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ایران در راه قله موج هفتم کرونا
جزئیاتی از سویه جدید بیماری

عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا با اشاره به آخرین شرایط موج 
هفتم این بیماری در کشور، درباره سویه جدید شناسایی شده، گفت: 
علی رغم اینکه سرایت پذیری ســویه هندی BA۲.۷۵ حدود ۱.۵ یا ۲ 
برابر بیش از BA۴ و BA۵ است، اما مرگ و میر در این زیرسویه با سایر 
زیرسویه ها تفاوتی نداشته؛ بر این اساس هنوز BA۲.۷۵ به عنوان سویه 
نگران کننده در نظر گرفته نمی شود.دکتر مجید مختاری در گفت وگو با 
 BA۵ و BA۴ ایسنا، با تاکید بر اینکه سویه غالب کرونا در ایران همچنان
است، گفت: خوشبختانه هنوز سویه هندی BA۲.۷۵ در ایران مشاهده 
نشده است. البته روند منحنی موارد ابتال به سمت باال است ولی هنوز 
روندی مانند آنچه که در گذشته تجربه کردیم رخ نداده و آمار ابتالها 

به باالی ۱۰ هزار نفر در روز نرسیده است.

احتمال افزایش مرگ ومیرهای کرونایی؛ 2هفته دیگر
وی افزود: البته از طرف دیگر مرگ و میر کرونایی نسبت به چند هفته 
قبل افزایش داشــته اســت و با افزایش موارد ابتالی روزانه پس از دو 
هفته آمار فوتی ها هم ممکن است تغییر کند.او با بیان اینکه در مجموع 
میزان مرگ و میر در ابتال به ســویه BA۴ و BA۵ نسبت به دلتا بسیار 
پایین تر است، بیان کرد: خوشبختانه علی رغم سرایت پذیری باالی این 
سویه جدید اما با افزایش بارز مرگ و میر مواجه نبودیم و شرایط تحت 
کنترل بوده اســت. امیدواریم با رعایت بیشتر پروتکل های بهداشتی، 
حفــظ فاصله گذاری فیزیکی و عدم تردد غیــر ضروری، کاهش موارد 

ابتال را شاهد باشیم.

جزئیاتی از سویه جدید کرونا در هند
وی درباره ســویه BA۲.۷۵، توضیح داد: این سویه از کرونا برخواسته از 
هند است و به ســرعت پس از ایالت های متفاوت هند،  چندین ایالت 
آمریکا و بخش هایی از اروپا را درگیر کرد. هنوز مطالعات گســترده ای 
از ســویه هندی BA۲.۷۵ در دست نیســت اما بر اساس گزارشات از 
کشــورهایی که درگیر این ســویه شده اند، مشــخص شده است که 
علی رغم اینکه سرایت پذیری ســویه هندی BA۲.۷۵ حدود ۱.۵ یا ۲ 
برابر بیش از BA۴ و BA۵ است، اما مرگ و میر در این زیرسویه با سایر 
زیرسویه ها تفاوتی نداشته است. بر این اساس هنوز BA۲.۷۵ به عنوان 
سویه نگران کننده در نظر گرفته نمی شود و سازمان بهداشت جهانی 
در حال رصد آن اســت؛ بنابراین فعال نباید ترس و ارعابی از این سویه 

وجود داشته باشد.

چه زمانی به قله موج هفتم می رسیم؟
عضــو کمیته علمی کرونا درباره روند طی شــدن موج هفتم کرونا در 
کشور و زمان رسیدن به قله موج، تصریح کرد: پیش بینی این پیک ها 
ســخت است و امکان بروز اشتباه در پیش بینی وجود دارد؛ زیرا متغیر 
مهمــی مانند رفتار اجتماعــی هم وجود دارد. با آزاد شــدن ترددها، 
مسافرت ها،  مراســمات مختلف، کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی 
و... روند ابتال افزایشی می شود ولی اگر مراعات اجتماعی صورت گیرد 
می توان شرایط را تاحدودی کنترل کرد. در مورد زمان قرار گرفتن در 
قله این موج، دو تا سه هفته آینده که از برخی مناسبت های مهم گذر 

کرده باشیم، بهتر می توان صحبت کرد.

آمار پایین واکسیناسیون اولیه گروه سنی زیر 18 سال
او در خصوص تزریق دزهای یادآور واکســن کرونا در گروه سنی زیر ۱۸ 
سال،  اظهار کرد: در حال حاضر در این زمینه تصمیم گیری تازه ای صورت 
نگرفته است اما در گروه سنی زیر ۱۸ سال حتی برای انجام واکسیناسیون 
اولیه ) دو دز واکســن( هم عقب هستیم. دز یادآور برای این گروه سنی 
بویژه دز چهارم در گروهی از افراد کمتر از ۱۸ سال ضروری است که دچار 

بیماری های زمینه ای عمده یا نقص سیستم ایمنی باشند.

آمار جهانی باالی مرگ و میر در سالمندان واکسن نزده
مختاری درباره عمده مبتالیان به دو زیرسویه BA۴ و BA۵، گفت: این 
سویه گرایش بیشتری به ســمت جوانان دارد. افراد مسنی  که درگیر 
می شوند در خطر بستری در بیمارستان بویژه بخش های ویژه هستند 
ولی افرادی از این گروه که واکسینه شده اند بویژه کسانی که دز ۳ و ۴ 
را دریافت کردند آمار کمتری از مبتالیان را به خود اختصاص می دهند 
و این درحالی است که مرگ و میر هم در این گروه افراد کاهش داشته 
است. باید به یاد داشته باشیم که ۸۰ درصد فوتی های کرونا در جهان 

مربوط به افراد باالی ۶۵ سالی است که واکسن تزریق نکرده اند.

لزوم قرنطینه 5 روزه در مبتالیان جدید
او در پاســخ به این سوال که افراد چه مدت پس از ابتال به کرونا دیگر 
ناقل بیماری نیســتند و می توانند از قرنطینه خارج شوند؟، بیان کرد: 
اکثر عالئم بیماری در ســویه جدید در سه روز اول بروز پیدا می کند و 
شدت عالئم از روز چهارم شروع به کاهش می کند. دور بودن از محیط 
کار و قرنطینه وابسته به از بین رفتن عالئم آن هم بدون استفاده از دارو 

است. به طور کلی تا ۵ روز قرنطینه توصیه می شود. 

BA5 و BA4 عالئم کرونا در مبتالیان به
وی افزود: عمده عالئم ابتال به زیرسویه های BA۴ و BA۵ شامل سردرد، 
آبریزش بینی، عطســه، سوزش گلو، سرفه خشک، گرفتگی یا درد در 
قفسه ســینه، تنگی نفس مختصر، درگیری سیستم گوارش و اسهال 
و اســتفراغ، تب )که چندان بارز نیســت(، خستگی مفرط و دردهای 
ماهیچه ای اســت. در ابتال به این زیرســویه برخالف ســایر سویه ها، 
درگیری و از بین رفتن حس بویایی و چشــایی بســیار کمتر است.او 
بــا تاکید بر این که هنوز از پاندمی کرونا خارج نشــده ایم، اظهار کرد: 
تمــام تعاریف پاندمی )همه گیری جهانی( وجود دارد و اینکه بخواهیم 
دچار عادی انگاری شویم بسیار خطرناک است. هنوز خیلی از کشورها 
آمارهای باالیی دارند و مسافرت ها هم انجام می شود. از مردم می خواهم 
تمام رعایت ها را انجام دهند، استفاده از ماسک همچنان در محیط های 

بسته و فاقد تهویه بسیار ضروری است.

اقتصاددانان تاکید کردند؛
قانون کاهش تورم، به تشدید تورم منجر می شود!

قانون گذاران دموکرات روز یکشــنبه یک قانون جدید اقتصادی را به تصویب رســاندند؛ این الیحه 
که با ۵۱ رای موافق در مقابل ۵۰ رای موافق به تصویب رسید، قانون کاهش تورم نامیده می شود. 
اکنون این الیحه به مجلس نمایندگان فرســتاده می شــود؛ جایی که انتظار تصویب آن می رود و 
ســپس احتماال برای امضا و تصویب نهایی در اختیار جو بایدن رییس جمهوری ایاالت متحده قرار 
خواهد گرفت.اقتصادآنالین – اکرم شــعبانی؛ به گزارش سی ان بی ســی، بیل آدامز اقتصاددان ارشد 
بانک کومریکا عنوان کرد: اگرچه این الیحه »کاهش تورم« را در عنوان خود دارد اما بعید است که 
سیاست های آن در آینده نزدیک بر روی کنترل افزایش قیمت ها تاثیرگذار باشد. او تصریح کرد: در 
کوتاه مدت، نوســانات قیمت های انرژی، مواد غذایی و مسکن، تعیین کننده اتفاقاتی است که برای 
تورم در سال جاری رخ می دهد.این قانون اجازه ۴۳۰ میلیارد دالر هزینه را می دهد که بخش عمده 
آن – ۳۰۰ میلیارد دالر – برای ســرمایه گذاری برای مهار تغییرات آب و هوایی و تقویت انرژی پاک 
در نظر گرفته شده است.این الیحه همچنین به بیمه فدرالی آمریکا یا همان مدیکر )Mdicare( اجازه 
می دهد تا با شــرکت های دارویی در مورد قیمت های داروهای خاص با قیمت باال مذاکره کند؛ این 
موضوع از لحاظ نظری هزینه های نسخه برای سالمندان را کاهش می دهد و یارانه های قانون مراقبت 
را برای جلوگیری از افزایش قیمت برنامه ریزی شــده در ســال ۲۰۲۳ در حق بیمه تمدید می کند.

کمک به تامین مالی تغییرات، حداقل مالیات ۱۵ درصدی بر شرکت های بزرگ و مالیات غیرمستقیم 
بر شرکت هایی است که سهام خود را بازخرید می کنند.

اما آیا این الیحه واقعا با تورم مبارزه می کند؟
وظیفه کاهش تورم در کوتاه مدت عمدتا بر عهده فدرال رزرو است که سریالی از افزایش نرخ بهره  را 
آغاز کرده است. فدرال رزرو با گران تر کردن وام ها می تواند هزینه های مصرف کننده را که به نوعی 
پیشــران اقتصادی است، کاهش دهد.اما هدف الیحه جدید کنترل کلی تورم نیست بلکه هدف آن 
کاهش قیمت هایی اســت که مصرف کنندگان در یک حوزه کلیدی پرداخت می کنند: مراقبت های 
بهداشتی. آدامز در این باره معتقد است: هزینه های مراقبت های بهداشتی محرک مهم تورم در این 
کشور است.او تاکید می کند: از یک دیدگاه، کنترل افزایش هزینه های مراقبت های بهداشتی می تواند 
تورم را طی سه تا پنج سال آینده کاهش دهد.این الیحه عالوه بر اینکه به مدیکر اجازه می دهد قیمت 
دارو را از طرف مصرف کنندگان مورد مذاکره قرار دهد، هزینه های نسخه های پزشکی برای ذینفعان 
مدیکر را به ۲ هزار دالر در سال محدود می کند و اگر شرکت های دارویی قیمت ها را سریع تر از نرخ 
تورم افزایش دهند، مجبور به ارائه تخفیف هایی به مدیکر خواهند بود و احتماال یک عامل بازدارنده در 
برابر افزایش قیمت هاست که می تواند بودجه آمریکایی های مسن تر را فلج کند.با این حال، مخالفان 
ایــن الیحه می گویند که مجوز یک الیحه هزینه های کالن به جای مبارزه با آن، به تورم می افزاید.

کوین اولری رییس صندوق معامالتی اوشرز O›Shares روز دوشنبه در این باره به سی ان بی سی گفت: 
نام گذاری »ضد تورم« برای این طرح یک شــوخی است. این تقریبا بالفاصله تورم زا خواهد بود چرا 

که دولت را مجبور به چاپ میلیاردها دالر خواهد کرد.

با توجه به اینکه طی ســه سال گذشته از اســقاط وسایل نقلیه فرسوده غفلت 
شــده، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به چرایی وضعیت موجود پرداخته 
است.به گزارش خبرگزاری مهر، اسقاط وسایل نقلیه فرسوده یکی از مؤثرترین و 
اقتصادی ترین راهکارهای مدیریت کیفیت هوای کالنشهرهای کشور است؛ این 
در حالی است که طی سه سال گذشته به دالیل مختلف از این امر به جد غفلت 
شــده و از رده خارج کردن وسایل نقلیه فرسوده تقریباً متوقف شده است.مرکز 
پژوهش های مجلس در گزارشی چرایی وضعیت موجود را بررسی کرده و موارد 

زیر را به عنوان دالیل وضعیت موجود مورد اشاره قرار داده است.
۱. کاهش چشمگیر بازار تقاضای گواهی اسقاط: مطابق تجربیات جهانی اسقاط 
وســایل نقلیه مستلزم ایجاد و توسعه چرخه اســقاط خودرو است. ایجاد چرخه 
اسقاط نیز نیازمند عرضه و تقاضای پایدار گواهی اسقاط در کشور است. در بخش 
تقاضا، بر اســاس قوانین و مقررات پیشین کشور واردکنندگان و تولیدکنندگان 
خــودرو خریداران اصلــی گواهی اســقاط بوده اند. طی ســالیان اخیر معافیت 
خودروســازان داخلی از گواهی اســقاط از طرفی و ممنوعیت واردات خودرو به 
منظــور جلوگیری از خروج ارز از طرف دیگر کاهش تقاضای چشــمگیر گواهی 
اسقاط را به همراه داشــته است که همین مسأله انباشت ۸۰ هزار گواهی را در 
مراکز اسقاط در سال ۱۳۹۷ به همراه داشت و در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ توقف 
این فرایند را به دنبال داشــت. در اثر این اتفاق سرمایه گذاران بخش خصوصی 
در حوزه اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده اقدام به خروج از این بازار کردند و 

سرمایه های آنها به سمت بازارهای غیرمولد و کاذب روانه شده است.
۲. عدم انگیزه کافی در بازار عرضه اســقاط: در بخش بازار عرضه نیز الزم اســت 
صاحبان وســایل نقلیه فرســوده انگیزه کافی برای اسقاط خودروی خود داشته 
باشند. لذا می بایست از یک طرف ارزش گواهی اسقاط جذابیت مالی الزم را برای 
صاحبان خودروی فرسوده داشته باشد و از طرف دیگر سازوکارهای سلبی توان 
الزم را برای ایجاد محدودیت بر این خودروها داشته باشند. طی سالیان اخیر به 

دو دلیل ذیل انگیزه الزم در عرضه گواهی اسقاط وجود نداشته است:

الف( لغو معیار کمی سن فرسودگی مطابق آئین نامه جدید ماده )۸( قانون هوای 
پــاک: مطابق ماده )۸( قانون هوای پاک مالکان وســایل نقلیه موتوری موظفند 
خودروی خود را پس از رسیدن به سن فرسودگی از رده خارج کنند. این آئین نامه 
موجب تقریباً صفر شدن مشمول فرسودگی شده و همین موضوع کاهش تمایل 
شــهروندان را برای اسقاط وسایل نقلیه نقلیه فرسوده به همراه خواهد داشت. با 
توجه به زیرساخت های موجود در کشور در حوزه معاینه فنی، نظیر عدم کنترل 
اصالت خودروها در مجموع می توان ادعا نمود که این آئین نامه بازدارندگی الزم را 
برای از رده خارج خودروهای فرســوده نخواهد داشت. عالوه بر این مراکز معاینه 
فنی صرفاً قادر است میزان آالیندگی خودروها را بررسی می کند و ایمنی و میزان 

مصرف سوخت خودروها ارزیابی نمی شود.
ب( عدم افزایش قیمت گواهی اسقاط طی دهه اخیر: علی رغم تورم چشمگیر در 
دهه اخیر، قیمت گواهی اسقاط تقریباً ثابت بوده است که عماًل انگیزه الزم برای 

مالکان وسایل نقلیه فرسوده از بین رفته است.
۳. عدم وجود سازوکار جامع قانونی در خصوص اسقاط وسایل نقلیه فرسوده: در 
بعد قانونی هر چند از سال ۱۳۸۷ قوانین و مصوبات گوناگونی با سه محور اعمال 
محدودیت بر خودروهای فرسوده، چگونگی تعیین سن فرسودگی وسایل نقلیه و 
سازوکار اسقاط وسایل نقلیه فرسوده مورد تصویب قرار گرفته است؛ لکن همچنان 
خأل وجود یک آئین نامه جامع که دربرگیرنده وجوه مختلف و سازوکارهای سلبی 

و ایجابی با در نظر گرفتن همه ذینفعان این حوزه باشد حس می شود. ماده )۸( 
قانون هوای پاک نیز هر چند به مسئله وسایل نقلیه فرسوده ورود کرده است لکن 
سازوکاری جامع برای اسقاط وسایل نقلیه فرسوده و ایجاد چرخه اسقاط در این 

ماده و آئین نامه آن تعبیه نشده است.
۴. عدم تناســب ماهیت نظارتی ســتاد مدیریت حمل ونقل و سوخت با جایگاه 
ساختاری کنونی: بر اســاس قوانین موجود ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت 
به عنوان مرجع نظارت عالی عملیات اســقاط تعیین شــده است. این ستاد به 
لحاظ ساختاری ذیل نهاد ریاست جمهوری فعالیت می کرد تا در مردادماه ۱۳۹۴ 
با مصوبه هیئت وزیران از نهاد ریاســت جمهوری جدا شــده و به یکی از مراکز 
زیر مجموعه ســازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور که در واقع معاونتی 
در وزارت راه و شهرســازی اســت منتقل شده اســت. این در حالی است که به 
نظر می رســد ماهیتاً وظایف این ســتاد نظارتی و بین دستگاهی بوده و نیازمند 
هماهنگی بین وزارتخانه های راه و شهرسازی، صمت، نفت، کشور، نیروی انتظامی 
و سازمان حفاظت محیط زیست است. بررسی عملکرد این ستاد طی سالیان اخیر 
نیز بیانگر کم رنگ شدن نقش این ستاد در عملیات اسقاط وسایل نقلیه بوده است.

۵. تناقضات ســازوکارهای قانونی موجود: در برخی از قوانین و مصوبات موجود 
کشور تناقضاتی وجود دارد که موجب پیچیده شدن فرایند اسقاط وسایل نقلیه 

شده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره شده است:
جایگزینی سن کمی فرسودگی با معیار معاینه فنی جهت تشخیص وسایل نقلیه 
فرســوده در آئین نامه اجرایی ماده )۸( قانون هوای پاک مورخ ۰۹/ ۰۳/ ۱۴۰۰  به 
جای باال بردن هزینه های تردد یک خودروی فرسوده )با افزایش نرخ بیمه، عدم 
سهمیه ســوخت، تعداد دفعات بیشتر معاینه فنی در سال(، هزینه از رده خارج 

کردن این خودروهای فرسوده را باال برده است.
طبق ماده )۴( آئین نامه اجرایی بند »ث« ماده )۳۰( قانون احکام دائمی برنامه های 
توسعه کشور، واردات هر یک دستگاه کامیون منوط به اسقاط حداقل یک دستگاه 
کامیون که از زمان ساخت آن بیش از بیست و پنج سال گذشته باشد و با ظرفیت 
حداکثر سه تن کمتر از ظرفیت کامیون وارداتی می باشد. این در حالی است که 
کامیون های وارداتی دارای ظرفیت ۴۴ تن هستند و اغلب کامیون های موجود در 
کشور مشمول این قانون نخواهند شد. عالوه بر این این آئین نامه بر ضرورت فعال 
بودن و نیز داشــتن معاینه فنی معتبر برای ناوگان فرسوده اشاره نموده که عماًل 

فرایند خروج ناوگان فرسوده را بسیار دشوار نموده است.
تبصــره »۱« ماده )۴( آئین نامه اجرایی بند »ث« ماده )۳۰( قانون احکام دائمی 
برنامه های توسعه کشــور، شرط اسقاط کامیون را داشتن معاینه فنی معتبر در 
زمان اســقاط اعالم کرده است! که به معنای افزایش هزینه برای اسقاط کامیون 

است.
مطابق دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نظارت و لغو پروانه مراکز اسقاط و بازیافت 
وسایل نقلیه فرسوده هر وسیله نقلیه فرسوده می بایست برش خورده و سپس به 
طــور کامل پرس گردد. این الزام از طرفی در تناقض با رویکرد اقتصادی بازیافت 
بــوده و از طرف دیگر موجب کاهش درصد فوالد در وســیله نقلیه پرس شــده 

می گردد.
۶- عدم تخصیص تسهیالت برای مالکان وسایل نقلیه فرسوده: با توجه به اینکه 
غالب مالکان وسایل نقلیه فرسوده اقشار ضعیف جامعه هستند اجرای طرح های 
نوســازی بدون در نظر گرفتن سازوکارهای تشویقی عملی نخواهد بود. تبصره ۲ 
ماده ۸ قانون هوای پاک بســتر قانونی خوبی برای اعطای تسهیالت ارزان قیمت 

جهت جایگزین کردن وسایل نقلیه فرسوده است.

مرکز پژوهش های مجلس گزارش داد؛

۶ دلیل عدم اسقاط خودروهای فرسوده

رییس بانک مرکزی در حاشیه جلسه دولت:

دارندگان مجوز استخراج رمز ارز برای واردات اقدام کنند
وزیر نفت:

فراورده های نفتی تحریم ناپذیر است

بعد از سال ها بالتکلیفی هزاران دستگاه در گمرک

مانع تازه در ترخیص کامیون های وارداتی

وزیر نفت توضیحاتی را در خصوص شــرایط احداث پتروپاالیشــگاه ها ارائه کرد و گفت: در فروش محصوالت 
پتروشیمی و فراورده های نفتی مشکلی نداریم.به گزارش ایسنا، جواد اوجی در حاشیه جلسه دیروز هیأت دولت 
در جمع خبرنگاران اظهارکرد: در حال حاضر خوراک برای صنایع پایین دســت پتروشــیمی انجام می شود. در 
حقیقت با احداث این پتروپاالیشگاهی ها از خام فروشی جلوگیری می کنیم و تبدیل نفت خام به ارزش افزوده 
که همیشــه دغدغه رهبری و تأکید ایشــان و همچنین دولت سیزدهم است در دستور کار قرار دارد.وزیر نفت 

تصریح کرد: خوشبختانه مستحضر هستید....

