و فناوری.ایــن بیانیه  در حالی صادر 
شده اســت که علیرغم همکاری های گسترده ایران 
با آژانــس بین المللی انرژی اتمــی، مدیر کل آژانس 
شــبانگاه دوشــنبه به وقت تهران در نشست اعضای 
»ان پی تی« )عدم اشــاعه سالح هســته ای( از نیاز به 
دسترسی بیشــتر به تاسیسات هسته ای ایران سخن 
گفت.»رافائل گروسی« در زمینه برنامه هسته ای ایران 
گفت: »ما به دسترســی هایی نیــاز داریم که با عمق 
و وســعت برنامه هسته ای آنها متناســب باشد. تنها 
در آن صورت اســت که آژانس می تواند ضمانت های 
ضروری و معتبری ارائه دهد مبنی بر اینکه فعالیت ها 
در جمهــوری اســالمی ایــران در راســتای اهداف 
صلح آمیز است.«شگروسی در حالی این این سخنان 
را بیــان کرد که ایران تاکید می کند به عنوان یکی از 
امضاکنندگان پیمان منع گســترش سالح های اتمی 
)ان پی تی( و عضوی از آژانس بین المللی انرژی اتمی، 
حق دستیابی به فناوری هسته ای را برای مقاصد صلح 

آمیز دارد.

 درباره برنامه هسته ای ایران

صدور بیانیه آمریکا، فرانسه و انگلیس

رئیس جمهوری روســیه در نامه ای به شرکت کنندگان کنفرانســی درباره پیمان عدم اشاعه هسته ای )ان پی تی( گفت که هیچ برنده ای 
در جنگ هســته ای وجود ندارد و هرگز نباید چنین جنگی آغاز شــود.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهوری روســیه دوشنبه در نامه خود تاکید کرد: ما بر مبنای این واقعیت حرکت می کنیم که در جنگ هسته ای هیچ برنده ای 
وجود ندارد و هرگز نباید آن را آغاز کرد و از امنیت برابر و غیرقابل تقســیم برای همه اعضای جامعه جهانی دفاع می کنیم.او همچنین 
تاکید کرد: روســیه به  عنوان یکی از طرف های معاهده ان پی تی و یکی از ضامن های آن، پیوســته به این معاهده پایبند بوده و به تعهدات خود در توافق های دوجانبه با ایاالت 
متحده در زمینه کاهش و محدود کردن تسلیحات مربوطه کاماًل عمل کرده است. روسیه امیدوار است این کنفرانس کمک قابل توجهی به تقویت رژیم عدم اشاعه هسته ای 
برای تضمین صلح، امنیت و ثبات در جهان کند.به گزارش رویترز، به نظر می رسد سخنان او در مجمع ان پی تی که با گذشت پنج ماه از آغاز جنگ در اوکراین مطرح می شود، 
با هدف اطمینان بخشی و نشان دادن روسیه به عنوان یک قدرت هسته ای مسئول است. این صحبت ها با اظهارات قبلی پوتین و دیگر سیاستمداران روسی که در غرب به عنوان 
تهدیدات هسته ای ضمنی تفسیر شده بود، در تضاد بودند.در همین حال خبرگزاری تاس گزارش داد که پوتین دوشنبه در نشستی با نمایندگان صنعت فلزات گفت، تحریم های 
ضد روسیه بازتاب واقعیت های سیاست  و اقتصاد جهانی نیست.پوتین گفت: قباًل گفته ام که این تصمیمات توسط کشورهای غربی به خاطر منافع سیاسی گرفته شده است؛ 

تصمیمات فعلی و فرصت طلبانه که واقعیت ها را نه در سیاست جهانی و نه در اقتصاد جهانی منعکس نمی کنند.

