
نبود خودرو اقتصادی روی خط تولید 
یکی از نقایص صنعت خودروسازی 

کشور است
وزیــر صنعت، معدن و تجارت با بیــان این که نبود خودرو اقتصادی 
روی خط تولید یکی از نقایص صنعت خودروسازی کشور است گفت: 
ظرفیت مونتاژ ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال را داریم.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، 
معدن و تجارت گفت: نمی توانیم از همه ظرفیت خودروسازی کشور 
استفاده کنیم، زیرا ما خودروی اقتصادی و محصول جدیدی نداریم که 
متناسب با تقاضا و قدرت خرید عموم مردم باشد.وزیر صمت افزود: اگر 
خودروسازان ما دو شیفت کار کنند ما برای امسال ظرفیت مونتاژ ۳ 
میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه را داریم و اگر سه شیفت کار کنند ظرفیت 
بیشتر هم می شود، اما هم اکنون تولید کمتر از ظرفیت است، بطوریکه 
که در ســال گذشته فقط 9۰۰ هزار دســتگاه خودرو تولید شد.وی 
ادامه داد: نبود خودرو اقتصادی روی خط تولید یکی از نقایص صنعت 
خودروسازی است که البته شرکت ایران خودرو یک محصول جدید را 
آغاز کرده است ضمن اینکه ما هم در واردات مشوق هایی برای واردات 
خودرو های اقتصادی پیش بینی کرده ایم ضمن اینکه از دو خودروساز 
بزرگ کشــور خواسته ام تا محصوالت جدید را به سمت خودرو های 

اقتصادی سوق دهند تا جایگزین محصوالتی مانند تیبا بشود.

نایب رئیس سندیکای کنسرو ایران:
 بالتکلیفی قیمت، برخی تولیدی های

 رب و تن را تعطیل کرد
نایب رئیس سندیکای کنسرو ایران از تعطیلی تولیدکنندگان رب و 
تن ماهی به دلیل بالتکلیفی و ابالغ نشدن قیمت های جدید در سال 
جاری خبر داد و گفــت: در حال حاضر برخی از واحدها، تولید خود 
را تعطیل کردند که تعداد دقیق آن ها را نمی دانیم، اما واحدهایی که 
تعطیل شــدند، بیش از ۵۰ درصد ســهم بازار رب و تن را در اختیار 
داشته اند.به گزارش ایسنا، مسعود بختیاری در نشست خبری اظهار 
کــرد: تعیین تکلیف قیمت جدید تن ماهــی و ربع گوجه چهار ماه 
به تعویق افتاده که این وضعیت مشکالت جدی برای تولیدکنندگان 
ایجاد کرده است. همچنین آخر تیر وزارت جهاد کشاورزی، سازمان 
حمایت و تولیدکنندگان برای قیمت ۴۵ هزار تومانی رب گوجه توافق 
کردند، اما ســتاد تنظیم بازار هنوز این قیمت را ابالغ نکرده است.وی 
بــا بیان اینکه لزوم درج قیمت تولیدکننده در ماه های پایانی ســال، 
تولیدکنندگان را دچار مشــکل کرد، تصریح کرد: چند ماه بعد دولت 
متوجه شــد این طرح شدنی نیســت و تولیدکنندگان ملزم به درج 
همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف کننده شــدند که زمینه قانونی 

هم ندارد.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران

8 صفحه   سال هفد   هم    5000 تومان   شماره 4970چهارشنبه 19 مرداد 1401  12 محرم 1443  10 آگوست 2022  @sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad
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رییس کمیته علمی کشوری کرونا خبر داد
روند کاهشی مراجعات بیماران کرونایی 

به مراکز درمانی در چند روز گذشته
رییس کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا گفت: خوشبختانه چند روز 
است که میزان مراجعات بیماران کرونا به مراکز درمانی، روند کاهشی 
دارد و تعداد مراجعان ســرپایی و بستری بیمارستان ها، رو به کاهش 
است که امیدواریم این روند ادامه داشته باشد و دوباره به سمت روزهای 
صفر کرونایی برویم.به گزارش ایسنا، دکتر سعید کریمی اظهار داشت: 
واکســن های موجود در کاهش آمار بســتری و مرگ و میر بیماران 
کووید19 همچنان موثر هستند اما به واکسن سازهای داخلی توصیه 
کرده ایم که تولید واکسن بر اســاس واریانت و زیرواریانت های غالب 
کنونی را در دستور کار قرار دهند البته در دنیا هم تا جایی که می دانم، 
واکسن های جدید بر اساس زیرســویه BA.۵ ساخته نشده و واکسن 
های ساخته شده بر اساس زیرسویه BA.1 است و این روند باید همانند 
ساخت واکســن آنفلوآنزا شود که هر سال بر اساس سویه های جدید 
ســاخته می شــود.وی افزود: پنجره طالیی واکسیناسیون در یکی دو 
ماه آینده، خیلی مهم اســت چراکه در ماه های آینده شاهد بازگشایی 
مدارس و راهپیمایی عظیم زائران در ایام اربعین حســینی هســتیم؛ 
زائران اربعین حتما واکسیناســیون خود را به ویژه اگر ۶ ماه از آخرین 
تزریق واکسن شان گذشته، تکمیل کنند. قبل از کرونا هم در مسافرت 
ها، برخی بیماری ها به همراه مســافران بود اما در شرایط کرونا حتما 
قبل از سفر به ویژه در ایام اربعین که جمعیت میلیونی در راهپیمایی 
عظیم حضور دارند، واکســن نوبت یادآور تزریق شــود.  معاون درمان 
وزارت بهداشت تصریح کرد: زائران اربعین حسینی با تزریق نوبت یادآور 
واکسن می توانند با سیســتم ایمنی مقاوم به مسافرت بروند. تکمیل 
واکسیناسیون در کودکان گروه سنی باالتر از ۵ سال خیلی مهم است؛ 
چراکه می توانند ناقل بیماری در خانواده باشــند. نوبت یادآور واکسن 
برای گروه سنی 1۲ تا 1۸ سال و صرفا برای افرادی که ضعف سیستم 
ایمنی و بیماری زمینه ای دارند و یا داروهای سرکوب کننده سیستم 
ایمنی مصرف می کنند، انجام می شــود اما برای جمعیت عموم کمتر 
از 1۸ ســال، فعال توصیه ای برای تزریــق نوبت یادآور نداریم.  کریمی 
گفت: در هفتاد و پنجمین جلسه کمیته علمی کشوری کرونا، در مورد 
داروهای مورد استفاده برای بیماری کرونا، داروهای جدید و اثربخشی 
آنها باتوجه به تغییر شــرایط و جهش های متعدد در سویه اُمیکرون، 
بحث های مفصلی شد. در حال حاضر باتوجه به واکسیناسیون گسترده 
و شــرایط موجود، کمیته علمی بــرای ورود داروهای جدید کرونا، به 
جمع بندی نرســید؛ موثر بودن داروهای جدید در درمان کرونا، مورد 
تایید کمیته علمی کشوری کرونا قرار نگرفت.بنابر اعالم روابط عمومی 
وزارت بهداشت، وی افزود: بررسی های بیشتر در مورد داروهای جدید 
در کشور در حال انجام اســت اما باتوجه به واکسیناسیون گسترده و 
شــرایط جدید کرونا، تا کنون مدارک و مستندات متقنی برای اثبات 
اثربخشــی مناسب و ورود داروهای جدید به پروتکل درمانی کشور، به 

کمیته علمی کشوری کرونا ارائه نشده است.

توسط سایوز روسی صورت گرفت؛
پرتاب موفقیت آمیز ماهواره »خیام« به فضا

یک موشک سایوز روسی صبح دیروز ماهواره ایرانی خیام را به مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین برد و براساس 
اعالم سازمان فضایی ایران دقایقی قبل اولین داده از ماهواره دریافت شد.به گزارش خبرنگار مهر، ماهواره 
ایرانی خیام صبح دیروز و در ساعت 1۰ و ۲۰ دقیقه از مقر فضایی بایکونور در قزاقستان به فضا پرتاب 
شد. این ماهواره با وزن ۶۰۰ کیلوگرم ماهواره بر سایوز به مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین پرتاب شد. عمر 
عملیاتی این ماهواره ۵ ســال اعالم شده است.براساس اعالم سازمان فضایی ایران، لحظاتی قبل اولین 
داده تله متری ماهواره خیام در ایســتگاه های زمینی این ماهواره در پایگاه های فضایی سازمان فضایی 
ایران در ماهدشت دریافت شد.ماهواره خیام یک ماهواره سنجش از دور است که تمامی فرامین مربوط 
به کنترل و بهره برداری از این ماهواره از روز اول و بالفاصله پس از پرتاب توســط کارشناســان ایرانی 
مســتقر در پایگاه های فضایی متعلق به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در خاک جمهوری اسالم 
ایران انجام و صادر خواهد شد.مرکز کنترل عملیات ماهواره، ارسال فرامین و ایستگاه های اخذ داده های 
ماهواره ای ماهواره خیام تنها در خاک جمهوری اســالمی ایران و تحت مدیریت سازمان فضایی ایران 
است و مهندسین و محققین ایرانی در آن مستقر هستند.با توجه به فعالیت ها و اهداف صرفاً صلح آمیز 
و غیرنظامی سازمان فضایی ایران، تصاویر ماهواره خیام برای ارتقا توانایی مدیریت و برنامه ریزی کشور 
در حوزه های مختلف کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست، منابع آبی، معادن و پایش مرزها، مدیریت 
حوادث غیرمترقبه و … اســتفاده می شود و نیروهای دفاعی کشور برای رفع نیازهای خود مسیرهای 
اختصاصی و منحصر به فرد خود را به لحاظ فنی و راهبردی پیگیری می کنند.حسن ساالریه معاون وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات و رئیس سازمان فضایی ایران گفت: ماهواره خیام، یک ماهواره سنجشی با 

دقت تصویربرداری حدود یک متر است که طیف های مختلف اپتیکال را تصویربرداری می کند.

جزئیات داده گیری از ماهواره »خیام«
توضیحات سازمان فضایی درباره مالکیت »خیام«

مدیرکل بهره برداری و عملیات فضایی سازمان فضایی ایران با بیان اینکه ارتباط با ماهواره خیام چهار بار 
در شبانه روز خواهد بود، گفت: در حال حاضر داده های ارسال شده از این ماهواره، تصویر نیست؛ چرا که 
ماهواره خیام هنوز عملیاتی نشده و نیاز به اعمال تنظیمات دارد که این پروسه در مدت چهار ماه انجام 
می شود.علیرضا نعیمی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به پرتاب ماهواره »خیام« از پایگاه فضایی بایکونور 
قزاقستان، افزود: در ساعت 11 و ۵۲ دقیقه دیروز سه شنبه 1۸ مرداد اولین سیگنال این ماهواره را در 
ایستگاه ماهدشت سازمان فضایی دریافت کردیم.وی ادامه داد: این ماهواره یک ماهواره سنجش از دور 
و برای تصویربرداری از زمین با دقت یک متر اســت و دارای کاربردهای وسیعی از جمله پایش منابع 
طبیعی، پایش محصوالت کشاورزی، ارتقای بهره وری در حوزه کشاورزی، پایش دقیق منابع آبی کشور، 
مدیریت مخاطرات طبیعی، پایش تغییرات کاربری، ساخت و سازهای غیر مجاز و مقابله با جنگل خواری، 
پایش مخاطرات زیست محیطی، پایش معادن و اکتشافات معدنی، پایش مرزهای کشور، به روز رسانی 
نقشه ها و تهیه نقشه های سه بعدی است.نعیمی، با تاکید بر اینکه اولین جلسه ارتباطی با ماهواره »خیام« 
را امروز برگزار کردیم، یادآور شد: در این جلسه ارسال و دریافت داده انجام شد و هنوز زود است که به 
طور کامل اعالم کنیم که موفقیت آمیز بوده، ولی پرتاب این ماهواره با موفقیت همراه بوده و در مدار 
قرار گرفته است.مدیرکل بهره برداری و عملیات فضایی سازمان فضایی ایران، خاطرنشان کرد: بر اساس 
برنامه های پیش بینی شده، این ماهواره در حال انجام ماموریت های خود است.وی با تاکید بر اینکه در 
هر شــبانه روز چهار بار با این ماهواره ارتباط داریم، یادآور شــد: ارتباط با ماهواره خیام دو بار در روز و 
در حوالی 1۰ تا 1۳ و دو بار هم در شبانگاه در ساعات ۲۲ تا یک بامداد خواهد بود و در این ارتباطات 
هم می توانیم ارسال داده داشته باشیم و هم دریافت داده.نعیمی تاکید کرد: در روزهای اول پرتاب این 
ماهواره، ماهیت ارسال و دریافت داده، از نوع تصویر نیست؛ چرا که ماهواره عملیاتی نشده است و نیاز 
دارد چند ماه تنظیماتی بر روی این ماهواره صورت گیرد.وی اظهار کرد: معموال این پروســه در مدت 
۴ ماه به طور می انجامد تا اینکه ماهواره به مرحله تهیه تصاویر کالیبره شده و قابل بهره برداری برسد و 
تصاویر را به دست ما برساند.نعیمی در پاسخ به این سوال که آیا ماهواره »خیام« ساخت ایران است یا 
تنها مالکیت آن را بر عهده دارد، توضیح داد: ماهواره به سفارش ما و ساخت و پرتاب آن از کشور خارجی 
بوده، ولی بهره برداری از داده های این ماهواره از ایســتگاه های داخل کشــور است و در مرحله نصب و 
بهره برداری از ایستگاه ها، متخصصان ایرانی مشارکت داشتند، ضمن آنکه بخش عمده ای از آموزش های 

آن نیز در داخل کشور انجام شده است.

 بازنشستگان: فیش های حقوق جدید بدون تغییر صادر شد

پاسکاری حقوق بازنشستگان بین بخش های مختلف
تجارت 23.8 میلیون دالری ایران و آمریکا در ۶ ماه

 واردات آمریکا از ایران 1۶ برابر شد

 گزارشی از وضعیت شامخ اقتصاد ایران 
در تیرماه

تجارت ایران و آمریکا در نیمه نخســت ســال جاری میالدی به ۲۳.۸ میلیون دالر رسید و واردات آمریکا 
از ایران طی این دوره با رشــد 1۶ برابری نســبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شد.به گزارش خبرنگار 
اقتصادی خبرگزاری تســنیم، دفتر آمار آمریکا در تازه ترین گزارش خود اعالم کرد مبادالت تجاری ایران 
و آمریکا در نیمه نخست سال ۲۰۲۲ میالدی به ۲۳.۸ میلیون دالر رسیده است. این رقم نسبت به مدت 
مشابه ســال قبل از آن 1۸ درصد افزایش داشته است.در ماه های ژانویه تا ژوئن سال ۲۰۲1 بالغ بر ۲۰.1 
میلیون دالر کاال بین دو کشور مبادله شده بود.بر اساس این گزارش در نیمه نخست ۲۰۲۲ ارزش صادرات 

آمریکا به ایران افت ۵ درصدی داشته است. 

گاز ایران به اروپا می رسد؟

رئیس کل سازمان توسعه تجارت:

استفاده از رمزارز در تجارت کشور رسمی شد
توسط سایوز روسی صورت گرفت؛

پرتاب موفقیت آمیز ماهواره »خیام« به فضا
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شــهرداري صدرا در نظر دارد مناقصه خريد دستگاه جدول شوي ، دســتگاه حمل زباله و دستگاه سيمي تريلر هاپردار جهت 
شهرداري صدرا را طبق اســناد برآورد پيوست و مشخصات قيد شده در اسناد مناقصه، از طريق سامانه تداركات الكترونيكي 
دولت برگزار نمايد.كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از 
طريق درگاه سامانه الكترونيكي دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در ســايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق 

سازند.
1-  مبلغ براورد اوليه:  54.160.000.000 ريال
2- تامين  اعتبار از منابع  داخلي مي باشد.

3- مبلغ تضمين شركت در مناقصه مبلغ 2.708.000.000 ريال مي باشد كه به صورت ضمانت نامه بانكي با اعتبار حداقل 3 ماهه و 
يا فيش واريز نقدي به حساب 100830670088 نزد بانك شهر در شعبه صدرا به نام سپرده شهرداري صدرا باشد.

4-  مبلغ خريد اسناد مناقصه مبلغ 2.000.000 ريال به حساب 100805891412 نزد بانك شهر در سامانه ستاد ايران مي باشد.
5- سپرده نفرات اول، دوم و سوم در صورتي كه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به نفع شهرداري صدرا ضبط خواهد شد. 

6- هزينه درج آگهي نوبت اول و دوم  بر عهده برنده مناقصه مي باشد. 
7-  شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار خواهد بود.
8- ساير شرايط و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است. 

9- تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تداركات الكترونيكي دولت روز چهارشنبه  ساعت 10 صبح تاريخ  19/ 05 / 1401 مي باشد.
10- آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه از سايت تا ساعت19عصر روز چهارشنبه مورخ 26/ 05/ 1401 مي باشد .

11- آخرين مهلت ارائه پيشنهادات و ثبت اسناد و مدارك در سامانه تا ساعت 19 عصر روز يكشنبه مورخ 06/ 06/ 1401 مي باشد .
12- زمان بازگشايي پاكت ها در ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 07/ 06/ 1401 مي باشد .

متقاضيان مي بايست مدارك پاكت هاي الف- ب-ج در سامانه بارگذاري نمايند شهرداري از دريافت حضوري پاكات طبق قانون 
معذور مي باشد و فقط اصل ضمانت نامه را پس از بارگذاري در سايت ستاد )پاكت الف( به صورت فيزيكي تا ساعت 10 صبح مورخ 
07/ 06/ 1401در پاكت سربسته و بادرج كامل مشخصات شركت و شماره تماس به واحد حراست شهرداري صدرا به آدرس زير 

تحويل نمايند.
 آدرس:  اســتان فارس- شهر صدرا- بلوار پاســداران ساختمان مركزي شهرداري صدرا كد پســتي 7199433869 شماره 
 تمــاس 36417818-071 واحــد امور قراردادها اطالعات تماس ســامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضويت در ســامانه : 

مركز تماس 41924-021 دفتر ثبت نام 85193768-88969737
نوبت اول: 19/ 05/ 1401

نوبت دوم: 26/ 05 / 1401

آگهــي مناقـصه

  بهزاد پرنیان - شهرداري صدرا

  مناقصه خريد دستگاه جدول شوي و دستگاه حمل زباله
و دستگاه سیمي تريلر هاپردار شماره 1401-40
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گزیده خبر

سردار فدوی:
 نهضت حسینی در حال گسترش است

جانشــین فرمانده کل سپاه گفت: نهضت حسینی در 
حال گسترش است.چرا که همچنان از ابتدا برقرار بوده، 
بیشــتر برقرار اســت و خدا وعده داده و در وعده خدا 
تخلفی نیستبه گزارش ایسنا به نقل از سپاه نیوز؛ سردار 
دریادار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در مراسم عزاداری هیئت رزمندگان اسالم قم که در مجتمع امام 
خمینی)ره( برگزار شــد گفت: نهضت حسینی در حال گسترش است؛ چراکه 
همچنان از ابتدا برقرار بوده، بیشتر برقرار است و خدا وعده داده و در وعده خدا 
تخلفی نیست.وی با اشاره به توفیقات انقالب اسالمی، آن را حاصل نَمی از وجود 
امام حســین)ع( عنوان کرد و افزود: هر سال معرفت به امام حسین)ع( بیشتر 
می شــود، به خاطر این اســت که آنچه خدا قرار داده است. نَمی از وجود امام 
حسین)ع( در انقالب اتفاق افتاد که فرزندش امام خمینی)ره( آن را برپاکردند.
وی خاطرنشان کرد: در این ۴۳ سال دشمنان با شکست مواجه شدند و اگر پیروز 
می شــدند، گوش جهان را کر می کردند.سردار فدوی در انتهای این مراسم با 

سردار فرمانده سپاه استان و شهرستان قم دیدار و گفت وگو کرد.

رضازاده مطرح کرد
آمادگی ایران برای حل اختالفات داخلی بین 

جناح ها و احزاب عراق
یک عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس گفت که رفع اختالفات داخلی به نفع 
مردم عراق است، دولت جمهوری اسالمی ایران آمادگی 
دارد کــه برای حل اختالفات داخلــی بین جناح ها و 
احــزاب عراق نقش مثبتی ایفا کند.یعقوب رضازاده در 
گفت وگو با ایسنا در تحلیلی از تحوالت اخیر در عراق گفت: وضعیت کشور عراق 
به صورت عمومی نگران کننده نیست. عراق ارتباط خوبی با ما از نظر سیاسی، 
دیپلماسی و اقتصادی دارد. بطوریکه برای سفر اربعین هم تمهیدات الزم از طرف 
مسئوالن دولت جمهوری اسالمی و مسئوالن عراق گرفته شده است.وی با اشاره 
به حضور طرفداران مقتدی صدر در پارلمان عراق گفت: حضور طرفداران مقتدی 
صدر در مجلس عراق مربوط به تحوالت داخلی این کشــور است. این اختالفات 
از طریق ارتباط دوســتانه و صمیمانه بین احزاب و جناح های مختلف رفع می 
شود.این عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تاکید کرد: 
اگر اختالفات رفع نشــود به نفع دولت، حاکمیت و مردم عراق نیســت. دولت 
جمهوری اسالمی آمادگی دارد برای حل اختالفات داخلی بین جناح ها و احزاب 
عراق نقش مثبتی ایفا کند.رضازاده در پایان گفت: دشمنان و کشورهای خارج 
از منطقه به خصوص آمریکا و اســرائیل به دنبال بهره برداری از این اختالفات 

هستند پس نباید سوژه ای برای دشمنان مردم عراق ایجاد کرد.