تجارت 102 میلیارد دالری کشور در دولت سیزدهم

 رشد ۵۸ درصدی ترانزیت کاالی خارجی
سرپرست وزارت رفاه در حاشیه جلسه دولت:

میزان افزایش حقوق بازنشستگان هنوز به 
نتیجه نرسیده است

وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه دولت

 تورم تحت کنترل است
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۹۰ فوتی کرونا در شبانه روز گذشته 
بنابر اعالم وزارت بهداشــت، متاسفانه در شبانه روز گذشــته شمار جانباختگان ناشی از کرونا در کشور 
مجددا افزایش داشته و در این بازه زمانی ۹۰ بیمار جان خود را از دست دادند.به گزارش ایسنا، تا دیروزز 
۱۹ مردادماه ۱۴۰۱ و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی، ۵۶۳۵ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در 
کشور شناسایی و ۱۰۷۸ نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۴۵۱ 
هزار و ۷۷۹ نفر رسید.متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۹۰ بیمار مبتال به کووید۱۹ در کشور جان 
خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۲ هزار و ۶۵۴ نفر رسید.خوشبختانه تا 
کنون ۷ میلیون و ۱۳۰ هزار و ۷۳۵ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.۱۴۷۱ 
نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.تا 
کنون ۵۳ میلیون و ۴۳۸ هزار و ۸۹ آزمایش تشــخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.همچنین تا 
کنون ۶۴ میلیون و ۸۲۵ هزار و ۶۶ نفر ُدز اول، ۵۸ میلیون و ۱۹۷ هزار و ۷۸۳ نفر ُدز دوم و ۳۰ میلیون 

و ۳۱۶ هزار و ۸۴۲ نفر نیز ُدز سوم و باالتر واکسن کرونا را تزریق کرده اند.
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گزیده خبر

رئیسقوهقضاییه:
ارفاق در مورد محکوم مخل امنیت روانی 

مردم، ظلم به دیگران است
رئیسقوهقضاییهازدادگستریودادسرایعمومیوانقالبشهرستاندماوند
بازدیدکرد.بهگزارشایســنابهنقلازمرکزرسانهقوهقضاییه،حجتاالسالم
والمســلمینمحســنیاژهای،صبحروزچهارشــنبه)۱۹مــرداد(درادامه
بازدیدهایمیدانیخودازمراجعومراکزقضایی،بهمدتبیشاز۳ســاعت
ازدادگســتریودادسرایعمومیوانقالبشهرســتاندماوندبازدیدکردو
ازنزدیکدرجریانکموکیفخدمترســانیقضاییبــهمردمومراجعان
دراینواحدقضاییقرارگرفت.دادگســتریدماوندشامل۳شعبهحقوقی،۳
شعبهکیفریدو،۱شعبهاجرایاحکاممدنیو۱شعبهدادگاهانقالباست؛
همچنیندادســرایدماوندنیزشامل۲شعبهاجرایاحکامکیفری،۶شعبه
دادیاریو۲شعبهبازپرسیمیباشد.رئیسدستگاهقضادرجریانبازدیدامروز
ازشــعبدادگستریودادسرایدماوندوهمچنینقسمتبایگانیاینواحد
قضاییبازدیدبهعملآوردوضمنکسباطالعازآمارپروندههایموجودی،
ورودیومختومهاینشــعبوفرآینددریافــتوارجاعپروندههادرآنها،به
صورتموردیبهمطالعهچندپروندهپرداختوخطاببهقضاتومسئوالن
اینواحدقضاییبراعمالنهایتدقتوســرعتدررســیدگیبهپروندهها
وفوریــتدرارجاعآنهــابهمراجعقضاییبعدیجهتپیشــگیریازاطاله
دادرسیهاتاکیدکرد.عالوهبردیداربدونواسطهبامردمومراجعهکنندگان
بهدستگاهقضایی،آسیبشناســیازروندهاوفرایندهایموجوددرمراکزو
مراجعقضایییکیازاصلیتریناهدافحجتاالســالموالمسلمینمحسنی
اژهایازبازدیدهاوسرکشــیهایخودازواحدهایقضاییاست؛اینمهمدر
جریانبازدیدامروزقاضیالقضاتازدادگســتریودادسرایعمومیوانقالب
شهرســتاندماوندنیزموردتوجهبودورئیسقوهقضاییهبانگاهیتخصصی
وموشــکافانه،روندهایموجوددراینواحــدقضاییراموردارزیابیقرارداد.
رئیسقوهقضاییهدرجریانبازدیدامروزازبخشهایمختلفدادگســتریو
دادســرایعمومیوانقالبشهرستاندماوند،وقتیدریکیازشعبحقوقی
ایــنمجموعهبامیزانموجودیباالیپروندههامواجهشــد،علتموضوعرا
جویاشدودریافتکهاینشعبهبدلیلاینکهقاضیاشخودرابازخریدکرده،
بالتصدیماندهبودواکنونعلیرغمحضوردوقاضی،کماکانباحجمباالیی
ازپروندههامواجهاســت؛قاضیالقضاتدرهمینزمینهخطاببهرئیسکل
دادگســتریاستانتهراندســتوراکیددادکهپیرامونتمامیشعبیکهبه
دالیــلمختلفباموجودیباالیپروندههامواجهانــد،اقدامویژهوفوقالعاده
دردســتورکارقرارگیردتارسیدگیبهدعاویمردمواستیفایحقوقآنها،
طوالنیوزمانبرنشــود.دریکیازشعبدادگستریدماوندنیزروندارجاعات
پروندههاازســویرئیسقوهقضاییهموردرسیدگیقرارگرفت؛درایناثناء،
رئیسقوهقضاییهباپروندهایمواجهشدکهدرتاریخ۳۰خردادازشورایحل
اختالفبهدادگستریدماوندارجاعشدهبودامادیروزبهشعبهمزبوردراین
دادگســتریارجاعدادهشدهبود؛رئیسعدلیهدرهمینزمینهدستوردادتا
فورآًمشخصشودکهاینتأخیرصورتگرفتهواینتعللدرارجاع،ناشیاز
اشکالکدامبخشبودهاست؛آیاشورایحلاختالفدرارجاعتأخیرداشتهیا
دفترکلدادگســتریپروندهیارجاعشدهراباتأخیربرایرسیدگیبهشعبه
مذکورسپردهاســت؟اتخاذتدبیربرایرفعمشکالتناشیازکمبودفضای
فیزیکیدردادگاههاوجلساتتشکیلشدهدردادگستریودادسرایدماوند،
دستوردیگریبودکهرئیسقوهقضاییهدرجریاناینبازدیدخطاببهرئیس
کلدادگستریاســتانتهرانصادرکرد؛بهطورکلی،مناسبنبودنفضای
فیزیکیدادگســتریهاودادسراهایبرخینقاطکشورومشکالتیکهبدین
ســبببرایقضات،کارکنانواربابرجوعبهاینمراکزقضاییپیشمیآید،
موردیاستکهموردتوجهجدیرئیسدستگاهقضاقرارداردوبرایرفعآن
رایزنیهاییفشردهبامسئوالندولتیونمایندگانمجلسصورتگرفتهاست.
محسنیاژهایدرجریانبازدیدازشعبدادسرایدماوند،بهطورویژهوضعیت
تحتنظرگاههایایندادســراراموردبررســیقراردادوخطاببهمسئوالن
دادســراتاکیدکردکهنگهداریمتهمانباعنایتبهاقتضائاتپروندهآنهادر
اینتحتنظرگاههابــههیچوجهنبایدبهطولانجامدوحتماًبایدمنطبقبا
موازینقانونیباشــد؛همچنینرئیسقوهقضاییهدربازدیدازشــعباجرای
احکامدادسرایدماوند،نکاتوتوصیههاییکاربردیرادربابتکمیلفرمهای
اســتیذان،خطاببهقضاتاجرایاحکاممطرحکردوعدمدرجتاریخصدور
دادنامــهدرصدرپروندههایناظربراســتیذانراازموارددارایعیبونقص
دانست.رئیسقوهقضاییهدرجریانبازدیدازبخشهایمختلفدادگستریو
دادسرایعمومیوانقالبشهرستاندماوند،باتعدادیازمردمومراجعانبه
صورتچهرهبهچهرهوبدونواســطهبهگفتوگوپرداختوضمناستماع
مسائلومشکالتآنها،دســتوراتمقتضیرابرایتسریعدرروندرسیدگی
بــهپروندههایآنهاصادرکرد.دراینمیان،یــکبانویتظلمخواهکهدارای
یــکپروندهملکیبودبهرئیسقوهقضاییــهمراجعهکردورئیسقوهقضاییه
ضمناستماعدقیقسخناناینشهروندوطرحسؤاالتیازاودربابجزئیات
پروندهاش،شخصاًموضوعرادرشعبهمربوطهپیگیریکردودستوراتمقتضی
رادرراســتایرسیدگیسریعوقانونیبهپروندهمزبورصادرکرد.گفتوگوی
صمیمیباکارکناندادگستریودادسرایعمومیوانقالبشهرستاندماوند
وپرسوجودربابوضعیتمعیشتیودریافتیهایآناننیزبخشیازبازدید
امــروزرئیسقوهقضاییهبود؛رئیــسقوهقضاییهدرخاللاینگفتوگوهابه
طورویژهاززحماتوخدماتبیشــائبهومجاهدانهکارکناندادگســتریو
دادسرایدماوند،تقدیربهعملآورد.محسنیاژهایدرجریاناینبازدید،
طیســخنانیدرجمعمســئوالن،قضاتوکارکناندادگستریودادسرای
عمومیوانقالبشهرستاندماوند،ضمنتسلیتسالروزشهادتحضرتامام
زینالعابدین)ع(وایامحزنانگیزشهادتحضرتاباعبداهللالحسین)ع(اظهار
کرد:امامحسین)ع(برایاحیایارزشهایالهیواسالمیقیامکردندوخون
مطهرخودرانثارکردندلذابرماستکهازاینارزشهاپاسداریکنیمودراین
راه،ســختیهارامتحملشویموبدانیمکهامروزخدمتبهنظامومردمیک
عبادتوپاسداشــتخونمطهرسیدالشهداءاست.رئیسقوهقضاییهدرادامه
ضمنتقدیراززحماتوخدماتقضاتوکارکناندادگســتریودادســرای
دماوند،بااشــارهبهسابقهاشــتغالخوددرمراجعومراکزمختلفقضایی،
خطاببهقضاتوکارکناناینواحدقضاییگفت:منازســختیودشواری
کارشماوجهاتمختلفرسیدگیبهپروندههایکثیرومتنوعباطرفینیکه
خودراذیحقمیانگارند،آگاهومطلعهستموبرایرفعمسائلومشکالت
شــمادرحوزههایمختلفازجملهمسائلمعیشــتی،ارتقاءوضعیتنیروی
انســانیوتجهیزاتوفضایفیزیکیوجهاتدیگر،درتالشمستمرهستم.
رئیسقوهقضاییه،یکیازعللاصلیازدیادپروندههادردادگستریودادسرای
دماوندرامقولهاراضیاینشهرستانونواحیاطرافآنواختالفاتپیرامون
آنهادانستوبیانداشت:ازیکسوهنوزحدنگاریزمینهایدماوندبهطور
کاملانجامنشــدهوازسوییدیگربسیاریازاراضیاینشهرستانونواحی
اطرافآنبااسنادعادیخریدوفروششدهاندوممکناستدراینفرآیند،

بهعمدیاسهو،حدودوثغورکموزیادشدهباشد.

رئیسجمهوردرجلسههیاتدولت:
شهدای مدافع حرم از امنیت و 

اقتدار کشور دفاع کردند
رئیسجمهورباباگرامیداشتیاد
سردارانشهیدسلیمانیوهمدانی،
یادآورشدکهشهدایمدافعحرم
عــالوهبرپاســداریازحریماهل
بیت)ع(،ازامنیتواقتدارکشــور
نیزدفاعکردند.بهگزارشایســنا،

آیتاهللســیدابراهیمرئیسیدرجلســهروزچهارشنبههیات
دولت،قرارگرفتنموفقیتآمیزماهواره»خیام«درمدار،دریافت
پیام،کنترلومدیریتدادهبهدستمتخصصانایرانیراافتخار
آمیــزواقتدارآفرینتوصیفوازهمــهمتخصصانهوا–فضاو
ســازمانفضاییقدردانیکرد.رئیسجمهوربااشارهبهاهمیت
دانشهوا-فضابهعنوانپیشرانبرایکمکبهتوسعهکشوردر
حوزههایمختلفخاطرنشانکرد:دولتسیزدهمبناداردعقب
ماندگیهادراینحوزهراجبرانکندودرآیندهشاهدرونمایی
ازدســتاوردهایجدیدیدراینزمینهخواهیمبودکهکمک
شایانیبهمحیطزیست،اکتشافاتمعدنی،مدیریتمخاطرات
طبیعیوپایشمرزهامیکند.رئیســیضمنگرامیداشتروز
خبرنــگاروقدردانیازتالشهایآنانبرایآگاهیبخشــیبه
جامعه،براهمیتجهــادتبیینتاکیدکردوازهمکاراندولت
خواستدرتعاملیسازندهوصمیمانهبااصحابرسانه،اقدامات
دولــتدرهمهبخشهارابهمردمگزارشدهندواجازهندهند
هیچگرهذهنیدرافکارعمومیباقیبماند.رئیسجمهورتاکید
کرد:دولتمردمیازهمانروزاولاســتقرار،تمامتالشخود
رابرایحلمشــکالتبهکارگرفتهوالزماســتاینتالشها
هنرمندانهبهاطالعمردمبرســد،ضمنآنکهاگروعدهیاکاری
همبرزمینمانده،بایددالیلآنبرایمردمتبیینشود.رئیسی
دربخشدیگریازسخنانشبااشارهبهنامگذاریهجدهممرداد
بهنامشهدایمدافعحرمدرتقویمرسمیکشور،یادوخاطره
اینشــهداراگرامیداشتوتصریحکرد:شهدایمدافعحرم،
پاسدارانحریماسالمهستندکهدرمظلومیت،جانانهازارزشها
دفاعکردندوبهشــهادترسیدند.رئیسجمهورباگرامیداشت
یادسردارانشهیدحاجقاسمسلیمانیوحاجحسینهمدانی
گفت:شــهدایمدافعحرمعالوهبرپاسداریازحریماهلبیت
)ع(،ازامنیتواقتدارکشــورنیزدفاعکردندوهمهکسانیکه

دلسوزایرانواسالماند،قدرداناینمجاهدتهاهستند.

جزئیات روند طراحی و پرتاب ماهواره خیام

متخصصان فضایی کشور به تمام مراحل »خیام« نظارت داشتند
رئیسســازمانفضاییگفت:ماهوارهخیامماهوارهسنجشیبا
دقتیکمتربودهکهمنحصربهفرداســتوعالقهاینداشتیم
کهقبلازپرتابومدارگذاریواستیبلشدنماهوارهدربارهآن
اطالعرسانیکنیم.بهگزارشخبرنگارمهر،حسنساالریهرئیس
ســازمانفضاییدرنشســتخبریکهدیروزدرپایگاهفضایی
ماهدشــتباموضوعپرتابماهوارهخیامبرگزارشــد،درپاسخ
بهســوالیکیازخبرنگارانکهچرازمــانپرتابماهوارهرااول
اسپوتنیکاعالمکردوبعدرسانههایایرانیمطلعشدندواینکه
چراسازمانفضاییشــفافاعالمنکردکهماهوارهساختایران
نیستوسفارتروسیهدرایرانآنرادرتوییتیاعالمکرد،گفت:
ماهوارهخیامماهوارهسنجشیبادقتیکمتربودهکهمنحصر
بهفرداســت.ویگفت:ماعالقهاینداشتیمکهقبلازپرتابو
مدارگذاریواستیبلشدنماهوارهدربارهآناطالعرسانیکنیم.
رئیسسازمانفضاییافزود:۴-۵سالاستکهسعیکردیماین
اتفاقراخیلیعمومیسازینکنیمامابههرشکلسازمانفضایی
روســیهخبریرابدونهماهنگیماروســایتبارگذاریکردو
نمیتوانهمگفتعمدیدرکاربودهاست.ساالریهادامهداد:ما
باروسیهتوافقکردهبودیمکهبعدازاینکهماهوارهشرایطاستیبل
پیداکردوتصاویرقابلاعتماددراختیارماگذاشت،اطالعرسانی

کنیموگامبهگامایناطالعرسانیصورتگیرد.

مابراینتاکیدداریمکهماهوارهخیاممتعلقبهایراناست
معاونوزیرارتباطاتگفت:شماپرسیدیدکهچراشفافنگفتیم
ماهوارهراروســیهساختهاســتاماماتاکیدداشتهوداریمکه
مالکیتماهوارهبرایایراناستامااینطورنبودهکهاعالمکنیم
اینماهوارهساختداخلبودهاست.اهلفنومتخصصینحوزه
فضاییمیدانندکهاینموضوععجیبینیســتکهشماتوانایی
ســنجندهیکمترراداشــتیدامانگفتید.ویدرپاسخبهسوال
دیگرمبنیبراینکهچراماهوارهخیامدرروسیهپرتابشد،گفت:
ایراندودههاستدرزمینهپرتابگرهاکارمیکند.دراینحوزه
پیشرفتخوبیداشــتیموبهپرتابماهواره۵۰۰کیلوگرمهم
رسیدهایم.ساالریهافزود:شــرکتسازندهماهوارهخیامشرکت
روسبودوهیچمنطقینبودکهپرتابگرآمریکاییانتخابکنیمو
البتهکشورهایمتخاصمهیچوقتاینکاررابرایمانمیکنند؛

بنابراینبهصورتمنطقیبهسمتپرتابگرروسرفتیم.

پرتابگر سایوز پرتابگر قابل اطمینانی است
ساالریهخاطرنشــانکرد:پرتاپگرسایوزپرتابگرقابلاطمینانی
استودرپرتابهایاخیرشکســتینداشتهاستوبرایاعزام
انســانبهفضااروپاییهاوآمریکاییهاپرتابگرسایوزراانتخاب
میکنند.خودشــرکتســازندهماهوارهقصدداشتازپرتابگر
دیگریاســتفادهکندامامامخالفتکردیموآنهاهمهمراهی

کردند.

صحبت از اینکه ماهواره خیام جاسوسی است از پایه حرف 
کودکانه ای است

ســاالریهدرپاسخبهســوالخبرنگاردیگریکهپرسیدیکیاز
مقاماتآمریکاییمدعیشــدهاســتکههــدفماهوارهخیام
جاسوسیاست،آیااصاًلخیامچنینقابلیتیداردویااینکهگفته
شــدهازاینماهوارهقراراســتدرحوزهجنگاوکرایناستفاده

شود،گفت:قصددارندفضارامتشنجکنند،ماهوارهخیامبااین
هیبتووزنواطالعرسانیکهشده،اینکهبخواهیمازجاسوسی

دربارهآنصحبتکنیمازپایهحرفکودکانهایاست.

داده های ماهواره خیام را با یک تعرفه خاص به شرکت های 
دانش بنیان می دهیم

ویافزود:ماهوارهجاسوســیدرابعادومداراتدیگریاســتو
خیامماهوارهایاستکهکاماًلباهدفرفعنیازهایداخلکشور
درحوزههایمدیریتبحران،شــهری،معادن،کشاورزیوغیره
طراحیوساختهشدهاست.قراراستدادههایماهوارهخیامرابا

یکتعرفهخاصبهشرکتهایدانشبنیانبدهیم.
اینمقاممسئولسازمانفضاییدرادامهتوضیحداد:قرارداداین

ماهوارهزمانیبستهشدکهاصاًلجنگاوکراینیدرکارنبود.

همکاری ایران در حوزه فضایی با شرکت های معتبر بین 
المللی از جمله روسیه

ویبااشارهبههمکاریایراندرحوزهفضاییباشرکتهایمعتبر
بینالمللیازجملهروسیهگفت:باروسیهتوافقاتیصورتگرفته
وســرمایهگذاریدولتدرحوزهزیرساختخواهدبود.ساالریه
دربارهجزئیاتقراردادماهوارهخیامباشــرکتســازندهروسی
گفت:قراردادهایماهوارهمفصلبودهوجزئیاتبســیارزیادی
دارندووقتیبایکشــرکترایزنــیمیکنیمطراحیمفهومی
رایکبارخودمانانجاممیدهیموباجزئیاتمشــخصمیکنیم
وبهشــرکتتحویلمیدهیم.قرارداددراینحوزههاداینامیک
وقابلتغییراســت،البتهکلیاتازقبلمشخصاست.درحال
حاضــرهممواردونکاتفنیپیــشمیآیدومتخصصانایران
وشرکتسازندهپیشنهاداتخودرامطرحمیکنندودرنهایت
بهجمعبندیمیرســند.معاونوزیرارتباطاتخاطرنشانکرد:
طبیعیاســتاینگونهقراردادهادائماًمتغیرباشندوچیزبدی
نیستونشانمیدهدمابرنظارتاشرافداریموهرچهگفتند
نمیپذیریم.هراصالحیدربخشفنی،تغییراتیرادربخشهای
حقوقیهمبهدنبالخواهدداشــت.ویتصریحکرد:بههرحال
تالشبسیارزیادیدریکسالگذشتهدرحوزهروابطدیپلماتیک
بــرایپرتابماهوارهخیامصورتگرفتوماآنمســیرراادامه

دادیموباســماجتبیشتریپیگیریکردیم.بهاینمعنانیست
کهاینموضوعکشتیبهگلنشستهبودهوماآنرانجاتدادیم،
خیراینگونهنبودهاست.ساالریهدربارهتغییراتدرقراردادخیام
گفت:قراربودماهوارهخیامازیکپرتابگردیگریانجامشــودو
خیلیازمعادالتعوضشــدوکارپرحجمیبود.شــایدقریب
به۳۰۰ســاعتجلســهدرماههایاخیرداشتیموالحاقیههای
متعددیدرقراردادداشتیم.بههیچوجهنافیزحماتدورهقبل
نیستیموفقطسازمانفضاییدراینزمینهنقشنداشت،بلکه
وزارتامورخارجهوحوزهبینالمللوزارتارتباطاتبهماخیلی

کمککرد.