در بحبوحه سفر جنجالی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان و هشدارهای پکن، وزارت دفاع این جزیره گفت که برای دفاع 
از خود در مقابل چین مصمم است.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، در روزهای اخیر گمانه زنی های زیادی درباره سفر 
»نانسی پلوسی« رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان و هشدارهای جدی مقام های چین درباره احتمال تقابل نظامی مطرح 
شده است و با این حال پلوسی گفته که امروز عصر وارد تایوان می شود.بنا بر گزارش خبرگزاری فرانسه، علی رغم هشدارهای پی 
در پی چین، وزارت دفاع تایوان روز )سه شنبه( در بیانیه ای خطاب به چین اعالم کرد: »تایوان برای دفاع از خود در مقابل تهدیدات 

چین مصمم است«.رســانه های تایوان روز گذشته )دوشنبه( گزارش کردند که پلوسی امروز بعد از ظهر علی رغم هشدارهای چین وارد تایوان می شود و احتماالً یک 
روز را نیز در هتل های این شهر می گذراند.به دنبال انتشار این خبر، منابع خبری شامگاه دوشنبه از پرواز ۱۸ فروند هواپیمای نظامی چین به منطقه شناسایی هوایی 
تایوان خبر دادند.به گزارش منابع خبری به نقل از وزارت دفاع تایوان، ۱۸ فروند هواپیمای نظامی چین از جمله انواع بمب افکن و هواپیمای تجسسی، ضد زیر دریایی 
و جنگنده های »جی-۱۶« وارد منطقه شناسایی  هوایی در جنوب غربی جزیره تایوان شدند.هشدارهای چین به قدری جدی بوده که نگرانی مقام های آمریکایی را 
نیز به همراه داشته است به طوریکه، وزیر خارجه آمریکا و سخنگوی کاخ سفید با درخواست از چین برای عدم تنش زایی در صورت سفر رئیس مجلس نمایندگان 
آمریکا به تایوان، مدعی شدند که رفتارهای عصبی مقامات پکن بی مورد است.طبق این گزارش، در صورت حضور پلوسی در تایوان، این اولین توقف یک رئیس مجلس 

نمایندگان آمریکا در ۲۵ سال گذشته در این جزیره است و در زمانی انجام می شود که روابط ایاالت متحده و چین در سطح پایینی قرار دارد.

پوتین:

جدال چین و تایوان باال گرفتجنگ هسته ای برنده ندارد
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اخیرا یک اســتارت آپ ایده ای را مطرح کرده اســت و اظهار کرده 
می توان یک محصول شبه گوشت را از زیست توده های چوبی تولید 
کرد.به گزارش ایســنا و به نقل از آی او، شاید بتوان تصور کرد که 
افراد در آینده برای تهیه ســس بولونیز به جای استفاده از گوشت 
چرخ کرده، از خاک اره، بقایای چوب و بوته های جنگلی اســتفاده 
کنند. ســس بولونز یک ســس بر پایه گوشت در غذاهای ایتالیایی 
 NoA اســت که خاستگاه آن شهر بولونیا اســت.هدف استارت آپ
Biosciences، حل مشــکالت در زنجیره غذایی با تبدیل زیست توده 
چوب به غذا است. راه حل آنها نه یک ماده تشکیل دهنده، بلکه یک 
محصول کامل است که می توان از آن در انواع مختلفی از غذاها اعم 

از برگر، سس پاستا، روی پیتزا یا در یک پیراشکی استفاده کرد.
»کوئن ونتینک«)Koen Wentink( با اشــاره به بنیانگذار فرانســوی 
این استارت آپ به نام »ژیل آمسالم«)Gilles Amsallem( اظهار کرد: 
NoA در زبان فرانســوی به معنای هیچ حیوانی)no animal( است.
سایت آی او گفتگویی با ونتینک یکی از بنیانگذاران و مدیرعامل این 
اســتارت آپ انجام داده است و در این خبر بیشتر درباره استارت آپ 
گفته است.اگر از زیست توده چوبی به عنوان ماده پایه استفاده کنیم 
می توانیــم به تولید قارچ در گام بعدی نیز فکر کنیم. آنها همچنین 
در طبیعت روی چوب رشــد می کنند و کارشناسان آشپزی همگی 
موافقند که محصوالت مبتنی بر قارچ به طور کلی طعم خوشمزه ای 
دارند.بنابراین شما در حال تبدیل زیست توده چوبی به یک محصول 

شبه گوشت هستید. چطور این کار را انجام می دهید؟

 تولید همبرگر با استفاده 
از خاک اره!