وزیر کشور: 
خبرنگاران راویان دستاوردهای انقالب در 

مواجهه با جنگ ترکیبی دشمن  هستند
تهران- ایرنا- وزیر کشــور در پیامی با گرامی داشــت روز خبرنگار بر مسئولیت 
خطیر خبرنگاران برای روایت آرمان های بلند و دستاوردهای انقالب اسالمی در 
برابر جنگ ترکیبی و شناختی دشمن تاکید کرد.به گزارش خبرنگار حوزه دولت 
ایرنا، دربخشی از پیام »احمد وحیدی« به مناسبت ۱۷ مردادماه »روز خبرنگار« 
که امسال با عاشورای حسینی)ع( مقارن شده است، نوشت: توانمندی حرفه ای، 
جسارت، دانش، آگاهی و مسئولیت پذیری خبرنگاران نقشی مهم در روایت گری 
صحیح از تالش ها و اقدامات دولت، روشــنگری افکار عمومی از دسیســه ها و 
نقشه های شوم دشمنان و تسهیل گری اجرای سیاست ها و ماموریت های کالن 
نظام و دولت با همراه سازی و اقناع مردم دارند.امروز نقش و مسئولیت خبرنگاران 
در شرایط جنگ ترکیبی دشمن، بسیار سنگین تر از گذشته است. دشمن پس 
از ناکامی از سیاست موســوم به فشار حداکثری و ارزیابی شرایط، مالحظات و 
اقتضائات عصر جدید، به ســمت جنگ شــناختی و تغییر اذهان و باور عمومی 
رفته اســت.وزیر کشــور در ادامه این پیام گفت: در این راهبرد، تالش دشمن 
بر برجسته سازی شــک و تردید در میان ملت نسبت به برنامه ها و راهبردهای 
کالن دولت مردمی اســت و سعی در وانمودسازی ناآکارآمدی در ارکان اجرایی 
دولت و تصویرسازی آینده ای پر از ابهام دارد. طرح فریضه جهاد تبیین از سوی 
رهبر معظم انقالب اسالمی پاسخی راهبردی و دور اندیشانه به جنگ ترکیبی و 
شناختی دشمن است که در این عرصه، خبرنگاران با شناخت صحیح نیازهای 
جامعــه و انعکاس حرفــه ای اخبار و اقدامات راهبــردی، مردمی و امید آفرین 
مجموعه دولت و نظام مقدس جمهوری اســالمی ایــران، بر اعتماد عمومی در 
جامعه می افزایند.وحیدی اظهارداشت: نباید از نظر دور داشت که امروز در راس 
این دولت، شــخصیت سیاسی و انقالبی قرار دارد که شبانه روزی در خدمت به 
مردم و آحاد جامعه اســت و بودن در کنار مردم را الگو و مسیر حرکت دولتش 
قرار داده است. در یکسال گذشته شخص رئیس محترم جمهوری از ۳۰ استان 
بازدیــد میدانی به عمل آورد و با کنار نهادن هــر گونه فاصله و جدایی، چهره 
به چهره پای درد دل اقشــار و بخش های مختلــف اقتصادی و تجاری جامعه 
نشست و همگان را به تولید و خدمت افزون تر به نظام مقدس جمهوری اسالمی 
فراخواند. این اقدام ارزشمند نیاز به افق گشایی و روشنگری ابعاد بیشتر آن برای 
گروه های مختلف جامعه دارد تا این واقعیت در افکار عمومی درک و لمس شود 
که دولت سیزدهم چه میزان دغدغه مردم و کمک به حل مشکالت پیش روی 
جامعه دارد.وزیرکشور معتقد است که غفلت و تاخیر در اجرای ماموریت سنگین 
روشــنگری می تواند زمینه تحریفات و القائات رسانه ای دشمن را فراهم سازد 
و بــرای همین در این میدان باید با پیشــگامی و طرح های ابتکاری و خالقانه، 
اجازه مانور رســانه ای به جریان معاند داده نشود و رسانه های کشور راویت گر 
اصلی و زمینه ســاز اعتماد هر چه بیشتر دولت و ملت باشند.وحیدی این را هم 
گفت که در دنیای امروز به ســبب پیشرفت های شگرف در حوزه فناوری های 
نوین، جریان رسانه ای دشمن با بهره گیری از شیوه های خبری مختلف به دنبال 
منحرف ساختن افکار عمومی و ایجاد فاصله میان دولت و ملت است. مسئولیت 
ســنگین فعاالن رسانه ای در چنین بســتری معنا و مفهوم دارد و باید در کنار 
ایفای نقش روشنگری و آگاهی بخشی، به عنوان اتاق فکری امین و دلسوز برای 
مسئوالن عمل کنند و به سهم خود نارسائی ها و چالش ها را تبیین و راهکارهای 
سازنده برای برون رفت از مشکالت ارائه دهند و آگاهی، توام با مسئولیت است 
و امروز این رسالت بر دوش خبرنگاران شریف کشور است که با رویکرد  نقادانه، 
پرسشگرانه و خالقانه یاریگر کشور در مقابله با جنگ ترکیبی دشمن باشند.وزیر 
کشور مصادف شدن روز خبرنگار با عاشورای حسینی )ع( این پیام را یادآور شد 
که همان طور که ســاالر شــهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین چراغ حقیقت و 
نورانیت اسالم را در برابر یزیدیان با جان نثاری فروزان نگه داشت و قهرمانانه از 

تحریف اسالم جلوگیری کرد.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح :
جنگ روایت ها به شدت در جریان است

وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح در پیامی به مناســبت گرامی داشت روز 
خبرنگار، یادآورشــد :جنگ روایت ها به شدت در جریان است.به گزارش ایسنا به 
نقل از روابط عمومی وزارت دفاع؛ متن پیام امیر سرتیپ محمدرضا آشتیانی بدین 
شــرح است:امســال روز خبرنگار در تقارنی آموزنده با ایام سوگواری سید و ساالر 
آزادگان جهان حضرت سید الشهدا اباعبداهلل الحسین علیه السالم قرار دارد؛ صحنه 
ای کــه پیام آزادگی، دینداری و اســالم ناب محمدی)ص( از ۱۴۰۰ ســال پیش 
تاکنون نسل به نسل و سینه به سینه، با پیام آورانی شجاع و بصیر همچون حضرت 
زین العابدین  علی ابن الحسین)ع( و  عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری)س( 
به گوش جهانیان رســیده است و الگویی شگرف در پیش روی فعاالن عرصه خبر 
و اطالع رســانی قرار داده است. نبرد جبهه حق و  باطل، نبردی دائمی است. امروز 
مبارزه با یزیدها و شــمرهای زمانه تــداوم دارد و این نبرد عالوه بر ابعاد گوناگون 
سیاسی، اقتصادی و  نظامی در قالب جنگ رسانه ای و جنگ روایت ها به شدت در 
جریان است و بر این اساس رهبر معظم انقالب و فرمانده معزز کل قوا حضرت امام 
خامنه ای به عنوان ولی فقیه زمان شناس باب جهاد را در عرصه تبیین گشوده اند 
و شما خبرنگاران آزاد اندیش، شجاع و مؤمن، رزمندگان این جهاد مقدس و مهم 
هستید که با اقدام به موقع، پرحجم، کیفی، متعهدانه و دلسوزانه، نقشه های شوم 

دشمنان اسالم، انقالب اسالمی و  امت اسالمی را خنثی می کنید، ان شاء اهلل.
ضمن تسلیت ایام سوگواری محرم و صفر و آرزوی توفیق در تمام عرصه ها به ویژه 
عرصه  جهاد تبیین، روز خبرنگار را به پاسداشــت مقام اندیشه، آگاهی و احترام به 
افکار عمومــی ارج نهاده و از زحمات همه خبرنگاران میهن اســالمی مان به ویژه 
خبرنگاران عرصه دفاعی-امنیتی که به ایجاد امید در دل امت اســالمی و انتشــار 
قسمتی از اقتدار دفاعی ایران اسالمی کمک می کنند، تشکر می نمایم و برای ایشان 

آرزوی سالمتی و موفقیت روزافزون از درگاه خداوند منان مسئلت می نمایم.

طغیانی:
اصالح سیاست ارز ترجیحی به نفع مردم است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شــورای اسالمی گفت: قطعا اصالح هدفمندی 
یارانه ها، آثار و تبعاتی در بازار داشته است اما این اقدام در مجموعه به نفع جامعه 
و مردم است.مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در 
گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با یک ساله شدن دولت سیزدهم و ارزیابی عملکرد 
حجت االسالم رئیسی، گفت: وقتی دولتی کشور را بعد از هشت سال به دولت بعد 
از خود تحویل می دهد، در ســال اول، تیم جدید برای آغاز روش ها و رویکردهای 
خود در حال برنامه ریزی است.وی تصریح کرد: ارزیابی حرکت دولت سیزدهم در 
این مدت حدوداً یک ساله، نشان می دهد که گذشته از اقدامات بزرگی همچون ارز 
ترجیحی که به جهت انجام جراحی اقتصادی با میزانی سختی مواجه شده است، 
تیم رئیسی بر روی شناخت فرآیندها، برنامه ریزی برای اصالح و بهبود متمرکز شده 
است.طغیانی با تأکید بر اینکه عملکرد و نتیجه اقدامات دولت را باید در سال دوم 
و ســوم ارزیابی کنیم، عنوان کرد: می توان گفت هنوز برای آنکه اقدامی به نتیجه 

رسیده باشد و بتوانیم آن را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهیم مقداری زود است.
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای اســالمی اظهار کــرد: دولت جدید 
رویکردهای خاص خود را دارد. این دولت معتقد اســت که مردمی اســت و الزمه 
این نگرش آن اســت که با تشــکل های مردمی، مجموعه ها و شرکت های خالق، 
مؤسسات اثرگذار علمی و فرهنگی و فعاالن حوزه های مختلف در ارتباط باشد.وی 
افزود: دولت باید به ویژه در حوزه اقتصادی و مدیریتی، مسائل خود را با کمک این 
بخش های مردمی حل و فصل کند.طغیانی در پاسخ به این سوال که انجام سفرهای 

استانی توانسته به تزریق امید به جامعه و تولیدکنندگان داخلی کمک کند؟

رئیسی: 

نقش اصحاب رسانه در برابر امواج دروغ و فریب بیش از همیشه مهم است
رئیس جمهــور در پیامی به مناســبت روز خبرنگار عنوان کرد: 
روز خبرنگار، عالوه بر گرامیداشــت مســئولیت و جایگاه مهم 
خبرنگاران، مجالی برای پاسداشــت حقیقت جویی، شفافیت 
و حق مردم بر دانســتن و دسترســی آزاد به اطالعات است.به 
گزارش حوزه دولت خبرگزاری تســنیم، آیت اهلل سید ابراهیم 
رئیسی در پیامی به مناسبت فرارسیدن ۱۷ مرداد، روز خبرنگار 
تصریح کرد: اینجانب با گرامیداشــت این مناســبت، از همه 
مرزداران حقیقت و مجاهدان عرصه تبیین و آگاهی، قدردانی 
نمــوده و تقارن معنادار روز خبرنگار امســال را با عاشــورای 
حســینی)ع(، تأکید مضاعفی بر وظیفه آگاهی بخشی اصحاب 

قلم و جهاد تبیین آنان می دانم.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسم اهلّل الّرحمن الّرحیم

روز خبرنگار فرصت مغتنمی برای قدردانی از کوشــش کسانی 
است که در عرصه تبیین، آگاهی بخشی و پاسداری از حقیقت 
خستگی نمی شناسند.در روزگاری که بدخواهان انقالب اسالمی 
بــا تحریف و روایتگری مغرضانه به نبردی جدی و مســتمر با 

حقیقت برخاسته اند، نقش اصحاب رسانه، در ایستادگی در برابر 
امواج تخریب، دروغ و فریب، بیش از همیشه مهم است.توسعه 
و تعالی ایران اسالمی و تحقق آرمان های بلند انقالب اسالمی، 
امام)ره( و رهبری معظم، بی تردید جز در ســایه نقش آفرینی 
مؤثر رسانه نگاران گرانقدر و اطالع رسانی منصفانه و مسئوالنه به 
دست نخواهد آمد.روز خبرنگار، عالوه بر گرامیداشت مسئولیت 
و جایگاه مهم خبرنگاران، مجالی برای پاسداشت حقیقت جویی، 
شــفافیت و حق مردم بر دانستن و دسترسی آزاد به اطالعات 
است.اینجانب با گرامیداشت این مناســبت، از همه مرزداران 
حقیقت و مجاهدان عرصــه تبیین و آگاهی، قدردانی نموده و 
تقارن معنادار روز خبرنگار امســال را با عاشورای حسینی)ع(، 
تأکید مضاعفی بر وظیفه آگاهی بخشــی اصحاب قلم و جهاد 
تبیین آنان می دانم.امیدوارم خبرنگاران عزیز، به تأسی از پیام آور 
بزرگ واقعه عاشورا، حضرت زینب کبری)س( در رساندن پیام 

حق به گوش مردم، موفق و ثابت قدم باشند.

سید ابراهیم رئیسی
رئیس جمهوری اسالمی ایران

وزیر امور خارجه در گفت وگوی تلفنی با مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تصریح 
کرد: توافق نهایی باید تأمین  کننده حقوق و منافع ملت ایران باشد و رفع پایدار و موثر 
تحریم ها را تضمین کند.به گزارش فارس، حســین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران عصر روز )دوشنبه( در تماس تلفنی با »جوزپ بورل« مسؤول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا، با وی در مورد تحوالت دور جدید گفت وگوهای رفع 
تحریــم در وین به بحث و تبادل نظــر پرداخت. دور جدید مذاکرات رفع تحریم ها در 
وین از روز پنجشــنبه ۱۳ مرداد ماه در پایتخت اتریش آغاز شــد و با پایان این دور از 
گفت وگوها، هیأت مذاکره کننده جمهوری اسالمی ایران امشب به تهران بازمی گردد. 
همچنین اعالم شــد رایزنی ها و تماس ها با هماهنــگ کننده و طرف های دیگر ادامه 
خواهد داشت.وزیر امور خارجه کشورمان در این تماس با بورل با تأکید بر اینکه هیأت 
مذاکره کننده ایرانی با اراده و جدیت برای دســتیابی به توافق در وین حضور داشته و 
ایده های ســازنده ای را برای حل و فصل موضوعات باقی مانده ارائه داد، اظهار داشت: 
دیدگاه ها و مالحظات جمهوری اسالمی ایران درباره ایده های ارائه  شده از سوی انریکه 
مورا به وی  منتقل شده است و انتظار می رود همه طرف ها برای دستیابی به متن نهایی 
توافق از خود اراده و جدیت نشــان دهند. امیرعبداللهیان ضمن تمجید از تالش های 
هماهنگ کننده جهت تســهیل دســتیابی به توافق، تصریح کرد که توافق نهایی باید 

تأمین کننده حقوق و منافــع ملت ایران بوده و رفع پایدار و موثر تحریم ها را تضمین 
کند. جوزپ بورل مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در این گفتگوی تلفنی 
اظهار داشت :معتقدم در دور اخیر گفتگوهای وین، پیشرفت نسبی حاصل شده است. 
ارزیابی من از این مرحله مذاکرات مثبت اســت. ما بعنوان هماهنگ کننده به تالش 
های خود برای نزدیک تر کردن دیدگاه ها  تا رسیدن به نتیجه خوب برای همه طرف ها 
ادامــه خواهیم داد.امیرعبداللهیان هم در پایان ابــراز امیدواری کرد که با واقع بینی و 
اجتناب از اتخاذ مواضع غیرســازنده، به خصوص از ســوی آمریکا، مسیر دستیابی به 
توافق هموار شود.امیرعبداللهیان همچنین در پستی اینستاگرامی در خصوص گفتگوی 
تلفنی عصر امروز با جوزپ بورل نوشت: امروز در تماس تلفنی با جوزپ بورل مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا، در مورد تحــوالت دور تازه گفت وگوهای رفع تحریم 
در ویــن گفتگو کردم. به آقای بورل تاکید کردم هیــأت مذاکره کننده ایرانی با اراده 
و جدیت برای دســتیابی به توافق در وین حضور داشته و ایده های سازنده ای را برای 
حل و فصل موضوعات باقی مانده ارائه داده اســت. دیدگاه ها و مالحظات ایران درباره 
ایده های ارائه  شده از سوی انریکه مورا، به وی  منتقل شده است و انتظار می رود همه 
طرف ها برای دســتیابی به متن نهایی توافق از خود اراده و جدیت نشــان دهند. وی 
افزود: همچنین ضمن تمجید از تالش های هماهنگ کننده جهت تسهیل دستیابی به 

توافق، به ایشان یادآوری کردم که توافق نهایی 
باید تأمین کننده حقوق و منافع ملت ایران بوده 
و رفع پایدار موثر تحریم ها را تضمین کند. آقای 
بــورل معتقد بود در دور اخیر گفتگوهای وین، 
پیشرفت نسبی حاصل شده است و ارزیابی اش 
از این مرحله مذاکــرات مثبت بود. آقای بورل 
گفت بعنوان هماهنگ کننــده به تالش های 
خود برای نزدیک تر کردن دیدگاه ها تا رسیدن 

به نتیجه خوب برای همه طرفها ادامه خواهد داد. در پایان به ایشان گفتم امیدوارم که 
با واقع بینی و اجتناب از اتخاذ مواضع غیرســازنده، به خصوص از سوی آمریکا، مسیر 
دستیابی به توافق هموار شود.بپیش از این یک مقام ارشد وزارت خارجه با بیان اینکه 
انریکه مورا معاون مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده گفت وگوها 
روز )دوشــنبه( ۱۷ مرداد ماه چند ایده درباره برخی موضوعات باقی مانده به طرف ها 
ارائه داد، گفت: پاســخ و مالحظات اولیه خود را منتقل کرده اما نیازمند بررسی جامع 
است و نظرات و مالحظات تکمیلی خود را به مورا و سایر طرف ها منتقل خواهیم کرد.

دور جدید مذاکرات از روز پنجشــنبه ۱۳ مرداد ماه در شــهر وین آغاز شد. به همین 
منظور علی باقری صبح پنجشنبه در ٰرأس هیأتی برای شرکت در دور جدید مذاکرات 
رفع  تحریم ها وارد شهر وین شد و از آن زمان رایزنی هایی را با هیأت های روسیه، چین 

و اتحادیه اروپا در وین انجام داد. 

تماس تلفنی امیرعبداللهیان و بورل پس از پایان مذاکرات در وین
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گزیده خبر

نگـــاه

برای مواجهه با مشاغل نوظهور چه کردیم؟
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه زیرساختهای مشاغل نوظهور و جدید باید 
فراهم شود، گفت: مســئوالن و متولیان امر باید برای مواجهه با مشاغل جدید 
برنامه ریزی و نیروی انســانی را به گونه ای تربیــت کنند که بتواند خودش را 
با سیســتم جدید همراه کند.ولی اهلل صالحی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 
ظهور مشاغل جدید در آینده نزدیک اظهار کرد: در اثر جبر زمان و تغییراتی که 
در تکنولوژی حاصل می شود خیلی از مشاغل به تدریج از دور خارج می شوند. 
شاید ۳۰ سال قبل یکسری مشاغل داشتیم که خیلی مطرح بودند ولی االن از 
دور خارج شــده اند و به تبع آنها مشاغل جدید و نو وارد می شوند.وی افزود: در 
حاضر حاضر مشاغل فعلی به گونه ای است که سه ضلع دارد؛ یکی کارگاه، یکی 
کارگر و یکی کارفرما ولی با ظهور مشاغل جدید ممکن است یکی از سه ضلع را 
نداشــته باشیم، یعنی مشاغلی خواهیم داشت که شاید نیاز به کارفرما یا کارگاه 
ندارند و فرد کارفرمای خودش اســت بنابر این با تغییرات در تکنولوژی و در اثر 
جبر زمان موقعیت به گونه ای رقم خواهد خورد که کارها هم به لحاظ شــکلی 
هم ماهیتی تغییر می کند و سازمان جهانی کار هم به این مساله پرداخته و حتی 
مقاوله نامه ای در این خصوص تهیه شــده است.این کارشناس حوزه کار درباره 
آینده مشاغل سنتی در کشور و پیامدهای ظهور مشاغل جدید در بازار کار کشور 
اظهار کرد: مباحثی که در خصوص بیکار شدن نیروهای کار مطرح می شود به 
دانشگاه ها و رشته های تحصیلی برمی گردد و ما باید نیروهایی که به این دلیل 
از کار بیکار می شــوند را در بخشهای دیگر جایگزین و ساماندهی کنیم.صالحی 
ادامه داد: در حال حاضر در برخی نانوایی ها دســتگاههایی آمده است که آرد را 
خمیر می کند و در تنور می زند و بیرون می آورد و فقط یک نفر برای نظارت بر 
دستگاه حضور دارد طبیعی است که در چنین شرایطی باید ساختارها را اصالح 
و از نیروهای کار در مسیرهای دیگر استفاده کنیم.وی افزود: ظهور مشاغل جدید 
می تواند پیامدهایی هم داشته باشد. مثال از باب تشکل ها، کارگری که کارفرما 
ندارد و در کارخانه کار نمی کند چگونه باید تشکل یابی شود و چه کسی بیمه 
او را می پردازد؟ بنابر این وضعیت بیمه و تشکل او مطرح می شود.این کارشناس 
حوزه کار با بیان اینکه مشــاغل آینده مزیتهایی هــم دارد، افزود: ما می توانیم 
یکسری از کارها را با توجه به شرایط اجتماعی و زندگی افراد در کالن شهرها به 
شکل دورکار انجام بدهیم و نمونه آن را در دورن کرونا تجربه کردیم. در دوران 
کرونا رســتوران ها تعطیل بودند و سفارش غذا اینترنتی داده می شد. امروز هم 
افراد برای ثبت یک دادخواســت نیــاز به مراجعه حضوری یا رفتن به کافی نت 
ندارند به راحتی در داخل خانه و از طریق گوشــی همراه خود می توانند کارها 
را به شکل اینترنتی انجام بدهند.صالحی تاکید کرد: شاید با ظهور مشاغل نوین 
بخشی از نیروهای کار به دلیل استقرار دستگاههای اتومات کارشان را از دست 
بدهند ولی مشاغل دیگری هم داریم که نیاز به کارگاه ندارند و باید افراد را در این 
بخشها و مسیرها ساماندهی کرد ولی در کل این جبر زمان است که با ماشینی 
شــدن کارها، نیروی کار بیکار می شــود.وی در پایان گفت: ما در آینده بسیار 
نزدیک با مشاغل جدید مواجه خواهیم شد ولی برای این مساله چه کاری کرده 
ایم؟ متولیان و مسئوالن امر باید برای این منظور برنامه ریزی و نیروی انسانی را 
به گونه ای تربیت کنند که بتواند خودش را با سیستم جدید همراه کند. هنوز 
رشــته های مربوط به این نوع مشــاغل را به جز تعداد معدود در دفترچه های 
دانشگاهی پیش بینی نکرده ایم لذا تاکید ما این است که زیرساختهای مشاغل 

نوظهور باید فراهم شود تا بتوانیم از شرایط جدید به نحو شایسته بهره ببریم.