هزینه ساخت ماهواره خیام / توضیح درباره روند طراحی 
و پرتاب ماهواره

رئیسسازمانفضاییایراندربارهروندطراحیوپرتابماهواره
خیــامنیزتوضیحدادوگفت:برایآنکهیکماهوارهسنجشــی
درمدارقــرارگیرد،ابتدابایدســفارشگیریصــورتگیردو
پسازآنفرایندطراحیسیســتمی،طراحیدقیق،ســاختو
مدارگــذاریماهوارهصورتگیردوبعدازتزریقماهوارهبهمدار
وکالیبراسیونآن،تصاویرارسالیدراختیارمحققانقرارخواهد
گرفت.ویضمناشــارهبهاینکهخیامدراواسطدهه۹۰توسط
محققانفضاییکشورتعریفشدهبود،گفت:پسازانجاممراحل
تحقیقاتیاینماهواره،برایاجراییکردنآننیازبهدسترســی
بهماهوارههاییبادقتیکمترداشــتیمکهاینفرایندیکبازه
زمانییکتادوســالهایرامیطلبیدکهپسازانجاممطالعات
اولیهواجرایطراحیمفهومیماهوارهخیام،مشــخصاتفنی
ماهوارهتعیینشد.ســاالریهباتاکیدبراینکهبرایسفارشیک
ماهوارهنیازبهپارامترهاییهمچونتعیینمقررات،سیستمهای
مخابراتی،سیستمهایارتباطیوسنجشیدرپیکهایمختلف
وهمچنینکنترلوضعیتوپایداریماهوارهداریم،خاطرنشان
کرد:اینمراحلدرکشــورانجامشدودردهه۹۰برایسفارش
اینماهواره،شرکتهایمختلفیدردنیاموردارزیابیقرارگرفت
کهپسازشناســاییاینشرکتهادرنهایتیکشرکتمعتبر

سازندهروسیانتخابشد.
معــاونوزیرارتباطــاتادامهداد:بعدازســفارشاینپروژهبه

شرکتروسیمراحلنظارتبرپروژهوهمچنینانواعتستهای
آنصورتگرفتودرنهایتایــنماهوارهبهایرانتحویلداده
شدوروزگذشتهدرمدار۵۰۰کیلومتریقرارگرفت.ویدرباره
هزینههایســاختماهوارههابهخصوصماهوارهخیامتوضیح
دادوگفت:قیمتماهوارههایسنجشیمعموالًیکماهوارهدر
کالس۱۰۰کیلوگرمدردنیازیر۱۰میلیوندالراستوهرچقدر
دقتسنجندههایبیشــتروماهوارهسنگینترمیشودقیمت
افزایشمییابدوحتیممکناســتبه۱۰۰میلیوندالربرسد.
معاونوزیرارتباطاتادامهداد:ماهوارههایآماتوریهمداریمکه
درحالحاضردردنیاترندشــدهاستاماقابلیتاعتمادباالیی
نداردوممکناســتبااشــکاالتفنیروبهروشودکهقیمت
آنزیریکمیلیوندالراست.بنابراینماهوارهسنجشیقابلیت
اطمینانچند۱۰میلیوندالرقیمتدارند.ســاالریهبااشارهبه
اینکهماهوارههایمخابراتیچند۱۰۰میلیوندالرهزینهدارند
چراکهوزنآنهازیاداســت،گفت:قیمتماهوارهخیامدراین
کالس،۴۰-۳۰میلیــوندالردردنیااســتاماهزینهدقیقآن
رانمیدانموبایدقراردادراببینم.رئیسســازمانفضاییگفت:
تکنولوژیفضاییمدامدرحالرشــدوتوســعهاستاماممکن
اســتدرحالحاضرکشــوریدرکالسماهوارهخیامبخواهد
قراردادببندند،ارزانترهمباشد.درحوزهقیمتزمانعقدقرارداد
مهماست.قیمتماهوارهدرشرایطیخیلیمعنادارمیشودکه
بازاروسیعیازرقباوجودداردومقایسهانجاممیشود؛درحوزه
صنعتفضایــیما۱۰۰درصدتحریمهســتیم.صحبتکردن
دربارهقیمتماهوارهخیامکهفالنشرکتدیگرارزانترقرارداد

میبندد،اشتباهاست.

در حال حاضــر در چهار نوبت از ماهواره خیام داده گیری 
می شود

ویدربــارهدادهگیــریازماهوارهخیامنیزگفــت:باتوجهبه
پهناوریکشــوردرحــالحاضردرچهارنوبــتازاینماهواره
دادهگیریمیشودوهمچنینفرامینبرایبرخیعملکردهابه
اینماهوارهصادرمیشوددادههایاینماهوارهازطریقایستگاه
ماهدشتدریافتمیشــودولیمادرحالتجهیزایستگاههای
موجودوهمچنینراهاندازیایســتگاههایجدیددراقصینقاط
کشوربهمنظوردریافتدادههایاینماهوارههستیم.همچنین
ماایستگاهسیاریرابرایاینماهوارهدرنظرگرفتهایم.ساالریهبا
بیاناینمطلبکهدرحالحاضرنیازکشوردرحوزهسنجشی،
طیفیکمتراســت،گفت:صنعتفضاییایراندر۲دههاخیر
بومیســازیاینصنعتراآغازکردهودرحالحاضردانشفنی
ســاختسنجندههای۵تا۱۰مترراکســبکردهاست.رئیس
ســازمانفضاییایرانافزود:مابرایرسیدنبهسنجندههاییبا
دقتیکمتروکمترنمیتوانیممنتظربمانیموازطرفیبهدلیل
اعمالتحریمهانمیتوانیمارتباطاتبازبادنیاداشــتهباشیمبه

همیندلیلنیازمندتأمینوساختماهوارهخیامبودیم.

بومی سازی و ساخت سنجنده های 8 تا 4 و ۵ تا 2 متر و در 
نهایت یک متر و کمتر را در دستور کار داریم

ویاعــالمکرد:مابعدازماهوارهخیام،بومیســازیوســاخت
سنجندههای۸تا۴و۵تا۲مترودرنهایتیکمتروکمتررا

دردستورکارداریم.
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گزیده خبر

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران:
به تهرانی ها در قرچک و پیشوا زمین 

می دهیم
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان تهران گفت: فردا مراسم تحویل زمین 
به یکی از کارگزاری های نهضت ملی مســکن را خواهیم داشت؛ همچنین 
به زودی تصمیم داریم عالوه بر شــهرهای قبلی در پیشوا و قرچک نیز به 
صورت خودمالک، زمین در اختیار متقاضیان واجد شــرایط قرار دهیم تا 
اقدام به ساخت مسکن کنند.خلیل محبت خواه در گفت و گو با ایسنا اظهار 
کرد: پروژه نهضت ملی مســکن در نقاط مختلف استان تهران به صورت 
قرارداد با بخش دولتی، انبوه ســازان یا به شــکل خودمالک در حال اجرا 
است. برنامه ریزی هایی برای الحاق زمین در شهرستان های قرچک و پیشوا 
نیز در دســتور کار قرار داده ایم. متقاضیان دارای شرایط که فرم »ج« آنها 
ســبز است در قالب گروههای دو یا سه نفره می توانند از ما زمین دریافت 
کنند و ســاخت و ســاز انجام دهند. در بعضی شهرها که اراضی بیشتری 
در اختیــار داریم حتی به یک نفر هم زمین واگــذار می کنیم.وی افزود: 
در پــی امضای تفاهم نامه با یکی از کارگزاران نهضت ملی مســکن، فردا 
مراسم تحویل زمین به کارگزاری مورد نظر در نقاط مختلف استان تهران 
برگزار خواهد شــد.مدیرکل راه و شهرسازی اســتان تهران تاکید کرد: با 
تحویل زمین ها به قرارگاه امام حسن مجتبی )ع( تعداد پروژه های در حال 
اجرای نهضت ملی مسکن در استان تهران رشد چشمگیری خواهد داشت. 
همچنین در آینده نزدیک تفاهم نامه هایی با سازندگان، پیمانکاران و دیگر 
کارگزاری ها خواهیم داشت که تحولی در اجرای طرحهای مسکن خواهد 
بود.محبت خواه با بیان اینکه پروژه های نهضت ملی مسکن در استان تهران 
فعال است و با سرعت مناسبی پیش می رود گفت: بنیاد مستضعفان، بنیاد 
مسکن، ســتاد اجرایی حضرت امام )ره(، قراردگاه امام حسن مجتبی )ع( 
در ایــن طرحها حضور دارند. عالوه بر این از انبوه ســازان پای کار و فعال 
هم استفاده می کنیم. ما طی فراخوان هایی به بخش خصوصی و دولتی و 
به طور کلی هرکس سابقه خوبی در ساخت و ساز دارد دعوت به همکاری 
کرده ایم.مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران درخصوص تعداد متقاضیان 
نهضت ملی مســکن گفت: در استان تهران ۹۸۰ هزار نفر ثبت نام کردند. 
ما در شــهرهایی که زمین داشته باشیم از جمله شهر جدید ایوانکی هنوز 

امکان نام نویسی داریم.
محبت خواه تصریح کرد: طرح اولیه شهرک ها را بر اساس الگوهای مدرن، 
به روز و با معماری ایرانیـ  اسالمی ارایه می دهیم. بر اساس آن متقاضیانی 
که زمین گرفته اند می توانند تمام کارهای ساختمانی را از صفر تا صد انجام 
دهند.بنابراین گزارش، آخرین وضعیت پروژه نهضت ملی مسکن تا روز ۱۵ 
تیرماه ۱۴۰۱ حاکی از آن است که حدود ۴۳۰ هزار واحد در ۳۱ استان به 
مرحله فونداســیون، ۲۰۰ هزار واحد به مرحله ی سقف و ۶۳ هزار واحد به 
نازک کاری رسیده است. حدود ۵.۵ میلیون نفر برای این طرح نام نویسی 
کرده اند که ۳.۶ میلیون نفر تایید شده اند. طبق آخرین برآوردها قیمت هر 
متر مربع واحدهای نهضت ملی مسکن ۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان خواهد 

بود و زمان ساخت پروژه ۱۸ تا ۲۴ ماه تعیین شده است.

 چقدر از قطعات لوازم خانگی 
تولید داخل است؟

رئیس انجمن قطعه ســازان لوازم خانگی گفت که برآورد می شود در حال 
حاضر ۹۰ تا ۹۵ درصد از آغاز فرآیند مواد اولیه تا تبدیل به قطعات نهایی 
لوازم خانگی داخلی است.مرسل صدیق در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 
برخی کشورها تکنولوژی برتر را دارند، بنابراین امکان داخلی سازی ۱۰۰ 
درصدی قطعات وجود ندارد، تصریح کرد: حتی آمریکا هم برخی قطعات را 
وارد می کند. بنابراین مهم تکمیل یک فرآیند و محصول قابل عرضه است. 
از طرف دیگر واردات برخی قطعات باعث مقایسه و بهبود کیفیت تولیدات 
داخل می شود.به گفته وی برآورد می شود در حال حاضر ۹۰ تا ۹۵ درصد 
از آغاز فرآیند مواد اولیه تا تبدیل قطعات نهایی لوازم خانگی داخلی است و 
واردات قطعات لوازم خانگی مقدار کمی است. بازخورد کارخانه ها نیز حاکی 

از رضایت تولیدکنندگان محصول نهایی از قطعات است.

چرا همچنان مجوز واردات شیرآالت داده می شود؟
وی با بیان اینکه در حالی که تولید در شرایط خوبی قرار دارد و مواد اولیه 
هم داخلی اســت، نباید اجازه واردات داده شــود، تصریح کرد: اما شاهد 
هستیم در حال حاضر وزارت صمت اجازه واردات شیرآالت و مشعل های 
گازی را می دهد. این در حالی است که این محصوالت با کیفیت جهانی در 
کشور تولید می شود. از طرف دیگر در کشورهای خارجی به دلیل داشتن 
تکنولوژی باال، هزینه دستمزد و در نتیجه قیمت تمام شده پایین است و 
تولیدکننده داخلــی نمی تواند با آن ها رقابت کند. طبق قانون هم واردات 
کاالی مشابه داخلی ممنوع اســت.صدیق با بیان اینکه در گذشته تولید 
شیرآالت و مشعل های گازی به اندازه کافی نبوده، گفت: اما االن که تولید 
داخل به اندازه کافی و حتی صادرات انجام می شــود، معنی ندارد که وارد 
کننده این محصول هم باشــیم.وی همچنین درباره مبدا قطعات وارداتی 
لوازم خانگی گفــت: قطعات وارداتی با کیفیت باال عمدتا از آلمان، ایتالیا، 
اسپانیا و قطعات کم کیفیت تر از چین به ایران وارد می شود که این قطعات 

کم کیفیت عمدتا به صنایع آسیب می زند.

وزیر ورزش و جوانان به ایسنا خبر داد
واگذاری ۵۱ درصد سهام استقالل و 

پرسپولیس تا پاییز ۱۴۰۱
وزیر ورزش و جوانان گفت: تا آخر تابستان یا در پاییز ۵۱ درصد سهام استقالل و 
پرســپولیس واگذار می شود.سید حمید سجادی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا در 
حاشیه جلسه هیات دولت درباره زمان واگذاری باقی مانده سهام دو باشگاه استقالل 
و پرسپولیس اظهارکرد: ســازمان خصوصی سازی با همکاری دو باشگاه استقالل 
و پرسپولیس در حال تالش مســتمر برای واگذاری سهام دو باشگاه هستند. وی 
با بیان اینکه طبق برنامه ریزی ســازمان خصوصی سازی، قرار بود تا آخر تابستان 
به ســمت واگذاری ۵۱ درصدی دو باشگاه برویم، افزود: نوبت دوم واگذاری ها قرار 
است در شهریورماه انجام شود و ما در حال برنامه ریزی برای این موضوع هستیم. 
من دو جلســه مفصل با باشگاه استقالل و پرسپولیس و سازمان لیگ و فدراسیون 
فوتبال داشتم و مسائل الزم را بررسی کردیم.وزیر ورزش خاطرنشان کرد: االن دو 
باشگاه در فرابورس هستند و وقتی این شرکت ها به سمت واگذاری می روند، همه 
مسائل آنها باید شفاف شــود. در واقع هر چقدر سازوکار مالی و اداری منظم تر و 
آماده تر باشد، سرعت واگذاری ها هم بیشتر می شود.سجادی در پایان گفت: اگر تا 
آخر تابستان این واگذاری سهام اتفاق نیفتد، تا پاییز این هدف محقق می شود. تمام 
تالش ما این اســت که سریع تر ۵۱ درصد سهام واگذار شود ولی همه موارد اداری 

و مالی هم باید فراهم شود.

سرپرست وزارت رفاه در حاشیه جلسه دولت:
میزان افزایش حقوق بازنشستگان هنوز به 

نتیجه نرسیده است
سرپرســت وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی گفت: میــزان افزایش حقوق 
بازنشستگان مستلزم برسی بیشتر است.به گزارش ایسنا، محمدهادی زاهدی وفا در 
حاشیه جلسه هیات دولت درباره آخرین خبر از افزایش حقوق بازنشستگان تامین 
اجتماعی، اظهار کرد: دولت مسئولیت میزان افزایش حقوق بازنشستگان را به وزاری 
عضو هیات امنای تامین اجتماعی ســپرد که این موضوع در بررسی های گذشته 
هنوز به نتیجه و جمع بندی نرسیده است.وی همچنین ادامه داد:  میزان افزایش 
حقوق بازنشستگان مستلزم بررسی بیشتر است. با توجه به منافع و اعتبارات الزم 
برای افزایش حقوق بازنشســتگان، نیازمند زمان بیشتری برای ارزیابی هستیم که 
هفته آینده با حضور نمایندگان جامعه کارگری این موضوع بررسی و نتیجه نهایی 

اعالم می شود.

فناوری تلفن همراه در ایران ۲۸ ساله شد
دیروز چهارشــنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۱، فناوری تلفن همراه در کشور ۲۸ ساله شد.۱۹ 
مرداد ۱۳۷۳ با واگذاری چهار سیمکارت به نهاد ریاست جمهوری، برای نخستین بار 
عرضه رسمی سیمکارت در ایران آغاز شــد.هم اکنون همراه اول با واگذاری بیش 
از ۱۰۰ میلیون ســیمکارت، در جایگاه نخســت اپراتورهای خاورمیانه ایســتاده 
اســت.همراه اول به عنوان نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور، عالوه بر 
پرچمداری در جدیدترین تکنولوژی های ارتباطی و با در اختیار داشــتن باالترین 
رکورد سرعت ۵G در کشور، حدود ۵۲ میلیون مشترک ۴G و ۳G دارد که حدود 
۴۵ میلیون اشــتراک به مشترکان ۴G مربوط اســت.این اپراتور توانست در سال 
گذشته در زمینه »مصرف دیتا« به رکورد ۵۵۷۴ پتابایت برسد که نسبت به سال 
قبل آن، رشد ۴۴ درصدی را نشان می دهد؛ همچنین رکورد ترافیک دیتای روزانه 
همراه اول نیز به ۱۹.۲ پتابایت رســید که با احتساب ترافیک مبین نت، به ترافیک 

بیش از ۲۰ پتابایت رسیده است.

وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه دولت

 تورم تحت کنترل است
وزیر اقتصاد و دارایی با انتقاد از رســانه هایی که ارقام غیرمستند 
درباره وضعیت اقتصادی کشور در این روزها منتشر می کنند گفت: 
متاسفانه در رسانه ها از داده های غلط گاهی استفاده می شود که 
فایده ای جز تخریب اذهان عمومی جامعه ندارد.به گزارش ایسنا، 
سید احســان خاندوزی در جمع خبرنگاران در حاشیه نشست 
هیات دولت با اشــاره  به  سالگرد شــروع به کار دولت سیزدهم 
اینکه گزارش های مربوط به ارزیابی عملکرد دولت در رسانه های 
مختلف مطرح و در مورد آن بحث شود را طبیعی دانشت و افزود: 
ما این فرصت را برای مشــارکت صاحب نظران و منتقدان مغتنم 
می شماریم.وی خاطرنشان کرد: درخواست جدی دارم اینکه همه 
اصحاب رســانه سعی کنند مستند به اعداد و ارقام رسمی کشور 
مطالب را تهیه کنند. متاسفانه از داده های غلطی گاهی استفاده 
می شود که فایده ای جز تخریب اذهان عمومی جامعه ندارد.وی 
با بیان اینکه واقعیتی هســت که برخی از آنها نقاط ضعف است، 
گفت: در فاصله بین اردیبهشــت تا تیرماه به لحاظ شاخص های 
قیمتی فشار بیشــتری روی مردم بود و شاخص های تورمی هم 
این را نشان می دهد، اما مسیر تحت کنترل است و همانطور که 

تورم تیرماه کاهش داشــت در مرداد هم همین کاهش را نسبت 
به تیرماه شــاهد خواهیم بود. در بهار ۱۴۰۱ پایه پولی کشور ۶ 
درصد افزایش یافته است در حالی که در ۱۴۰۰، ۹ درصد بود یا 
دولت در بهار امسال  با یک پنجم تنخواه بودجه ای سال گذشته 
خودش تمام هزینه ای مصرفی اش را مدیریت کرد اینها نشــان 
می دهد که این دست مسیرهای بلندمدت اقتصاد تحت کنترل 
اســت.خاندوزی گفت: درباره چهارماه اخیر امسال هم آمارهای 
رسمی نشان می دهد که توانســتیم ۲۲ دصد افزایش صادرات 
داشــته باشــیم و ۱۶ درصد افزایش واردات داشته باشیم و این 
افزایش ها به لحاظ وزنی نیست، بلکه توانستیم صادرات با ارزش 
افزوده بیشتر را داشته باشیم یا افزایش ۴۰ درصدی درآمد ناشی 
از ترانزیت از مصادیقی است که نشان می دهد روند کلی در حوزه 
رونق اقتصادی رو به بهبود اســت .وزیر اقتصاد و دارایی توجه به 
فضاســازی در رسانه های عمومی در موضوع رسوب کاال در بنادر 
، گفت: تالش جدی صورت گرفت که عقب افتادگی کشــور در 
این بخش جبران شــود و بیش از یــک میلیون و ۲۵۰ هزار تن 
از کاالها با فشــار جدی دولــت و وزارت اقتصاد از بنادر ترخیص 

شد و بخش کوچک دیگری باقی مانده است.وی خاطرنشان کرد: 
در نشســتی که بنده با رییس کل گمرگ در خدمت رییس قوه 
قضاییه داشــتم، بعد از بازدید ایشان از بندر بوشهر، در همان جا 
تاکید شد در همان بندر بوشهر، ماهانه سه هزار و پنجاه کانتینر 
ترخیصی داشتیم. اما ۳۰ کانتیتر مورد بازدید رییس قوه قضاییه 

از مواردی بود که اساسا به گمرک اظهار نشده بود و تازه شناسایی 
شــده بود و در محوطه بندری باقی مانده بــود. این رویه ای که 
موجب شده این مسیر کوچک که ۳۰ کانتینر از ۳ هزار کانتیتر 
اعالم نشــود هم داریم حل و فصل می کنیم که همین مساله را 

هم دیگر شاهد نباشیم.