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

زمین خوردن دوچرخه سوار انگلیسی در بازی های کشورهای مشترک المنافع با انگلیس

ورزشی

تخت گاز

 91 FF فارادی فیوچر
برای تولید به بیش 
از 200 میلیون دالر 

سرمایه نیاز دارد
فارادی فیوچر می گوید برای آغاز تولید خودروی پرحاشیه 
FF 91 به بیش از ۲۰۰ میلیون دالر ســرمایه نیاز دارد. بنا 
به گزارش رویترز و به نقل از carscoops، این شرکت اظهار 
می دارد برای آغاز فعالیت های تولید FF 91 تا پایان ســال 
جاری میالدی به این مبلغ نیاز دارد. این در حالی است که 
کارســتن بریتفلد مدیر اجرایی فارادی فیوچر اخیراً اظهار 
داشــته باشد این شرکت ســرمایه الزم برای شروع تولید 
FF 91 را در اختیار دارد.اگرچه بیش از ۵ ســال از معرفی 
اولیه فارادی فیوچر FF 91 به عنوان یک کانسپت می گذرد 
اما نســخه نهایی و تولید آن چند ماه پیش رونمایی شد. 
تقریباً در همان زمان گفته شــد فارادی فیوچر تنها ۴۰1 
پیش ســفارش برای این خودروی الکتریکــی را دریافت 
کرده و موضوع جالب اینکه تمامی این ســفارش ها کاماًل 
قابل برگشت و قابل لغو بوده اند. این موضوع اندکی پس از 
آن فاش شد که استارت آپ موردبحث مجبور شد اعتراف 
کنــد 1۴ هزار رزرو برای FF 91 دریافت نکرده و بجای آن 
1۴ هزار ابراز عالقه بدون پرداخت مبلغ را داشــته اســت. 
هنــوز قیمت نهایی FF 91 اعالم نشــده اما انتظار می رود 
قیمت این خودرو در آمریکا از باالی ۲۰۰ هزار دالر شروع 
شود.تنها نبود پیش سفارش نیست که آینده فارادی فیوچر 
را نگران کننده نشــان می دهد زیرا در سه ماهه منتهی به 
۳1 مارس ۲۰۲۲، این شرکت اظهار داشت ضرر عملیاتی 
1۴9 میلیون دالری را تجربه کرده که نســبت به ضرر 19 
میلیون دالری مدت مشابه سال قبل افزایش قابل توجهی 
را تجربه می کند. این شــرکت همچنین گفته است ارزش 
دارایی هایش در ۳1 مارس سال جاری به ۷۰۶ میلیون دالر 
و ۲۷۶ میلیون دالر به صورت نقدی رســیده است. فارادی 
فیوچر هنوز گزارش مالی سه ماهه دوم خود را منتشر نکرده 
و باید منتظر ماند و دید آینده این شــرکت به کجا خواهد 
رســید. یکی از اصلی ترین رقبای فارادی فیوچر شــرکت 

لوسید است.

ویلموتس 32 میلیارد تومان دیگر روی 
دست فوتبال ایران گذاشت!