استقرار ۱۱۵ آتش نشان در شهر کرج در 
تاسوعا و عاشورای حسینی )ع(

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج از استقرار ۱۱۵ آتش 
نشان در شهر کرج در تاسوعا و عاشورای حسینی )ع( خبر داد.محمد جمشیدی 
اظهار کرد: از آنجایی که در ایام تاســوعا و عاشورای حسینی )ع( شاهد حضور 
پرشور دسته های عزاداری و خیل عاشقان حضرت اباعبداهلل الحسین علیه السالم 
جهت اقامه عزا و شعائر دینی و مذهبی، در سطح شهر و ازدحام جمعیت و بعضاً 
ترافیک در برخی خیابان ها و مسیرها مواجه بودیم، لذا تمهیدات این سازمان در 
تاســوعا و عاشورای حسینی )ع( با حضور ۱۱۵ نیروی عملیاتی و مستقر در ۵۲ 
نقطه از ســطح شهر  به مدت ۲۳۵ ساعت با اســتفاده از تجهیزات و تعداد ۵۴ 
دســتگاه خودرو جهت جلوگیری از هرگونه حادثه احتمالی در روز های فوق در 
شــهر کرج به ویژه اطراف تکایا و حسینیه ها مستقر شدند .محمد جمشیدی 
بیــان کرد: در دهه اول محرم الحرام یک مورد حریق  ایســتگاه صلواتی و یک 
مورد حریق ترانس برق در خیابان شهید مطهری و مسجد جامع رجائی شهر به 

سامانه ۱۲۵ اعالم شد . 

خبرهای خوش از واگذاری مدیریت 
النگدره و ناهارخوران به شهرداری گرگان

شــهردار گرگان با حمید سالمتی سرپرســت جدید اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان گلســتان دیدار و گفتگو کرد.مهندس محمدرضا سبطی در 
این نشســت صمیمی از رویکرد مثبت دکتر سالمتی در انعقاد قرارداد اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان گلستان با شهرداری گرگان پس از اقدامات 
کارشناسی در زمینه حفظ و نگهداری پارک جنگلی النگدره و ناهارخوران تقدیر 
کرد.ســبطی گفت: با نگاه ویژه دکتر حمید ســالمتی به حوزه سرمایه گذاری، 
مطمئناً شــاهد اتفاقات خوبی در حوزه ســرمایه گذاری و گردشگری در شهر 
گرگان خواهیم بود.وی تصریح کرد: شهرداری گرگان با استفاده از قابلیت های 
شهر گرگان و استراتژی های شهری خود در نظر دارد تحولی گسترده در صنعت 

گردشگری در سطح ملی و فراملی ایجاد کند.

مدیر مالی و ذیحسابی شهرداری گرگان:
 تمامی معامالت شهرداری گرگان در سامانه 

ستاد انجام می شود
مدیر مالی و ذیحسابی شهرداری گرگان از انجام تمامی معامالت مالی در سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت خبر داد.حسین رضاییان در گفتگوی زنده با برنامه 
رادیویی »روزنــه« پیرامون نظارت برگزاری مناقصات و مزایدات شــهرداری و 
انتخاب پیمانکار برای پروژه های شــهرداری گفت: شــهرداری های کل کشور 
دارای آئین نامه مالی و معامالتی اختصاصی هســتند که بر اساس آن معامالت 
خــود را انجام می دهند و پیمانکاران را انتخاب می نمایند.رضاییان افزود: طبق 
ابالغیه ســازمان شهرداری ها و دهیاری های کشــور از ابتدای سال ۱۴۰۰ ما 
مکلف شــده ایم از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( برای انجام 
مزایده ها، مناقصه ها، حراج ها و ... اســتفاده کنیم.وی تصریح کرد: این سامانه 
توسط دستگاه های نظارتی کنترل و بررسی خواهد شد و فرایندهای معامالتی 

که تمامی دستگاه های اجرایی انجام می دهند در این سامانه کنترل می شود.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت:
استفاده از رمزارز در تجارت کشور رسمی شد

رئیس کل سازمان توســعه تجارت ایران از انجام نخستین ثبت سفارش رسمی واردات با 
رمزارز به ارزشی معادل ۱۰ میلیون دالر خبر داد.به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا پیمان 
پاک رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در فضای مجازی نوشت: این هفته اولین ثبت 
سفارش رسمی واردات با رمزارز به ارزشی معادل ۱۰ میلیون دالر با موفقیت صورت پذیرفت. 
تا پایان شهریور ماه استفاده از رمزارزها و قراردادهای هوشمند به صورت گسترده در تجارت 

خارجی با کشورهای هدف عمومیت خواهد یافت.

بیمارستان ها و هتل ها از مالیات معاف شدند
براساس اعالم سازمان امور مالیاتی، نرخ مالیات درآمد بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی 
و تفریحی تا پنج ســال از زمان صدور پروانه بر اســاس قانون مالیات های مســتقیم صفر 
درصد خواهد بود.به گزارش ایســنا، در متن نامه حجت اهلل موالیاری - مدیرکل دفتر فنی 
و مدیریت ریســک سازمان امور مالیاتی  به مدیرکل مؤدیان متوسط سازمان امور مالیاتی، 
آمده است: مطابق نامه مزبور، بر اساس ماده ۴ آئین نامه اجرایی قانون مالیات های مستقیم، 
بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری غیر دولتی که از ابتدای سال ۱۳۹۵ از سوی 
وزارت خانه های بهداشت یا گردشگری برای آنها پروانه بهره برداری صادر شده، تا پنج سال 
از زمان صدور پروانه و در مناطق محروم تا ۱۰ ســال از زمان صدور مجوز از دســتگاه های 
مربوطه، معاف از مالیات هستند و مالیات متعلقه با نرخ صفر برای آنها محاسبه خواهد شد.

آکادمی همراه اول حامی تیم ملی المپیاد کامپیوتر 
کشور در مسابقات جهانی اندونزی

مراسم رونمایی از »حامی رسمی تیم ملی المپیاد کامپیوتر« با حضور  اعضای اصلی تیم ملی 
المپیاد، حمید بهروزی قائم مقام مدیرعامل همراه اول و امید نقشینه ارجمند رئیس باشگاه 
دانش پژوهــان جوان برگزار و »آکادمی همــراه اول« به عنوان حامی این تیم دانش آموزی، 
معرفی شــد.قائم مقام مدیرعامل همراه اول در این جلسه اظهار کرد: حمایت همراه اول از 
نخبگان علمی کشور، حرکتی در راســتای حمایت های گسترده تر از سرمایه های جوان و 
علمی اســت.رئیس باشگاه دانش پژوهان جوان نیز ضمن تقدیر و تشکر از اپراتور اول برای 
انجــام این اقدام مهم، اظهار کرد: در صورت ادامه دار بودن این حمایت ها از گروه های نخبه 
دانش آمــوزی، می توان به خبرهای خوب و مهم تر دیگری در آینده امید داشــت.در ادامه 
مراســم، بهروزی و نقشــینه به مبادله تفاهم نامه حمایت پرداختند و  پیراهن تیم ملی در 
مســابقات جهانی اندونزی به صورت رسمی رونمایی شد.این رقابت ها به مدت یک هفته در 

اندونزی )تا ۲۴ مرداد ۱۴۰۱( برگزار می شود.

 بازنشستگان: فیش های حقوق جدید بدون تغییر صادر شد

پاسکاری حقوق بازنشستگان بین بخش های مختلف
فعــاالن کارگری معتقدند کــه دولت مخالــف افزایش حقوق 
بازنشســتگان است و به همین دلیل، برای این که این موضوع را 
مشمول مرور زمان کند، آن را بین بخش های مختلف پاسکاری 
می کند.مریم فکری: ۱۳ روز دیگر که بگذرد، پنجمین ماه سال 
۱۴۰۱ به پایان می رســد و هنوز افزایــش ۳۸ درصدی حقوق 
بازنشستگان تعیین تکلیف نشده است.هیات مدیره سازمان تامین 
اجتماعی برای سال ۱۴۰۱ مستمری بازنشستگان این سازمان را 
مطابق با مصوبه دستمزدهای شــورای عالی کار افزایش داد. بر 
این اساس، می بایست از ابتدای سال ۱۴۰۱ حداقل مستمری ها 
به میزان ۵۷ درصد و مســتمری های سایر سطوح نیز به صورت 
پلکانی به میزان ۳۸ درصد زیاد می شــد.با این وجود، دولت بر 
خالف مصوبه شــورای عالی کار و همچنیــن نظر هیات مدیره 
سازمان تامین اجتماعی، میزان مستمری بازنشستگان را کمتر 
از مقدار مصوب و در حدود ۱۰ درصد ابالغ کرد که این موضوع 
منجر به شــکایت از دولت در دیوان عدالت اداری شد؛ تا این که 
در نهایت ۲۹ تیرماه امســال محمدباقر قالیباف، رییس مجلس 
طی نامه ای رســمی، از ابطال مصوبات اخیر هیات دولت در این 
رابطه خبر داد. این در حالی اســت کــه تا یکی دو هفته دولت 
نســبت به این موضوع هیچ گونه واکنشی نشان نداد و در نهایت 
۱۳ روز بعد علی بهادری جهرمی، ســخنگوی دولت اعالم کرد: 
پیرو دستور رییس جمهور برای پیگیری بهبود وضعیت معیشتی 
بازنشســتگان و پس از برگزاری نشست های مکرر معاون اول با 
نمایندگان بازنشستگان، هیات دولت برای تعیین تکلیف افزایش 
حقوق بازنشستگان، اختیارات خود را به وزرای عضو هیات امنای 
ســازمان بازنشســتگی تامین اجتماعی تفویض کرد.سرپرست 
وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی نیز دوازدهم مردادماه اعالم 
کرد: براســاس بررسی های کارشناســی صورت گرفته و در پی 
پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی مقرر شد در چارچوب پایداری 

منابع و اعتبارات این سازمان، مستمری سایر سطوح اصالح  شود.
محمدهــادی زاهدی وفا با بیان این کــه رییس جمهور بر اصالح 
میزان افزایش ســنواتی مستمری سایر ســطوح بازنشستگان 
سازمان تامین اجتماعی، تاکید دارند، متذکر شد: بر این اساس 
هیات وزیران، تصمیم گیــری در این خصوص را به وزرای عضو 
هیات امنای ســازمان تامین اجتماعی تفویض کرد.وی با اشاره 
به جلسات متعدد با نمایندگان بازنشستگان و مسوالن مربوط، 
به منظور اجرای دستور رییس جمهور تصریح کرد: برابر تفویض 
انجام شــده و بررسی های کارشناســی صورت گرفته و در پی 
پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی مقرر شد در چارچوب پایداری 
منابع و اعتبارات این سازمان، مستمری سایر سطوح اصالح  شود.

دولت عجله ای برای افزایش حقوق ندارد

کارشناســان بازار کار اعتقاد دارند؛ دولت تمایلی به حل و فصل 
ســریع، شفاف و قانونی مســاله افزایش مستمری بازنشستگان 
ندارد، بنابراین برای حل موضوع هم هیچ تعجیل و برنامه دقیقی 
نشان نمی دهد.حمید حاج اسماعیلی در این خصوص گفت: این 
به نظر من نگران کننده اســت؛ این که دولت خــود را بی نیاز از 
مذاکره، همکاری و هم فکری می بیند و به صورت خودرای برای 
خیلی از مســائلی که بخش عظیمی از جمعیت کشــور در آن 
دخیل هستند، تصمیم گیری می کند.به باور او، دولت عالقه مند 
است که افزایش حقوق بازنشســتگان مشمول مرور زمان شود 
و آن را بین بخش های مختلف به صورت پاســکاری حواله کند 
تا زمان بگذرد.علی دهقان کیا، رییس کانون بازنشستگی استان 
تهران گفت: هیات امنای ســازمان تامیــن اجتماعی باید روی 
مصوبه قبلی خود پافشاری کند؛ غیر از این باشد، در جامعه این 

برداشت می شــود که هر تصمیمی که آقایان می گیرند، ممکن 
است غلط از آب در بیاید.

فیش حقوق مرداد بازنشستگان بدون افزایش صادر شد؟
در این میان، در حال حاضر موضوع افزایش حقوق بازنشستگان 
با واکنش های کاربران خبرآنالین مواجه شــده اســت. یکی از 
کاربــران خبرآنالین در این خصوص نوشــت: از بین هیات امنا 
تامین اجتماعی چند نفر وزیر هستند. اگر بخواهند خالف مصوبه 
شورای عالی کار و یا خالف ابالغیه ریاست مجلس مصوبه جدید 
دیگری در خصوص میزان افزایش حقوق ســایر سطوح داشته 
باشــند، این بار مجلس چند وزیر را می تواند به مجلس بکشاند 
 و زمینه اســتیضاح انها را فراهم بکند.کاربر دیگری عنوان کرد: 
پایــداری منابع یعنی چی؟ دولت به تامین اجتماعی بدهی دارد. 
خیلی هم بدهی اش زیاد اســت و نمی خواهد بدهی اش را بدهد 
و دائما پاســکاری می کند.قاسم، کاربر خبرآنالین متذکر شد: از 
اول هــم معلوم بود که دولت واقعا قصــد و نیت اصالح مصوبه 
خود و احقاق حق بازنشستگان را ندارد. وزرایی که در هیات امنا 
سازمان تامین  جتماعی هستند، همان وزرایی هستند که هیات 
دولت پیشنهاد افزایش ۱۰ درصدی را داده بودند. آنها همان هایی 
هســتند که دولت ها وقتی بخواهند از صندوق بازنشســتگان 
برداشــت کنند، به دولت ها لبیک گفته و هرچی بخواهند از این 
صنــدوق برمی دارند.یکی از کاربــران خبرآنالین که نام خود را 
بازنشسته عنوان کرده، نوشت: خواسته بازنشستگان سایر سطوح 
تامین اجتماعی، افزایش ۳۸ درصد به اضافه ۵۱۵ هزار تومان و 
افزایش مزایای جانبی ۶۵۰ هزار تومان مطابق تصویب شــورای 
عالی کار است.کاربر دیگری عنوان کرد: شما خوابید، فیش این 
ماه مرداد بازنشســته تامین اجتماعی با همون مبلغ قبلی صادر 

شد؛ تا شما سرتان گرم بود. ساعت خواب رفت تا ماه شهریور.

گزارش اخیر مرکز آمار نشان می دهد 
کــه شــاخص قیمــت تولیدکننده 
این فصل  بخش هــای خدمــات در 
بیش ترین تورم نقطه به نقطه با ۹۳.۲ 
درصد مربوط بــه گروه »فعالیت های 
خدماتــی مربوط بــه تامیــن جا و 
غذا« و کم ترین تــورم نقطه به نقطه 
بــا ۱۰.۴ درصــد مربــوط بــه گروه 
»آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضالب 
و فعالیت هــای تصفیه« می باشــد.به 
گزارش اقتصادآنالین، در بهار ســال 
۱۴۰۱، شــاخص قیمت تولیدکننده 
بخش های خدمات ۴۸۲,۰ می باشــد 
که نسبت به فصل قبل )تورم فصلی( 
۱۳.۸ درصد، نســبت به فصل مشابه 
سال قبل )تورم نقطه به نقطه( ۴۹.۴ 
درصد و در چهارفصل منتهی به فصل 
جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 
افزایش  )تورم ســاالنه( ۴۷.۳ درصد 

داشته است.

افزایش تورم نقطه به نقطه
بر این اســاس، در فصل بهار ۱۴۰۱، 
درصــد تغییــرات شــاخص قیمت 
تولیدکننده بخش های خدمات نسبت 

به فصل مشابه سال قبل، یعنی تورم 
نقطه به نقطه، ۴۹,۴ درصد می باشــد 
که در مقایسه با همین اطالع در فصل 
قبل )۴۵.۸ درصد(، ۳.۵ واحد درصد 

افزایش داشته است.

به عبارتــی، میانگین قیمت دریافتی 
توسط ارائه دهندگان خدمات به ازای 
تولید خدماتشان در داخل کشور، در 
فصل بهار ۱۴۰۱ نسبت به فصل دوره 
مشابه سال قبل، ۴۹.۴ درصد افزایش 
دارد. در ایــن فصــل بیش ترین تورم 
نقطه به نقطه با ۹۳.۲ درصد مربوط به 
گروه »فعالیت های خدماتی مربوط به 
تامین جا و غذا« و کم ترین تورم نقطه 
به نقطه با ۱۰.۴ درصد مربوط به گروه 

»آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضالب 
و فعالیت های تصفیه« می باشد.

افزایش تورم فصلی
از ســوی دیگر، در فصل بهار ۱۴۰۱، 
درصــد تغییــرات شــاخص قیمت 
تولیدکننده بخش  های خدمات نسبت 
به فصــل قبل )تورم فصلــی( ۱۳,۸ 
درصد می باشد که در مقایسه با همین 
اطالع در فصل قبل )۷.۳ درصد(، ۶.۵ 
واحد درصد افزایش داشــته است. به 
عبارتــی، میانگین قیمــت دریافتی 
توسط ارائه دهندگان خدمات به ازای 
تولید خدماتشان در داخل کشور، در 
فصل بهار ۱۴۰۱ نسبت به فصل قبل، 
۱۳.۸ درصد افزایش دارد. در این فصل 

بیش ترین تورم فصلی با ۲۴.۷ درصد 
مربوط به گروه »فعالیت های خدماتی 
مربوط به تامین جا و غذا« و کم ترین 
تورم فصلی بــا ۰.۱ درصد مربوط به 
گروه »آب رســانی، مدیریت پسماند، 
فاضــالب و فعالیت هــای تصفیــه« 

می باشد.

افزایش تورم ساالنه
در فصل بهار ۱۴۰۱، درصد تغییرات 
شاخص قیمت تولیدکننده بخش های 
خدمات در چهار فصل منتهی به فصل 
بهار ۱۴۰۱ نســبت به مدت مشــابه 
در ســال قبل ۴۷,۳ درصد می باشد 
که در مقایســه با همیــن اطالع در 
فصل قبــل )۴۶.۹ درصد(، ۰.۳ واحد 
درصد افزایش داشته است. به عبارتی، 
میانگیــن قیمــت دریافتی توســط 
تولیدکنندگان محصوالت صنعتی به 
ازای تولیــد کاالهای خــود در داخل 
کشــور، در چهار فصل منتهی به بهار 
۱۴۰۱ نســبت به دوره مشــابه سال 
قبل، ۴۷.۳ درصد افزایش دارد. در این 
فصل بیش ترین تورم ســاالنه با ۸۷.۱ 
درصد مربوط بــه گروه »فعالیت های 
خدماتی مربــوط به تامین جا و غذا« 
و کم ترین تورم ساالنه مربوط به گروه 
»آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضالب 
و فعالیت های تصفیه« )۲۴.۶ درصد( 

می  باشد.

مرکز آمار اعالم کرد؛

تورم 49.4درصدی تولیدکننده خدمات

اقتصاد جهانی که هنوز با همه گیری و تهاجم روسیه به 
اوکراین درگیر است، با چشم اندازی تاریک و نامطمئن 
روبه رو است. بســیاری از پیش بینی های نزولی که در 
چشم انداز اقتصاد جهانی آوریل ما ذکر شده اند، شروع 
به تحقــق کرده اند.به گزارش اقتصادآنالین، تورم باالتر 
از حد انتظار، به ویــژه در ایاالت متحده و اقتصادهای 
بزرگ اروپایی، باعث تشــدید شرایط مالی جهانی شده 
اســت. کندی چین در بحبوحه شــیوع کووید-۱۹ و 
قرنطینه بدتر از پیش بینی ها بوده اســت و سرریزهای 
منفی بیشتری از جنگ در اوکراین وجود داشته است. 
در نتیجه، تولید جهانی در ســه ماهه دوم سال جاری 
کاهش یافت. بر اســاس پیش بینی پایه ما، رشد از ۶.۱ 

درصد در ســال گذشته به ۳.۲ درصد در سال جاری و 
۲.۹ درصد در سال آینده کاهش می یابد که نسبت به 
آوریل ۰.۴ و ۰.۷ واحد درصد کاهش یافته اســت. این 
نشان دهنده توقف رشد در ســه اقتصاد بزرگ جهان 

- ایــاالت متحده، چین و منطقه یــورو - با پیامدهای 
مهم برای چشــم انداز جهانی است. در ایاالت متحده، 
کاهش قــدرت خرید خانوارها و سیاســت های پولی 
سختگیرانه تر، رشــد را به ۲.۳ درصد در سال جاری و 
یک درصد در ســال آینده کاهــش می دهد. در چین، 
قرنطینه های بیشــتر، و عمیق تر شدن بحران امالک و 
مستغالت، رشد را به ۳.۳ درصد در سال جاری کاهش 
داد که کندترین ســرعت از چهار دهه گذشته، بدون 
احتســاب همه گیری بود. در منطقه یورو، رشد به ۲.۶ 
درصد در ســال جاری و ۱.۲ درصد در ســال ۲۰۲۳ 
کاهش یافته است که منعکس کننده پیامدهای جنگ 

در اوکراین و سیاست های پولی سختگیرانه تر است.

بر اساس گزارش اخیر صندوق بین المللی پول؛

اقتصاد جهان در تاریکی فرو می رود؟

ســاماندهی کارتخوان ها از ســال گذشته آغاز 
و در آن زمــان بیش از هفــت میلیون و ۲۰۰ 
هزار کارتخوان به پرونده مالیاتی متصل شــد 
اما وضعیت حدود ۲۸۰ هزار از این دســتگاه ها 
بالتکلیف اســت که طبق اعالم بانک مرکزی 
طی هفته جاری تکلیف آن ها مشخص خواهد شد.به گزارش ایسنا، از سال گذشته در 
راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بانک مرکزی با 
همکاری سازمان مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی یا درگاه های 

پرداخت الکترونیکی اقدام کرد.در این زمینه، کلیه اشــخاص دارای ابزار پرداخت های 
 ،my.tax.gov.ir بانکی باید با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشــانی
فهرست تمامی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی خود 
را مشــاهده و نســبت به اتصال آنها به پرونده های مالیاتی قبلی و یا تشکیل پرونده 
مالیاتی جدید اقدام می کردند که در سال قبل، بالغ بر ۷.۲ میلیون کارتخوان به پرونده 
مالیاتی متصل و حدود ۳ میلیون کارتخوان نیز غیرفعال شد.اما در این بین معادل یک 
میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه کارتخوان نه به پروند مالیاتی متصل و نه غیرفعال شدند 
که براســاس اعالم رئیس کل سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی وعده داده تا در ماه 

جاری تکلیف این کارتخوان ها را مشخص کند.در این راستا، مهران محرمیان - معاون 
فناوری های نوین بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت ســاماندهی کارتخوان ها اعالم 
کرد: در حال حاضر با اقداماتی که بین بانک مرکزی، شــبکه پرداخت و سازمان امور 
مالیاتی اتفاق افتاده بیش از ۹۰.۵ درصد از کارتخوان ها و ابزارهای پرداخت در کشــور 
پرونده مالیاتی دارند و تعداد کمی حدود ۲۸۰ هزار تا دستگاه کارتخوان باقی مانده که 
در طی این هفته به این شــبکه متصل خواهند شد.وی ادامه داد: اگر پرونده مالیاتی 
شبکه های پرداخت، تا زمان داده شده تشکیل نشود، مطابق رویه ای که ظرف چند ماه 
گذشته پیگیری شده، قطع خواهد شد.بنابراین، در شرایطی که قرار است تا پایان هفته 
جاری کارتخوان هایی که تکلیف آن ها مشخص نشده، غیرفعال و یا به پرونده مالیاتی 
متصل شوند، براساس آخرین آمار شاپرک، تا پایان تیر ماه سال جاری معادل ۸ میلیون 

و ۲۵۹ هزار و ۳۴۸ دستگاه کارتخوان در کشور فعال هستند.