وزیر راه و شهرســازی از شــروع واگذاری واحدهای ساخته شده در طرح جهش تولید مسکن خبر داد و تاکید کرد که بلیط هواپیما در 
اربعین هرگز گران نمی شــود.به گزارش ایسنا، رستم قاســمی در حاشیه نشست هیات دولت درباره روند پیش روی طرح جهش تولید 
مسکن از قول دولت و وزارت راه و شهرسازی مبنی بر ساخت ۴ میلیون مسکن تا پایان سال ]عمر دولت[ سخن گفت و افزود: این گونه نیست که سال اول بتوانیم یک میلیون 
مســکن بســازیم چون ساخت واحدهای مسکونی یکی دو سال به طول می انجامد.وی ادامه داد: ظرف چند ماه گذشته ساخت یک و نیم میلیون واحد را شروع کرده ایم که 
از عملیات فونداسیون تا نازک کاری که تا پایان شهریور ماه طول می کشد، حدود ۱۰۰ هزار واحد تحویل خواهد شد.قاسمی با بیان این مطلب، از شروع تحویل واحدها طی 
ماه های پیش رو خبر داد و افزود: این روند زمان می برد، به گونه ای برنامه ریزی کرده ایم که ظرف ۴ سال، حدود چهار میلیون مسکن را تولید کنیم.وزیر راه و شهرسازی 
در پاسخ به خبرنگار رادیو گفت وگو که در خصوص عملکرد یک ساله وزارتخانه متبوع اش پرسید، گفت: در حوزه مسکن کار مفصلی صورت گرفته است و با ایجاد بانک زمین 
نزدیک سه میلیون قطعه زمین برای نهضت ملی مسکن فراهم آمده که کار ساده ای نیست.قاسمی همچنین در رابطه با افزایش بلیط پروازهای عتبات خاصه با نزدیک شدن به 
اربعین حسینی گفت: به هیچ عنوان اجازه نمی دهم که قیمت بلیط اربعین اضافه شود.وی در عین حال از مردم خواست بلیط چارتری نخرند و از طرفی به آژانس های هوایی 
نیز ابالغ شده است که بلیط به صورت چارتر به فروش نرسانند.قاسمی با بیان این که توان کافی در حوزه پروازهای اربعین وجود دارد، تاکید کرد که هر ایرالینی تخلف کند، 
پرواز آن لغو خواهد شد.وی بار دیگر یادآوری کرد که اجازه پرواز چارتری برای اربعین حسینی داده نشده و مردم هم از چنین بلیط هایی امتناع کنند چون در فرودگاه ایران 

خواهند ماند و اجازه افزایش بلیط هواپیما در زمان اربعین هرگز داده نخواهد شد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از رشد قابل توجه وصولی مالیات نقل و انتقال خودرو پس از راه اندازی سامانه هوشمند مالیات نقل 
و انتقال خودرو خبر داد و گفت: وصولی مالیات نقل و انتقال خودرو در چهار ماهه امسال نسبت به چهار ماهه سال گذشته، ۶۹ درصد 
رشد داشته است.به گزارش ایسنا، به نقل از سازمان امور مالیاتی، داود منظور - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه پس از 
راه  اندازی سامانه مالیات نقل و انتقال خودرو در اوایل سال جاری، فرارهای مالیاتی این بخش به شدت کاهش یافته و شاهد رشد مالیات ها  

در این بخش هستیم، گفت: وصولی چهار ماهه امسال مالیات نقل و انتقال خودرو از وصولی سال ۱۴۰۰ در این بخش بیشتر بوده و همچنین رشد ۶۹ درصدی نسبت به وصولی 
چهار ماهه سال گذشته را نشان می دهد.منظور افزود: وصولی مالیات نقل و انتقال خودرو در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۶ هزار میلیارد ریال بوده که پس از راه اندازی سامانه مالیات 
نقل و انتقال خودرو، طی چهار ماهه امسال، حدود ۱۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال مالیات از نقل و انتقاالت خودرو در کشور وصول شده که این امر نشان می دهد اجرای این طرح 
با توجه به اینکه تغییر چندانی در وضعیت بازار نقل و انتقال خودرو صورت نگرفته، به میزان قابل توجهی در کاهش فرارهای مالیاتی در این بخش موثر بوده است.رئیس کل 
سازمان امور مالیاتی کشور، کاهش هزینه های شهروندان، جلوگیری از اتالف وقت و انرژی مردم و تعادل در بازار خودرو را از دیگر مزیت های مهم ایجاد سامانه هوشمند مالیات 
بر نقل و انتقال خودرو برشمرد.وی با بیان اینکه هم اکنون پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو پیش از انجام فرآیند تعویض پالک انجام می شود، افزود: مالیات نقل و انتقال 
خودرو از هفتم فروردین ســال جاری به صورت آنالین دریافت می شــود و بر همین اساس یک درصد از ارزش خودروهای داخلی و دو درصد خودروهای وارداتی تحت عنوان 
مالیات دریافت می  شود و افرادی که می خواهند برای تعویض پالک نوبت بگیرند، باید به سامانه نوبت دهی مراجعه کنند.منظور با تاکید بر اینکه سامانه مالیات بر نقل و انتقال 
خودرو در اجرای ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفته است، گفت: شهروندان محترم می توانند به صورت هوشمند و بدون مراجعه به بانک ها به صورت آنالین 

مالیات نقل و انتقال خودرو را از طریق سامانه های  my.tax.gov.ir  یا cartransfer.tax.gov.ir پرداخت کنند. 

وزیر راه و شهرسازی خبر داد

 آغاز واگذاری واحدهای مسکونی طرح جهش
 تولید مسکن

رئیس سازمان امور مالیاتی خبر داد

رشد ۶۹ درصدی وصول مالیات از نقل و انتقال خودرو
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گزیده خبر

مدیرعامل آبفا هرمزگان خبرداد:
آب شیرین کن »کشار« به حداکثر ظرفیت 

تولید رسید
“عبدالحمیــد حمزه پور« مدیرعامل آبفا هرمزگان از افزایش حداکثری ظرفیت 
تولید آب شــیرین کن »کشار« و رفع مشــکل کم آبی ۱۱ روستای شهرستان 
خمیــر و بخش مرکزی بندرعباس خبر داد.وی گفت: ظرفیت اســمی این آب 
شــیرین کن 4 هزار و 375 مترمکعب در شــبانه روز بوده که تا پیش از این با 
ظرفیــت کمتر از 2 هزار 500 متر مکعب در مــدار تولید بوده اما هم اکنون با 
ظرفیت کامل در مدار بهره برداری قرار دارد. به گفته حمزه پور؛ اردیبهشت ماه 
امســال به دلیل افزایش شوری )EC( رودخانه و قدمت دستگاه آب شیرین کن 
و در نتیجه کاهش کیفی آب مجتمع روستایی کشار، اورهال و تعمیرات اساسی 
این ســایت در دســتور کار قرار گرفت که با نوسازی  تجهیزات آب شیرین کن 
از جمله خرید ممبران توســط ســرمایه گذار بخش خصوصی، این آب شیرین 
کن به حداکثر ظرفیت تولید رســید. وی افزود: ظرف دو ماه گذشــته با وجود 
مشکالت ناشی از تحریم ها، بخش خصوصی با هدف افزایش حداکثری ظرفیت 
این آب شیرین کن، نسبت به خرید 260 ممبران اقدام نمود که این ممبران ها 
طی روزهای اخیر تعویض و نصب شــده اند. مدیرعامل آبفا استان گفت: حدود 
60 میلیارد ریال جهت خرید ممبران و افزایش ظرفیت آب شــیرین کن کشار 

هزینه شده است. 

نشت چاه ۳۷۲ نفت و گاز مارون با موفقیت 
مهار شد

شامگاه دوشنبه ۱0 مرداد چاه 372 شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون واقع 
در واحد بهره برداری شــماره 3 این شرکت دچار نشت از ناحیه رینگ فلزی زیر 
شــیر اصلی تحتانی شد که با اقدام سریع کارشناسان شرکت های ملی مناطق 
نفتخیز جنوب و شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون مهار و ایمن سازی گردید.
مدیر عامل این شــرکت با بیان اینکه چاه مذکور با دبی 2 هزار بشکه در روز در 
مخزن آســماری قرار داشــته و از چاه های فعال تولیدی شرکت به شمار می 
آید، گفت: در بررســی های اولیه مشخص شد که خوردگی حفره ای در مرکز 
رینگ باعث ایجاد سوراخ در رینگ و نشت جزئی چاه شده بود اما قطعه مذکور 
جهت انجام بررســی های بیشتر به آزمایشگاه ارســال شده است.وی افزود: در 
بدو امر با اســتفاده از پمپ تراک و تزریق هزار و ۱00 بشکه آب، چاه را مهار و 
تسهیالت معیوب اعم از رینگ فلزی، شیر اصلی تحتانی و شیر ایمنی سرچاهی 
عالوه بر 2 عدد شیر دروازه ای 6 اینچ 5 هزار )شاخه تزریق( را تعویض کردیم.
مهندس حمید کاویان ضمن تقدیر از تالش های کارکنان شرکت بهره برداری 
نفــت و گاز مارون  و شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب بخاطر انجام ســریع 
این عملیات یادآور شــد: خوشبختانه هیچ ریسکی همجواران محترم تاسیسات 
عملیاتی شرکت را تهدید نکرد و تنها دو بشکه نفت در محل چاه رها شده بود 

که آن هم به سرعت جمع آوری گردید.

شهرداری هشتگرد: 
آغاز عملیات زیرسازی و آماده سازی معابر 

شهرک کوثر
بازدید مهندس یعقوبی شــهردار هشــتگرد از عملیات زیرسازی و آماده سازی 
خیابان فرهیختگان شــهرک کوثر جهت انجام روکش آسفالت یعقوبی شهردار 
هشتگرد از آغاز عملیات زیرسازی و آماده سازی معابر شهرک کوثر جهت اجرای 
روکش آسفالت به گزارش شهرداری هشتگرد در راستای تامین رفاه  ، آسایش 
و جلب رضایتمندی شهروندان و به منظور اجرا و تامین زیرساخت های اصولی 
معابر در سطح شهرک کوثر  ، در حال حاضر عملیات تسطیح  ، رگالژ و غلطک 
زنی و زیرســازی و آماده ســازی جهت روکش آسفالت در خیابان های اصلی و 
فرعی این شــهرک در حال انجام اســت و این عملیات در تمام معابر مورد نیاز 
سطح منطه نیز اجرا خواهد شد .وی با تاکید بر اینکه اقدامات ساماندهی معابر 
ســطح منطقه با هدف تســهیل در رفت و آمد  ، ایمن سازی  ،  ایجاد بستری 
مناســب جهت رضایتمندی ساکنین و روان شــدن ترافیک صورت میگیرد  ، 
تصریح کرد : با اتمام زیر سازی و آماده سازی بستر این معابر  ،  عملیات آسفالت 
ریزی و روکش آسفالت مناطق مورد نیاز شهرک کوثر نیز انجام خواهد گرفت . 

۴۶۶ هکتار نهالکاری دستاورد اجرای طرح 
ترسیب کربن در حوضه آبخیز گالیکش

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گالیکش گفت: ۸۸ هزار اصله نهاد مثمر 
در مدت پنج سال با اجرای پروژه ترسیب کربن با هدف کمک به کاهش گازهای 
گلخانه ای و گرمای هوا در 466 هکتار از حوضه آبخیز شهرســتان های گالیکش 
و مینودشــت کاشته شد.ساسان فرامرزی اظهارداشــت: پروژه ترسیب کربن به 
عنوان برنامه ای مشترک بین دولت جمهوری اسالمی ایران، سازمان ملل متحد 
و تسهیالت جهانی زیست محیطی )GEF( در راستای بیابانزدایی و توسعه مدل 
مدیریت مشــارکتی مراتع در مناطق خشک و نیمه خشک و احیای جنگل ها با 
هدف محرومیت زدایی و افزایش جذب کربن خاک طراحی شده است.وی بهبود 
وضعیت اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی، کاهش فقر و بهبود شاخص توسعه 
انسانی با استفاده از توانمندسازی گروه های توسعه را از دیگر اهداف منطقه ای این 
پروژه برشــمرد.رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گالیکش بیان کرد: پروژه 
ترســیب کربن از سال ۱3۹6 با اعتباری بالغ بر 46 میلیارد و 4۱0 میلیون ریال 
از محل اعتبارات طرح جامع مقابله با بیابانزایی در بازه زمانی پنج ساله اجرا شد.

مدیرکل دفتر امور مشترکان توانیر:
۴۰ درصد مشترکان مشمول پاداش 

خوش مصرفی شدند
تهــران – ایرنا - مدیــرکل فروش و خدمات مشــترکان توانیر گفت: برنامه 
پاداش 5 برابر تعرفه که به ازای هر کیلووات ســاعت کاهش مصرف اجرا شد، 
ابتکار خوبی بود که باتوجه به آمارها حدود 40 درصد از مشــترکان مشمول 
پاداش شــدند که ازاین بین قبض ۱2 درصد مشــترکان رایگان شده و حتی 
بستانکار شدند.به گزارش روز چهارشــنبه ایرنا از پایگاه اطالع رسانی وزارت 
نیرو، »عبداالمیر یاقوتی« افزود: و به نظر می رســد ۹0 درصد از مشــترکان 
بــرق ظرفیت این را دارنــد که تا پایان دوره تابســتان حداقل در یک دوره 
مشمول جایزه شوند.وی ادامه داد: با وجود رشد تقاضای مصرف برق خانگی، 
مصرف برق کشــور در این بخش 4 درصد نســبت به دوره مشابه سال قبل 
کاهش یافته اســت که  به طور یقین تغییر تعرفه و نیز مشــوق های وزارت 
نیرو برای مشــترکان خانگی از عوامل مهــم در این کاهش مصرف بوده اند.

این مدیر صنعت برق خاطرنشــان کرد: موضوع قیمت همواره یکی از عوامل 
مؤثر در کاهش و کنترل مصرف بوده اســت و باتوجه به اینکه تعرفه برق در 
پله های آخر 3.5 برابر تعرفه عادی اســت، طبیعی است که مشترکان برای 
کاهش مصرف و رساندن آن به الگوی تعیین شده انگیزه الزم را داشته باشند.

وی با اشاره به مشوق های پیش بینی شده برای صرفه جویی در بخش خانگی 
تأکید کرد:یاقوتی گفت: کاهش مصرف برق خانگی در مناطق گرمســیری 
به مراتب بیشــتر از مناطق عادی بوده و این نشــان می دهد مشترکان این 
مناطق که به دلیل الگوی مصرف خاص مناطق گرمســیر )الگوی تا 3000 
کیلووات ســاعت در ماه( از ظرفیت بیشــتری برای کاهش مصرف برخوردار 
بوده و از مشــوق های وزارت نیرو بیش از دیگر مشترکان برخوردار شده اند، 
به گونه ای که میانگین پاداش مشــترکان مناطق گرمسیری حدود 60 هزار 
تومان و مشترکان عادی حدود 22 هزار تومان بوده است.وی میانگین کاهش 
مصرف برق در مناطق گرمســیر را تا ۱0 درصد نیز عنوان کرد و خاطرنشان 
ســاخت: آمارها نشان می دهد در شــهر اهواز متوسط ماهانه مصرف برق از 
۹22 کیلووات ساعت در سال گذشته به 702 کیلووات ساعت در سال جاری 
رسیده است.مدیرکل فروش و خدمات مشترکان توانیر ادامه داد:  این رقم در 
خوزستان از ۸6۸ کیلووات ساعت به ۸۱۱ کیلووات ساعت کاهش یافته است، 
در هرمزگان از ۹02 کیلووات ســاعت به ۸3۹ کیلووات ساعت و در بوشهر از 
۸45 کیلووات ساعت به 73۹ کیلووات رسیده است.یاقوتی افزود: باوجوداینکه 
مشترکان بسیار پرمصرف حدود 4 درصد از مشترکان برق خانگی را تشکیل 
می دهند، اما حدود ۱4 درصد مصــرف برق این بخش را به خود اختصاص 
داده اند.وی با اشاره به اقدام های توانیر برای کاهش مصرف مشترکان پرمصرف 
خاطرنشــان کرد: در زمان های پیک بار شــبکه به مشترکان هشدار افزایش 
هزینه قبض باتوجه به افزایش تعرفه و حتی هشدار محدودکردن برق ارسال 
شــده و در مواردی که امکان فنی قطع برق هم وجود داشته است، برق این 
مشترکان از راه دور قطع شده است.این مقام مسئول  ادامه داد: حدود 2 هزار 
و 500 مشترک بسیار پرمصرف در بخش خانگی شناسایی شده اند که حتی 
بیش از ۱0 برابر الگوی تعیین شده مصرف برق داشته اند و سعی شده است 
با ابزارهای مختلف در زمان اوج بار شبکه، مصرف این دسته از مشترکان هم 
کاهش یابد.مدیرکل دفتر امور مشترکان توانیر در ادامه عملکرد صنعت برق 
در ســال جاری برای مدیریت شبکه در زمان پیک را بسیار بهتر از سال های 
قبل توصیف کرد و افزود: باتوجه به تجربه سال های قبل سعی شده است قبل 
از آغاز فصل پیک و در اردیبهشت ماه تمامی ظرفیت های موجود برای تولید 
برق آماده شود.یاقوتی گفت: این در حالی است که تأمین برق صنایع نیز از 
وضعیت بهتری به نسبت سال قبل برخوردار بود و البته دراین خصوص نباید 
همکاری خوب دستگاه های ذی ربط و مشترکان به ویژه در بخش های خانگی، 
صنعتی، عمومی و کشاورزی را نادیده گرفت.وی ادامه داد: حدود یک میلیون 
مشترک صنعت برق تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی قرار دارند که در 
صورت صرفه جویی و مدیریت مصرف برق تا 50 درصد ســقف الگو، از برق 

رایگان بهره مند خواهند شد.

وزیر نفت در حاشیه جلسه هیأت دولت:

فراورده های نفتی تحریم ناپذیر است
وزیر نفت توضیحاتی را در خصوص شرایط احداث پتروپاالیشگاه ها 
ارائه کرد و گفت: در فروش محصوالت پتروشیمی و فراورده های 
نفتی مشــکلی نداریم.به گزارش ایســنا، جواد اوجی در حاشیه 
جلســه دیروز هیأت دولت در جمع خبرنــگاران اظهارکرد: در 
حال حاضر خوراک برای صنایع پایین دســت پتروشیمی انجام 
می شــود. در حقیقت با احداث این پتروپاالیشــگاهی ها از خام 
فروشی جلوگیری می کنیم و تبدیل نفت خام به ارزش افزوده که 
همیشه دغدغه رهبری و تأکید ایشان و همچنین دولت سیزدهم 
است در دستور کار قرار دارد.وزیر نفت تصریح کرد: خوشبختانه 
مستحضر هســتید که فراورده های نفتی تحریم ناپذیر است و 
امروز شاهدیم که در فروش محصوالت پتروشیمی و فراورده ها 
مشــکلی نداریم. از طرفی اشتغال زایی باالیی هم وجود دارد. با 
اجرای این پروژه ها براساس برآوردی که کردیم در دوره ساخت و 
احداث این پتروپاالیشگاه ها بالغ بر 4000 نفر مشغول به کار می 
شوند. این نیت و قصد در دولت سیزدهم وجود دارد و به سمتی 
می رویم که از خام فروشــی جلوگیری کرده و با تبدیل نفت 

خام به ارزش افزوده خوراک برای صنایع پتروشــیمی فراهم 
شــود.وی همچنین بیان کرد: هر کدام از این پتروپاالیشگاه ها 
مثال برای پتروپاالیشگاه »قاسم سلیمانی« نزدیک به ۱۱ هزار 
میلیارد دالر و یا پاالیشگاه جاسک هفت میلیارد دالر سرمایه 
گذاری صورت گرفته و این اقدامات با استفاده از ظرفیت و توان 
هلدینگ های بزرگ اقتصادی در کشور و همچنین مشارکت 
دادن بانــک ها انجا می شــود.وزیر نفت خاطر نشــان کرد: 
بزرگترین حسن این کار این است که بنا داریم بخشی از سهام 
این پتروپاالیشگاهی ها را در بازار بورس انرژی عرضه کنیم که 
مشارکت مردمی را هم به همراه دارد. همچنین موجب جمع 
کردن نقدینگی در سطح جامعه شده و به سمت عرضه تولید 
می رویم و از تورم و نقدینگی باال جلوگیری می شود.اوجی در 
رابطه با تولید بنزین با توجه به مصرف جامعه گفت: در تالش 
هســتیم مصرف را مدیریت کنیم و امیدواریم مردم هم کمک 
کنند.وی همچنین در مورد غیریارانه ای کردن گاز پرمصرف ها 

گفت: فعال برنامه ای نداریم.