مدیر امور حقوقی فدراســیون فوتبال می گوید این فدراســیون به خاطر قرارداد مارک 
ویلموتس ۳۲ میلیارد تومان به سازمان امور مالیاتی بدهکار است.به گزارش ایسنا، آرش 
فرهادی، مدیر امور حقوقی فدراســیون فوتبال در خصوص موضوعات مطرح شــده درباره هزینه های پرونده مارک ویلموتس 
گفت: مهم ترین اثر این قرارداد در صورت های مالی و ترازنامه فدراسیون فوتبال می باشد که باعث زیان ده شدن فدراسیون و 
بحرانی شدن شرایط مالی مجموعه فوتبال شده است.آرش فرهادی تصریح کرد: عالوه بر حکم صادره برای آقای ویلموتس، حکم 
دستیاران ایشان از سوی CAS و برگ تشخیص مالیات ۳۲ میلیارد تومانی نیز به فدراسیون فوتبال ابالغ شده است و با وجود تالش 
دکتر وثوق احمدی و تیم حقوقی همراه ایشان در کاهش میزان محکومیت که شایسته قدردانی است، پرداخت مبلغی حدود چهار 

میلیون یورو برای فدراسیونی که ساختمانش را هم از دست داده یک فاجعه محسوب می شود.

پیشنهاد

چهره روز

بانوی پستچی
بانوی پستچی روایت زندگی سه زن در دوران جنگ 
جهانی دوم در فاصله زمانی پاییز 19۴۰ تا تابســتان 
19۴1 است. داستان کتاب با روایت فرانکی بارد شروع 
می شود؛ گزارشگر رادیویی که با گزارش هایش، مردم 
آمریکا را با شرایط دشوار و تلخ آوارگان و پناهندگان 
اروپا آشنا می کند.رساندن یک نامه به دست صاحبش 
باعث آشنایی فرانکی با دو زن دیگر می شود: آیریس 
رئیس اداره پســت که عشــق زندگی اش را در چهل 
سالگی پیدا می کند و اِما، تازه عروسی که جنگ باعث 
دوری از شــوهرش شده است.بانوی پستچی داستان 
زنانی است که جنگ بزرگترین ضربه را به آن ها زده 
است، داستان کسانی است که گاه برای جبران اشتباه 
خود مســیری بدون بازگشت را انتخاب کرده اند، داستان آوارگان و پناهندگانی است که باالترین 
درجه استیصال و ناامیدی و شکست را تجربه کرده اند، داستان مردمانی عادی که ترس از جنگ 
و حمله دشــمن بر زندگی روزمره آن سایه انداخته است، داســتان آدم هایی است که در لحظه 
حســاس انتخاب یک تصمیم گاه پا بر روی اعتقادات خود گذاشته و مرتکب خیانت شده اند.سارا 
بلیک نویســنده آمریکایی در بانوی پستچی در عین حال که پشت پرده جنگ جهانی دوم را به 
خواننده نشان می دهد، داستان آدم هایی را بازگو می کند که هر کدام به طریقی متفاوت از جنگ 
ضربه خورده اند. مطالعه این کتاب برای همه کسانی که به موضوع جنگ جهانی دوم عالقه دارند، 

می تواند سودمند باشد.
پشت جلد کتاب بانوی پستچی آمده است:

ولی وقتی انتهای خیابان پیچیدیم توی خیابان خودمان، دود غلیظ به ســمت آســمان آبی باال 
می رفت. پسرک دست مرا رها کرد و جلو جلو دوید. بمب، شکاف زاویه دار بزرگی جلوی بلوک ما 
ایجاد کرده بود؛ تمام سقف ها را بریده بود، ولی ورودی خانه ها دست نخورده باقی مانده بود؛ حتی 
پنجره های طبقات اول انتهای بلوک سالم بودند. قلبم داشت مثل چکش می زد. دنبال پسرک رفتم 
و با دیدن قیافه بمب خورده آپارتمان ماتم برد. پنجره ها خرد شــده بودند و می توانستم راحت تا 
انتهای آپارتمان و جایی را که قبال آشــپزخانه مان بود، ببینم. نگاه خیره ام را به باال و بعد به پایی 
دوختم، به امید این که هم خانه ایم، هریت مندلســون را، ببینم. ولی هیچ اثری از او نبود.در رمان 

بانوی پستچی ما با فرانکی همراه می شویم و تصویرهای وحشتناک جنگ را می بینیم. ...