ساماندهی کارتخوان ها به ایستگاه آخر رسید؟
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سایه مذاکرات هسته ای وین بر بازار جهانی نفت
تهران- ایرنا- خبرگزاری رویترز گزارش داد که بهای جهانی نفت روز سه شنبه همزمان با جدیدترین پیشرفت ها در مذاکرات رفع تحریم ها و احیای توافق هسته ای ایران که در وین برگزار شد، کاهش پیدا کرد.به گزارش ایرنا، این خبرگزاری نوشت که 
امروز قیمت نفت برنت با کاهش ۱۴ سنت )معادل ۰.۱ درصد( به قیمت ۹۶.۵۱ دالر در هر بشکه رسید و همچنین قیمت نفت وست تگزاس به قیمت ۹۰.۶۰ دالر در هر بشکه کاهش یافت که یک افت ۰.۲ درصدی )۱۶ سنتی( است.تحلیلگران گروه 
بانکی استرالیا و نیوزلند )ANZ( اشاره کرده اند که توافق هسته ای )احتمالی( ایران و آمریکا بر بازار نفت سایه افکنده است. به نوشته این خبرگزاری، اتحادیه اروپا روز دوشنبه یک متن برای احیای توافق هسته ای ۲۰۱۵ که در انتظار تایید طرفین مذاکره 
است، ارائه کرد. یکی از مقام های ارشد اتحادیه اروپا گفت که آخرین گزینه در مورد این پیشنهاد »فقط چند هفته« پیش بینی می شود.»ویوک دار« تحلیلگر موسسه مالی مشترک المنافع، در این خصوص به رویترز گفت ازآنجاییکه جزئیات درباره بازه 
زمانی از سرگیری صادرات نفت ایران حتی در زمانیکه توافق احیا می شود، نامعلوم باقی می ماند قطعا زمینه برای ایران وجود دارد که صادرات نفت را با سرعت به نسبت زیادی گسترش دهد.وی اشاره کرد که ایران ممکن است در عرض ۶ ماه صادرات نفت 
خود را تا ۱ الی ۱.۵ میلیون بشکه در روز یا ۱.۵ درصد تولید جهانی افزایش دهد و احیای توافق هسته ای احتماال به شدت قیمت های نفت را کاهش خواهد داد.انریکه مورا هماهنگ کننده اروپایی مذاکرات وین درباره ادامه روند گفت  وگوها روز دوشنبه 
به خبرنگاران گفت: چون ما به متن دست یافته ایم مذاکرات به پایان رسیده است. ما اینجا بودیم که متن )نهایی( را تولید کنیم و اکنون پایتخت ها باید تصمیم گیری کنند.مورا در حالی این اظهارات را مطرح کرد که در ۴ روز گذشته مذاکرات فشرده ای 
درخصوص چند موضوع باقی مانده برای اطمینان از تامین مالحظات و نگرانی های ایران برگزار شد. در جریان این گفت وگوها هیات جمهوری اسالمی ایران مواضع خود را با طرف های مقابل به اشتراک گذاشت و گفته می شود در برخی موضوعات نیز 
پیشرفت های نسبی حاصل گردید.مورا روز گذشته با توجه به مباحث صورت گرفته طی چهار روز گذشته، چند ایده در مورد برخی موضوعات باقی مانده به طرف ها ارائه داد و ایران به محض دریافت ایده ها، پاسخ و مالحظات اولیه خود را به او منتقل کرد.

البته ایده های مطرح شده نیازمند بررسی جامع هستند و ایران نظرات و مالحظات تکمیلی خود را به هماهنگ کننده و سایر طرف ها منتقل خواهد کرد، اما اعالم پایان مذاکرات به نظر ایده پخته ای نبود که در این مقطع مطرح شود.

گزیده خبر

مدیرعامل آبفا هرمزگان در حاشیه دیدار با فرماندار ویژه شهرستان میناب 
مطرح کرد

بهره برداري از آب شيرین کن سه هزار 
مترمكعبي »کرگان« در زمستان ۱۴۰۱

مدیرعامل آبفا اســتان در بازدید فرماندار شهرســتان 
میناب از آب شــیرین کن »کرگان« اظهار داشت: در 
حال حاضر پیشرفت فیزیکي این پروژه ۵۰ درصد است 
و پیش بیني مي شــود زمستان امسال به بهره برداري 
برسد.“عبدالحمید حمزه پور« مدیرعامل آبفا هرمزگان 
در دیدار با معاون اســتاندار و فرماندار ویژه میناب، پیرامون پروژه هاي آبرساني 
شهر میناب و روستاهاي این شهرستان بحث و گفت و گو کرد. حمزه پور در این 
دیدار ضمن قدرداني از حمایت ها و پیگیري هاي اســتاندارهرمزگان وهمراهي 
فرماندار میناب در تحقق  پروژه هاي آبرســاني این شهرستان، توسعه آبرساني 

به این شهرستان به ویژه روستاهاي آن را یکي از اولویت هاي آبفا بیان کرد. 
همچنین در حاشــیه این دیــدار، فرماندار ویژه و معاون اســتاندارهرمزگان و 
مدیرعامل آبفا اســتان از پروژه آب شــیرین کن کرگان میناب  بازدید کردند. 
“مجید سلحشــور« فرماندار میناب در این بازدید بر راه انداری آب شیرین کن 
کرگان با توجه به نیاز مبرم مردم منطقه به آب آشامیدنی، تاکید کرد.مدیرعامل 
آبفا اســتان نیز درخصوص جزییات این پروژه گفت: آب شــیرین کن کرگان با 
ظرفیت اسمی 3 هزار مترمکعب در شبانه روز و با هدف کاهش فشار به  منابع 
آبي میناب و تامین آب شــرب مورد نیاز ۱۲ روســتاي این شهرستان در حال 
احداث است. به گفته حمزه پور؛ این پروژه با سرمایه گذاري بخش خصوصي و 

براي جمعیتي حدود  ۱۹ هزار نفر در افق طرح، اجرایي شده است. 

با حضور فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان انجام شد
ارسال ۵۰۰ بسته حمایتی برای خانوارهای 

کم برخوردار توسط نفت و گاز مارون
در حاشــیه دیدار فرمانده حوزه مقاومت بسیج شــهید تندگویان وزارت نفت-
جنوب با مدیران و بسیجیان شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون، ۵۰۰ بسته 
حمایتی نیز برای خانوارهای کم برخوردار ارسال شد.مدیرعامل این شرکت ضمن 
ابراز خرســندی از میزبانی این دیدار گفت: همدلی و تعامل بسیج به ویژه حوزه 
شهید تندگویان با صنعت نفت در پشتیبانی پایگاه های مقاومت و همراهی در 
سایر حوزه های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و امنیتی موجب دلگرمی کارکنان 
و تسهیل فرآیند تولید شده است.مهندس حمید کاویان افزود: در شرایط خاص 
اقتصادی امروز، موفق شدیم با تکیه بر توانمندی کارکنان و تعامل با سازندگان و 
شرکت های دانش بنیان داخلی، بخش عظیمی از تحریم های خصمانه دشمنان 
را بی اثر کنیم، به طوریکه در چند ســال اخیر همــواره تولید را فراتر از برنامه 
ابالغی تحقق بخشیده ایم.وی عملکرد پایگاه مقاومت بسیج سپهبد شهید حاج 
قاســم سلیمانی شــرکت بهره برداری نفت و گاز مارون در حوزه ی محرومیت 
زدایی، سازندگی و فرهنگی را ایده آل ارزیابی کرد و یادآور شد: بسیجیان شرکت 
همواره و در تمام ســختی ها در کنار مردم شریف همجوار تاسیسات عملیاتی 
حضور داشــته که بخش بزرگی از دستاوردهای شرکت در حوزه ی مسئولیت 

های اجتماعی را مدیون تالش های جهادی این عزیزان می دانم.

 افزایش دیماند برق طرح توسعه
 بندر شهيد بهشتی چابهار  

سرپرســت اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و 
بلوچســتان گفت: پروژه افزایش دیماند برق طرح 
توسعه بندر شهید بهشتی با هدف تأمین نیازمندی 
های برق تجهیزات ساحلی، افزایش قابلیت اطمینان 
شبکه شهری و نوسازی و بروزرسانی شبکه روشنایی 
در حال اجرا می باشــد.به گــزارش پایگاه اطالع رســانی اداره کل بنادر و 
دریانوردی سیستان و بلوچستان، ناصر روانبخش سرپرست اداره کل بنادر 
و دریانوردی سیســتان و بلوچســتان با بیان اینکه با احداث این شــبکه و 
آزادسازی ۲ مگاوات در شــبکه عمومی، تأثیر قابل مالحظه ای در کاهش 
خاموشی های مشترکین خانگی و تجاری و افزایش قابلیت اطمینان شبکه 
شــهری در این محدوده بــه وجود خواهد آمد گفت:  ایــن پروژه از محل 
پســت فوق توزیع تیس تا سوئیچ خانه بندر شــهید بهشتی در حال اجرا 
می باشــد.وی اضافه کرد: وجود معارض و تأسیســات شهری از قبیل لوله 
های آب و فاضالب، شــبکه مخابراتی و شبکه برق، همچنین ایجاد ترافیک 
سنگین در وسایل نقلیه عبوری بدلیل حفاری های مورد نیاز احداث شبکه 
زمینی و صرف زمان بســیار زیاد جهت عیب یابی و رفع نقص شبکه های 
زمینی در مقایسه با شبکه های هوایی و توقف در عملیات تخلیه و بارگیری 
کشتی ها از جمله عوامل اجرای این پروژه بصورت احداث شبکه هوایی می 
باشد.سرپرست بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه با 
اجرای این شبکه در آیلند وسط بلوار از تخریب آسفالت خیابان و پیاده روها 
جلوگیری شده است اضافه کرد: سازمان بنادر و دریانوردی در جهت عمل به 
مسئولیت های اجتماعی خود اقدام به نوسازی و بروزرسانی شبکه روشنایی 
قدیمی بلوار شهید ریگی و بلوار قدس با چراغ LED نسل جدید با هزینه ای 
بالغ بر ۱۴ میلیارد ریال نموده اســت.وی خاطرنشان کرد: علی رغم افزایش 
هزینه، به دلیل حفظ درختان، اجرای این پروژه در محدوده حدفاصل تقاطع 
بلوار شهید ریگی و امام تا تقاطع بلوار قدس به ضلع غربی بلوار )سمت پیاده 

رو( تغییر مسیر یافته است.

قبض برق ۱۲ درصد مشترکان خانگی 
رایگان شد

مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشترکان توانیر گفت: قبض ۱۲ درصد 
مشترکان خانگی صنعت برق رایگان شده است و این میزان تنها شامل 
مشترکان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نیست و کل مشترکان 
را دربرمی گیرد.عبداالمیــر یاقوتی در گفت وگو با ایســنا، با اشــاره به 
مشترکانی که مشمول تخفیف پاداش صرفه جویی مصرف شده اند، اظهار 
کرد: مشــترکانی که سقف الگو را رعایت کرده و نسبت به دوره مشابه 
سال گذشته کاهش مصرف داشته اند، مشمول این طرح هستند و برای 
آن ها مشوق هایی درنظر گرفته شده است، به گونه ای که در صورت یک 
کیلووات ساعت صرفه جویی معادل پنج کیلووات ساعت پاداش دریافت 
می کنند.وی با بیان اینکه مصر ف برق ۸۰ درصد مشــترکان زیر الگو 
مصرف بوده و این تعداد مشترکان می توانند مشمول این طرح شوند، 
گفت: ۱۰ درصد مشترکان بین الگو و یک  و نیم برابر الگو مصرف دارند، 
این دسته از مشترکان نیز می توانند با رعایت بیشتر مشمول این طرح 
شوند.مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشترکان توانیر افزود: بنابراین برای 
۹۰ درصد مشــترکان این فرصت که با کاهش مصرف و رعایت سقف 

مصرف تا پایان شهریورماه مشمول پاداش صرفه جویی مصرف شوند، 

گازایرانبهاروپامیرسد؟
در زمان جنگ ســرد و طی چند دهه گذشــته، روسیه تامین 
کننده مطمئن گاز به اروپا بــوده اما اکنون این وضعیت تغییر 
کرده و نگرانی هایی برای اروپا از باب تامین گاز فراهم شده است، 
در این بین این ســوال وجود دارد کــه ایران می تواند گزینه ای 
برای کمک باشد؟به گزارش ایسنا، روسیه عرضه گاز را به تالفی 
حمایت اروپا از اوکراین کاهش داده است. پس از اقدام روسیه در 
استفاده از انرژی به عنوان سالح، چشم انداز سهمیه بندی گاز 
در این منطقه اکنون کامال واقعی به نظر می رسد. کاهش عرضه 
گاز روسیه به اروپا، افزایش قیمت ها را به دنبال داشته و اقتصاد 
این منطقه را تحت فشار قرار داده و ممکن است همبستگی اروپا 
را دچار شکاف کند.طبق گزارش شرکت مشاوره وود مک کنزی، 
نیروگاه های اروپایی مجبور شدند برای تامین نیازهای زمستانی، 
از ذخایرشان گاز برداشت کنند و کنترل های دولتی توزیع گاز 
ممکن است تا چند ماه دیگر آغاز شود. اگر روسیه مسیر اصلی 
صادرات گاز به اروپا را ببندد، این منطقه ممکن اســت تا ژانویه 
با کمبود تامین گاز روبرو شود. رابرت هابک، وزیر اقتصاد آلمان 
اخیرا اظهار کرد: وضعیت دشواری است. این آزمون قدرت میان 
متحدان غربی و روســیه اســت.پس از این که کرملین، جریان 
گاز از طریق خط لوله نورد اســتریم را که مســتقیما گاز را به 
آلمان می رساند، حدود ۶۰ درصد کاهش داد، زنگ خطر به صدا 
درآمد. کاهش تحویل گاز روســیه، پیامدهای ثانویه در فرانسه، 
اتریش و جمهوری چک داشته است. شرکت یونی پر آلمان که 
بزرگترین خریدار گاز روســیه در اروپاست، ۶۰ درصد کمتر از 
میزان درخواســتی، گاز دریافت کرده است. شرکت اِنی ایتالیا، 
تنها نیمی از حجمی که درخواســت کرده بــود را از گازپروم 
دریافت کرده است و شرکت انژی فرانسه و OMV اتریش هم با 
کاهش دریافت گاز روبرو شده اند.والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روســیه، چندین دهه روابط انرژی قابل اتکا که با اروپا داشــته 
است را از زمان آغاز جنگ در اوکراین، با کاهش تدریجی عرضه 
در گامهای کوچک تغییر داده و هفته گذشته این روند را تسریع 
کرد.قیمت گاز طبیعی اروپا تحت تاثیر این تنش ها، حدود ۵۰ 
درصد افزایش پیــدا کرد که بزرگترین افزایش هفتگی از زمان 
آغاز جنگ روسیه در اوکراین بود. این منطقه جایگزین بزرگی 
برای خطوط لوله روسیه به خصوص در ماه های سخت زمستان 
ندارد. ظرفیت مازاد تولیــد اندکی در نروژ و هلند وجود دارد و 
محموله های گاز طبیعی مایع )LNG( محدودیت بیشتری پیدا 
خواهد کرد.چین که بزرگترین واردکننده LNG جهان در سال 
۲۰۲۱ است، خرید نقدی محموله های LNG را در سال میالدی 
جاری پــس از اجرای قرنطینه های کووید و افت تقاضا، کاهش 

داد. اما تقاضا احتماال زمستان امسال بهبود پیدا کرده و چین را 
برای دریافت LNG بیشــتر با اروپا وارد رقابت می کند. تعمیرات 
در پایانه صادراتی بزرگ در تگزاس هم میزان عرضه را محدود 
کرده است. کمیسیون اروپا چندی پیش نامزدی اوکراین برای 
عضویت در اتحادیه اروپا را پیشــنهاد کرد. یک روز پیش از آن 
اوالف شولتس، صدراعظم آلمان، امانوئل مکرون، رئیس جمهور 
فرانسه و ماریو دراگی، نخست وزیر ایتالیا به کی یف سفر کرده و 
حمایت خود را از این اقدام ابراز کرده بودند.با وجود نمایش این 
حمایت، گاز همچنان یک مشکل مانده است. ولودیمیر زلنسکی، 
رئیس جمهور اوکراین، پس از این دیدار روسیه را متهم کرد به 
دروغ مشــکل تعمیرات فنی را عامل کاهش عرضه گاز از نورد 
استریم جلوه می دهد. اگر روسیه عرضه گاز را همچنان محدود 
نگه دارد، ایتالیا ممکن اســت هفته جاری یک طرح اضطراری 
را آماده کند که احتماال شــامل اســتفاده بیشتر از سوختهای 
کثیف تر باشــد.کمبود گاز، سیاستگذاران اقتصادی را که تالش 
می کنند تورم بی ســابقه را مهار کننــد، مضطرب خواهد کرد. 
افزایش بیشــتر هزینه های انرژی، تالشهای بانک مرکزی اروپا 
برای کنترل افزایش قیمتها از طریق افزایش نرخهای بهره را به 
مخاطره می اندازد. نگرانی نسبت به رشد اقتصادی، اوج می گیرد. 
افزایش هزینه های زندگی، مصرف کنندگان را در مضیقه قرار 
داده و چشــم انداز سهمیه بندی بنزین و صورتحسابهای باالی 
گاز ممکن است به اعتماد مصرفی لطمه وارد کند. برای بخش 
عظیم تولید آلمان، این مسئله به مشکل کمبود اولیه مواد افزوده 
می شود.ســران گروه هفت در واکنش به این وضعیت، سرگرم 
فراهم سازی زمینه برای مذاکره درباره تعیین سقف قیمت برای 
واردات انرژی از روسیه هستند. مذاکره کنندگان ارشد این گروه 
پیش از آماده ســازی برای نشســت آلپ باواریا در ماه جاری، 

سرگرم بررسی این مکانیزم هستند.

قابلیت صادرات 200 میلیارد مترمکعب گاز به اروپا
در این بین ایران نیز می تواند گزینه ای برای جایگزینی صادرات 
گاز روســیه به اروپا باشــد، اما آنطور کــه حمیدرضا عراقی - 
مدیرعامل سابق شــرکت ملی گاز ایران  - به ایسنا گفته برای 
صادرات گاز به اروپا نیازمند شروطی هستیم که اگر محقق شود، 
می توانیم بازارهای اروپا را به دست آوریم. در حال حاضر ایران 
امکان صادرات گاز را ندارد، با توجه به شرایط کنونی گاز ایران 
نمی تواند جایگزین روسیه شود اما اگر در درازمدت صرفه جویی 
صورت بگیرد و توســعه مخازن انجام شــود، ایران می تواند از 
فرصت ها استفاده کند و این مساله تنها منوط به شرایط کنونی 

نمی شود و درصورت فراهم شدن شرایط کال می تواند از مزایای 
توسعه صادرات بهره ببرد.وی با تاکید بر اینک تحقق این مساله 
مســتلزم شروطی است، گفت: مصرف بهینه باید اتفاق بیفتد و 
در کنار آن نیز توسعه مخازن صورت بگیرد؛ عالوه بر این حفظ 
و پایداری شرایط موجود و توسعه سرمایه گذاری نیز از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است که اگر محقق شود، آینده خوبی را برای 
صنعت گاز می توانیم ترســیم کنیم. هر زمانی ایران گاز مازاد 
داشته باشد این فرصت برایش وجود دارد که به بازاهای اروپایی 
راه پیدا کند، امکان صادرات گاز ایران به اروپا وجود دارد اما باید 
به بحث مدیریت مصرف، توسعه انرژی های تجدیدپذیر، توسعه 
و پایداری تولید گاز، سرمایه گذاری در مخازن جدید توجه شود.

به گفته مدیرعامل سابق شــرکت ملی گاز ایران باید روی این 
مساله فکر شود و اگر با روش فعلی پیش برویم، امکان صادرات 
گاز به اروپا وجود نخواهد داشــت، در شرایط کنونی طبق اعالم 
مســووالن صنعت گاز به ۱۵۰ میلیارد دالر سرمایه نیاز داریم.

وی با اشــاره به پتانســیل های صادرات گاز به اروپا گفت: اگر 
سیاستگذاری ها به درستی انجام شود، می توانیم تا ۲۰۰ میلیارد 

مترمکعب در سال صادرات گاز به اروپا داشته باشیم.

روسیه سد بزرگی است
مرتضی بهروزی فر - کارشــناس ارشــد حوزه انــرژی - نیز در 
این رابطه به ایســنا گفت: قطعا در کوتاه مدت ایران نمی تواند 
جایگزین روسیه شود، حتی اگر تمام مشکالت بین المللی حل 
شود نیز  باز هم در زمانی کوتاه ایران نمی تواند به اروپا صادرات 
گاز داشته باشد، اما در میان مدت این امکان وجود خواهد داشت 

و ایران می تواند بین دو تا چهار سال به یکی از تامین کنندگان 
گاز اروپا تبدیل شود البته اگر پیش زمینه ها و پیش شرط های آن 
فراهم باشد.وی با اشــاره به تمایل اروپا برای این مساله، اظهار 
کرد: این مساله ارتباطی به شرایط کنونی و بحران آن ها با روسیه 
ندارد، مادام اروپا به عنــوان یکی از بزرگترین مصرف کنندگان 
گاز دنیــا تمایل دارد که مبادی تامین خود را متنوع تر کند، در 
شرایط فعلی نیز که با روسیه دچار مشکل شده به شدت دنبال 
این اســت که میزان وابستگی خود را به روسیه کاهش دهد.به 
گفته این کارشناس ارشد حوزه انرژی سیاست اروپا این است که 
از راه های بیشــتری نیاز انرژی خود را تامین کند، اکنون تمایل 
بیشــتری به توسعه رابطه خود با ایران دارد البته از گذشته این 
مســاله وجود داشته و اما قطعا اکنون این تمایل از سمت اروپا 

بیشتر است.