بررســی ها نشــان می دهد با احتساب 
مناطق آزاد تا ســال ۱400 تعداد 56 
مرکز اســتخراج رمزارز در کشور مجوز 
فعالیــت دریافــت کرده اند کــه توان 
مورد نیــاز آنها 400 مگاوات اســت و 
در عین حال براســاس آخرین مصوبه 
وزارت نیرو، بهای هر کیلووات ســاعت 
برق مصرفی مراکز اســتخراج رمزارزها 
برابر با ۱6 هزار و 574 ریال اســت.به 
گزارش ایســنا، ارزش باالی بیت کوین 
موجب شده اســت که افراد زیادی در 
سراسر جهان وارد رقابت برای استخراج 
آن شــوند و در نتیجــه اگر شــخصی 
با یک رایانه ســاده و بــه تنهایی قصد 
اســتخراج بیت کوین را داشــته باشد، 
شــانس بســیار اندکی برای موفقیت 
خواهد داشــت، بنابراین افراد متکثر با 
نصب نرم افزارهای اشتراک گذاری توان 
پردازشــی رایانه، شــانس خود را برای 
موفقیت در کســب بیت کوین افزایش 
می دهند.طبق تخمین مرکز نظام مالی 
حداکثر  کمبریج،  دانشــگاه  جایگزین 
انرژی مصرفی شش رمزارز برتر در نیمه 
نوامبر سال 20۱۸ حداقل 52 و حداکثر 
۱۱۱ میلیارد کیلووات ســاعت در سال 
بوده است. در ســال قبل از آن حداقل 
مصرف انرژی ۱۸ و حداکثر 42 میلیارد 
کیلووات ســاعت در ســال بوده است.
یعنی در یک سال مصرف برق رمزارزها 
حدود سه برابر شــده بود. البته بعضی 
اوقات با کاهش قیمت رمزارزها میزان 
مصرف برق استخراج نیز کاهش یافته 
و افزایش میزان مصرف برق موضوعی 
قطعی نیست. اما در سال 202۱ مصرف 
سالیانه شبکه بیت کوین به ۱۱5 میلیارد 
کیلووات ســاعت در سال رسیده است.
ســهم ایران از اســتخراج رمزارزها نیز 
در طــی دو ســال از دو درصد در مهر 
۱3۹۸ به ســه درصد در مرداد ۱400 

رســید. حداکثر ســهم ایــران از بازار 
جهانی طبق تخمین مرکز وابســته به 
دانشگاه کمبریج پنج درصد بوده است. 
نکته قابل توجه این است که در فصل 
تابستان ســال ۱400 که طبق دستور 
ریاست جمهوری وقت استخراج رمزارز 
ممنوع بود، ســهم ایران از بازار جهانی 
اســتخراج ۱ درصــد افزایش داشــته 
اســت. این موضوع احتمــاال به اجرای 
ممنوعیت استخراج در کشور چین در 
کنار کاهش ارزش رمــزارز بیت کوین 
و درنتیجه کاهش اقبال به اســتخراج 
رمــزارز در مناطقی کــه تعرفه برق در 
آنها باالتر اســت، قابل انتســاب باشد.
برای بررســی وضعیت استخراج رمزارز 
در استان های مختلف ایران می توان از 
آمار پروانه های بهره برداری و جوازهای 
تأسیس صادرشــده در کشور استفاده 
کرد کــه مرکز پژوهش های مجلس در 
گزارشــی، به این آمار پرداخته است. تا 
ســال ۱400 برای 44 واحد استخراج 
رمزارز در کشورمان پروانه بهره برداری 
صادر شــده اســت. شــکل زیر تعداد 
پروانه های بهره برداری صادرشده کشور 

را به تفکیک استان نشان می دهد.

بهای برق مصرفی مراکز استخراج 
رمزارز چقدر است؟

بیشتر پروانه های بهره برداری در استان 
سمنان صادر شده اســت و استان های 
البرز و گلســتان در رتبه دوم قرار دارند 
و اســتان های آذربایجان شرقی، زنجان، 
قزوین، مازندران و یزد هرکدام 3 پروانه 
بهره برداری در اختیار دارند.با احتســاب 
مناطق آزاد تا سال ۱400 تعداد 56 مرکز 
استخراج رمزارز در کشور مجوز فعالیت 
دریافــت کرده اند که توان مورد نیاز آنها 
400 مگاوات است. فعالیت این مراکز تا 
پایان فصل تابستان ۱400 غیرمجاز بوده 
و با پایدار شدن شرایط تأمین برق مجاز 
بوده است.براساس آخرین مصوبه وزارت 
نیرو به شماره ۱400/۱07۸6/20/۱00 
بهای هر کیلووات  مورخ ۱6/0۱/۱400 
ســاعت برق مصرفی مراکز اســتخراج 
رمزارزها برابر با ۱6 هــزار و 574 ریال 
است. این نرخ براســاس متوسط بهای 
صادراتی برق و نرخ تســعیر سامانه نیما 
محاســبه شده اســت و باید هر سه ماه 
یک بار توسط شــرکت توانیر اصالح و 
به روزرســانی شود. طبق مصوبه مذکور، 

به منظور مدیریت مصرف برق، استفاده 
از انرژی برق شبکه برای استخراج رمزارز 
در اوقات اوج بحرانی ممنوع اســت. در 
اوقات محدودیت دار تعرفه برق مصرفی 
با ضریب 2 و در اوقات عادی تعرفه برق 
مصرفی با ضریــب 0.5 )یا نصف قیمت 
معــادل کیلوات ســاعتی ۸2۸ تومان( 
محاســبه می شــود.آمارهای مربوط به 
جــواز تأســیس می توانــد تصویری از 
آینده اســتخراج رمزارزها نمایان کند. 
تــا ســال ۱400 تعــداد 27۸۸ جواز 
تأسیس ازســوی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت صادر شــده است. یعنی بیش 
از 63 برابــر تعداد پروانه های تأســیس 
صادرشده تقاضای رســمی برای ایجاد 
واحد استخراج رمزارز وجود دارد. شکل 
زیر تعداد جوازهای تأســیس صادرشده 
به تفکیک اســتان های کشــور را نشان 

می دهد.

بهای برق مصرفی مراکز استخراج 
رمزارز چقدر است؟

اســتان زنجان با 3۱3 جواز تأســیس 
در رتبــه اول قــرار دارد و پــس از آن 
اســتان های فــارس، آذربایجان غربی، 
مازندران، ســمنان و خوزســتان قرار 
دارنــد. درصورت تعییــن طبقه بندی 
مناطق سردسیر ازسوی هیئت وزیران، 
این امکان به وجود می آمد که مجوزها 
فقط در مناطق سردســیر صادر شوند 
که برق به صورت بهینه برای استخراج 
ابتدای شروع  استفاده شود.از  رمزارزها 
طرح برخورد با استخراج کنندگان بدون 
مجوز در ســال ۱3۹۹ تا ســال ۱400 
مجموع کشف و شناسایی دستگاه های 
غیرمجاز استخراج رمزارز به عدد 22۱ 
هزار و ۱63 دســتگاه رسیده که طبق 
گزارش وزارت نیــرو توان مصرفی آنها 

معادل 62۱ مگاوات بوده است.

بهای برق مصرفی مراکز 
استخراج رمزارز چقدر است؟

قیمت نفت در معامالت روز چهارشــنبه بازار جهانی، در پی انتشــار آماری که رشد غیرمنتظره ذخایر نفت آمریکا را نشان داد و بر شواهد از ضعیف 
شدن تقاضا افزود، کاهش پیدا کرد.به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت با 23 سنت معادل 0.2 درصد کاهش، به ۹6 دالر و هشت سنت در هر 
بشکه رسید. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 2۸ سنت معادل 0.3 درصد کاهش، به ۹0 دالر و 22 سنت در هر بشکه رسید.به گفته 
منابع آگاه در بازار، آمار موسسه امریکن پترولیوم نشان داد ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی به پنجم اوت، حدود 2.2 میلیون بشکه رشد کرده است. 
تحلیلگران در نظرسنجی رویترز پیش بینی کرده بودند که ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی به پنجم اوت، به میزان 400 هزار بشکه کاهش پیدا 
کرده است. آمار رسمی بعدازظهر روز چهارشنبه از سوی اداره اطالعات انرژی آمریکا منتشر می شود.ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت OANDA در این باره اظهار کرد: با توجه به 
دورنمای محدود ماندن عرضه، هر چه نابودی تقاضا به دلیل ضعیف شدن اقتصاد جهانی روی دهد، قادر نخواهد بود قیمت نفت را پایین تر ببرد. عمده توجهات بازار به مذاکرات هسته ای ایران 
معطوف شده که می تواند وضعیت عرضه را تغییر دهد.اتحادیه اروپا اواخر روز دوشنبه متن نهایی برای احیای توافق هسته ای 20۱5 ایران را ارائه کرد که در انتظار موافقت واشنگتن و تهران 
است. یک مقام ارشد اتحادیه اروپا گفت: انتظار می رود تصمیم نهایی در این باره تا چند هفته دیگر گرفته شود.هر دو شاخص قیمت نفت روز سه شنبه نوسان داشتند و در طول معامالت، 
هر دو بیش از یک دالر افزایش و کاهش پیدا کردند و نهایتا با اندکی کاهش بسته شدند که ناشی از نگرانیهای تورمی سرمایه گذاران پس از انتشار خبر توقف فعالیت خط لوله نفتی دروژبا 
از روسیه به اروپا در اوکراین بود.اوکراین جریان نفت در این خط لوله که به بخشهایی از اروپای مرکزی نفت منتقل می کند را به دلیل تحریمهای غربی که مانع پرداخت هزینه های ترانزیت 

نفت توسط روسیه شده است، متوقف کرد. جریان در مسیر جنوبی خط لوله دروژبا متوقف شده اما مسیر شمالی که به لهستان و آلمان نفت منتقل می کند، 

قیمت فروش محصوالت نیروگاه ها در بهار امسال نسبت به سال گذشته با افزایش ۸.4 درصدی همراه شده است.به گزارش 
ایسنا، مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود به بررسی آخرین تغییرات قیمتی در حوزه تولید برق پرداخته است.بر این 
اساس در  بهار ۱40۱، شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق ۱۸۸.3 است که نسبت به فصل قبل )تورم فصلی( 0.۸ درصد 
کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( ۸.4 درصد افزایش دارد. همچنین تورم ساالنه ۱3.۸ درصد 

اعالم شده است.در دوره مورد بررسی، میزان تغییرات قیمت تولیدکننده کل بخش برق نسبت به فصل قبل 0.۸- است که در مقایسه با همین اطالعات در فصل 
قبل 2.۹ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط نیروگاه های برق به ازای فروش محصول به شرکت های توزیع برق، نسبت 
به زمستان پارسال ، 0.۸ درصد کاهش دارد. در همین راستا درصد تورم فصلی بخش تولید برق، برای ساعات مختلف اوج بار، میان بار و کم بار به ترتیب 0.۸-، 
2.۹- و 3.6 درصد بوده اســت.بر اســاس این گزارش، در بهار ۱40۱ نرخ تورم تولیدکننده بخش برق، نسبت به فصل مشابه سال گذشته، ۸.4 درصد بوده که در 
مقایسه با همین اطالعات در زمستان سال قبل،  2.2 درصد کاهش دارد. همچنین تورم نقطه به نقطه، برای ساعات اوج بار ۱2.7 درصد، میان بار ۱0.7 درصد 
و کم بار ۱.4 درصد است.همچنین تورم ساالنه در بخش تولید برق،  ۱3.۸ درصد اعالم شده که در مقایسه با زمستان سال گذشته،  5.6  درصد کاهش داشته 

است، بنابراین تورم ساالنه برای ساعات مختلف اوج بار ۱۸.۱ درصد، میان بار ۱6.2 درصد و کم بار 6.6 درصد است.

مرکز آمار اعالم کردنفت از ریزش سنگین قیمت گریخت

افزایش قیمت در تولید برق

انگلیــس در حال آماده کردن طرح های خاموشــی های 
برنامه ریزی شــده برای مصرف کنندگان عادی و صنعتی 
در زمستان اســت که سرمای هوا با کمبود گاز، همزمان 
می شود.به گزارش ایسنا، طبق جدیدترین سناریوی دولت 
که برای بدترین شــرایط احتمالی پیش بینی شده است، 
حتی پس از راه اندازی شدن اضطراری نیروگاه های زغال 
ســوز، کمبود ظرفیت برق ممکن است معادل یک ششم 
اوج تقاضا شود.تحت چنین سناریویی، اگر هوا سردتر شود 
و واردات برق از نروژ و فرانســه کاهش پیدا کند، انگلیس 
ممکن اســت در ژانویه برای صرفه جویی در مصرف گاز، 
به اجرای تدابیر اضطراری متوسل شود.این خبر از سوی 
بلومبرگ در حالی منتشــر شــد که افزایش کم ســابقه 

قیمتهای انرژی، نرخ تورم انگلیس را به حدود ۱3 درصد 
رســانده و باعث شده است  بانک مرکزی انگلیس هشدار 
دهد این کشــور در آســتانه یک رکود طوالنی قرار دارد 

اما رقابت برای انتخاب یک نخســت وزیر جدید در پنجم 
دســامبر، مانع هر گونه واکنش سیاسی به این وضعیت 
شده است.در حالی که دولتهای اروپایی تالش می کنند در 
مصرف گاز صرفه جویی کرده و ذخیره ســازی را افزایش 
دهند، دولت انگلیس بیــن دو کمپ که در راس آنها لیز 
تراس، وزیر خارجه و ریشی ســوناک، وزیر دارایی سابق 
قرار دارند و برای رسیدن به نخست وزیر رقابت می کنند، 
تقسیم شده است.بر اســاس گزارش رویترز، سازمانهای 
خیریــه، گروه های تجــاری و سیاســتمداران از تراس و 
سوناک خواســته اند طرح های خود برای کمک به مردم 
انگلیــس در برابر افزایش ۸2 درصدی پیش بینی شــده 

قیمت های انرژی در اکتبر را تشریح کنند.

انگلیس آماده خاموشی های برنامه ریزی شده می شود
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گزیده خبر

عضو اتاق بازرگانی ایران هشدار داد
وضعیت نامطلوب بیمه کاالهای صادراتی

عضــو اتاق بازرگانی ایــران می گوید: نه تنهــا به دلیل تحریــم، نمی توانیم از 
مزیت های بیمه بهره ببریم، ســطح پوشــش ها به ویژه در صادرات محصوالت 
فســادپذیر نامطلوب است و باید مورد بازنگری قرار بگیرد.به گزارش ایسنا، امیر 
عابدی، رئیس کمیســیون صادرات اتاق ایران مسئله بیمه تجاری را بسیار مهم 
و ضروری دانســت و تاکید کرد: شاید امروز به دلیل تحریم ها شرایط استفاده از 
بیمه مناسب نباشد و مانند نقل وانتقاالت بانکی با محدودیت های شدیدی مواجه 
باشــیم؛ اما با در نظر گرفتن دو بال تجارت یعنی صادرات و واردات باید اذعان 
داشــت، در واردات این امر غیرممکن است ولی در صادرات با توجه به مذاکرات 
و موافقت نامه اوراسیا تا حدی امکان استفاده از ظرفیت بیمه وجود دارد.او ادامه 
داد: صادرکنندگان ایرانی در حوزه کاالهای فســادپذیر با ریســک های باالیی 
دســت به گریبان هستند و متاســفانه بخش بیمه ای در این حوزه بسیار ضعیف 
است تا آنجا که این بخش بیشترین درگیری را با شرکت های بیمه دارد و ضریب 
اطمینان در این حوزه بسیار پایین است.این فعال اقتصادی به سایت اتاق ایران 
گفت: اگر قرار باشد در بخش بیمه ای رویکرد توسعه گرایانه داشته باشیم باید در 
مذاکرات بین المللی در کنار مسائل مالی و بانکی، بیمه را هم لحاظ کنیم. بنابراین 
باید از ظرفیت اوراســیا بهره گرفت و همکاری با شرکت های بیمه ای هم سطح 
در کشــورهای منطقه به ویژه کشورهایی مانند روسیه را با دیپلماسی فعال در 
اولویت قرار دهیم.به اعتقاد عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در این حوزه صندوق 
ضمانت صادرات می تواند نقش موثری داشته باشد.عابدی خاطرنشان کرد: بانک 
و بیمه دو رکن مهم و به هم پیوسته در تجارت هستند و می توانند زمنیه توسعه 

صادرات و واردات را مهیا کنند.

بعد از سال ها بالتکلیفی هزاران دستگاه در گمرک
مانع تازه در ترخیص کامیون های وارداتی

بر اســاس اعالم ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت 
به گمــرک ایران، دریافت اســقاط بعد از ترخیص 
کشنده های وارداتی لغو شده است. در صورت اجرا،  
با توجه به شرایطی که برای تعیین تکلیف و ترخیص 
کشنده ها وجود دارد، احتماال تعداد قابل توجهی از 

آنها، بعد از مدت ها بالتکلیفی، متروکه خواهد شــد.به گزارش ایسنا، طبق 
مصوبه هیات دولت در ســال ۱۳۹۷ به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل 
عمومی، امکان واردات کامیون های حداکثر ســه سال کارکرده فراهم شد و 
حدود دو ســال پیش بود که شرایط واردات این کامیون ها تعیین و از سوی 
وزارت صمت به گمرک ایران ابالغ شــد. امــا در جریان اجرای این مصوبه، 
موانع و چالش های بسیاری بین دستگاه های ذیربط وجود داشت و از جمله 
آن انتقادات وزیر وقت راه و شهرســازی به دپوی کامیون ها در گمرک بود، 
در حالی که از همان زمان نیز  اســقاط و صدور مجوز مربوطه مثل صدور 
کد رهگیری بانک جهت تائید منشــاء ارز ،  مانع از تعیین تکلیف کشنده ها 

شده بود.

گمرک و راهداری برای ارائه اسقاط بعد از ترخیص توافق کردند
در همین راســتا در تیرماه سال گذشــته، طی مکاتبه ای که بین معاونت فنی 
گمرک ایران و ســازمان راهداری و حمل و نقــل جاده ای صورت گرفت، موانع 
پیش روی ترخیص کامیون های وارداتی که در اهم آن اسقاط قرار داشت، مطرح 
شد. معاون فنی وقت گمرک  به قائم مقام سازمان راهداری اعالم کرده بود که 
در زمان شماره گذاری، وضعیت ظرفیت کامیون های وارداتی مشخص می شود و 
درآن زمان، در شناســنامه مالکیت و کارت خودرو، توسط ناجا درج می شود که 
برابری ظرفیت کامیون اسقاطی با ظرفیت کامیون وارداتی به صورت دقیق امکان 
پذیر است، بر این اساس  پیشنهاد شد که شماره شاسی کامیونهای اسقاطی پس 
از ترخیص و قبل از شماره گذاری به ناجا اعالم شود.همچنین اشاره شده بود به 
اینکه درصورت بروز هرگونه مغایرت در مشخصات، در صورت صدور مجوزهای 
قانونی با رعایت سال ساخت و بخشنامه های ابالغی، با درج مشخصات صحیح  در 
سوابق گمرک، بدون استعالم مجدد نسبت به ترخیص کاال اقدام شود تا مراتب 
در زمان شماره گذاری مورد بررسی قرار بگیرد.طولی نکشید که سازمان راهداری 
در پاســخ به گمرک با پیشنهادات ارائه شده موافقت کرد که در اهم آن موکول 
شدن ارائه گواهی اســقاط بعد از ترخیص کامیون های کشنده بود. طبق اعالم 
قائم مقام سازمان راهداری به معاون فنی گمرک ایران، مقرر شد که اعالم اسقاط 
به گمرک پس از ترخیص و قبل از شماره گذاری انجام شود و عوارض گمرکی 
توسط گمرک به صورت ۱۰۰ درصد دریافت و پس از ترخیص و با اعالم سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای مبنی بر اســقاط کامیون فرســوده، تخفیفات 

مربوطه برگشت داده شود.

برگشت به عقب اسقاط
امــا در حالی این توافق در حال اجرا بود که تازه ترین مکاتبه ای که بین ســتاد 
حمل و نقل ســوخت و دفتر واردات گمرک ایران صورت گرفته، ارائه اســقاط 
بعد از ترخیص را منتفی اعالم کرده اســت. در اعالم ستاد حمل و نقل سوخت 
آمده با توجه به این که برای کامیون هایی که وارد کشــور شده اند از یک طرف 
اســقاط حداقل یک دستگاه کامیون فرســوده قبل از ترخیص کامیون وارداتی 
ضــرورت دارد و از طرفی دیگر واردکنندگان تقاضای ویرایش، تمدید یا اصالح 
ثبت سفارش دارند، پیشنهاد می شود ترخیص کامیون های وارداتی صرفا پس از 
مکاتبه این ستاد مبنی بر اعالم اسقاط کامیون فرسوده باشد.این در حالی است 
که صاحبان این کشنده ها تا پیش از این هم که امکان ترخیص کامیون از گمرک 
بدون ارائه گواهی اســقاط را داشتند، در هنگام شماره گذاری با توجه به موانعی 
که برای اسقاط از جمله افزایش سنگین هزینه آن مواجه بودند که تاکنون نیز 

حل  و فصل نشده است.

اسقاط  700 تا 750 میلیونی هنوز ابالغ و اجرا نشده است
بعد از مذاکرات صورت گرفته از ســال گذشــته و جلســاتی که در معاونت 
اقتصادی دولت برای ارائه راهکاری جهت تسهیل شرایط اسقاط تشکیل شد، 
در نهایت این پیشــنهاد مطرح شــده که مبلغی به عنوان عدد میانگین به 
جای گواهی اســقاط در نظر گرفته شــود که بتوانند ترخیص شوند که این 
عدد بین ۷۰۰ تا ۷۵۰ میلیون تومان پیش بینی شــده است. با این حال بعد 
از گذشــت مدت ها، هنوز این پیشنهاد نهایی و ابالغ نشده است و همچنان 
حدود ۵۰۰۰ کشنده، بالتکلیف در گمرک باقی مانده است و حتی بخشی از 
آنهایی که ترخیص شده اند، با توجه به هزینه سنگین چند میلیاردی اسقاط، 
امکان شماره گذاری پیدا نکرده اند.بر این اساس اگر گمرک نسبت به اجرای 
درخواست ســتاد حمل و نقل و سوخت برای منتفی شدن ترخیص قبل از 
ارائه اســقاط،  اقدام کند،  با توجه به اینکه اکنون ارائه اسقاط با مانع مواجه 
بوده و تعیین تکلیف نشــده است، ماندگاری این کشنده ها بعد از چند سال 
در گمرک و عدم ترخیص،  به متروکه شدن آنها و واگذاری به سازمان اموال 

تملیکی منتهی خواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت:
مشوق هایی برای واردات خودروهای 

اقتصادی پیش بینی شده است
تهــران- ایرنا- وزیر صنعت، معــدن و تجارت 
گفت: مشــوق هایی بــرای واردات خودروهای 
اقتصادی پیش بینی کرده ایم و از دو خودروساز 
بزرگ کشور هم خواسته ام تا محصوالت جدید 
را به سمت خودروهای اقتصادی سوق دهند.به 
گزارش ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
»ســید رضا فاطمی امین« اظهار داشت: اگر خودروسازان ما دو شیفت کار 
کنند، برای امسال ظرفیت مونتاژ سه میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه را خواهیم 
داشت و اگر سه شیفت کار کنند ظرفیت بیشتر هم می شود، اما هم اکنون 
تولید کمتر از ظرفیت اســت، به طوری که پارسال فقط ۹۰۰ هزار دستگاه 
خودرو تولید شــد.وزیر صنعت، معدن و تجارت بــا بیان اینکه نبود خودرو 
اقتصادی روی خط تولید یکی از نقایص صنعت خودروســازی است، عنوان 
کرد: البته شرکت ایران خودرو یک محصول جدید را آغاز کرده است، ضمن 
اینکه ما هم مشــوق هایی برای واردات خودروهــای اقتصادی پیش بینی 
کرده ایم و از دو خودروساز بزرگ کشور هم خواسته ام تا محصوالت جدید را 
به سمت خودروهای اقتصادی سوق دهند تا جانشین محصوالتی مانند تیبا 
بشود.به گزارش ایرنا، آیین نامه واردات خودرو در کمیسیون اقتصادی دولت 
تصویب شــده و اکنون در صف مطرح شــدن در هیات دولت است. پیشتر 
»منوچهر منطقی« معاون امور حمل و نقل وزیر صمت گفت: پیش بینی ما 

این است تا شهریورماه واردات خودروهای اقتصادی و مناسب انجام شود.