استیون کینگ
 Stephen Edwin :اســتیون ادوین کینگ )به انگلیسی
King( )زادهٔ ۲1 سپتامبر 19۴۷( نویسندهٔ آمریکایی 
خالــق بیش از ۲۰۰ اثر ادبی در گونه های وحشــت، 
خیال پردازی، ماوراءالطبیعــه، تعلیق، جنایی، علمی 
تخیلی و رمانهــای فانتزی اســت.تمام رمان های و 
داستان های کینگ همچنان در حال انتشار هستند، 
به جز یک کتاب به نام خشــم. داستان این رمان در 
مورد کودکیست که یک روز به مدرسه می رود و بعد 
معلم درس جبر خود را می کشد و هم کالسی هایش 
را به گــروگان می گیرد. ســال 199۷ این کتاب در 
بین کتاب های دانش آموزی که به ســمت سه نفر از 
هم کالســی هایش تیراندازی کرده بود، پیدا شد. بعد 
از این اتفاق کینگ تصمیم گرفت کتاب را از کتابفروشــی ها جمع کند. رمان های کینگ با چنان 
استقبال گرمی از ســوی خوانندگان او روبه رو شد که به سینما نیز راه یافت.کارگردانان بزرگ از 
روی بیشــتر نوشته های او برداشت های سینمایی نیز کرده اند. فهرست برخی از این فیلم ها که با 
بازی درخشان بازیگران نامدار بر پرده رفته، از این قرار است:ارواح به کارگردانی استن وینستون و 
بازی مایکل جکسون. )مایکل جکسون و استیون کینگ هر دو با هم داستان این فیلم را نوشتند.(

فرهنگ

احمد گلشــیری، مترجم، در ۸۶ سالگی از دنیا رفت.
سیامک گلشیری، نویسنده و فرزند این مترجم با تایید 
این خبر به ایسنا گفت: پدرم شب گذشته )دوشنبه، 
1۰ مردادماه( از دنیا رفت.به گفته او احتماالً مراســم 
تشییع پیکر و خاکسپاری  پیکر احمد گلشیری، فردا 
)چهارشنبه، 1۲ مردادماه( برگزار می شود. این مترجم 

پیشکسوت مدتی به بیماری پارکینسون مبتال بود.
احمد گلشیری مترجم مطرح متولد دهم اسفند سال 
1۳1۵  بود که  فعالیت ادبی خود را از جنگ اصفهان 
آغاز کرد. احمد گلشــیری، برادر هوشنگ گلشیری، 
نویســنده فقید و پدر سیامک گلشــیری، نویسنده 
است.از میان آثاری که احمد گلشیری ترجمه کرده، 
مجموعه چندجلدی داســتان و نقد داستان اســت که جلد اول آن در سال 1۳۶۸، جلد دوم در 
ســال 1۳۷۰، جلد سوم در سال 1۳۷۶ و جلد چهارم در سال 1۳۷۸ به چاپ رسید و 1۲ سال از 
عمر این مترجم را به خود اختصاص داد. از دیگر آثار احمد گلشــیری مجموعه 1۰ رمان است با 
عنوان های »ساعت شوم« نوشته گابریل گارسیا مارکز، »پدرو پارامو« نوشته خوان رولفو، »نفرین 
ابدی بر خواننده این برگ ها« نوشــته مانوئل پوئیگ، »ناپدیدشدگان« نوشته آریل دورفمن، »از 
عشــق و دیگر اهریمنان« نوشته گابریل گارسیا مارکز، »گرسنه« نوشته کنوت هامسون، »شکار 
انســان« نوشــته خوزه ایبالدو ریبیرو، »دوئل« از آنتون چخوف، »سال های سگی« نوشته ماریو 
بارگاس یوسا، و »چه کســی پالومینو مالرو را کشت« نوشته ماریو بارگاس یوسا که در سال های 

1۳۶۲ تا 1۳۸۳ منتشر شده اند.

احمد گلشیری درگذشت
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