یک بازی برد-برد برای ایران و اروپا
بهروزی فر با اشاره به راه کارهای تحقق صادرات گاز به اروپا، گفت: 
بهینه ســازی مصرف در داخل باید صورت بگیرد، به گونه ای که 
میزان مصرف با حفظ رفاه کاهش یابد، توسعه ذخایر گازی باید 
اتفاق بیفتد و همچنین احداث خطوط لوله و یا ایجاد تاسیسات 
 LNG برای انتقال گاز به اروپا نیز باید در دستور کار قرار بگیرد و 
این مساله یک بازی برد-برد برای ایران و اروپا است.وی معتقد 
اســت: البته ممکن است روسیه تمام توان خود را به کار ببرد تا 
رقیب جدیدی پیدا نشود، چراکه هرچه رقبای کمتری برای آن 
وجود داشــته باشد، می تواند قدرت بیشتری را اعمال کند و در 

صورت حضور ایران، جایگاه روسیه کاهش می یابد.

وزیر نیرو با اشاره به افزایش ۵ درصدی تقاضای مصرف برق نسبت به سال گذشته، گفت: محور برنامه های مختلف وزارت نیرو برای عبور 
موفق از تابستان، بر اساس اقدامات صنعت برق و همکاری و صرفه جویی مردم است که ضرورت دارد این همکاری ادامه یابد.به گزارش 
ایسنا، علی اکبر محرابیان روز سه شنبه با اشاره به وضعیت مصرف برق در کشور، اظهار کرد: صنعت برق در ابتدای تحویل دولت سیزدهم با 
مشکالت فراوانی در حوزه تامین برق مردم و رضایتمندی مواجه بود که در این رابطه یک برنامه ۱۰۰ اقدامی را با حمایت دولت و مجلس 
تدوین و با همکاری و مشارکت مردم اجرایی کردیم.وی افزود: مهم ترین محورهای این برنامه افزایش ظرفیت نیروگاهی، بکارگیری و تعمیرات اساسی تمام نیروگاه های موجود و 
مدیریت مصرف بود. تا امروز دو سوم از مسیر اوج مصرف تابستان را پشت سر گذاشتیم و با کمترین مشکل توانسیم این دوره را سپری کنیم.محرابیان با بیان اینکه خوشبختانه 
۴۰ درصد مردم در مصرف خود صرفه جویی کردند، گفت: این ۴۰ درصد پاداش صرفه جویی در مصرف برق خود را دریافت کردند.وی با اشــاره به شــرایط سخت صنعت برق 
در وضعیت کنونی آب و هوایی کشور، افزود: متوسط دمایی کشور نسبت به سال گذشته یک درجه بیشتر شده و در برخی نقاط مانند استان های خوزستان، بوشهر، هرمزگان 
و حتی شمالغرب کشور ۴ الی ۵ درجه افزایش دما را شاهد هستیم.محرابیان ادامه داد: برای هفته آینده هم پیش بینی می شود که شهرهای شمالی کشور شاهد افزایش دما 
باشند و در این صورت باعث افزایش مصرف برق خواهد شد.وزیر نیرو با اشاره به لزوم تداوم همکاری مردم در زمینه صرفه جویی مصرف برق خاطرنشان کرد: اگر همکاری و 

صرفه جویی مردم مانند روزهای ابتدایی تابستان امسال تداوم داشته باشد، از روزهای باقیمانده تابستان نیز با کمترین مشکل عبور خواهیم کرد.

نتایج یک بررســی جدید نشــان داد اقتصاد آلمان به دلیل جنگ اوکراین و قیمت باالی انرژی، بیش از ۲۶۰ میلیارد یورو )۲۶۵ 
میلیارد دالر( ارزش افزوده تا ســال ۲۰۲3 از دست خواهد داد.به گزارش ایسنا، مطالعات موسسه تحقیقات اشتغال نشان داد در 
مقایســه با انتظارات برای یک اروپای در صلح، تولید ناخالص داخلی آلمان به دلیل جنگ اوکراین و قیمت باالی انرژی، ســال 
میالدی آینده ۱.۷ درصد کاهش پیدا خواهد کرد که به معنای ۲۴۰ هزار شاغل کمتر خواهد بود.در حالی که صنعت هتلداری که 
هنوز از پیامدهای منفی دوران کرونا خالصی نیافته است، یکی از بزرگترین متضرران این وضعیت خواهد بود اما صنایع انرژی بر 

مانند صنعت شیمیایی و تولید فلزات هم از این بحران متاثر خواهند شد.جنگ روسیه و تحریمهایی که علیه این کشور اعمال شده اند، باعث افزایش قیمتهای انرژی و 
اختالالت زنجیره تامین شده و دورنمای اقتصاد جهانی را تیره کرده است. منطقه یورو در میان مناطقی است که به دلیل وابستگی به انرژی روسیه و نزدیکی به منطقه 
درگیری، بیشترین آسیب را دیده است. هر چند هنوز اوج تابستان است اما آلمان فرصت زیادی برای جلوگیری از بروز بحران انرژی در زمستان ندارد. اکثر بخش های 
اروپا از کاهش عرضه گاز طبیعی روسیه تحت فشار قرار گرفته اند اما هیچ کشوری به اندازه آلمان که برای تامین گرمایش نیمی از خانه ها به گاز طبیعی وابسته است، 
آســیب پذیر نیســت.  صندوق بین المللی پول برآورد کرده است اگر عرضه گاز روسیه متوقف شود، آلمان با خطر از دست دادن ۴.۸ درصد از تولید اقتصادی روبرو 
خواهد بود و بوندس بانک، خسارت احتمالی را ۲۲۰ میلیارد یورو )۲۲۵ میلیارد دالر( برآورد کرده است. این خسارت دشوار خواهد بود اما ترس اصلی آلمان این است 

که به دنبال این ضرر، توان رقابتی خود را هم از دست دهد.

وزیر نیرو هشدار داد

ضرر ۲۶۵ میلیارد دالری آلمان از قیمت باالی انرژیاحتمال باال رفتن مصرف برق در پی افزایش دما
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گزیده خبر

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در دیدار مشاور رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام:

رویکرد ذوب آهن اصفهان، خلق فرصت 
های ارزشمند از دل تهدیدها است

دکتر ســیف الهی در این دیدار، این مجتمع عظیم 
صنعتی را پشــتیبان رزمنــدگان در دفاع مقدس 
دانســت و گفت: حضور کارکنان ذوب آهن اصفهان 
در جنگ تحمیلی، نشــان دهنده ایثار و شــهادت 
طلبــی این صنعتگران اســت.وی با بیــان این که 

در دوران دفاع مقــدس ،ذوب آهن اصفهان، نقشــی انکارناپذیر در تامین 
رزمندگان آموزش دیده برای جنگ تحمیلی داشــت، افزود: این شرکت در 
تامین تجهیزات، ادوات، خدمات فنی، مهندسی و لجستیکی برای جبهه و 
جنگ نیز سنگ تمام گذاشت.مشاور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
تولید و توســعه محصوالت استراتژیک و مورد نیاز صنایع مختلف کشور در 
ذوب آهن اصفهان را شایان تقدیر دانست.مهندس رخصتی نیز در این دیدار 
با تشــریح فرایند تولید در ذوب آهن اصفهان، گفت: این شــرکت با برنامه 
های هدفمند و دانش محور بر بخش عمده ای از مشــکالت چیره شده که 
طراحی و تولید بیش از دوازده محصول جدید در چند ماه اخیر برای تنوع 
بخشــی به ســبد محصوالت، رکوردهای گوناگون تولیدی و اجرا و تکمیل 
پروژه های نوسازی و توسعه ای ذوب آهن اصفهان را باید در راستای برنامه 
های هدفمند و شــاخص محور این شرکت ارزیابی کرد.وی با بیان این که 
ذوب آهن اصفهان با برخورداری از اتوماسیون مدرن و به روز، تمام فعالیت 
های تولیدی را بر خط و آنالین پایش و کنترل می کند، افزود: این شرکت 
با دارا بودن کارگاه های پیشرفته پشتیبانی و ساخت، ۸۵ درصد از تجهیزات 
و قطعات مورد نیاز را بومی سازی کرده و ۱۵ درصد بقیه را نیز با حمایت از 

شرکت های توانمند داخلی و دانش بنیان کشور، تأمین می کند.

رئیس محیط  زیست فوالد مبارکه اعالم کرد:
سرمایه گذاری شرکت در تولید انرژی های 
تجدیدپذیر، گامی بلند در مسیر فوالد سبز

رئیس محیط زیست فوالد مبارکه در گفت گو با خبرنگار فوالد تصریح کرد: 
سرمایه گذاری شرکت در تولید انرژی های تجدیدپذیر خورشیدی به مقدار 
۵۴۰ مگاوات و ساخت نیروگاه ســیکل ترکیبی ۱۰۰۰ مگاواتی با راندمان 
باال همگام با دستورالعمل های جهانی، گامی بلند در مسیر فوالد سبز است.

بهنام کاویانی با تأکید بر اینکه رویکرد شــرکت فوالد مبارکه در تحقق 
دســت یابی به فوالد ســبز بر این اصل استوار است که فوالد سبز صرفا 
تولیــد فوالد با کمترین ردپای کربن ممکن اســت گفت: صنعت فوالد 
امروزه حدود ۷ درصد از انتشــار کربن در جهــان را به خود اختصاص 
می دهد که یکی از عوامل افزایش گرمایش جهانی اســت. ازاین رو تحت 
ســناریوی توســعه پایدار آژانس بین المللی انرژی، میزان کل انتشــار 
مســتقیم از بخش آهن و فوالد باید تا سال ۲۰۵۰، بیش از ۵۰ درصد 
نسبت به ســال ۲۰۱۹ و شدت انتشــار حاصل از تولید فوالد خام نیز 
باید ۵۸ درصد کاهش یابد.رئیس محیط زیست فوالد مبارکه ادامه داد: 
تفکر فعلی صنایع فوالدی تولید با کمترین میزان انتشار کربن بر اساس 
فناوری انرژی های تجدیدپذیر بســیار پرهزینه تر از تولید فوالد به روش 
سنتی است، به نحوی که طبق برآوردها هزینه تولید ممکن است تا ۳۰ 
درصد بیشــتر باشد.کاویانی اظهار داشت: شــرکت فوالد مبارکه نیز بر 
اساس استراتژی پایداری خود به دنبال تولید فوالد کم کربن و استفاده 
از فناوری های نو است و تاکنون در این راستا اقدامات مؤثری انجام داده 
اســت.وی با تأکید بر اینکه فرایند تولید فوالد در شرکت فوالد مبارکه 
برمبنای احیا مستقیم و کوره های قوس الکتریکی است که این خود نیز 
 CO۲ مزیت بســیار بزرگی در تکنولوژی های موجود است، گفت: مقدار
تولیدی در شرکت فوالد مبارکه به دلیل استفاده از تکنولوژی کوره های 
قوس الکتریکی )EAF( کمتر از استانداردهای بین المللی و در محدوده 

قابل قبول و رقابتی است.

معاون برنامه ریزی جامع تولید گروه سایپا خبر داد:
افزایش ٣٦ درصدي تولید شاهین نسبت 

به سال گذشته
معاون برنامه ریزی جامع تولید گروه ســایپا گفت: تولید شاهین از ابتداي 
سال ۱۴۰۱ تا نیمه اول مرداد نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایش ۳٦ 
درصدي را داشــته است.به گزارش سایپانیوز، مسعود پروین گفت: با وجود 
مشکالت پیش رو، از جمله مالحظات تامین به خصوص تامین آهن و ورق 
خارجي با ویژگي خاص، توربوشــارژ، لزوم افزایش نیرو و همچنین تربیت 
نیروي هاي متخصص و با عنایت به برنامه اولیه تولید ۳۰ هزار دســتگاه در 
سال ۱۴۰۱، پروژه افزایش تولید شاهین به میزان ٦۰ هزار دستگاه تعریف و 
از اواخر اردیبهشت، ساز و کار الزم براي دستیابي به این تیراژ کلید خورد.او 
افزود: برهمین اساس خوشبختانه تولید شاهین از ابتدای سال جاری تا نیمه 
اول مردادماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۳٦ درصدی همراه 
بوده اســت.معاون برنامه ریزی جامع تولید گروه سایپا تصریح کرد: تاکنون 
اقداماتي همچون به ظرفیت رســاني خط تولید وآموزش نیروي متخصص 
مطابق زمان بندي پروژه انجام پذیرفته و ان شــاءاهلل با حل مسائل مرتبط 

تامین، پروژه افزایش تولید، محقق خواهد شد.

تجارت ۲۳.۸ میلیون دالری ایران و آمریکا در ٦ ماه
 واردات آمریکا از ایران ۱٦ برابر شد

تجارت ایران و آمریکا در نیمه نخست سال جاری میالدی به ۲۳.۸ میلیون دالر رسید 
و واردات آمریکا از ایران طی این دوره با رشــد ۱٦ برابری نسبت به مدت مشابه سال 
قبل مواجه شــد.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دفتر آمار آمریکا در 
تازه ترین گزارش خود اعالم کرد مبادالت تجاری ایران و آمریکا در نیمه نخست سال 
۲۰۲۲ میالدی به ۲۳.۸ میلیون دالر رسیده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال 
قبل از آن ۱۸ درصد افزایش داشــته است.در ماه های ژانویه تا ژوئن سال ۲۰۲۱ بالغ 
بر ۲۰.۱ میلیون دالر کاال بین دو کشور مبادله شده بود.بر اساس این گزارش در نیمه 
نخســت ۲۰۲۲ ارزش صادرات آمریکا به ایران افت ۵ درصدی داشته است. در نیمه 
نخســت سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۱۹.۸ میلیون دالر کاال از آمریکا به ایران صادر شده بود 
که این رقم در مدت مشابه امسال به ۱۸.۸ میلیون دالر کاهش یافته است.اما واردات 
این کشور از ایران در نیمه نخست امسال رشد ۱٦ برابری داشته و به ۵ میلیون دالر 
رسیده است. آمریکا در نیمه نخست سال قبل تنها ۰.۳ میلیون دالر کاال از ایران وارد 
کرده بود.ارزش تجارت ایران و آمریکا در مقایســه با کل مبادالت تجاری دو کشور با 
جهان رقم قابل توجهی نیست. ایران در میان شرکای تجاری آمریکا رتبه ۱۷۹ را طی 

نیمه نخست ۲۰۲۲ داشته است.

گزارشی از وضعیت شامخ اقتصاد ایران در تیرماه
اتاق بازرگانی ایران گزارش شــامخ )شــاخص مدیران خرید( 
تیر ماه ۱۴۰۱ را منتشــر کرد که از رســیدن اقتصاد ایران به 
منطقــه خنثی حکایــت دارد.به گزارش ایســنا و طبق اعالم 
مرکــز پژوهش های اتاق ایران، بر اســاس نتایج بررســی های 
شاخص مدیران خرید )PMI( برای کل اقتصاد ایران در تیرماه 
۱۴۰۱، در این ماه شــاخص میزان سفارشات جدید مشتریان 
۴۷.۱۴ واحد ثبت شــده که کمترین میزان طی سه ماه اخیر 
)از فروردین ماه( اســت. این شــاخص در بخش های خدمات و 
کشــاورزی و ســاختمان با رکود همراه بوده اســت.همچنین 
شاخص میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در تیرماه 
۵۱.۱۷ واحد بوده و برای سومین ماه پیاپی کاهش یافته است. 
تضعیف تقاضا به دلیل نگرانی های ناشی از کاهش قدرت خرید 
و تورم باعث کاهش انتظارات کسب وکارها و کاهش خرید مواد 
اولیه و عقب نشــینی در استخدام شده است.در مقابل، شاخص 
موجودی محصول )انبار( در تیرماه ۵۷.۱۰ واحد برآورد شده که 
بیشترین میزان از ابتدای شروع طرح )دوره ۳۴ ماهه( است. از 
سوی دیگر شاخص میزان صادرات کاال و خدمات نیز به ۹٦.۴٦ 
واحد رســیده که یکی از کمترین مقادیر طی ۹ ماه گذشــته 
)به غیراز تعطیالت فروردین ماه( است.در سایه کاهش تقاضای 
بازار و تضعیف قدرت خرید متقاضیان، شــاخص میزان فروش 
محصوالت نیز در تیرماه به ۴٦.۳۲ واحد رسیده که طی ۱۱ ماه 
گذشته )به غیراز تعطیالت فروردین ماه( یکی از کمترین مقادیر 
خود است. این شاخص در هر سه بخش اصلی اقتصاد با کاهش 

روبه رو بوده اســت.یکی از مهم ترین نکات گزارش شــامخ در 
تیرماه ۱۴۰۱ این است که شاخص انتظارات در ارتباط با میزان 
فعالیت اقتصادی در ماه آینده به ۵۰.۱۸ واحد رسیده که طی 

۱٦ ماه گذشته )به غیراز تعطیالت فروردین ماه( یکی از کمترین 
مقادیر محســوب می شــود و منعکس کننده انتظارات فعاالن 
اقتصــادی به ویژه در بخش خدمات و کشــاورزی در مردادماه 

اســت.در تیرماه، وقایع شــامخ اقتصــاد در بخش صنعت نیز 
کم وبیش تکرار شده است؛ به گونه ای که شاخص مدیران خرید 
صنعت به کمتریــن مقدار در پنج ماه اخیر )به غیراز تعطیالت 
فروردین ماه( رسیده و شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان 
نیز کمترین مقدار پنج ماهه خود را ثبت کرده است.بررسی ها 
نشان می دهد که در تیرماه، شاخص موجودی محصول )انبار( 
بخش صنعت به بیشــترین مقدار در ۹ ماه گذشته رسیده که 
از کاهش سفارشات مشــتریان و همچنین کاهش صادرات و 
درنتیجه پیشــی گرفتن تولید از فروش موجودی انبار افزایش 
یافته است.طبق آمار، شاخص قیمت خرید مواد اولیه در تیرماه 
همچنان با افزایش روبه رو بوده اســت؛ هر  چند شدت افزایش 
کمتری در مقایســه با ماه های قبل داشــته است؛ اما هم زمان 
شاخص میزان صادرات بخش صنعت در تیرماه با کاهش روبه رو 
بوده است. از سوی دیگر شاخص میزان فروش محصوالت بخش 
صنعت نیز کمترین میزان را طی سه ماه اخیر داشته و نوسانات 
قیمتی، پایین بودن قدرت خرید مشتریان و کاهش صادرات، به 
کاهش فروش محصوالت بخش صنعت دامن زده است.شــامخ 
در بازه صفر تا ۱۰۰ تعریف می شــود. بر این اساس هر چه این 
عدد به ۱۰۰ نزدیک تر باشــد نشان از ورود به دوره رونق و هر 
چه از ۵۰ پایین تر باشد، نشــان از نزدیک شدن به دوره رکود 
دارد. در ماه های گذشته عدد شامخ تغییرات پر دامنه ای داشته 
و در دوره های مختلف نظر فعاالن اقتصادی از مثبت به منفی و 

برعکس حرکت کرده است.

طبق اعــالم مدیر عامل ســازمان 
اموال تملیکی، ۳۰ کانتینر از حدود 
۱۳ ســال پیش وارد بنادر شــده 
ولی بــدون اظهار به گمرک و ورود 
به فرایند ترخیص، عمده کاالهای 
داخل آنها تخلیه و خارج شده است؛ 
موضوعی که حتی بنادر و کشتیرانی 
در این سال ها از آن خبر نداشته و 
اخیرا کشف و به مقام قضایی اعالم 
کرده است. اینجا خروج غیرقانونی و 
قاچاق کاال مطرح است و افراد تحت 
پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت.
مدیرعامل   - اجتهادی  عبدالمجید 
سازمان اموال تملیکی و معاون وزیر 
اقتصاد - در گفت وگو با ایســنا، در 
رابطه با ماجرای ۳۰ کانتینری که 
از اواخر دهه ۸۰ وارد بنادر شــده 
و در ســفر اخیر رئیس قوه قضائیه 
به بوشــهر مورد توجه قرار گرفت، 

توضیحاتی ارائه کرد.

مصوبه 97 اوضاع را تغییر داد
این مقام مسئول در سازمان اموال 
تملیکی بــا بیان اینکــه این ۳۰ 
کانتینر از حدود ۱۳ ســال پیش 
وارد بندر شده ولی هنوز به گمرک 
اظهار و وارد فرایند ترخیص نشده 
بــود گفت:طبق مــاده ۲۴ قانون 
امــور گمرکی، واردکنندگان ســه 
ماه فرصت دارند کاال را به گمرک 
اظهار و ترخیص کنند که این زمان 
با درخواســت از گمــرک دو ماه 
دیگر امکان تمدیــد دارد، در غیر 
این صورت کاال مشــمول مقررات 
متروکه خواهد شد. همچنین طبق 
تبصره ماده ۲۴ قانون امور گمرکی، 
ایــن زمان برای مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی، در اختیــار مناطق قرار 
دارد ولــی در نهایــت نباید مدت 
زیادی طول بکشــد. اما از ســال 
۱۳۹۷ با تشدید تحریم ها و ضرورت 
تامین کاالی اساســی، با تصمیم 
شــورای عالی امنیت ملــی، این 
زمــان برای گمرک و مناطق به دو 
ماه کاهش پیدا کرد. بر این اساس 

اگر صاحب کاال در این فرصت برای 
ترخیص اقدام نکرد، گمرک و بنادر 
و یا انبارهای عمومی موظف است 
مقــررات متروکــه را درمورد کاال 
اعمال و به گمرک گزارش دهد تا 
بالفاصله اظهارنامه متروکه تنظیم و 
برای تعیین تکلیف به سازمان اموال 

تملیکی ارسال شود.

بندر 1۳ سال از ۳0 کانتینر خبر 
نداشته است

وی ادامــه داد: بر این اســاس تا 
زمانــی کــه اداره بندر و یا ســایر 
گزارشــی  گیرنده،  تحویل  مراجع 
به گمرک ارائه ندهند، گمرک نیز 
اطالعی از کاالی اظهار نشده ندارد 
تا به ســازمان اموال تملیکی اعالم 
شــود، این در حالی است که اداره 
بندر و کشتیرانی بوشهر اعالم کرده 
که خودشان هم در جریان این ۳۰ 
کانتینر در این ســال ها نبوده اند و 
در زمان آمارگیری، متوجه شده اند 
که این تعداد کانتینر چندین سال 
در آنجا بوده و تکلیف مشــخصی 
نداشــته اســت و اطالعــی هم از 

صاحب کاال ندارند.