پیچ وخم بازسازی روابط استرالیا و چین 
پیش از حل مسائل تجاری

تهران- ایرنا - ســفیر چین در اســترالیا اعالم کرد اقداماتی بیشتری الزم 
اســت تا روابط میان »کانبرا« و »پکن« دوباره برقرار شود و دو کشور هنوز 
در مرحله حل مناقشات سیاسی و تجاری نیستند.به گزارش روز چهارشنبه 
ایرنا از خبرگزاری »رویترز« »شیائو کیان« سفیر چین در استرالیا در گفتگو 
با باشــگاه ملی مطبوعات استرالیا گفت هیچگونه دیداری میان مقامات دو 
کشــور در سال های اخیر صورت نگرفته اســت چرا که پکن معتقد است 
ممکن است جلسات حضوری به بدتر کردن شرایط بیانجامد.  وی در ادامه 
سخنانش تاکید کرد ما باور نداریم برگزاری جلسه کمکی به بهبود روابط دو 
کشور کند و برعکس ممکن است منجر به بدتر شدن شرایط نیز شود.  چین 
بزرگ ترین شــریک تجاری و  مشتری سنگ آهن استرالیاست.  در سالهای 
اخیر چین تحریم هایی گســترده از زغالســنگ تا مواد غذایی و آشامیدنی 
در پاســخ به سیاست ها و تصمیم های اســترالیا پیرامون  تحقیقات درباره 
همه گیری ویروس کرونا و ممنوعیت شبکه نسل پنجم)۵G( برای شرکت 
هوآووی اعمال کرده اســت.  سفیر چین گفت به رغم برخی ارتباطات میان 
وزیران امورخارجه دو کشور ما هنوز در مرحله ای نیستیم تا درباره چگونگی 
حل مســائل سیاسی و اقتصادی گفت وگو کنیم. وی در ادامه تاکید کرد با 
وجود اینکه شــروع خوبی برای این اتفاق رقم خورده اســت اما راه طوالنی 
برای بازگشت به روابط وجود دارد و اقدامات بیشتری الزم است.  ماه گذشته 
وزیران امور خارجه دو کشــور برای نخستین بار در طول ۳ سال گذشته در 
حاشــیه اجالس گروه ۲۰ در بالی دیدار کردند.سفارت چین در استرالیا با 
انتشار بیانیه مشترک اســترالیا، ژاپن و آمریکا پیرامون ابراز نگرانی در روز 
جمعه درباره رزمایش نظامی ارتــش چین در تنگه تایوان انتقاد کرده بود.  
سفیر چین همچنین خاطرنشان کرد استرالیا باید درمورد مسئله تایوان با 
احتیاط رفتار کند چرا که درباره مسئله تایوان، هیچگونه مصالحه ای از سوی 

چین در کار نخواهد بود. 

تجارت 102 میلیارد دالری کشور در دولت سیزدهم

 رشد ۵۸ درصدی ترانزیت کاالی خارجی
تهران- ایرنا- سخنگوی گمرک گفت: از شهریورماه سال ۱۴۰۰ 
تا پایان تیرماه امســال، ۱۵۱.۵ میلیــون تن کاال به ارزش ۱۰۲ 
میلیارد دالر، بین ایران و ســایر کشورها تبادل شد که نسبت به 
مدت مشابه ۳۱ درصد در ارزش افزایش داشته است.به گزارش 
خبرنگار اقتصــادی ایرنا از گمرک، »ســید روح اله لطیفی« در 
خصوص تجارت غیر نفتی دولت ســیزدهم در ۱۱ ماه استقرار 
دولت جدید، اظهار داشــت: از زمان استقرار دولت سیزدهم، از 
اول شهریورماه سال ۱۴۰۰ تا پایان تیرماه امسال، ۱۵۱ میلیون 
و ۴۹۶ هــزار تن کاال به ارزش ۱۰۱ میلیارد و ۸۲۰ میلیون دالر 
بین ایران و سایر کشورهای جهان تبادل شد که از لحاظ وزنی با 
رشد چهار درصدی و از لحاظ ارزش با رشد ۳۱ درصدی نسبت 
به مدت مشــابه همراه بوده است.وی افزود: در این مدت نسبت 
به مدت مشــابه در دولت قبل، پنج میلیون و ۷۵۲ هزار تن کاال 
بــه ارزش ۲۳ میلیارد و ۸۶۰ میلیون دالر تجارت بیشــتر بین 
ایران و سایر کشورها رقم خورده است.لطیفی در خصوص میزان 
صادرات در دولت سیزدهم گفت: حدود ۱۱۳ میلیون تن کاال به 
ارزش ۴۸ میلیارد و ۱۹۸ میلیون دالر ســهم صادرات غیرنفتی  

ایران در ۱۱ ماه فعالیت دولت ســیزدهم از کل تجارت غیرنفتی 
بود که با ۱۰ میلیارد و ۱۱۱ میلیون دالر صادرات بیشتر نسبت 
به مدت مشــابه، ۲۷ درصد در ارزش رشــد داشته است.وی در 
خصوص واردات ۱۱ماهه کشــور در دولت سیزدهم خاطرنشان 
کرد: با توجه به سیاست تامین نیازهای ضروری کشور و واردات 
کاالهای ضروری از جمله واکســن های کرونا، کاالهای اساسی، 
نهاده هــای تولید، مواد اولیه و ماشــین آالت تولیــد و با وجود 
بحران های بین المللی ۳۸ میلیون و ۵۳۹ هزار تن کاال به ارزش 
۵۳ میلیارد و ۶۲۲ میلیون دالر، از ابتدای شهریور ۱۴۰۰ تا پایان 
تیرماه ۱۴۰۱ وارد کشــور شــد که ۱۳ میلیارد و ۷۴۹ میلیون 
دالر بیشــتر از مدت مشــابه بوده که این میزان ۱۸ درصد در 
وزن و ۳۴ درصد در ارزش با رشــد همراه بوده است.سخنگوی 
گمرک در خصوص میزان ترانزیــت کاالهای خارجی در دولت 
سیزدهم گفت: از زمان استقرار دولت سیزدهم در ۱۱ ماه اخیر، 
۱۲ میلیون و ۸۷۵ هزار تن کاالی خارجی از مســیر جمهوری 
اســالمی ایران عبور کرده که نسبت به مدت مشابه ۵۸ درصد 

افزایش داشته است.

در حالی کــه چشــم انداز محصوالت 
جهانــی پــس از هفته هــای پرتالطم 
جنگ روســیه و اوکراین در حال بهبود 
اســت، تهدیدات خشکســالی، سیل و 
گرما باعــث کاهش عرضــه و افزایش 
قیمت ها شده اســت.به گزارش ایسنا، 
قیمت های آتی محصوالت به ســطوح 
قبــل از جنــگ کاهش یافته اســت و 
معیار ماهانه ســازمان ملل متحد برای 
قیمــت موادغذایی بیشــترین کاهش 
را از ســال ۲۰۰۸ تاکنون داشته است. 
با این حال، جنگ فشــار بیشتری را بر 
کشــاورزان از ایاالت متحده تا هند وارد 
می کند تا از دســت دادن محصوالت و 
محموله هــای اوکراینــی؛ تامین کننده 
کلیدی کشورهای فقیرتر در خاورمیانه 
و آفریقا جایگزین شــود.تولیدکنندگان 
بزرگــی مانند ایاالت متحــده، برزیل و 
آرژانتین در چند سال گذشته به دلیل 
گرمای ســوزان با مشــکالت بازدهی 
مواجه بوده اند که از قیمت ها در سطوح 
باالتــر حمایت می کنــد. تولید جهانی 
ذرت و ســویا در ســال هــای ۲۰۲۱ 
تا۲۰۲۲ به میزان ۴۵ میلیون تن کمتر 
از پیش بینی هــای اولیه بود. تحلیلگران 
بلومبرگ اظهار کردند: وزارت کشاورزی 
ایاالت متحده انتظار دارد که چشم انداز 
خــود را برای عملکرد ذرت و ســویای 
امســال آمریکا کاهش دهــد، در حالی 
که گندم احتماال بهتر عمل کرده است.
به گفته کمیسیون اروپا، گرمای شدید 

در اروپا می تواند برداشت غالت اتحادیه 
اروپا را در مقایســه با فصل گذشــته ۵ 
درصد کاهش دهــد. محصوالت ذرت 
به ویژه در اثر آب وهوای ســوزان آسیب 
دیده اند که نیازهای وارداتی و هزینه های 
دامداران را افزایش داده اســت. بخش 
کشاورزی فرانسه از بدترین خشکسالی 
تاریخ خود رنج می برد و مزارع در سایر 
تولیدکنندگان کلیــدی مانند آلمان و 
رومانی در حال خشــک شدن هستند.

وزارت کشاورزی این کشور در گزارشی 
اعالم کرد که برداشــت ذرت در فرانسه 
امســال ۱۲.۶۶ میلیون تن برآورد شده 
اســت که نســبت به مدت مشابه سال 
قبل ۱۹ درصد کاهش داشته است. در 
هند، دما در ماه مارس افزایش یافت و به 
باالترین حد خود در یک ماه رسید که 

به سال ۱۹۰۱ بازمی گردد و بزرگ ترین 
محصول کشت شده در زمستان در این 
کشــور در طول یک دوره رشد حیاتی 
کاهش یافت. این امر مقامات را واداشت 
تا صادرات گنــدم را در ماه مه ممنوع 
کننــد تــا از عرضه داخلــی محافظت 
کننــد و افزایــش قیمت هــا را کنترل 
کنند.برنــج، یکی دیگــر از محصوالت 
مهم هند، بــه دلیل کمبود بارندگی در 
برخی از مناطق اصلی کشــت تا کنون 
در ســطح کمتری کاشــته شده است. 
این امر به طور بالقــوه تولید را کاهش 
می دهد و ممکن است محدودیت هایی 
را بــرای حمل ونقــل از هند ایجاد کند 
کــه ۴۰ درصد تجــارت جهانی برنج را 
تشــکیل می دهد.جنگ در اوکراین بر 
برداشــت های آتی نیز تأثیر می گذارد. 

تاکنون، صادرات غالت نسبت به مدت 
مشابه سال قبل ۴۹ درصد کاهش یافته 
اســت و بذرکاری به خطر افتاده است. 
در نشانه ای از تغییر جریان های تجاری، 
گندم  واردکننــده  بزرگ تریــن  مصر، 
در جهان، در این زمان از ســال بسیار 
بیشــتر از حد معمول گندم فرانسوی 
خریداری می کند.البته استثنائاتی وجود 
دارد؛ استرالیا چشــم انداز مثبتی برای 
محصــول گندم خــود دارد زیرا انتظار 
می رود کــه تولیدکننــدگان محصول 
مناسبی را در این فصل به دست آورند 
زیرا شرایط مساعد کشاورزان را تشویق 
کرد تا کاشــت را به سطوح نزدیک به 
رکورد افزایــش دهند. در حالی که این 
ذخایر بــرای چند ماه آماده برداشــت 
نخواهند بود، صادرکنندگان استرالیایی 
همچنان غالت مازاد فصول گذشــته را 
پس از دو سال متوالی تولید، ارسال می 
کنند. کانادا، برترین تولیدکننده کلزا در 
جهان و صادرکننــده عمده گندم، نیز 
فصل رشــد خوبی را تا کنون پشت سر 
گذاشته اســت.وزارت کشاورزی ایاالت 
متحده آمریــکا پیش بینی می کند که 
برای برداشت های بعدی در سال جاری 
و در سال ۲۰۲۳، محصول جهانی سویا 
بی سابقه باشد اما این محصول به رکورد 
تولید از برزیل و ایاالت متحده و باالترین 
تولیــد آرژانتین از ســال ۲۰۱۸ متکی 
اســت. در مورد ذرت و گنــدم، انتظار 

می رود تولید کمتر از فصل قبل باشد.

سیل و گرما اثرات جنگ بر 
قیمت موادغذایی را تشدید کرد

تمدید ثبت سفارش واردات برنج منوط به 
داشتن سابقه شد

 معــاون دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشــاورزی می گوید این وزارتخانه 
مشــکلی با تمدید و ویرایش ثبت ســفارش ها ندارد ولی اخیرا سازمان توسعه 
تجارت بحث ســابقه واردکنندگان را مطرح کرده  است که بایستی این موضوع 
از جانب آنها حل شــود.به گزارش ایسنا، اخیرا انجمن واردکنندگان برنج اعالم 
کرده است که به دلیل محدودیت های ایجاد شده در سامانه جامع تجارت امکان 
ثبت سفارش جدید برای واردات برنج نیست. از طرفی امکان ویرایش و تمدید 
ثبت ســفارش های قبلی نیز وجود ندارد.در همین رابطه مجید حســنی مقدم 
-  معاون دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشــاورزی در پاسخ به این سوال 
که آیا در ثبت ســفارش برنج های وارداتی محدودیت ایجاد شده است؟ اظهار 
کــرد: اخیــرا وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( و ســازمان مرتبط با آن 
یعنی توسعه وتجارت برای ایجاد و تمدید ثبت سفارش ها بحث سابقه را مطرح 
کرده اند.وی ادامه داد: این یعنی اینکه براســاس روال دو سال گذشته، با توجه 
به سابقه واردات شرکت ها و همچنین حجم آن ثبت سفارش ها تمدید می شود. 
به عبارت دیگر اگر شرکتی تا کنون اقدام به واردات برنج نکرده است نمی تواند 
واردات انجام دهد یا اگر مثال در گذشــته متوســط ساالنه ۱۰۰ تن برنج وارد 
می کرده بیشــتر از این مقدار اجازه واردات ندارد. معاون دفتر بازرگانی داخلی 
وزارت جهاد کشــاورزی با اشاره به اینکه از نظر این وزارتخانه مشکلی در ثبت 
سفارش ها وجود ندارد و بایستی بحث سابقه نیز حل شود، به ایسنا گفت: اعالم 

کردیم که فقط بحث سقف واردات را در نظر بگیرند.

آغاز بازرسی مشترک در بازار لوازم یدکی 
برای مقابله با کاالی قاچاق و تقلبی

معاون نظارت و بازرسی ســازمان صنعت، معدن و تجارت )صمت( استان 
تهران از آغاز اجرای گشــت مشترک بازرســی و نظارت بر عرضه ۵۵ قلم 
لوازم یدکی خودرو با شناسه و کدرهگیری از امروز خبر داد.سعید محمدی 
پور در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: گشــت مشــترک بازرسی با حضور 
دســتگاه های نظارتی برای مقابله با توزیع کاالی تقلبی و قاچاق در حوزه 
لــوازم یدکی و مصرفی خودرو ) ۵۵ قلم لــوازم یدکی خودرو( از امروز در 
اســتان تهران آغاز شد.وی با بیان اینکه این طرح در راستای اجرای کامل 
پروژه رصد کاالها و ثبت تعامالت در سامانه جامع تجارت آغاز شده، گفت: 
با توجه به اهمیت موضوع ثبت اطالعات بنگاه های اقتصادی فعال در زمینه 
لــوازم یدکی و مصرفی خودرو در ســامانه جامع تجارت برای جلوگیری از 
قاچاق کاال، ایــن بنگاه ها موظفند به واحدهای تحت پوشــش خود اعالم 
کنند تا برای جلوگیری از تبعات قانونی، از خرید کاالی بدون کد رهگیری 
از شــرکت های تولیدکننده و واردکننده خودداری کنند.به گفته این مقام 
مســئول تولید و واردات لوازم یدکی خودرو در ماه های گذشــته ملزم به 
دریافت شناسه کاال شــده و عرضه این اقالم از ۱۵ مرداد مستلزم دریافت 
شناســه کاال شده اســت. بنابراین توزیع و تولید این کاالها بدون ثبت در 
ســامانه جامع تجارت و دریافت کد رهگیری، قاچاق محســوب شده و به 
شدت با آن برخورد می شــود.طرح جمع آوری باتری و کمک فنر قاچاق و 

تقلبی از روز ۱۵ فروردین  ماه در چند استان آغاز شد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران 
می گویــد در صورتی که دولــت مقدمات 
اجرایی الزم را برای ورود رمزارزها به عرصه 
تجارت فراهم کند، می توان انتظار تحوالتی 
گسترده را در این بخش داشت.مهرداد عباد در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: از 
مدت ها قبل بحث اســتفاده از رمزارزها در تجارت ایران مطرح بود و با توجه به 
تحریم ها و محدودیت هایی که برای نقل و انتقال پول به کشــور وجود دارد، از 
این روش به عنوان یکی از راهکارهای مهم موجود برای عبور از مشــکالت یاد 
می شد اما با این وجود اجرای نهایی آن نیاز به مقدماتی دارد که بسیاری از آنها 
هنوز فراهم نیست.وی با اشاره به خبر اعالم شده از سوی رئیس سازمان توسعه 

تجارت، بیان کــرد: با وجود اعالم این خبر مثبت، هنوز اطالعات دقیقی از این 
معامله، اینکه کدام شرکت دولتی یا خصوصی در آن حضور داشته، کشور مبدا 
چه بوده، کدام کاال ثبت ســفارش شــده و به وسیله چه ارزی این نقل و انتقال 
نهایی شده است در دست نیست و از این رو نمی توان با قاطعیت از نحوه اجرای 
آن سخن گفت.به گفته عباد، صرف اینکه دولت این روش را به رسمیت شناخته 
اتفاقی مثبت خواهد بود زیرا اگر در سال های گذشته شرکتی قصد ورود به این 
حوزه را داشت حتی امکان آن که مجرم شناخته شود نیز وجود داشت، اما با این 
حال باید دید در عمل چه روش هایی برای اجرای این برنامه در دستور کار قرار 
می گیرد.عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه باید دولت شرایط فعالیت در این 
حوزه را به شــکل دقیق تشریح کند، توضیح داد: از ماه ها قبل بحث رمزارز ملی 

مطرح شده بود که هنوز خبری از آن نیست، با این حال باید دید که اگر امکان 
معامله چه در صادرات و چه در واردات وجود دارد، چه ارزی از ســوی دولت به 
رســمیت شناخته می شود، کدام صرافی مجوزهای الزم را برای این امر دریافت 
کرده و تا چه ســقفی امکان فعالیت در این حوزه وجود دارد. مشکل دیگر این 
است که هنوز بسیاری از کشــورها و شرکت های خارجی استفاده از این روش 
را به رســمیت نشناخته اند، از این رو ما باید در برنامه ریزی خود نحوه تعامل با 
شــرکت های خارجی را نیز لحاظ کنیم.وی خاطرنشان کرد: در صورتی که این 
مقدمات فراهم شــود، قطعا رمزارزها می توانند تاثیرات مثبت مهمی در تجارت 
ما داشته باشند. در سال های گذشته صادرکنندگان از هر روشی که توانسته اند 
ارز خود را به کشــور بازگردانده اند و از این رو چه در واردات و چه در صادرات 
اســتفاده از ظرفیت این ارزها می تواند به تسهیل تجارت کمکی جدی کند.به 
گزارش ایسنا، روز گذشته رئیس سازمان توسعه تجارت اعالم کرد که نخستین 
ثبت سفارش واردات با استفاده از رمزارزها نهایی شده است.این ثبت سفارش با 

مبلغ ۱۰ میلیون دالر انجام شده است.