ســوال مرجع قضایــی؛ چرا 
کشــتیرانی 1۳ ســال سراغ 

کانتینرهایش نیامد؟!
اجتهــادی، بــا اشــاره بــه اینکه 
طبیعتا شــرکت واردکننــده این 
اســت و شرکت  کاالها، مشخص 
کشــتیرانی و یا شرکت های حمل 
و نقل دریایی هســتند و از طریق 
اسناد نیز، صاحب کاال مشخص و 

قابل شناســایی است، افزود: اینکه 
ماجــرای این کانتینرها چیســت 
را مقامات مســئول در کشتیرانی 
بررســی و توضیــح خواهنــد داد 
چراکه بازرسی این سازمان، آن را 
کشــف و به مقام قضایی گزارش 
داده است، اما کانتینرهایی که کاال 
با آنها حمل شده، متعلق به شرکت 
کشــتیرانی بوده و ممکن اســت 
بــه واردکننده اجاره داده باشــند. 
موضوعی که مورد ســوال رئیس 
قوه قضاییه در بازدید از بوشــهر، 
قــرار گرفت این بود که آیا صاحب 
کاال در این ســال ها برای ترخیص 
نیامده و یا اینکــه تخطی کرده و 
به صورت قاچاق بخشــی را خارج 
کرده اســت؟ یا اینکه چرا شرکت 
کشــتیرانی در این ۱۳ سال، سراغ 
کانتینر نیامده است؟ اینها بخشی 
از مسایلی بود که رئیس قوه قضائیه 
نیز تاکید داشتند باید مورد بررسی 
قرار گرفته و پاســخ آن از شرکت 

کشتیرانی دریافت شود.

یک  در  عکاسی  دوربین  چند 
کانتینر مانــده و مواد غذایی 

فاسد شد
معاون وزیر اقتصاد درباره وضعیت 
کانتینرها نیز توضیــح داد: کاالی 
موجــود در برخی از این کانتینرها 
بدون اینکه اظهار شده باشد، تخلیه 
شده است و یا در بخش عمده ای از 
آنها، به میــزان محدودی کاال قرار 
دارد، مثال چند دوربین عکاسی در 
یک کانتینر مانده و یا یک ســوم 
کانتینــر ۴۰ فــوت، کاال و مابقی 

اســت، در موردی، قسمت  خالی 
انتهایی یکــی از کانتینرها پارگی 
داشــت و کاال از آن بخــش خارج 
شــده بود که جای تعجب دارد. در 
بین شــان کانتینرهای حاوی مواد 
غذایی فاسد شــده هم بود. اینجا 
این ســوال مطرح است که آیا این 
کانتینرها از کشــور مبدا با همین 
میزان کاال به بندر رسیده است، که 

بعید به نظر می رسد.

کانتینرها تخلیه شده، احتماال 
قاچاق شده است

آن طور که اجتهادی گفته، احتمال 
قوی این اســت که این کانتینرها 
پُر بــوده و افرادی آنها را به صورت 
غیرمجاز تخلیــه کرده اند چون به 
گمرک اظهار نشــده و از مســیر 
قانونی، به خارج از محوطه گمرکی 
منتقل نشــده اســت، بنابراین به 
احتمال زیاد، قاچاق صورت گرفته 
اســت و افراد تحت تعقیب قضایی 
قرار می گیرنــد. همچنین ماهیت 
کانتینرها  این  کاالهای موجود در 
کــه تخلیه نیز شــده، مورد بحث 
است که آیا کاالی مجاز، غیرمجاز 

یا ممنوعه بوده اند؟

هر چقدر کاال مانده باشــد در 
نهایت امحاء خواهد شد

وی ایــن را هم گفــت که با توجه 
به عــدم اظهار کاال بــه گمرک و 
در ادامــه عدم ارســال اظهارنامه 
متروکه به سازمان اموال تملیکی، 
در حال حاضر این دو سازمان هیچ 
مسئولیتی در مورد این کانتینرها 
ندارنــد، به هر حــال وضعیت این 
کاالها و اشــخاص مرتبــط با آن 
شناســایی خواهد شــد و همان 
اندک کاالیی که در این کانتینرها 
باقــی مانده، به گمرک اعالم و این 
سازمان نیز اظهارنامه متروکه تهیه 
و به ســازمان اموال تملیکی اعالم 
خواهد کــرد و در نهایــت با طی 

فرایند قانونی، امحاء خواهد شد.

توضیح سازمان اموال تملیکی درباره ماجرایی عجیب در بوشهر

تخلیه غیرقانونی ۳0 کانتینر وارداتی

قیمت طال امروز سه شنبه با کاهش دالر و بازده خزانه داری ثابت بود، در حالی که سرمایه گذاران مشتاقانه منتظر آمار تورم ایاالت متحده 
در اواخر این هفته بودند که می تواند شفافیت بیشتری در مسیر افزایش نرخ بهره فدرال رزرو ارائه دهد.به گزارش ایسنا، بهای هر اونس 
طال در ســاعت ٦ و ۴۰ دقیقه صبح با کاهش ۵.۳۰ درصدی به ۱۷۸۳ دالر و ۹۰ ســنت رســید و قیمت طالی آمریکا نیز با ۰.۳ درصد 
کاهش به ۱۷۸۴ دالر و و ۹۰ سنت رسید.شاخص دالر پس از گزارش پرفروش ترین مشاغل آمریکا در روز جمعه از اوج یک هفته ای فاصله 
گرفت و طال را برای سایر دارندگان ارز ارزان تر کرد. بازده خزانه داری ۱۰ ساله ایاالت متحده به ۲.۷۵ درصد کاهش یافت که هزینه فرصت 
نگهداری طالی بدون بهره را کاهش داد.بازارها منتظر آمار تورم ایاالت متحده در ماه جوالی هستند که در روز چهارشنبه منتشر خواهد شد. تحلیلگران در نظرسنجی رویترز 
انتظار دارند تورم ساالنه از ۹.۱ درصد در ژوئن به ۸.۷ درصد در جوالی کاهش یابد.قراردادهای آتی صندوق های فدرال رزرو در حال حاضر با احتمال ٦۴.۵ درصد افزایش ۷۵ 
واحدی دیگر نرخ در نشست سیاست گذاری بعدی بانک مرکزی ایاالت متحده در ماه سپتامبر را برای مبارزه با تورم فزاینده قیمت گذاری می کنند.اگرچه طال به عنوان پوششی 
در برابر تورم تلقی می شود اما نرخ های بهره باالتر در ایاالت متحده جذابیت شمش های غیر بازده را کاهش می دهد.نظرسنجی فدرال رزرو نیویورک در روز دوشنبه نشان داد 
که انتظارات مصرف کنندگان ایاالت متحده برای اینکه نرخ تورم در یک سال و سه سال آینده به ترتیب در کجا خواهد بود، در ماه جوالی به شدت کاهش یافت و نشان داد 
که بانک های مرکزی ایاالت متحده در این مبارزه پیروز شده اند.در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۰.۱ درصد کاهش به ۲۰.٦۳ دالر رسید، پالتین ۰.۱ درصد 

کاهش یافت و به ۹۳۸.۹۹ دالر رسید و پاالدیوم بدون تغییر به ۲۲۳۱ دالر و ۸۲ سنت رسید.

بررسی شرکت الیپتیک نشان می دهد هکرها از ابتدای سال میالدی جاری تاکنون، رمزارز به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر از 
پل های بالک چین به سرقت برده اند.به گزارش ایسنا، سارقان هفته گذشته ۱۹۰ میلیون دالر از شرکت رمزارز آمریکایی نوماد به سرقت 
بردند. این هفتمین مورد هکی بود که در ســال ۲۰۲۲ روی داد و پل های بالک چین – رشــته کدهایی که کمک می کنند رمزارزها بین 
اپلیکیشــن های مختلف جا به جا شــوند- را هدف گرفت.رونگویی هو، استاد علوم رایانه دانشگاه کلمبیا در نیویورک و یکی از موسسان 
شرکت امنیت سایبری سرتیک می گوید: این جنگی است که در آن شرکت امنیت سایبری یا پروژه نمی تواند برنده باشد. ما باید پروژه های 

زیادی را حمایت کنیم. هکرها وقتی یک پروژه بالک چین را بررسی می کنند و باگی در آن نمی بینند، به سرعت سراغ پروژه بعدی می روند تا زمانی که یک نقطه ضعف پیدا 
کنند.در حال حاضر اکثر توکنهای دیجیتالی در بالک چین انحصاری خود نگهداری می شوند که در واقع یک لجر دیجیتالی عمومی هستند که تراکنشهای کریپتویی را ضبط 
می کند. این امر پروژه های مذکور را در معرض خطر ایزوله شدن قرار داده و چشم انداز استفاده گسترده از آنها را محدود می کند.پل های بالک چین رفع این محدودیتها را مد 
نظر دارند و حامیان آنها می گویند نقش اساسی در وب ۳ ایفا می کنند. با این حال پل های بالک چین می توانند ضعیف ترین نقطه باشند.هک نوماد، هشتمین سرقت بزرگ رمزارز 
بوده که تاکنون ثبت شده است. سرقت های دیگر از پل های بالک چین در سال میالدی جاری شامل سرقت ٦۱۵ میلیون دالری از شبکه رونین و سرقت ۳۲۰ میلیون دالری 
از وارمهول بوده اند.نوماد و شرکتهای دیگری که نرم افزار پل  بالک چین می سازند، حامیان مالی جلب کرده اند. درست پنج روز پیش از هک شدن، شرکت نوماد اعالم کرد ۲۲.۴ 

میلیون دالر از سرمایه گذاران شامل صرافی رمزارز کوین بیس گلوبال جذب کرده است. 

سرقت بیش از یک میلیارد دالر از پل های بالک چینتورم آمریکا تعیین کننده قیمت طالی جهانی
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تهــران- ایرنا- بانک مرکزی از انتشــار ۱۶۴ هزار میلیارد ریال 
اوراق گام از بهمن ماه ســال ۱۳۹۹ تا کنون خبر داد که ۷۵.۶ 
هزار میلیارد ریال آن از نیمه دوم تیرماه تا کنون منتشــر شده 
اســت. به گزارش ایرنا از بانک مرکــزی، یکی از اقدامات انجام 

شده به منظور بهبود شیوه های تأمین مالی سرمایه در گردش 
بنگاه های اقتصادی و توســعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره ای، 
اصالح و ارتقای دســتورالعمل و ســامانه اوراق گام است که از 
نیمه دوم تیرماه عملیاتی شــده است.از ابتدای راه اندازی اوراق 
گام )بهمن ماه  ســال ۱۳۹۹( تا ایــن تاریخ، در مجموع ۱۶۴ 
هزار میلیارد ریال اوراق گام توسط بانک های عامل صادر شده 
است که از کل اوراق صادر شده، حدود ۸۸.۴ هزار میلیارد ریال 
بر اساس دســتورالعمل قبلی و حدود ۷۵.۶ هزار میلیارد ریال 
طی چند هفته اخیر و از زمان عملیاتی شــدن دستورالعمل و 
سامانه جدید اوراق گام )نیمه دوم تیرماه( بوده است. بر اساس 
اصالحات انجام شده در دستورالعمل و سامانه جدید اوراق گام، 

امکان نگهداری یا انتقال اوراق از زمان صدور تا سررسید حسب 
نیاز متقاضی اوراق، در شــبکه بانکی یا بازار سرمایه اختیاری 
است. همچنین ســایر تغییرات شامل امکان استفاده اشخاص 
حقیقی به عنوان رکن متقاضی اوراق، افزایش سررســید گام 
تا ۱۲ ماه، افزایش سقف اعتباری هر بنگاه متعهد معادل ۱۲۰ 
درصد فروش ســال آخر آن بنگاه، امکان استفاده شرکت های 
بازرگانــی و پخش از اوراق گام و امکان اســتفاده از اوراق گام 
برای خرید ارز واردات مواد اولیه توســط زنجیره های تولیدی 
است. از جمله نکات قابل توجه در خصوص عملکرد اخیر اوراق 
گام، افزایش تعداد بانک های فعــال در تأمین مالی زنجیره ای 
و افزایــش تنوع بنگاه های متعهد و متقاضی اوراق گام اســت. 

طیــف گســترده ای از فعالیت های اقتصــادی از جمله صنایع 
خودروســازی، قطعه سازی، صنایع شــیمیایی، فلزات اساسی، 
لوازم خانگی، فروشگاه های زنجیره ای و زنجیره های کشاورزی 
به منظور تأمین مالی از اوراق گام اســتفاده می کنند. از جمله 
برنامه های آتی بانک مرکزی برای گســترش کاربرد این اوراق، 
فراهــم کردن اســتفاده از اوراق گام در معامالت بورس کاال و 
افزایــش تنوع متقاضیــان ایــن اوراق در زنجیره های مختلف 
اســت. ذکر این نکته ضروری است که اوراق گام، ابزار مناسب 
و پرکاربردی برای تأمین سرمایه درگردش سالم و پایدار برای 
واحدهای تولیدی و تأمین مالی بنگاه های اقتصادی به شیوه ای 

غیرتورمی است.

گزیده خبر

مشارکت بانک سامان در بازسازی منازل 
زلزله زدگان سی سخت

بانک ســامان با تخصیص اعتبار از محل فعالیت های خیریه خود در ســاخت و 
تکمیل منازل زلزله زدگان سی سخت مشارکت کرد.به گزارش سامان رسانه، بانک 
ســامان در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی با تخصیص اعتبار از محل بودجه 
فعالیت های خیریه خود، در بازســازی و تکمیل منازل زلزله زدگان شهرســتان 
سی ســخت مشارکت کرد.بر این اســاس پس از زلزله بهمن ماه سال ۱۳۹۹ در 
شهرســتان سی سخت که منجر به وارد شدن خسارات زیادی به منازل و اماکن 
عمومی این شهرستان شد، بانک سامان دوشادوش مردم، نهادهای امدادرسان و 
خیریه به یاری مردم زلزله زده سی سخت شتافت.در این اقدام خیرخواهانه، بانک 
ســامان با تخصیص ۱۰ میلیارد ریال اعتبار از محل بودجه فعالیت های خیریه 
خود، در بازسازی و تکمیل ۶۰ واحد مسکونی زلزله زدگان مشارکت فعال داشت.
الزم به ذکر اســت که بانک سامان سالهاســت در حوزه مسئولیت اجتماعی با 
احداث چندین مدرسه در مناطق محروم، تجهیز بیمارستان ها، کمک به بیماران 
نیازمند، حمایت از دانش آموزان مســتعد نیازمند و کمک در تأمین آب شرب از 

طریق دفتر یونسکو، اقدامات قابل توجهی انجام داده است.

دکتر ابراهیمی: 
یکپارچگی در واحدهای حقوقی بانک سپه باید 

استحکام داشته باشد
نخســتین همایش معاونت حقوقی بانک سپه با حضور دکتر آیت اله ابراهیمی 
مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل، معاون حقوقی، مدیران، مسئوالن 
و حقوقدانان برگزار شد.  نخستین همایش معاونت حقوقی بانک سپه در محل 
همایش های بانک با حضور دکتر آیت الــه ابراهیمی مدیرعامل، اعضای هیأت 
مدیره و هیأت عامل، معاون حقوقی، مدیران، مسئوالن و حقوقدانان برگزار شد.به 
گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه، دکتر آیت اله ابراهیمی مدیرعامل بانک 
سپه در نخســتین همایش معاونت حقوقی بانک، ضمن تسلیت فرارسیدن ماه 
محرم و ایام ســوگواری سید و ساالر شــهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین )ع(، 
اصحاب شــهادت طلبش را مصداق واقعی آگاهی، ایمان، شــجاعت و فداکاری 
خواند که حامل درس ها و عبرت های فراوانی برای ماست.مدیرعامل بانک سپه 
با اشاره به ضرورت برگزاری گردهمایی در معاونت های مختلف خاطرنشان کرد: 
حوزه حقوقی در سازمان های اقتصادی و به ویژه در نظام بانکی به عنوان یک رکن 
موضوعیت دارد، بنابراین اهتمام به تقویت حوزه حقوقی در بانک اجتناب ناپذیر 

است.

با دستور مدیرعامل بانک صادرات ایران
ارائه خدمات شعب بانک صادرات ایران به 

بازنشستگان بدون معطلی خواهد بود
مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: خدمات بانکی برای تمامی بازنشســتگان 
کشــوری دارای کارت منزلت، سپهرکارت عکس دار و همکاران بازنشسته بانک 
صادرات ایران با کارت شناســایی در شعب این بانک خارج از نوبت ارائه خواهد 
شــد.  به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، ســید ضیاء ایمانی با بیان 
اینکه بانک صــادرات ایران از بانک هــای بزرگ، ریشــه دار و مطرح در زمینه 
خدمات و تسهیالت بانکی اســت، اظهار داشت: باید از ظرفیت مناسب موجود 
در عرصه خدمات بانکی به بازنشستگانی خدمت کنیم که سال ها در بخش های 
مختلف اداری کشور زحمت کشیده اند. تالش می کنیم خدمتگزار خوبی در ارائه 
خدمات بانکی باشــیم. باید با توافق و همکاری بیشتر خدمتگزار کسانی باشیم 
که سرمایه های اصلی کشورند.وی با تاکید بر اینکه هیچگاه نباید توفیق خدمت 
به مردمی را که به شــما نیــاز دارند را نباید از دســت داد، تأکید کرد: در این 
راستا، تمامی بازنشستگان کشوری دارای کارت منزلت و سپهرکارت عکس دار و 
کارکنان بازنشسته بانک صادرات ایران با کارت شناسایی می توانند خارج از نوبت 

از خدمات شعب بانک صادرات ایران بهره مند شوند. 

تقدیر از عملکرد بانک مسکن در نشست 
کمیسیون عمران مجلس

در نشست کمیسیون عمران مجلس از عملکرد بانک مسکن در راستای تامین 
مالی طرح نهضت ملی مسکن تقدیر شد.به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- 
هیبنا ، نشست کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با حضور رستم قاسمی 
وزیر راه و شهرسازی، مسعود میرکاظمی معاون رییس جمهور و رییس سازمان 
برنامه و بودجه کشور، محمدرضا رضایی رییس کمیسیون عمران مجلس و دیگر 
نمایندگان این کمیسیون و مدیران اقتصادی برگزار شد.محمود شایان مدیرعامل 

بانک مسکن نیز از جمله حاضران نشست این کمیسیون بود.

فراخوان ششمین دوره سوگواره عکاسی 
»محرم ایران زمین« در قاب تصویر

همزمان با فرارسیدن ماه محرم الحرام بانک ایران زمین برای ششمین سال اقدام 
به برگزاری سوگواره فرهنگی و هنری تحت عنوان »محرم ایران زمین« در قاب 
تصویر با موضوع آیین محرم کرده اســت.به گــزارش روابط عمومی بانک ایران 
زمین، دبیرخانه سوگواره عکاسی »محرم ایران زمین« در قاب تصویر، با افتخار 
آمادگی خود را برای پذیرش تصاویر در ششــمین دوره این سوگواره اعالم می 
دارد. این ســوگواره در رقابت امسال ضمن اشاعه فرهنگ عاشورا، به دنبال ثبت 

آیین محرم در نقاط مختلف کشور است.

رشد چشم گیر تسهیالت پرداختی بانک 
توسعه تعاون به بخش های مختلف اقتصادی 

بانک توسعه تعاون در سال گذشته بیش از ۲۶۳ هزار میلیارد ریال تسهیالت به 
بخش های مختلف اقتصادی پرداخت کرده اســت که نشان از افزایش بیش از 
۲۰ درصدی نسبت به سال ۹۹ دارد.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون 
، بررســی آمارها نشان می دهد که بخش صنعت و معدن در سال ۱۴۰۰ بیش 
از ۵۰ درصد تســهیالت اعطایی بانک توسعه تعاون را دریافت کرده است.میزان 
تسهیالت دریافتی بخش صنعت و معدن در سال گذشته به ۱۴۴ هزار میلیارد 
ریال رسید.بررسی تسهیالت پرداختی در حوزه صنعت و معدن نشان می دهد 
که این میزان تسهیالت در مقایسه با سال ۱۳۹۵ از رشد ۸۰۰ درصدی برخوردار 
شده است.مرور آمارهای بانک توسعه تعاون طی سال های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ نشان 
می دهد که در حوزه خدمات، میزان تسهیالت پرداختی از رشد ۳۰۰ درصدی 
برخوردار بوده است.در سال ۱۴۰۰ میزان تسهیالت پرداختی به بخش تعاون به 

۴۳ هزار میلیارد ریال رسیده است.

بانک دی متحول می شود
مدیرعامل بانک دی گفت: همان طور که کار جهادی به برگزاری دو 
مجمع مهم و ســخت اما شیرین و موفق طی ۵۰ روز انجامید، ادامه 
مسیر بانک نیز با همین روحیه و تالش شبانه روزی به کاهش زیان 
انباشته، وصول مطالبات معوق، سوددهی و در نهایت تحولی بنیادین 
منتهی خواهد شــد.به گــزارش روابط عمومی بانــک دی، علیرضا 
قیطاسی در جمع معاونان، مدیران ارشد و مدیران عامل شرکت های 
تابعه این بانک با قدردانی از همه تالش هایی که باعث شــد مجمع 
عمومی عادی سالیانه ۱۴۰۰ بانک در مهلت قانونی برگزار شود، اظهار 
کرد: در این مجمع نه تنها به همه ســواالت ســهامداران پاسخ داده 
شد، بلکه به خوبی مشخص شد بانک دی ظرفیت حل همه مسائل و 
مشکالت خود را با اتکا به توان داخلی دارد.وی  تشکیل کارگروه های 
متعدد و متنوع برای حل مســائل داخلی بانک، یک ضرورت دانست  
و اعالم کرد در مسیر تحولی بانک اقدامات این کارگروه ها می تواند 
اثر گذار باشد.مدیرعامل بانک دی با تاکید بر این که همه ارکان بانک 

باید برای ارتقای جایگاه بانک تالش مضاعف کنند.

جوایز جشنواره اصناف بانک تجارت 
هیجان انگیزتر شد

استقبال مشتریان و اصناف از جشــنواره بزرگ بانک تجارت ویژه 
اصناف، تعداد جوایز کمک هزینه ســفر هیجان انگیز این جشنواره 
را از ۳ بــه ۱۰ جایزه افزایش داد.به گــزارش روابط عمومی بانک 
تجارت، جشــنواره بزرگ بانک تجارت ویژه اصناف برای مشتریان 
بخش اصناف و پرسنل بانک از ابتدای تیرماه تا پایان شهریور ۱۴۰۱ 
با ۱۰ جایزه کمک هزینه سفر هیجان انگیز و هزاران جایزه ارزنده 
دیگر در سراسر کشور در حال برگزاری است.مشتریان بخش اصناف 
برای شرکت در قرعه کشی جایزه ویژه سفر هیجان انگیز باید ۱۰۰۰ 
امتیاز و برای ورود به قرعه کشــی سایر جوایز ارزنده این جشنواره 
حداقل ۲۰۰ امتیاز کســب کنند.افتتاح حساب ۱۰ امتیاز، داشتن 
حداقل ۱۰ تراکنش کارتخوان فروشــگاهی در ماه ۲۰ امتیاز، انجام 
دست کم پنج تراکنش همراه بانک ۲۰ امتیاز و ماهانه پنج تراکنش 
اینترنت بانک ۱۰ امتیاز، مشتریان دارای دسته چک ۳۰ امتیاز، هر 
یــک میلیون ریال میانگین موجودی حســاب دو امتیاز و هر پنج 
میلیون ریال تراکنش خرید کارتخوان فروشگاهی یک امتیاز را برای 

مشتریان در بر خواهد داشت.