عضو اتاق بازرگانی تهران پاسخ داد

رمزارزهاباتجارتایرانچهمیکنند؟
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 دموکراتها پاک عقلشان را از دست داده اند
خدا به آخر و عاقبت علم اقتصاد رحم کند 

یــک متخصص اقتصاد گفت: خدا به آخر و عاقبــت علم اقتصاد رحم کند. 
آمریکا که ظاهرا در سیاســت گذاری و پیروی از علم اقتصاد برای سیاست 
گذاری نســبتا عاقالنه تر رفتار می کرد، دارد عاقالنــه رفتار کردن خود را از 
دست می دهد.به گزارش اقتصادآنالین، تیمور رحمانی در صفحه اینستاگرام 
خود نوشت: »خدا به آخر و عاقبت علم اقتصاد رحم کند. آمریکا که ظاهرا در 
سیاست گذاری و پیروی از علم اقتصاد برای سیاست گذاری نسبتا عاقالنه تر 
رفتار می کرد، دارد عاقالنه رفتار کردن خود را از دست می دهد. اخیرا قانونی 
تحت عنوان »قانون کاهش تورم« در آمریکا به تصویب رســید. گرچه آنچه 
که تحت این قانون قرار است انجام شود خیلی با این عنوان سنخیت ندارد. 
یکی نیست بپرســد اگر در فقدان این قانون حدود ۴۰ سال در آمریکا تورم 
بســیار پایین بوده است، چه چیزی عامل این تورم پایین بوده است که حاال 
سراغ چیز دیگری رفته اید. این دموکراتها پاک عقلشان را از دست داده اند و 
نمی فهمند اگر در آمریکا قانونی تحت عنوان قانون کاهش تورم تصویب شود. 
در کشورهای جهان سومی که تورم باال دارند احتماال به سنگربندی خیابانها 

برای کنترل تورم روی می آورند.«

سقوط طال در بحبوحه اعالم تورم آمریکا
قیمت طال امروز چهارشنبه برای رشد خود با مشکل مواجه شد، زیرا سرمایه گذاران از 
انجام شــرط بندی های بزرگ در آستانه انتشار آمارهای تورمی ایاالت متحده که انتظار 
می رود بر سرعت افزایش نرخ فدرال رزرو تأثیر بگذارد، اجتناب کردند.به گزارش ایسنا، 
بهای هر اونس طال در ساعت ۶ و ۵۵ دقیقه صبح با ۰.۴ درصد افزایش به ۱۷۹۴ دالر و 
۳۰ سنت رسید و قیمت طال در بازار معامالت آتی آمریکا نیز با ۰.۰۲ درصد افزایش به 
۱۷۹۵ دالر و ۳۰ سنت رسید.تحلیلگران در نظرسنجی رویترز انتظار دارند تورم ساالنه 
ایاالت متحــده از ۹.۱ درصد در ژوئن به ۸.۷ درصد در ماه جوالی کاهش یابد و انتظار 
می رود تورم اصلی ماهانه ۰.۵ درصد باشد.فدرال رزرو در ماه ژوئن و جوالی هر کدام ۷۵ 
واحد نرخ بهره را افزایش داد تا تورم فزاینده را مهار کند. اگر چه طال به عنوان پوششی 
در برابر تورم تلقی می شــود، اما نرخ های بهره باالتر ایاالت متحده جذابیت شمش های 
غیر بازده را کاهش می دهد.شاخص دالر در برابر رقبای خود ثابت ماند و باعث شد طال 
برای دیگر دارندگان ارز جذابیت کمتری داشــته باشد. بازدهی اوراق بهادار خزانه داری 
۱۰ ســاله ایاالت متحده به ۲.۷۸ درصد افزایش یافت و هزینه فرصت نگهداری طالی 
بدون بهره را افزایش داد.در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۰.۱ درصد 
کاهش به ۲۰.۴۸ دالر در هر اونس رسید، پالتین در ۹۳۳ دالر و ۵۹ سنت ثابت بود و 

پاالدیوم بدون تغییر در ۲۲۱۵ دالر و ۲۹ سنت بود.

گزیده خبر

مدیرعامل بانک صادرات ایران در بازدید از برخی شعب استان قم مطرح کرد:
برنامه های راهبردی بانک صادرات ایران 

برای ارتقای سهم از بازار
 مدیرعامل بانک صادرات ایران در جریان بازدید از برخی شــعب اســتان قم بر 
اســتفاده از ظرفیت هــای بانک برای بهبــود ترکیب منابــع و مصارف، اصالح 
ســاختارهای مالی، توسعه بانکداری الکترونیک و وصول مطالبات تاکید کرد.به 
گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، سید ضیاء ایمانی در بازدیدی سرزده 
از چهار شــعبه بانک صادرات استان قم  ضمن بررسی عملکرد و خدمت رسانی 
شــعب بر استفاده از ظرفیت های شعب ادغامی، توجه به  بانکداری الکترونیک، 
پیش بینی نیازهای مشتریان، تغییر ترکیب منابع، مصارف بهینه و ارائه تسهیالت 
با ریســک کمتر و وصول مطالبات تاکید کرد و افــزود: تقویت بخش کنترل، 
نظارت و بازرســی از شعب باید جدیت بیشــتری در دستورکار قرار دارد. وی با 
بیان اینکه برنامه ریزی دقیقی برای افزایش سهم از بازار بانک صورت گرفته، به 
تشریح وضعیت شبکه بانکی درباره منابع، سهم بازار، ترکیب منابع ارزی و ریالی 
و تبیین جایگاه بانک صادرات ایران پرداخت و برنامه ها و محصوالت جدید بانک 
را تشــریح کرد. ایمانی در این بازدید با بررسی عملکرد شعب نسبت به رعایت 
منابع و مصارف و کاهش هزینه های غیرضروری و افزایش رضایتمندی مشتریان 

تأکید کر.

محورهای همکاری بانک توسعه تعاون و 
معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت 
محمد شــیخ حسینی سرپرســت بانک توســعه تعاون در دیدار با معاون رفاه 
اجتماعــی وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشــت: این بانک به رغم 
محدودیت ها موضوع بانکداری الکترونیک و بانکداری دیجیتال را در اولویت قرار 
داده است و تقویت زیرساخت ها برای ارائه و تداوم خدمات بهینه به مشتریان به 
عنوان یکی از اصول مطرح است.سرپرست بانک توسعه تعاون به همراه ابوحمزه 
معــاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعــی به بازدید از امکانات 
و تجهیزات فناوری بانک نیــز پرداختند.داریوش ابوحمزه معاون رفاه اجتماعی 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی گفت: بانک از قابلیت ها و اســتعدادهای 
مناسبی در حوزه بانکداری الکترونیک برخوردار است و تجربه عاملیت طرحهای 
ملی نیز بر توانمندی بانک در حوزه های عملیاتی افزوده اســت.ایرج شیخ زاده 
معاون مدیرعامل در امور برنامه ریزی و فناوری اطالعات گفت: پروژه و همکاری 
مشترک میان بانک و معاونت رفاه اجتماعی وزارتخانه در حال هماهنگی است و 
به صورت پایلوت نیز برخی مناطق جغرافیایی در کشور در نظر گرفته شده است 

و توسعه همکاری ها و هم افزایی مد نظر طرفین بوده است.

 حمید یادروج مدیرکل روابط عمومی 
بانک ملت شد

با صدور حکمی از ســوی مدیرعامل بانک ملت، حمید یادروج ســکان هدایت 
اداره کل روابط عمومی این بانک را در دســت گرفت.به گزارش روابط عمومی 
بانک ملت، در مراسمی که با حضور مدیرعامل، اعضای هیات عامل و همچنین 
مهدی محمدی رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت امور اقتصادی 
و دارایی برگزار شــد، حمید یادروج به عنوان مشاور مدیرعامل و  رئیس جدید 
اداره کل روابط عمومی بانک ملت معرفی و از زحمات علی اکبر صابریان در طول 
تصدی مدیریت امور اداره کل دفتر مدیریت و روابط عمومی، تجلیل شــد.رضا 
دولت آبادی در مراسم معارفه و تجلیل مدیران جدید و پیشین اداره کل روابط 
عمومی بانک ملت با قدردانی از صابریان، صبوری، دانایی و حرفه ای گری را از 
ویژگــی های وی خواند و اظهار امیدواری کرد که با انتصاب مدیر جدید، روابط 
عمومی این بانک بهتر از گذشته در عرصه های مختلف درخشش داشته باشد.
وی از حمید یادروج نیز به عنوان یکی از جوانان فعال و پرانرژی در عرصه رسانه 
نام برد و تاکید کرد: بی تردید با تدابیر و سیاســت های مدیر جدید و همکاری 
و همیاری تمامی کارکنان روابط عمومی، نام بانک ملت بیش از پیش در حوزه 

های مختلف مطرح خواهد شد..

آغاز همکاری بانک کارآفرین و دانشگاه تهران
تفاهم نامه همکاری بین بانک کارآفرین و دانشــگاه تهــران با هدف »ترویج 
فرهنگ کارآفرینی« و با محوریت شــرکت عصر امین کارآفرین و دانشــکده 
تجارت و مالیه منعقد شــد.به گزارش روابط عمومــی بانک کارآفرین؛ طی 
نشســتی با حضور دکتر احمد بهاروندی مدیرعامل بانــک کارآفرین، دکتر 
مقیمی رئیس دانشگاه تهران و جمعی از مدیران ارشد دانشگاه تهران و بانک 
کارآفرین، تفاهم نامه همکاری با موضوع توسعه همکاری های علمی و تخصصی 
حوزه کارآفرینی و با محوریت شرکت عصر امین کارآفرین و دانشکده تجارت و 
مالیه دانشگاه تهران امضاء شد.دکتر بهاروندی در مراسم امضاء این تفاهم نامه 
با تقدیر از دانشــگاه تهران به جهت تالش برای پیوند میان صنعت و دانشگاه 
گفت: نگاهی گذارا بر برنامه ریزی های مختلف اقتصادی در ایران از سالهای 
دور تا کنون نشان می دهد که متاسفانه به آنچه که می خواستیم نرسیدیم و 
تا رسیدن به جایگاه مطلوب نیز فاصله داریم.بهاروندی با تاکید بر لزوم تغییر 
نگاه حکمرانی در اقتصاد، تصریح کرد: به دلیل شــرایط فعلی اقتصاد ایران و 
عدم دســت یابی به اهداف و جایگاه های تعیین شده در برنامه های مختلف، 
نیاز به ایجاد نگاه و رویکردی بنیادی، راهبردی و اســتراتژیک در دانشگاه ها 
داریم تا بتوانیم در مسیر کاربردی شدن تئوری های اقتصادی و پیاده سازی 

آنها در فضاهای کسب و کاری گام برداریم.

بازدید مدیر عامل پست بانک ایران از شعبه 
سردشت و باجه های بانکی بیوران سفلی و 

زوران استان آذربایجان غربی
دکتر بهزاد شــیری مدیر عامل پست بانک ایران روز شــنبه ۱۵ مرداد ماه 
جاری از شعبه سردشــت و باجه های بانکی بیوران سفلی و زوران مدیریت 
شعب استان آذربایجان غربی بازید کرد.به گزارش روابط عمومی پست بانک 
ایران ، دکتر شــیری در بازدید از شعبه سردشت ، ضمن گفتگو با رییس و 
کارکنان شعبه، به بررسی نحوه و فرایند  ارائه خدمات به مشتریان ، برخی از 
پرونده های تسهیالتی و مشکالت شعبه پرداخت.در ادامه مدیر عامل پست 
بانک ایران از باجه های بانکی روســتایی بیوران ســفلی  و زوران در منطقه 
صفر مرزی ایران با اقلیم کردستان عراق نیز بازدید و ضمن بررسی وضعیت 
خدمات دهی باجه های مذکور، از عملکرد آنها تقدیر کرد.دکتر شــیری در 
این بازدید با ارتباط نزدیک و چهره به چهره با مشتریان باجه ها ، از کیفیت 

خدمات ارائه شده به آنها جویا شد .

چه خبر از وام مسکن روستایی؟
آخرین خبر از تســهیالت ۲۰۰ میلیون تومانی مســکن روستایی حاکی از آن 
است که سازمان برنامه و بودجه هنوز ضمانت نامه مابه التفاوت نرخ سود را ارایه 
نکرده اما به نظر نمی رسد مشــکلی در این زمینه وجود داشته باشد.به گزارش 
ایسنا، در پی دســتور رییس جمهور مبنی بر پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی 
ساخت مسکن روستایی با نرخ سود ۵ درصد و موافقت سازمان برنامه و بودجه 
با این تســهیالت در روز ۵ مردادماه ۱۴۰۱بنیاد مسکن در حال تشکیل پرونده 
متقاضیان اســت اما معرفی به بانک، منوط به ارایه ضمانت نامه سازمان برنامه و 
بودجه اســت که هنوز محقق نشــده است.سیدرضا حمیدیـ  مدیرکل مسکن 
روســتایی بنیاد مســکن درخصوص آخرین وضعیت تسهیالت ساخت مسکن 
روستایی به ایســنا گفت: دستورالعمل وام ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن 
روستایی تهیه شده، تشکیل پرونده ها و ثبت در سامانه هم توسط بنیاد مسکن در 
حال انجام است ولی برای معرفی متقاضیان به بانک منتظر تضمین نامه سازمان 
برنامه و بودجه هستیم. فعال تضمین نامه ارایه نشده است.بنابراین گزارش برای 
اینکه وام ۲۰۰ میلیون تومانی ســاخت مسکن روستایی شکل اجرایی به خود 
بگیرد باید ســازمان برنامه و بودجه مابه التفاوت ۱۳ درصدی بین نرخ ســود ۵ 
درصد تــا ۱۸ درصد را که دولت بر عهده گرفتــه تضمین کند. طبق برآوردها 
ایــن مبلغ حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان اســت.از جمله منابعی که برای تامین 
یارانه تسهیالت مسکن روستایی در نظر گرفته شده صندوق ملی مسکن است .

بانک جهانی:
 هفت کشور از جمله افغانستان با بحران های 

مواد غذایی و بدهی روبه رو هستند
تهران- ایرنا- بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود اعالم کرد که هفت کشور 
جهان از جمله افغانســتان با بحران های مواد غذایی و بدهی روبه رو هستند.به 
گزارش ایرنــا از طلوع نیوز، بانک جهانی گزارش می دهد که این این بحران ها، 
اثرهای ویرانگری در ســطح جهانی خواهند گذاشت و یگانه راه حل این بحران 
واردات مواد خوراکی به این کشــورها است.در گزارش بانک جهانی، افغانستان، 
اریتره، موریتانی، ســومالی، ســودان، تاجیکســتان و یمن به ترتیب فقیرترین 

کشورها اعالم شده اند که با بحران خوراک و بدهی روبه رو هستند. 

حضور بیمه تعاون در بیست و دومین 
نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

بیمه تعاون در بیســت و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران 
که در محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی برگزار می شــود، همراه با طرح 
هــای ویژه بیمه ای، میزبان حاضرین خواهد بود.به گزارش روابط عمومی بیمه 
تعاون، بیســت و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران از ۲۱ تا 
۲۴ مردادماه و از ســاعت ۸ صبح الی ۱۵ عصر در محل دائمی نمایشــگاه های 
بین المللی تهران و با هدف ایجاد سیاســت های اقتصادی در صنعت ساخت و 
ساز، تامین نیازمندی های مخاطبان و مشتریان، تامین درخواست های شارکت 
کنندگان، تالش برای رونق بخشی به صنعت ساختمان و خارج کردن آن از رکود 
فعلی، معرفی  آخرین دســتاوردها و تکنولوژی ها در صنعت ساختمان و صنایع 
وابســته به آن، ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای عالقه مندان و فعاالن در 
این زمینه، ایجاد فرصت های تعاملی داخلی و خارجی و همچنین بوجود آوردن 
فضای رقابتی مطلوب، استفاده از تبلیغات هدفمند به جهت جذب فرصت های 
شغلی مناسب و برنامه ریزی برای استفاده حداکثری از نمایشگاه برگزار خواهد 
شد.شایان ذکر است که در این نمایشگاه، کارشناسان و نمایندگان شرکت بیمه 
تعاون برای ارائه مشاوره بیمه ای و نیز صدور بیمه نامه، در غرفه ۴۴۱۰۴ سالن 
۴۴A میزبان حاضرین و عالقه مندان خواهد بود.همچنین طرح های ویژه بیمه 
ای نیز، برای بازه زمانی برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، در رشته 
های گوناگون در نظر گرفته شده است که عالقه مندان با حضور در غرفه بیمه 

تعاون می توانند از آن اطالع یافته و نسبت به تهیه آن اقدام کنند.

رییس بانک مرکزی در حاشیه جلسه دولت:

دارندگان مجوز استخراج رمز ارز برای واردات اقدام کنند
رییس کل بانک مرکزی گفت: کسانی که مجوز قانونی استخراج 
رمز ارز دارند، می توانند رمز ارز اســتخراجی خود را برای واردات 
ارایه کنند.به گزارش ایســنا، علی صالح آبادی رییس کل بانک 
مرکزی در جمع خبرنگاران در حاشــیه نشســت هیات دولت 
درباره تاخیرها در واریز وام ازدواج اظهار کرد: از زمانی که مدارک 
فرد تکمیل باشد حداکثر ظرف ده روز کاری باید وام به حساب 
فرد واریز شــود و اگر بانکی ایــن کار را نمی کند، حتما تخلف 
کرده اســت و باید به هیات انتظامی بانک مرکزی معرفی شود 
و خواهش دارم در مواردی که تخطی مشــاهده می شود مردم 
به ســامانه های ارتباطی بانک مرکزی اعالم کنند.وی در پاسخ 
به این که در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار موضوع نرخ سود 
بین بانکی را مطرح کردید، بحث نرخ ســود ســپرده بانکی چه 
شــد؟ گفت: درباره ســپرده های بانکی هنوز جمع بندی خاصی 
اتفاق نیفتاده است و هر وقت بررسی شود اطالع رسانی می شود.

رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در کشورهای مختلف 
وقتی تورم جهانی اتفاق افتاد نرخ سود بانکی را اصالح کردند و 
در کنترل تورم جهانی موثر هم بود. کشــورهای اروپایی، آمریکا 

و حتی روسیه نرخ سودشــان را اصالح کردند. ما هم باید اینها 
را بررســی کنیم و در دست بررســی هم داریم.وی درباره ثبت 
سفارش خارجی و تجارت خارجی با استفاده از رمز ارزها گفت: 
موضوع ثبت ســفارش با استفاده از رمز ارزها اواخر سال گذشته 
بین بانک مرکزی و وزارت صمت تفاهم شد و داراندگان رمز ارز 
که استخراج را قانونی انجام دهند، می توانند رمز ارز استخراجی 
خود را برای واردات ارایه کنند. رویه  این کار بین بانک مرکزی و 
وزارت صمت تفاهم شده است و االن در مرحله اجرا قرار دارد.وی 
افزود: خوشبختانه از زمانی که نماد روبل و ریال در بازار توافقی 
تعریف شــد میانگین روزانه حدود دو میلیون روبل در این بازار 
معامله شده است. البته اول کار است و در آینده نزدیک افزایش 
می یابد. هنوز موضوع ارز اربعین به جمع بندی نهایی نرســیده 
است. االن روی دینار عراق داریم کار می کنیم. امیدواریم بتوانیم 
زیرساخت های آن را فراهم کنیم که امسال هم که هم وطنان به 
سفر اربعین مشرف می شوند، بتوانند از ارز دینار استفاده کنند. 
زیرســاخت های آن در حال تهیه اســت و به موقع خود اطالع 

رسانی می شود.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی 
گفت: بیــش از ۹۸ درصد کارتخوان ها 
در کشور پرونده مالیاتی دارند و حدود 
۲۸۰ هزار دســتگاه باقــی مانده هم 
طــی این هفته به این شــبکه متصل 
می شوند.به گزارش صداوسیما، مهران 
محرمیان در خصوص آخرین وضعیت 
کارتخوان هــا گفت: در حــال حاضر 
با اقداماتــی که بین بانــک مرکزی، 
شبکه پرداخت و سازمان امور مالیاتی 
اتفــاق افتاده بیــش از ۹۸.۵ درصد از 
کارتخوان ها و ابزارهــای پرداخت در 
کشــور پرونده مالیاتی دارند و تعداد 
کمــی حــدود ۲۸۰ هزارتا دســتگاه 
کارتخوان باقــی مانده که در طی این 
هفتــه به این شــبکه متصل خواهند 
شــد.وی ادامه داد: اگر پرونده مالیاتی 
شبکه های پرداخت، تا زمان داده شده 
تشکیل نشود مطابق رویه ای که ظرف 
چند ماه گذشــته پیگیری شده، قطع 

خواهد شــد.معاون فناوری های نوین 
بانک مرکــزی افزود: انجــام این کار، 
دشــوار بود البته با همــکاری خوب، 
شــبکه پرداخت و مردمی که پرونده 
مالیاتی تشــکیل دادند و کارتخوان ها 
را به پرونده متصل کردند خوشبختانه 

کار به انتها رســیده و بــزودی بحث 
انتهای اجرایی شدن ماده یازده قانون 
پایانه هــای فروشــگاهی را خواهیــم 
داشــت.معاون فناوری های نوین بانک 
مرکزی همچنیــن در خصوص بحث 
حساب های شــخصی و تجاری عنوان 

کرد: در این حوزه تالش کردیم کار به 
نحوی انجام شود که حداقل تغییرات را 
از سمت مردم داشته باشیم یعنی مردم 
کار خاصی بــرای این موضوع متقبل 
نشــوند بنابراین حساب های اشخاص 
حقوقی، حســاب پشــت کارتخوان ها 
و حســاب افرادی که خــود به عنوان 
حساب تجاری امور ســازمان مالیاتی 
اعالم کردند، همگی به صورت خودکار 
بین دو سازمان رد و بدل خواهد شد و 
به عنوان حساب تجاری ثبت می شوند 
و اطالعات آن ها به ســازمان مالیاتی 
داده خواهد شــد.وی افزود: یک سری 
حســاب هایی که رفتار تجاری دارند، 
ولی به عنوان حســاب شخصی ثبت 
شده اند، شناسایی شده و مطابق قانون 
برنامه و بودجه و مصوبه شورای پول و 
اعتبار به سازمان امور مالیاتی به صورت 
دوره ای اعالم شده و در این سازمان در 

دست بررسی است.

صاحبان کارتخوان هایی که 
پرونده مالیاتی ندارند بخوانند

رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه ضمن تشریح آخرین وضعیت تزریق منابع از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه بر این موضوع تاکید کرد که یک ریال از منابع صندوق تثبیت از بازار سهام 
خارج نشده است.امیرمهدی صبائی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه صندوق توسعه ملی تا کنون ۶۰۰۰ میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کرده است، اظهار کرد: آخرین واریزی در روز شنبه ۱۵ مرداد 
و به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان بود که با احتساب این مبلغ میزان واریزی های صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه به ۶۰۰۰ میلیارد تومان رسید.وی به این سوال که چه میزان از واریزی صندوق توسعه 
ملی صرف معامله در بازار سرمایه و خرید سهم شده است، پاسخ داد: نمیتوان جزئیات معامالت روزانه را اعالم کرد. اما این معامالت بر اساس ضوابطی صورت می گیرد. تاکنون ۵۰۰۰ میلیارد تومان در قالب خالص خرید 

سهام وارد بازار شده است. عالوه بر این سایر منابعی که از طریق منابع داخلی سازمان بورس در اختیار صندوق تثبیت قرار گرفته، تا امروز به صورت خالص صرف خرید سهام شده است.رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه در ادامه درمورد سود 
حدود ۸۰۰ میلیارد تومانی این صندوق طی دو سال قبل توضیح داد: صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به سال ۱۴۰۰ صندوق افشا شده و از طریق سامانه کدال و تارنمای صندوق تثبیت قابل دسترسی است. بر این اساس بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان 
مجموع سود خالص سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بوده است.صبائی ادامه داد: طبق قرارداد و مصوبه هیات امنا، تنها خروجی از صندوق تثبیت، هزینه مالی ۱۱ درصدی بوده که این صندوق به صندوق توسعه ملی پرداخت کرده است. به عبارت دیگر تا کنون 
یک ریال از صندوق تثبیت از بازار سرمایه خارج نشده است. اگر این صندوق سودی دریافت کرده است منابع حاصله یا مجددا صرف خرید سهام  شده یا برای خرید سهام در زمان مناسب نگهداری شده است.وی درمورد جزئیات واریز منابع از صندوق 
توسعه ملی به صندوق تثبیت نیز توضیح داد: طبق مفاد قرارداد واریز باید ماهیانه و به مبلغ ۶۵۰ میلیارد تومان باشد اما این پرداخت توسط صندوق توسعه ملی متناسب با وضعیت نقدینگی منعطف تر صورت میگیرد. تا کنون مبلغ در یک تاریخ مشخص 

از ماه پرداخت نشده است.رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه به این سوال که چقدر از منابعی که باید توسط صندوق توسعه ملی واریز شود باقی مانده است، پاسخ داد: تقریبا حدود ۶۵۰۰ میلیارد تومان دیگر باید تا پایان سال پرداخت شود.