صالح آبادی اعالم کرد:

تکلیف بانک مرکزی در به روز رسانی فصلی ابربدهکاران بانکی
تهران- ایرنا- رییــس کل بانک مرکزی گفت: براســاس قانون 
بودجه سال ۱۴۰۱، به روز رســانی فصلی فهرست ابربدهکاران 
بانکی توسط بانک مرکزی امری قانونی است و این بانک موظف 
به اطالع رسانی است.  به گزارش ایرنا، »علی صالح آبادی« درباره 
به روز رسانی فهرســت ابربدهکاران بانکی افزود: آمارهای گرفته 
شــده از بانک ها را باید به صورت فصلی به روز رسانی کنیم و بر 
این اساس در پایان هر فصل، آمارها را بر اساس اطالعات دریافتی 
از بانک ها با سامانه  بانک مرکزی مطابقت داده و در سایت بانک 
مرکزی منتشــر می کنیم.وی بیان داشت: بر اساس قانون بودجه 
سال ۱۴۰۱، این مسله امر قانونی بوده و بانک مرکزی موظف به 
اطالع رسانی است.رئیس کل بانک مرکزی در زمینه اعتبارسنجی 
وام های خرد، اظهارداشت: در خصوص وام های خرد، وظیفه نظام 
بانکی تســهیل است، بنابراین دسترســی آسان مردم به شبکه 
بانکی ابالغ شد.وی ادامه داد: در بحث وثیقه ها، تسهیالتی ایجاد 
کردیم و طیف متنوعــی از وثایق را در نظر گرفتیم که حتی با 
قرارداد الزم االجرا شــود تا وام های خرد، بر اساس اعتبارسنجی 
که از مشــتری انجام می شود، اعطاء شود.صالح آبادی گفت: این 
انتظار از شــبکه بانکی وجود دارد که تسهیالت خرد را با وثایق 
آســان به افراد با اعتبار مناسب اعطاء کند، همچنین دسترسی 
مردم را به شبکه بانکی مثل امضای الکترونیک، سفته الکترونیک 

و دسترســی های غیرحضوری که به طور کلی در شبکه بانکی 
است، در دستورالعمل های ابالغی دیده شده تا شبکه بانکی بتواند 
به طور عمومی و گسترده، این کار را انجام دهند.وی درباره بحث 
ضامن برای وام های خرد، افزود: در تبصره ۱۶ قانون بودجه سال 

۱۴۰۱ آمده که با یک ضامن تسهیالت را پرداخت کنند؛ بر این 
اساس یا وثایق دیگری یا حداکثر یک ضامن را می توانند دریافت 
کنند.رئیس کل بانک مرکزی در زمینه محدوده رشــد ترازنامه 
بانک ها و معافیات برخی بانک ها، ادامه داد: زمانی که معافیت ها 

راجع به نرخ تســعیر ارز اتفاق بیفتد، آن بانک معاف اســت.وی 
اضافه کرد: بانک هایی که منابع ارزی آنها از سوی مشتریان است، 
معاف هستند و معافیت های دیگر هم وجود دارد که این ها به طور 
کامل در مقررات پیش بینی شده است.صالح آبادی تاکید کرد: 
اگر این معافیت ها را کنار بگذاریم بعد از این معافیت ها از ۱.۵ تا 
۲.۵ درصــد اس، این ۱.۵ تا ۲.۵ درصدها را ما به هر بانک اعالم 
می کنیم و بر اساس شاخص اعتباری هر بانک و ریسکی که هر 
بانک دارد و همچنین اعتبارسنجی که هر بانک نزد بانک مرکزی 
دارد، به بانک ها اعالم خواهد شــد.وی اظهار داشــت:  وضعیت 
ناترازی بانک ها، بر اساس شاخص آن به هر بانک اعالم می شود 
که بین ۱.۵ تا ۲.۵ درصد می تواند رشــد داشته باشد که بانک 
مرکــزی این موضوع را به صورت مرتــب کنترل می کند و اگر 
بانکی این قانون را رعایت نکند مشمول اضافه سپرده قانونی بین 
۱۰ تا ۱۵ درصد می شــود.رئیس کل بانک مرکزی افزود: یکی از 
شــاخص های اثرگذار، توسعه ای یا تجاری بودن آن بانک است و 
بانک توســعه ای به طور عمده به سمت باالتر از ۲ درصد حرکت 
می کنند.وی گفت:  بانک هایی که وضعیت ناترازی شــان بیشتر 
و شــاخص اعتبارسنجی پایین تر اســت، به سمت ۱.۵ درصد و 
بانک هایی که وضعیت شان مناسب تر است به سمت ۲.۵ درصد 

a.حرکت می کنند

 

بانک پاســارگاد در نهمین دوره جشنواره برند محبوب 
مصرف کننــدگان موفق به کســب رتبــه اول در گروه 
»همراه بانــک )موبایل بانــک(« گردید.به گزارش راحله 
شــهرابی مدیــر امور حــوزه راهبــری و روابط عمومی 
بانک پاســارگاد، در مراســم اختتامیۀ نهمین جشنوارۀ 
برند محبوب مصرف کنندگان که در روز سه شنبه مورخ 
۱۱اَمرداد۱۴۰۱ در محل سالن همایش های صداوسیما 
برگزار گردید، بانک پاســارگاد به انتخاب مشتریان نظام 
بانکــی به عنوان برتریــن ارائه دهنده خدمــات در گروه 
»همراه بانک« موفق به کســب رتبه نخست و تندیس 
نرم افزاری  پاســارگاد  زرین جشنواره گردید.همراه بانک 
اســت که با دانش بومی جوانان با اســتعداد کشورمان 
در مجموعــه  گروه مالی پاســارگاد تهیه شــده و دارای 
امکانات بی نظیری اســت، که در واقــع این نرم افزار یک 

بانک همیشــه بیدار و همواره در دسترس است. انتخاب 
ایــن محصول به عنــوان برترین همراه بانک کشــور به 
انتخاب مصرف کنندگان، مهر تأییدی بر عملکرد مناسب، 
امنیت، سرعت، سهولت اســتفاده از این نرم افزار و تطابق 
آن با نیاز مشــتریان می باشد.گفتنی است جشنواره برند 
محبوب مصرف کنندگان هر ســاله به همت انجمن ملی 

حمایت از حقوق مصرف کنندگان برگزار می شــود و در 
این نظرســنجی مردمی، محبوب ترین برندهای کشور با 
رأی و نظر مصرف کنندگان در بخش های مختلف خدماتی 
و تولیــدی انتخــاب و معرفی می گردند.بر اســاس اعالم 
دبیرخانۀ این رویداد، نهمین دوره این نظرسنجی از تاریخ 
۵اردیبهشــت تا ۱۵تیر ۱۴۰۱ با حضور ۱۵۰۰ نام تجاری 
معتبر کشور در ۱۰۲ گروه کاال و خدمات برگزار شد و در 
این نظرسنجی مصرف کنندگان و مشتریان بر اساس تجربه 
خود در استفاده از کاالها و خدمات نسبت به انتخاب برند 
محبوب خود اقدام و اظهار نظر کردند. بانک پاسارگاد در 
این دوره ضمن کســب رتبــه اول در گروه های خدمات 
بانکداری حضوری، بانکداری اینترنتی و اپلیکیشــن های 
پرداخت )پی پاد(، در بخش »همراه بانک« نیز جایگاه اول 

و محبوب ترین نام تجاری را به خود اختصاص داد.

“همراه بانک پاسارگاد«، رتبه اول در بین همراه بانک های کشور را از آن خود کرد

بانک مرکزی در بخشنامه ای سهمیه و توزیع بانکی اعطای تسهیالت مسکن قانون 
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را به شش بانک اعالم کرد.به گزارش ایسنا، در 
بخشــنامه بانک مرکزی به بانک های مسکن، کشاورزی، صادرات، تجارت، توسعه 
تعاون و شرکت دولتی پســت بانک آمده است: »درخصوص ابالغ بندهای قانون 
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و در راســتای اجرای تبصره های ۱ و ۲ ذیل 
ماده ۶۹ قانون مذکور، با احتساب نرخ تورم ساالنه، سهمیه آن بانک جهت اعطای 
تسهیالت موصوف مبلغ ۱۰۲ میلیارد تومان و مدت بازپرداخت حداکثر ۱۰ سال 
و مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان با اخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر 
و در نظر گرفتن شرایط خانوار به شرح زیر تعیین و ارسال می شود. بدیهی است 

دستورالعمل مربوطه متعاقباً ارسال خواهد شد.
الف( خانوارهایی که بعد از سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب دو فرزند شده یا می شوند، 

هر خانواده به مبلغ ۱۳۰ میلیون تومان

ب( خانوارهایی که بعد از ســال ۱۳۹۹ به صاحب یک فرزند شده یا می شود، هر 
خانواده به مبلغ ۱۱۰ میلیون تومان.

ج( خانوارهای دونفره ) زوج و زوجه( به هر خانواده مبلغ ۷۰ میلیون تومان.
الزم به ذکر اســت اســتعالم های الزم جهت بهره مندی متقاضیان از تسهیالت 
مســکن مبنی بر عدم اخذ تسهیالت مســکن از بانک ها و موسسات اعتباری از 
سامانه سمات بانک مرکزی دریافت شود.با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است 
دستور فرمایند ترتیبی اتخاذ شود تا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول 
این نامه موضوع به واحدهای اجرایی ذیربط در سراســر کشور ابالغ و یک نسخه 
از ابالغیه مربوطه به این بانک ارســال شود«.طبق این گزارش، براساس ماده ۶۹ 
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بانک مرکزی باید در راســتای اجرای 
بند )چ( ماده )۱۰۲( قانون برنامه پنج ســاله ششــم توسعه، اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی جمهوری اســالمی ایران از طریق بانک های عامل مبلغ ۹۰۰ میلیارد 

تومان از منابع سپرده  های پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی به تفکیک 
نسبت به پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن )بنا به 
درخواســت خانوار( با بازپرداخت حداکثر ۲۰ ساله برای خانواده های فاقد مسکن 
که در ســال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم به بعد شده یا می شوند، به میزان 
۱۵۰ میلیون تومان اقدام کند.همچنین، این بانک باید در راستای اجرای بند )چ( 
ماده )۱۰۲( قانون برنامه پنج ســاله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
جمهوری اسالمی ایران از طریق بانک های عامل مبلغ ۴۶۰ میلیارد تومان از منابع 
سپرده  های پس انداز و جاری قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن )بنا به 
درخواست خانوار( با باز پرداخت حداکثر ۱۰ ساله برای خانواده های فاقد مسکن 

به شرح ذیل اقدام کند:
الفـ  خانوارهای صاحب دو فرزند تا ســقف ۲۰۰ میلیارد تومان به هر خانواده به 

میزان ۱۰۰ میلیون تومان. 
بـ  خانوارهای صاحب یک فرزند تا ســقف ۱۶۰ میلیارد تومان به هر خانواده به 

میران ۸۰ میلیون تومان. 
پ ـ خانوارهای دو نفره )زوج و زوجه( تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان به هر خانواده 

به میزان ۵۰ میلیون تومان.

از سوی بانک مرکزی به شش بانک ابالغ شد

مبالغ و شرایط پرداخت تسهیالت مسکن قانون جوانی جمعیت

مردم با همراه بانک »مهریران« وام دریافت کنند
مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر ایران گفت: مردم می توانند با سفته الکترونیکی از طریق 
اپلیکیشن، وام دریافت کنند. امکان توثیق سهام و سهام عدالت نیز اجرایی شده و در گام های 
بعدی گواهی های سپرده ، صندوق های سرمایه گذاری و سایر دارایی های مردم وثیقه وام های 
قرض الحســنه آن ها خواهد شد.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، دکتر 
»سید سعید شمســی نژاد« مدیرعامل بانک در گفت وگو با شبکه استانی مازندران گفت: در 
حال حاضر سقف وام قرض الحسنه برای اشخاص حقیقی ۲۰۰ میلیون و برای اشخاص حقوقی 
۵۰۰ میلیون تومان است.وی افزود: وام قرض الحسنه حقوقی در جهت حمایت از شرکت های 
دانش بنیان و کسب وکارهای خرد در حال پرداخت است.شمسی نژاد اعالم کرد: در یک سال 
منتهی به پایان تیر ۱۴۰۱، بیش از ۳ میلیون فقره وام خرد به مبلغ ۷۵هزار میلیارد تومان از 
سوی بانک قرض الحسنه مهر ایران پرداخت شده است.مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران 
ضمن تأکید بر حمایت این بانک از آســان شدن شرایط ازدواج جوانان، خبر داد: در ۴ ماهه 
ابتدایی ســال ۱۴۰۱ بیش از ۱۲هزار فقره وام ازدواج و ۱۱هزار فقره وام فرزندآوری پرداخت 
شــده است.وی با اشاره به آسان شدن شــرایط دریافت وام از بانک قرض الحسنه مهر ایران، 
گفت: مردم می توانند با سفته الکترونیکی از طریق اپلیکیشن، وام دریافت کنند. امکان توثیق 
سهام و سهام عدالت نیز اجرایی شــده و در گام های بعدی گواهی های سپرده ، صندوق های 
سرمایه گذاری و سایر دارایی های مردم وثیقه وام های قرض الحسنه آن ها خواهد شد که مردم 

بدون مراجعه به شعب بانک بتوانند وام دریافت کنند.

مدیرعامل بیمه تعاون: 
گروه صنعتی مینو از افتخارات ایران است

یونس مظلومی مدیرعامل بیمه تعاون ضمن حضور در ساختمان مرکزی گروه 
صنعتی مینو و بازدید از بخش های مختلف شــرکت پارس مینو طی سخنانی 
گــروه صنعتی مینو را از افتخارات کشــور ایران ارزیابــی کرد.به گزارش روابط 
عمومــی بیمه تعاون به نقل از گروه صنعتی مینو، در این دیدار، اکبرزاده رئیس 
هیات مدیره شــرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان پس از مرور خالصه ای از 
تاریخچه گروه صنعتی مینو و با اشــاره به شرایط اقتصادی کنونی کشور گفت: 
مدیران ارشد گروه صنعتی مینو با اتخاذ تصمیمات کارشناسی شده، شرایطی را 
رقم زده اند که در این شــرایط سخت اقتصادی با وجود حدود ۱۰ هزار پرسنل 
در بخش های مختلف، شاهد تعطیلی حتی یک روز کاری در گروه صنعتی مینو 
نبوده ایم که میتوان این دســت آورد را نتیجه دوراندیشی مدیران در زمینه ی 
تکمیل زنجیره های تامین و فروش و توجه جدی به نوسازی و بهسازی خطوط 
بدانیم.وی در ادامه به کیفیت محصوالت گروه صنعتی مینو پرداخت و افزود: به 
لطف خدا و همت تمامی پرســنل، در چند محصول لیدر بازار هستیم و نه تنها 
از کیفیت هیچ یک از محصوالت این گروه کاسته نشده بلکه کیفیت محصوالت 
افزایش نیز داشــته اســت.رئیس هیات مدیره شــرکت اقتصادی و خودکفایی 

آزادگان در ادامه به فعالیت شرکت های دیگر گروه پرداخت.

بانک مرکزی اعالم کرد؛

انتشار 164 هزار میلیارد 
ریال اوراق گام
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گزیده خبر
زلنسکی:

 تمام مردم روسیه را تحریم کنید و درهای 
کشورتان را به روی آنها ببندید

رئیــس جمهوری اوکراین در اظهاراتی عنــوان کرد: »روس ها باید تا زمانی که 
فلســفه خود را تغییر نداده اند در دنیای خودشــان زندگی کنند.«به گزارش 
ایسنا، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین به روزنامه واشنگتن پست 
گفت: کشورهای غربی باید مرزهای خود را به روی همه روس ها ببندند.او ادعا 
کرد: »مهم ترین تحریم ها )علیه روســیه( بستن مرزهاست، زیرا روس ها اراضی 
دیگران را تصرف می کنند. روس ها باید تا زمانی که فلسفه خود را تغییر نداده اند 
در دنیای خــود زندگی کنند.« به عقیده وی، این ممنوعیت باید شــامل آن 
دســته از روس هایی نیز که کشورشان را در اعتراض به اقدامات دولتشان ترک 
کردند، بشــود. او در ادامه این ادعاهای خود گفت: »هر نوع تبعه روس...آنها را 
وادارشان کنید به روسیه برگردند.«به نظر او، کل جمعیت روسیه باید مسئول 
دانسته شوند. او گفت: مردم این دولت )روسیه( را انتخاب کردند و با آن مبارزه 
نمی کنند، با آن بحث نمی کنند و بر سر آن فریاد نمی زنند.زلنسکی همچنین 
تحریم هــای فعلی علیه روســیه را »ضعیف و ناکارآمد« خوانــد.در ۲۴ فوریه، 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه در یک سخنرانی تلویزیونی اعالم کرد 
که در پاسخ به درخواست سران جمهوری های جدایی طلب مورد حمایت مسکو 
در منطقه دونباس، تصمیم به انجام یک »عملیات نظامی« ویژه کشــورش در 
اوکراین به منظور »محافظت از افرادی که مدت هشت سال از سواستفاده ها و 
نسل کشی به اجرا در آمده از سوی حکومت کی یف رنج برده اند« گرفته است.به 
دنبال این رخداد، آمریکا و متحدانش تحریم های گسترده ای علیه روسیه وضع 

کرده و تحویل تسلیحات به کی یف را افزایش دادند.

مخالفت نوری مالکی با درخواست صدر برای 
انحالل پارلمان

رئیس ائتالف »دولت قانون« در عراق با درخواست مقتدی صدر برای برگزاری 
انتخابــات زودهنگام مخالفت کرد.به گزارش ایســنا، به نقــل ازالعربیه، نوری 
المالکی، رئیس ائتالف دولت قانون عراق در واکنش به این درخواست مقتدی 
صدر، رهبر جریان صدر عراق گفت: »هیــچ راه حلی برای پارلمان و برگزاری 
انتخابات زودهنگام بدون بازگشت جلسات پارلمان به حالت عادی وجود ندارد«.
المالکی گفت:عراق کشــوری متشــکل از اجزاء، فرقه ها و ملیت ها است و از 
این رو نمی توان اراده ای را بر آن تحمیل کرد، مگر با خواســت همه مردم و از 
طریق نهادهای قانون اساسی.چهارشنبه گذشته مقتدی صدر، رهبر جریان صدر 
خواهان انحالل پارلمان کنونی و برگزاری انتخابات زودهنگام شد و خاطرنشان 
کرد که هنوز تصمیمی برای شرکت یا عدم شرکت در انتخابات نگرفته است.این 
اظهارات پس از اعتراضات در این کشــور طی روزهای اخیر و مخالفت حامیان 
صدر با نامزد چارچوب هماهنگی شیعیان برای نخست وزیری، صورت گرفت.
رهبر جریان صدر در سخنانی با اشاره به اینکه واکنش های مثبتی به درخواست 
وی وجود دارد، تأکید کرد که انحالل پارلمان عراق به یک »خواســته بی بدیل 
مردمی« تبدیل شــده است.صدر همچنین در توئیتی با اشاره به اینکه حرکت 
جریان او تا تحقق همه خواســته ها ادامه خواهد داشت، خواستار موضع جدی 
برای نجات عراق از »فساد و وابستگی« شد.عراق از زمان اعالم نتایج انتخابات در 
اکتبر ۲۰۲۱، شاهد بحران و بن بست سیاسی است و تاکنون گروه ها و احزاب 
سیای به دلیل اختالفات موفق به انتخاب نخست وزیر و رئیس جمهور نشده اند.

وزارت دفاع آمریکا مدعی شد؛
۸۰ هزار نظامی روسیه در جنگ اوکراین 

کشته یا زخمی شده اند
مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا با ارائه آماری از میزان تلفات ارتش روسیه در 
جنگ اوکراین، مدعی شــد روسیه به هیچ کدام از اهدافش در جنگ دست 
نیافته است.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وال استریت ژورنال، »کالین 
کال«، معاون سیاســی وزیر دفاع آمریکا مدعی شد از آغاز عملیات نظامی 
روسیه در اوکراین تاکنون ۸۰ هزار نظامی ارتش روسیه یا کشته شده اند یا 
زخمی.بنا بر ادعای این مقام ارشــد وزارت دفاع آمریکا »تلفات روس ها در 
کمتر از شــش ماه، احتماالً بین ۷۰ یا ۸۰ هزار نفر باشد. آنها احتماالً بین 
۳ تا ۴ هزار خودروی زرهی از دســت داده اند«.وی همچنین مدعی شد که 
ارتش روســیه به علت شلیک موشک های بسیار به مواضع ارتش اوکراین از 
زمان آغاز جنگ، هم اکنون ذخیره موشک های نقطه زن از جمله موشک های 

کروزش در حال اتمام است.

متن اتحادیه اروپا تنها مبنای احیای برجام است
وزارت خارجه آمریکا مدعی شــد متن ارائه شده از سوی اتحادیه 
اروپا، تنها مبنایی اســت که می توان طبق آن به توافق دســت 
یافت.بــه گزارش باشــگاه خبرنگاران، در ادامــه اظهار نظر های 
مذاکره کنندگان در زمینــه برجام، وزارت خارجه آمریکا مدعی 
شــد: متن اتحادیه اروپا، تنها مبنایی است که می توان طبق آن 
توافق هسته ای با ایران را احیا کرد.وزارت خارجه آمریکا در ادامه 
مدعی شــد: آمریکا آماده اســت تا به توافقی سریع ]با ایران[ بر 
اساس پیشنهاد های اتحادیه اروپا دست یابد.وزارت خارجه آمریکا 
همچنین گفت: ایران بار ها گفته آماده اســت تا توافق ]هســته 
ای[را احیا کند و اکنون ما بایســتی ببینیم آیا ســخنان تهران 
بــا رفتارهایش مطابقت دارد یا خیر.ســاعتی پیش نیز میخائیل 
اولیانوف در سخنانی در حساب توییتری خود گفته بود: هماهنگ 
کننده اتحادیه اروپا متن نهایــی پیش نویس تصمیم گیری در 
زمینه احیــای برجام را ارائه کرده اســت.او همچنین گفته بود: 
شــرکت کنندگان در مذاکرات وین اکنون نیاز دارند تا تصمیم 
بگیرند آیا این پیش نویس برای آن ها قابل قبول است یا خیر. در 
صورتی که ]به این پیش نویس[اعتراضی نباشد، توافق هسته ای 

احیا خواهد شــد.یک مقام وزارت خارجه آمریکا از آمادگی این 
کشور برای نهایی سازی سریع توافق بر سر احیای برجام خبر داد.

بــه گزارش رویترز، یک مقام وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد که 
واشنگتن آماده حصول ســریع توافق بر سر احیای برجام است.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایسنا، در عین حال، یک مقام 
ارشد غربی نیز به پالیتیکو گفت: شانس واقعی برای حصول توافق 
وجود دارد اما همانند همیشه برخی شبهه ها باقی است.وی افزود: 
حال بر عهده پایتخت هاست تا این متن را مدنظر قرار دهند. این 
بهترین تالش ممکن است. ما درخصوص تمامی جوانب مذاکره 
کرده ایم.توییتر رسمی خبرگزاری فرانسه ساعاتی پیش به نقل از 
یک مقام اروپایی نوشت که، اتحادیه اروپا »متن نهایی« مذاکرات 
هســته ای با ایران را به طرف های مذاکرات ارائه داده است.شبکه 
الجزیره نیز در این باره به نقل از یک مقام اروپایی نوشت: پیشنهاد 
اروپا آخرین و بهترین متن برای بازگشت آمریکا به توافق هسته ای 
با ایران اســت. اتحادیه اروپا متن نهایی توافق هسته ای با ایران 
را ارائه کرد.وی گفت: هیأت های شرکت کننده در مذاکرات طی 

چند ساعت آینده وین را ترک خواهند کرد.

به دنبال ســفر نانسی پلوســی به تایوان که واکنش چین و برگزاری مانورهایی در اطراف این جزیره 
خودگردان را در پی داشت، پنتاگون گفت که هنوز ارزیابی خود مبنی بر اینکه چین تا دو سال آینده 
به تایوان حمله نمی کند، تغییر نداده است.به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری پولیتیکو، کالین کال، معاون سیاسی وزارت دفاع آمریکا 
در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به تحوالت اخیر، این وزارتخانه ارزیابی جدیدی از احتمال حمله نظامی چین به تایوان در دو سال آینده 
دارد، گفت: خیر.پکن هفته گذشته مجموعه ای از رزمایش های بی سابقه را در پاسخ به سفر نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به 
تایوان انجام داد. چین این جزیره خودگردان را با شش منطقه نظامی محاصره کرد و مکررا هواپیماهایش را در طول خط میانی جداکننده 
آب های سرزمینی چین و تایوان به پرواز درآورد. ارتش چین همچنین حدود ۱۰ موشک را در نزدیکی تایوان پرتاب کرد، از جمله دست کم 
یک موشک که مستقیم بر فراز این جزیره حرکت کرد.این اظهارات کالین کال مبنی بر اینکه پنتاگون فکر نمی کند چین در آینده نزدیک به 
تایوان حمله کند، منعکس کننده رویکرد دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا درباره بی اهمیت دانستن این رزمایش هاست، رزمایش هایی 
که مقامات آمریکا نشانه ای از اقدام نظامی نمی دانند.اما این مقام آمریکایی، پکن را به این متهم کرد که قصد دارد با پرواز مکرر بر فراز این خط 
میانی، آرام آرام و به تدریج وضع موجود را تغییر دهد.او گفت، چیزی که توجه مقامات را جلب می کند، فعالیت ها در تنگه تایوان است، تعداد 
تجهیزات دریایی و هوایی که از این خط مرکزی دوفاکتو می گذرند و به تدریج به سواحل تایوان نزدیک تر می شوند.کال واکنش چین به سفر 
نانسی پلوسی را یک بحران »ساختگی« دانست و یادآور شد که نمایندگان آمریکا مرتباً به تایوان سفر می کنند. او همچنین بار دیگر بر تعهد 

آمریکا به سیاست چین واحد تاکید کرد و گفت: سیاست ما هنوز حمایت از وضع موجود بوده و تغییر نکرده است.

نماینده دائم چین در ســازمان های بین المللی تأکید کرد: منشــاء اصلی بحران کنونی در پرونده هسته ای ایران، آمریکاست و برای دست یابی به توافق زودهنگام، 
واشنگتن باید تصمیمات سیاسی فوری بگیرد.به گزارش خبرگزاری مهر، حساب توییتری هیئت دائم دولت چین در وین به نقل از »وانگ کان«، نماینده دائم چین 
در سازمان های بین المللی نوشت: برای دست یابی به توافق زودهنگام در گفت گوهای هسته ای ایران، آمریکا باید تصمیمات سیاسی فوری اتخاذ کند.به گفته وانگ 

کان، احیای گفت وگوهای وین، نشان داد که رفع اختالف ها از طریق گفت وگو و مذاکره، تنها راه برای حل مسئله هسته ای ایران است.نماینده دائم چین در سازمان های بین المللی ضمن تشکر از 
تالش های همه مذاکره کنندگان در یک ســال اخیر و تأکید بر اینکه نباید فرصت کنونی برای احیای برجام را از دســت داد، افزود: آمریکا به عنوان منشــأ بحران در مذاکرات هسته ای با ایران، باید 

وضعیت کنونی را درک کند، صداقت نشان دهد و سیاسی کاری را کنار بگذارد. آمریکا باید تصمیمات فوری سیاسی بگیرد.

اولیانوف:
 هنوز دلیلی برای احیای برجام وجود دارد، جزئیات دشوار است

نماینده روســیه در مذاکرات وین تصریح کرد که هنوز دالیلی برای احیای برجام هســت اما برخی دشــواری ها در جزئیات وجود دارد.به گزارش گروه بین الملل 
خبرگزاری فارس، »میخائیل اولیانوف« نماینده روسیه در سازمان های بین المللی مستقر در »وین« در خصوص روند مذاکرات گفت که گرچه دالیلی برای احیای 
برجام وجود دارد اما جزئیات دشــوار اســت.وی در صفحه توییتری خود در این خصوص نوشت: »در حقیقت منظورم این است که تمام دالیل با احترام به تمامی 
طرف های توافق هسته ای از جمله در وهله اول ایران، برای احیای برجام وجود دارد و مثل همیشه دشواری هایی در جزئیات وجود دارد«.اولیانوف همچنین در توییت 
دیگری در خصوص دور فعلی مذاکرات وین گفت: »این حرف ها به نظر حرف های نهایی نمی آیند. تصمیمات در پایتخت های طرف های برجام گرفته می شود. آن ها 
تصمیم می گیرند«.دور جدید مذاکرات رفع تحریم ها در وین از روز پنجشنبه ۱۳ مرداد ماه در پایتخت اتریش آغاز شد و روز گذشته )دوشنبه( با پایان این دور از 

گفت وگوها، هیأت مذاکره کننده جمهوری اسالمی ایران به تهران بازگشتند.

پنتاگون: 

 چین تا ۲ سال آینده به تایوان
حمله نمی کند

چین: 

آمریکا منشأ اصلی بحران کنونی در مذاکرات هسته ای با ایران است
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نیروی فضایی آمریکا قصد دارد از سگ های رباتیک برای گشت زنی 
و نظــارت در پایگاه فضایی کیپ کاناورال اســتفاده کند.به گزارش 
ایسنا و به نقل از اسپیس، این ربات های چهارپا برای انجام کارهای 
تکراری مناسب هستند. نیروی فضایی آمریکا قابلیت این سگ های 
رباتیک چهارپای بدون سرنشین)Q-UGV( را برای انجام گشت های 
امنیتی و سایر وظایف تکراری به نمایش گذاشته است. در نمایشی 
که در تاریخ ۲۷ و ۲۸ ژوئیه)پنجم و ششم مرداد( در پایگاه فضایی 
کیپ کاناورال اجرا شــد، از دســتکم دو سگ ربات استفاده شد که 
توسط شرکت »Ghost Robotics« ساخته شده اند.بر اساس بیانیه ای 
از وزارت دفاع، »واحد پرتاب فضایی دلتا ۴۵« از ســگ های رباتیک 
برای ارزیابی آسیب ها و گشت زنی برای صرفه جویی در ساعات کاری 
قابل توجه کارمندان اســتفاده خواهد کرد. این واحد مسئول کلیه 
عملیات های پرتــاب فضایی از مرکز فضایی کندی و کیپ کاناورال 
اســت.تصاویری که از این نمایش به دست آمده نشان می دهد که 
کارمنــدان در حــال کار با ربات ها با یک کنترل کننده دســتی در 
داخل آشیانه)ســاختمانی جهت نگهداری هواگردها( هستند. سگ 
رباتیک شــرکت »Ghost Robotics« را می توان به طیف گسترده ای 
از حســگرهای نوری و صوتی مجهز کرد که آنها را قادر می سازد تا 
»چشــم و گوشی« خودکار در تاسیسات حساسی مانند پایگاه های 
فضایی باشند. این ربات ها می توانند به صورت مستقل یا توسط یک 
کنترل کننده انسانی کار کنند و حتی می توانند به دستورات صوتی 

پاسخ دهند.

دانشــمندان آمریکایی در بررسی جدیدی، یک فرمول بلندمدت و 
پایدار را برای مقابله موثر با ســل ارائه داده اند.به گزارش ایســنا و 
به نقل از ساینس دیلی، در ســال ۲۰۲۰، بیش از ۱.۵ میلیون نفر 
در سراســر جهان جان خود را بر اثر ابتال به ســل از دست دادند. 
این موضوع نشــان دهنده نیاز جهانی برای دسترسی بهتر به درمان 
است. برای رفع این مشکل، دانشمندان دانشکده پزشکی »دانشگاه 
کارولینای شمالی«)UNC( و موسسه سالمت جهانی و بیماری های 
عفونی این دانشــگاه، یک فرمول تزریقی با اثــر بلندمدت را برای 
داروی ضد سل »ریفابوتین«)Rifabutin( توسعه داده اند.آزمایش های 
صورت گرفته روی مدل های حیوانی، پتانســیل ارائه داروی سل با 
یک تزریق را نشــان داد که حداقل چهار ماه دوام دارد و می توان از 
آن به جای درمان استاندارد کنونی استفاده کرد که مستلزم رعایت 
 Martina(»مداوم یک رژیم دارویی روزانه است.دکتر »مارتینا کوواروا
Kovarova(، دانشیار پزشکی دانشگاه کارولینای شمالی گفت: ما باور 
داریم که این روش می تواند درمان سل را به طور چشمگیری تغییر 
دهــد. فرمول های مقرون به صرفه با اثر بلندمدت برای داروهای ضد 
سل می توانند به کاهش بار این بیماری در جوامع کم درآمد سراسر 
جهان که در آنها دسترســی بهتر به درمان بیشتر مورد نیاز است، 
کمک کنند.دکتر »میریام براونشتاین«)Miriam Braunstein(، استاد 
میکروبیولوژی و ایمنی شناسی دانشگاه کارولینای شمالی گفت: ما 
طی دوره همه گیری کووید-۱۹، شاهد مرگ  و میرهای بیشتری به 
دلیل ابتال به ســل بودیم که جهان را حداقل پنج تا هشت سال در 

مبارزه با سل عقب انداخت. 

گشت زنی سگ های رباتیک در 
تاسیسات فضایی آمریکا

فرمول جدید دانشمندان 
آمریکایی برای مقابله موثر با سل

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

بازدید »اوالف شولتس« صدراعظم آلمان از خط لوله انتقال گاز« نورد 
استریم ۱« )گاز صادراتی روسیه ( در آلمان/ رویترز

ام جی 7 جدید، اولین عضو از محصوالت لوکس بلک لیبل
ام جی اولین محصول از سری خودروهای پرچم دار خود با نام ام جی ۷ را پیش نمایش کرد. این سدان تازه نفس قرار است تا چند روز دیگر 
در چین و به عنوان اولین عضو از خانواده محصوالت بلک لیبل معرفی شود.به گزارش carscoops، این اولین باری نیست که ام جی از نام 
موردبحث استفاده می کند زیرا اولین نسل ۷ که بین سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳ تولید شد چیزی بیش از فیس لیفت روور ۷۵ تولیدی در 
سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۵ نبود. همان روور هم بر اساس محصوالت بی ام و شکل گرفته بود. خوشبختانه دومین نسل این خودرو از نو 
شکل گرفت و استایل سطح باالتری داشت. جدیدترین محصول این خودروساز قرار است ام جی را راهی سطح باالتری از بازار کند زیرا 
اولویت محصوالت بلک لیبل استایل جذاب و تجهیزات لوکس خواهد بود.ام جی ۷ از کناره ها به صورت فست بکی کوتاه قامت و مشابه 
آئودی A۷ به نظر می رسد. بدنه خودرو کاماًل عضالنی کار شده و خطوط دینامیک و قوی به همراه خط شانه گیرا را می توانیم تشخیص 
دهیم. در بخش جلو چراغ های LED نازک تر و گیراتری را نسبت به محصوالت کنونی ام جی می بینیم و جلوپنجره بزرگ و ورودی های 
کناری آن نیز مشابه کانسپت ام جی سایبرستر هستند. بخش عقبی پذیرای چراغ های LED شده و یک اسپویلر با آئرودینامیک فعال نیز 

وجود دارد. به این موارد باید چهار خروجی اگزوز را نیز اضافه کنیم که حاکی از قوای محرکه درون سوز ام جی ۷ هستند.

بارسلونا به دنبال فسخ قرارداد 4 بازیکن
آبی اناری ها برای کم کردن هزینه باشگاه به دنبال فسخ قرارداد ۴ بازیکن تیم هستند این درحالی است که قرارداد آنها در دوران 
رئیس قبل امضا شــده است.به گزارش ایســنا و به نقل از اسپورت، بارسلونا با مشکالت جدی مالی مواجه شده است. آبی اناری 
ها در دو سال اخیر با بحران مالی مواجه بوده اند به طوریکه در تابستان سال قبل هم مجبور به فروش لیونل مسی شدند. البته 
این باشگاه بزرگ و سرشناس اسپانیایی در تابستان سال جاری عملکرد بسیار خوبی در جذب بازیکن داشته است.رافینیا، فرانک 
کسیه، روبرت لواندوفسکی، کریستینسن و ژول کنده بازیکنانی هستند که راهی آبی اناری ها شده اند اما این باشگاه برای ثبت 
خریدهای جدید به مشــکل خورده اســت و مدیریت باشگاه چاره ای جز فروش بازیکنان خود و یا کم کردن دستمزد آنها ندارد.

مدیریت باشگاه در گام نخست به دنبال کاهش دستمزدها است و حتی پا را فراتر از این هم گذاشته است به طوریکه به دنبال 
فسخ قرارداد ۴ بازیکن است که پیش از این قرارداد آنها در دوران بارتومئو به ثبت رسید.رئیس سابق بارسلونا باوجود آنکه تیمش 
با مشکل مالی مواجه بود قرارداد فرانکی دی یانگ، جرارد پیکه، کلمون لینگلت و مارک آندره ترشتگن را در سال ۲۰۲۰ تمدید 

کرد. این درحالی بود که حقوق آنها را هم باال برد.

ره هک از ربگ و از نوا گوید
مشنو: زک زبان ما گوید

بندٔه خاهن زاد باید جست
کو رتا رس این رسا گوید

آنکه از کوی آشنایی نیست
کی سخن اهی آشنا گوید؟

چو مقامیست ره کسی را خاص
از مقامی هک هست وا گوید

دم ز رچخ فلک زند خورشید
رذه از خاک و از هوا گوید

رمد را رد سلوک رماقتیست
راز رب حسب ارتقا گوید

پیشنهاد

چهره روز

به امید دیدار در آن دنیا
نوع ادبی محبوب پی یر لومتر رمان پلیسی است و او 
با نوشتن چند رمان، در ظرف مدتی کوتاه، به شهرتی 
جهانی رسیده و چندین جایزه ادبی را از آن خود کرده 
است، اما به واســطه  کتاب به امید دیدار در آن دنیا 
توانســت جایزه گنکور، مهم ترین جایزه ادبی فرانسه 
را دریافت کند. داستان کتاب از نوامبر ۱۹۱۸ شروع 
می شود. زمانی که جنگ رو به پایان است و هیچ کدام 
از نیروهای فرانســوی و آلمانی عالقه ای به جنگیدن 
ندارند. همه آن ها شایعه های پایان جنگ را شنیده اند 
و هر لحظه در انتظار آن هســتند که به خانه هایشان 
برگردند. در این هنگام، از مقامات باال دستور می رسد 
که رفتار آلمانی ها زیر نظر گرفته شــود، مبادا آن ها 
در حال تدارک دیدن حمله ای باشــند. برای اجرای این دســتور، ستوان دولنی – پرادل دو نفر را 
برای شناسایی فعالیت های دشمن روانه می کند. کمی بعد صدای شلیک تیر به گوش می رسد و 
فرانسوی ها متوجه می شــوند که دو افسر آن ها کشته شده اند.در پی این اتفاق، خون فرانسوی ها 
به جوش می آید و دولنی – پرادل دســتور حمله می دهد. او سربازان را سر خشم می آورد و آتش 
انتقام را در درون ســربازها شعله ور می کند. فرانسوی ها بالفاصله حمله می کنند و نبردی سخت 
شروع می شود. در هنگام حمله، آلبر مایار – شخصیت اصلی کتاب – به جسد دو نفری که کشته 
شده بودند می رسد و پس از بررسی آن ها به نکته ای پی می برد:آلبر نمی داند چه چیزی به فکرش 
رســیده است. شاید حس ششم باشد. شــانه پیرمرد را می گیرد و هل می دهد. مرده به سنگینی 
برمی گردد و روی شــکم می خوابد. باید چند ثانیه ای بگذرد تا آلبر به موضوع پی ببرد. ســپس 
حقیقت به روشنی در نظرش نمایان می شود: کسی که به سوی دشمن پیش می رود با دو گلوله از 
پشت سر از پا نمی افتد. )به امید دیدار در آن دنیا – صفحه ۱۹(آلبر در هنگام حمله و درگیری با 
دشمن به حقیقت پی می برد و همان جا نیز پی می برد که این کار را چه کسی انجام داده است. اما 
در حین نبرد در گودالی که توسط خمپاره ها ایجاد شده سقوط می کند و بعد از آن با منفجر شدن 

خمپاره ای دیگر، خاک عظیمی از زمین کنده می شود و روی سرش....

کاجول
کاجــول )تلفظ؛ کاُجــل( )زاده ۵ اوت ۱۹۷۴( با نام 
اصلــی کاجول موکرجــی )Kajol Mukherjee( و پس 
از ازدواج کاجول دیوگان )Kajol Devgan(، بازیگر زن 
هندی اســت که در ۴۵ فیلم  به زبان هندی و تامیلیا 
ایفای نقش کرده اســت . او توانسته از یازده نامزدی 
خود در فســتیوال جوایز فیلم فیر برنده شش جایزه 
از این فستیوال شود و بیشترین جایزهٔ نقش اول فیر 
را در کارنامهٔ خود به ثبت برساند. از فیلم های مطرح 
او می توان به بازیگر، داماد عاشــق عروس را می برد، 
من خان هستم، داره یه اتفاقایی میفته، گاهی خوشی 
گاهی غم و دلداده اشــاره کرد. کاجول تا دبیرستان 
بیشــتر درس نخواند اما حضــور او در یک خانواده 
هنرمند و اســتعداد او در بازیگری وی را به پرافتخارترین بازیگر زن فیلم فیر تبدیل کرده است. 
کاجول متولد شــهر بمبئی اســت مادر وی تانوجا و پدرش شــوما کارگردان و تهیه کننده است 
خاله اش نوتان از بازیگران قدیمی هند است . همچنین خواهر او تانیشا و مادربزرگش در سینما 
فعالیت داشته اند.رانی موکرجی بازیگر مشهور بالیوود نیز دختر عموی کاجول است.در ۱6 سالگی 
در کالس های رقص شرکت کرد و شروع به یادگیری تیراندازی نمود. در سن ۱۸ سالگی و سال 

۱۹۹۲ اولین فیلم خود را به بی خودی )فیلم ۱۹۹۲( نام کنار مادرش بازی کرد.

فرهنگ

»الرس فــون تریه« کارگردان سرشــناس دانمارکی و 
برنده نخل طال، مبتال به بیماری پارکینســون شــده و 
بنابر اعالم تهیه کننده فیلم هایش هم اکنون تحت درمان 
است.به گزارش ایسنا به نقل از اسکرین، »لوئیس وست« 
تهیه کننده آثــار »الرس فن تریــه« در بیانیه کوتاهی 
که در اختیار رســانه های دانمارکی خبــر داد از ابتالی 
»الرس فــون تریه« به بیماری پیش از رونمایی از فصل 
سوم سریال »قلمرو پادشــاهی« در جشنواره ونیز پرده 
برداشــت.در این بیانیه آمده است: »الرس روحیه خوبی 
دارد و به دلیل عالئمش تحت درمان اســت و کار برای 
تکمیل سریال »قلمرو پادشاهی« طبق برنامه ادامه دارد. 
بــا این حال، این بیماری به این معنی اســت که الرس 
تنها به میزان بســیار محدودی در مصاحبه ها شــرکت می  کند. از اینکه این موضوع را درک می کنید 
سپاسگذاریم«.سریال »قلمرو پادشاهی« اولین بار در سال ۱۹۹۴ و سپس فصل دوم آن در سال ۱۹۹۷ 
ساخته شد. داستان بر روی کادر پزشکی یک بیمارستان مدرن دانمارکی متمرکز است که معتقدند در 
این مکان ارواح ســرگردان در رفت و آمدند. فصل سوم این سریال نیز درباره یک بیمار مبتال به خواب 
گردی است که تالش می کند بیمارستان را از فاجعه نجات دهد و در نهایت درهایی را به سوی قلمروی 
مرموز می گشاید.کمپانی »Mubi« اخیرا حق پخش فصل سوم این سریال را در آمریکای شمالی، بریتانیا، 
ایرلند، آمریکای التین، ترکیه و هند در اختیار گرفته است.»فون تریه« از سال ۲۰۱۱ و پس از آن که 
به دلیل اظهار نظری درباره »هیتلر« در جریان نشســت خبری فیلم »مالیخولیا« در جشنواره کن به 
عنوان »چهره نامطلوب کن« معرفی و از جشنواره اخراج شد اما پس از چند سال باز هم به این رویداد 

سینمایی دعوت شد.

»فون تریه« به پارکینسون مبتال شد
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