یک ریال هم خارج نشد

۶۰۰۰ میلیارد تومان به بورس واریز شد

 بانــک پاســارگاد در نهمین جشــنواره برنــد محبوب 
مصرف کنندگان، ضمن کسب موفقیت در تمام بخش های 
نظرســنجی، رتبه نخســت بانک محبــوب را در گروه 
»خدمات بانکــداری حضوری« از آن خود کرد.به گزارش 
راحله شــهرابی مدیر امور حوزه راهبری و روابط عمومی 
بانک پاسارگاد، این بانک با اتکا بر فرهنگ غنی پاسارگادی 
و توجه مستمر بر شناسایی و رفع نیاز مشتریان نظام بانکی 
و با تکیه بر دانش جوانان کشــورمان، همواره در راستای 
کمک به توسعه کشــور در بخش های مختلف اقتصادی، 
تولیدی، آموزشی و... اقدامات ارزنده ای را انجام داده است. 
بانک پاســارگاد با گذر از شعار »حق با مشتری است« و 
عینیت بخشــیدن به باور »مشــتری ذات بانک اســت« 
توانسته در ارائه خدمات گسترده بانکی موفق عمل کند و 

رضایت و احترام به مشتریان را همواره سرلوحه کار خود 
قرار دهد. کسب رتبه نخست« خدمات بانکی حضوری« 
به انتخاب مردم عزیز کشورمان و مخاطبین محترم نظام 
بانکی، نشان از اعتماد و رضایت قلبی مشتریان از خدمات 
این بانک دارد.جشــنواره برنــد محبوب مصرف کنندگان 

که هرساله توســط انجمن حمایت از مصرف کنندگان به 
صورت نظرسنجی عمومی برگزار می گردد، در سال جاری 
نیز طبق روال هشــت سال گذشته، انتخاب برند محبوب 
را به عهده مخاطبان و استفاده کنندگان کاالها و خدمات 
گذاشت و بدین ترتیب، مصرف کنندگان بر اساس تجربه 
دریافت خدمات و اســتفاده از محصوالت نسبت به درج 
نظرات خود در مورد نام های تجاری اقدام کردند.در مراسم 
اختتامیه این جشــنواره که در تاریخ ۱۱اَمرداد۱۴۰۱ در 
محل ســالن همایش های صداوسیما برگزار گردید، بانک 
پاسارگاد ضمن کسب رتبه اول در گروه های همراه بانک، 
بانکداری اینترنتی و اپلیکیشن های پرداخت )پی پاد(، در 
بخش »خدمات بانکداری حضوری« نیز موفق به کســب 

جایگاه محبوب ترین نام تجاری گردید.

کسب رتبه نخست در »خدمات بانکی حضوری« مایه افتخار ماست
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گزیده خبر

پیشتازی راست افراطی پیش از انتخابات 
پارلمانی ایتالیا

تهران- ایرنا- نتایح تازه ترین نظرســنجی  در ایتالیا در فاصله ۶ هفته تا برگزاری 
انتخابات پارلمانی، از پیشتازی راست افراطی با کسب ۴۵ درصد آرا حکایت دارد.
به گزارش روز چهارشــنبه ایرنا استعفای ماریو دراگی نخست وزیر ایتالیا در پی 
اختالف های داخلی در ترکیب احزاب دولت وحدت ملی این کشور، نگرانی از به 
قدرت رسیدن احزاب تندروی دست راستی را ایجاد کرده بود. حال نظرسنجی 
که نتیجه آن )سه شنبه( منتشر شد این نگرانی ها را تایید می کند.رادیو فرانسه 
در گزارشــی با توجه به این نظرســنجی از احتمال قدرت گرفتن حزب راست 
افراطی در ایتالیا در انتخابات پیش رو نوشت و خبر داد که احزاب چپ و میانه 
موفق به تشکیل ائتالف نشده اند.انریکو لتا، رهبر حزب چپ ایتالیا هنوز نتوانسته 
اســت یک ائتالف تشکیالتی را گرد هم آورد که بتوانند در مقابل راست افراطی 
بایستند. با این حال، بدون ائتالف هم  پیروزی ناممکن به نظر می رسد.در مقابل 
او، ائتالف مستحکم و غالب راست ها ایجاد شده است که بر پایه نظرسنجی ها ۴۵ 
تا ۴۶ درصد آرا را به خود اختصاص می دهند. این ائتالف، حزب برادران ایتالیا، 
وارث جنبش فاشیستی ایتالیا و اولین حزب و پس از آن اتحادیه ماتئو سالوینی و 
در نهایت حزب سیلویو برلوسکونی را شامل می شود. این احزاب برای دستیابی 
به این ائتالف، اختالف نظرها را به ویژه در مورد اروپا، کنار گذاشــته اند.به گفته 
یک مؤسســه تحقیقاتی )SWG(، میزان محبوبیت رهبر جنبش ۵ ستاره جوزپه 
کونتــه و اعتمــاد رای دهندگان به وی در حال کاهش اســت و در حال حاضر 
جورجیا ملونی، رهبر حزب برادران ایتالیا بیش از ســایر چهره های سیاســی از 

محبوبیت برخوردار است.

اف بی آی تلفن همراه یکی از حامیان ترامپ 
در کنگره را مصادره کرد

تهران- ایرنا- اداره تحقیقــات فدرال )اف بی آی( تلفن 
همراه یکی از حامیــان دونالد ترامپ رییس جمهوری 
ســابق آمریکا را در ارتباط با موضــوع تحقیق کنگره 
درباره حوادث ۶ ژانویه ۲۰۲۱ )۱۷ دی ۱۳۹۹( مصادره 
کرد.به گزارش چهارشنبه ایرنا از روزنامه نیویورک تایمز، 

اســکات پری نماینده جمهوریخواه کنگره آمریکا در بیانیه ای اعالم کرد که سه 
مامور اف بی آی هنگام سفر با خانواده اش، تلفن همراه وی را مصادره کردند. این 
مساله نشانه دیگری از باال گرفتن تب تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا درباره 
حمله ۶ ژانویه ۲۰۲۱ به کنگره آمریکا است.این نماینده ایالت پنسیلوانیا بدون 
ذکر علت توقیف تلفن همراه خود توســط اف بــی آی، این اقدام را توهین آمیز 
دانست. پری به عنوان حامی رییس جمهوری سابق آمریکا، در تحقیقات حادثه 
حمله به کنگره توسط حامیان ترامپ مورد پرسش و پاسخ قرار گرفته است. پری 
در این بیانیه اشاره کرد که ماموران اف بی آی اجازه صحبت کردن او را با وکیلش 
ندادند. وی گفت: آنها هیچ تالشی برای تماس با وکیل من انجام ندادند.او گفت: 
تلفن من حاوی اطالعاتی درباره فعالیت های سیاسی و قانونگذاری، و گفتگوهای 
شخصی/خصوصی با همسر، خانواده و دوستانم است. هیچ کدام از اینها به دولت 
مربوط نمی شــود.این نماینده جمهوریخواه که به انتشار گسترده اظهارات غلط 
ترامپ درباره تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا کمک می کرد، 
چند هفته پیش از حمله به کنگره در ســال ۲۰۲۱ با کاخ سفید در ارتباط بود.
در جریان جلسه استماع کنگره در ماه ژوئن، قانونگذاران شهادت دادند که پری 
از ترامپ درخواست عفو کرده اما وی این مساله را رد می کند. پری پذیرفته که 
ترامپ را به جفری باســرت کالرک وکیل سابق وزارت دادگستری معرفی کرده 
است. کالرک از جفری روزن کفیل دادستان کل آن زمان می خواست که نامه 
ای به ایالت جورجیا بفرستد و ادعا کند که وزارتخانه متوجه تقلب در رای گیری 
شده است. زمانی که این کار شکست خورد، کالرک به دنبال این بود که ترامپ 
او را به عنوان کفیل دادســتان کل منصوب کند.در مــاه ژوئن، ماموران فدرال 
دستگاه های الکترونیکی کالرک را از خانه وی در ویرجینیا مصادره کردند.اخیرا 
مامــوران اداره تحقیقات فدرال به خانه ترامپ در پالم بیچ فلوریدا یورش برده و 
محل را جستجو کردند. گفته می شود اف بی آی به دنبال جعبه های حاوی اسناد 
و مدارک کاخ سفید است که به اقامتگاه ترامپ انتقال یافته و در بین آنها اسناد 
طبقه بندی شــده هم وجود دارد. به گزارش برخی رسانه های آمریکایی ترامپ 
پیش از یورش اف بی آی قصد از بین بردن برخی از یادداشــت های دست نویس 

خود را داشته است.

درخواست روسیه برای نشست شورای امنیت درباره زاپروژیا
مسکو:آماده همکاری با آژانس انرژی اتمی 

هستیم
منابع دیپلمات از درخواســت روسیه برای تشکیل 
جلسه شورای امنیت ســازمان ملل درباره حمالت 
اوکرایــن به نیــروگاه اتمی زاپروژیا خبــر دادند.به 
گزارش ایســنا، به نقل از نووســتی، یک منبع در 
نمایندگی روســیه در ســازمان ملل گفت: با توجه 

به حمالت اوکراین به نیروگاه اتمی زاپروژیا و پیامدهای فاجعه بار احتمالی 
آن، روســیه درخواست تشکیل جلسه شــورای امنیت سازمان ملل در ۱۱ 
اوت را مطرح کرده اســت.یک منبع دیگر در شــورای امنیت سازمان ملل 
نیز به نووســتی گفت که روسیه مایل است رافائل گروسی، مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی، گزارشــی را پیش از نشست ارائه کند.سازمان ملل 
پیشــتر اعالم کرده بود در حال تالش برای سازماندهی بازدید کارشناسان 
آژانس بین المللی انرژی اتمی از این نیروگاه برای بررسی وضعیت آنجا است.

همزمان وزارت خارجه روسیه تاکید کرد که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان 
ملل باید اطمینان حاصل کند که آژانس بین المللی انرژی اتمی از نیروگاه 
هسته ای زاپروژیا بازدید خواهد کرد.ایگور ویشنویتسکی، معاون وزیر خارجه 
روسیه گفت: اکنون خیلی چیزها به دبیرخانه سازمان ملل و شخص آنتونیو 
گوترش، دبیرکل ســازمان ملل بســتگی دارد، او باید در کنار سایر موارد، 
مطمئن شود که این بازدید انجام می شود. ما از هر طریق ممکن به او کمک 
خواهیم کرد.وی خاطرنشان کرد: روسیه آماده همکاری نزدیک با آژانس بین 
المللی انرژی اتمی و بازدید ماموران این آژانس از نیروگاه هســته ای است.

او ادامه داد: در یک مقطع آماده پذیرش بازرســان بودیم و همه چیز انجام 
شد، اما اداره امور امنیتی دبیرخانه سازمان ملل اجازه نداد و آژانس نمی تواند 
برخالف توصیه های این اداره عمل کند. لذا این بازدید انجام نشــد، اما همه 
مقدمات و خدمات لجســتیکی آماده شــد. این برای همه، از جمله رافائل 
گروســی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، شگفت انگیز بود.زاپروژیا 
بزرگترین نیروگاه هسته ای فعال در اروپا که در دوران شوروری ساخته شده، 
در کرانه روخانه »دنیپر« در جنوب غربی شــهر زاپروژیا واقع شده است.این 
نیروگاه برای نیروهای اوکراین و روسیه از اهمیت استراتژیک باالیی برخوردار 

بوده و کنترل آن از آغاز جنگ تا کنون مورد مناقشه بوده است.

پلوسی: 
 سفر به تایوان ارزشش

 را داشت
نانســی پلوســی طی مصاحبه ای با تلویزیون ان بی سی 
ضمن دفاع از ســفرش به تایوان تاکید کرد که این سفر 
»قطعا ارزش« داشت و ایاالت متحده نمی تواند به دولت 
چین اجازه دهد تا این جزیره را »منزوی« کند.به گزارش 
ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، نانسی پلوسی، رئیس 
مجلس نمایندگان آمریکا روز سه شنبه در این مصاحبه 
خاطرنشان کرد که »دولت چین تعیین نمی کند که چه 
کســی به تایوان برود.«اما در عین حال نانســی پلوسی 
گفت که آمریکا از سیاست »چین واحد« حمایت می کند 
و سفر او به تایوان تالشی برای تغییر این سیاست نبوده 
اســت.وی افزود تمام چیزی که او می خواســت این بود 
که به چین نشــان دهد ایاالت متحده از تایوان حمایت 
می کنــد. به گفته وی، هیئت آمریکایی برای تغییر اصل 
»چین واحد« به تایوان ســفر نکــرد؛ »اصلی که آمریکا 
همچنان به آن پایبند است.«پلوسی افزود که او به تایوان 
رفت تا وضعیت کنونی این جزیره را بسنجد و هیچ چیز 

»بی ثبات کننده ای« درخصوص این سفر وجود نداشت.

ورشو: همه توپ ها را به سمت اتحادیه اروپا نشانه 
می گیریم

رهبر حزب حاکم لهستان در واکنش به فشارهای بروکسل تهدید کرد همه توپ های زرادخانه خود را 
به سمت اتحادیه اروپا می گیرد.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، تداوم فشار اتحادیه اروپا 
به لهستان برای الویت قرار دادن قوانین این اتحادیه نسبت به قوانین ملی، خشم ورشو را برانگیخت.
به نوشته روزنامه »گاردین«، بروکسل تهدید کرده در صورتی که »لغزش لهستان از حاکمیت قانون« 
ادامه داشته باشد، بودجه مختص به این کشور برای بازسازی اقتصادی بعد از همه گیری ویروس کرونا 
را توقیف می کند.»کریشــتوف سوبولفسکی« رهبر حزب حاکم لهستان در مصاحبه ای در واکنش به 
تهدیدهای کمیسیون اروپا گفت: »اگر بخواهد ما را بیش از این تحت فشار قرار دهند چاره ای نداریم 
جز اینکه تمام توپ های زرادخانه خود را خارج کنیم و با »چشم در برابر چشم« پاسخ دهیم«.او درباره 
این تهدید توضیح داد، اگر این بودجه ۳۵ میلیارد یورویی آزاد نشــود، ورشــو دست به اقدام حقوقی 
علیه بروکســل زده، طرح های اتحادیه اروپا را وتو خواهد کرد و علیه »اورسوال فون در الین« رئیس 
کمیسیون اروپا اجماع ایجاد خواهد کرد.این مقام ارشد لهستانی در پاسخ به سوالی درباره خروج این 
کشور از اتحادیه اروپا گفت: »ورشو هیچ احتمال یا راه حلی را رد نمی کند« اما برنامه ای برای خروج از 
این اتحادیه وجود ندارد.لهستان می گوید تالش اتحادیه اروپا برای تحمیل قوانین این بلوک به ورشو، 
استقالل نظام قضایی این کشور را به خطر می اندازد.کمیسیون اروپا عالوه بر لهستان، مجارستان را 
نیــز تهدید کرده که در صورتی که قوانین ترجیحی اتحادیه اروپــا را اجرا نکند، قادر نخواهد بود از 
بودجه های این نهاد اســتفاده کند.از زمان شــروع جنگ در اوکراین، لهستان یکی از حامیان اصلی 
تحریم ها علیه روســیه بوده و بهش عمده انتقال تسلیحات کشورهای غربی به اوکراین نیز از طریق 

این کشور صورت می گیرد.

رسوایی شنود تلفنی مخالفین در یونان
تهران-ایرنا- رئیس جمهور یونان روز سه شنبه خواستار تحقیق گسترده درباره 
شنود تلفنی یکی از رهبران حزب اپوزیسیون توسط سرویس اطالعاتی این کشور 
شــد.به گزارش ایرنا به نقل از رویترز، کاترینا ساکالروپولو، رئیس جمهور یونان 
روز ســه شنبه خواستار تحقیق درباره شنود مکالمات تلفنی یک رهبر سیاسی 
توسط سرویس اطالعاتی )EYP( شد.این رسوایی هفته گذشته در بحبوحه نگرانی 
فزاینده اتحادیه اروپا در مورد استفاده از نرم افزارهای جاسوسی رخ داد و جنجالی 

سیاسی در داخل کشور یونان را ایجاد کرد.
ساکالروپولو در بیانیه ای گفت که حفاظت از حق حریم خصوصی شرط اساسی 
یک جامعه دموکراتیک و لیبرال اســت و احترام به دموکراسی فراتر از سیاست 
اســت.وی گفت: این امر مستلزم روشن شدن فوری و کامل پرونده شنود است.
نیکوس آندروالکیس، رهبر حزب سوسیالیســت پاسوک یونان و عضو پارلمان 
اروپا، روز جمعه گفت که متوجه شــده است که سرویس اطالعاتی به مکالمات 

او گوش کرده است.

زلنسکی: 
ما به کریمه بازخواهیم گشت

ولودیمیر زلنســکی طی یک پیام ویدئویی در تلگرام گفت که جنگ روسیه با 
اوکراین، با کریمه آغاز شــد و با این منطقه هم باید تمام شود.به گزارش ایسنا، 
به نقل از وب ســایت پولیتیکو، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین روز 
سه شنبه در یک پیام ویدئویی در تلگرامش عنوان داشت: »امروز، توجه زیادی به 
موضوع کریمه می شود. و از آنجایی که کریمه متعلق به اوکراین است، ما هرگز 
آن را از دست نخواهیم داد.«وی افزود: »جنگ روسیه علیه اوکراین و علیه تمام 
اروپای آزاد با مسئله کریمه شروع شد و با آزادی این منطقه هم باید تمام شود. 
امروز غیرممکن است که بگوییم این اتفاق چه زمانی رخ خواهد داد. اما ما دائما 
مسائلی را در راستای آزادی کریمه بررسی می کنیم. من می دانم که ما به کریمه 

اوکراینی بازخواهیم گشت.«

دولت ژاپن استعفا کرد
تهران- ایرنا - »فومیو کشیدا « نخست وزیر ژاپن روز )چهارشنبه( درپی کاهش 
محبوبیت دولت، کابینه و فهرســت اجرایی حزب خود را برای بدســت آوردن 
حمایت مردمی تغییر داد.به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از پایگاه خبری »کیودو«، 
»فومیو کشیدا« نخست وزیر ژاپن با توجه به کاهش محبوبیت دولتش به پاره ای 
اصالحات و تغییرات در اعضای کابینه و افراد اجرایی حزبش  تن داد و با درنظر 
گرفتن ترور »شــینزو آبه« نخست وزیر سابق هرگونه ارتباط دولت  با گروه های 
مذهبی را قطع کرد.نخست وزیر ژاپن ابراز امیدواری کرد تغییر نفرات که برخی از 
آنها از چهره های معروف بودند منجر به ایجاد دولتی باثبات برای درازمدت شود 
و دربرابر آنچه وی »بزرگترین چالش پس از دوران جنگ » نامیده از همه گیری 

ویروس کرونا تا جنگ اوکراین و افزایش تنش ها در تنگه تایوان مقاومت کند. 

سخنگوی بورل:

 هیچ موضوع قابل مذاکره ای در گفت و گوهای هسته ای با ایران نمانده است
سخنگوی هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا تأکید 
کرد که هیچ چیز قابل مذاکره ای در گفت وگوهای هســته ای 
با ایران به جای نمانده و نوبت به تصمیمات سیاســی رسیده 
اســت.به گزارش ایلنا، ســخنگوی هماهنگ کننده سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا تأکید کرد که هیچ چیز قابل مذاکره ای 
در مذاکرات هسته ای با ایران به جا نمانده و نوبت به تصمیمات 
سیاسی رسیده است.»پیتر استانو«، سخنگوی جوزپ بورل، 
هماهنگ کننده سیاســت خارجی اتحادیه اروپا، در گفت وگو 
بــا روزنامه لبنانی »النهار« گفت که ۴ روز پایانی مذاکرات در 
وین به گفت وگوهای غیرمستقیم هیئت های ایرانی و آمریکایی 
برای بهبود و حل و فصل چند مسئله اندک باقی مانده و برخی 
تعدیالت در طرح پیشــنهادی بورل گذشت.وی گفت که این 
گفت وگوها اکنون تمام شــده و دیگر چیــز قابل مذاکره ای 

وجود نــدارد و همه چیز در متن نهایی که روز دوشــنبه به 
مشارکت کنندگان در مذاکرات وین تقدیم شد، مشخص شده 
است.استانو از بیان هرگونه جزئیات درباره این متن خودداری 
کرد اما گفت که »این بهترین پیشــنهاد ممکن است که در 
آن مالحظات همه طرف ها لحاظ شــده و می توان درباره آن 
به توافق رســید«.وی افزود که اکنون همه طرف های مذاکره 
باید تصمیم سیاســی خود را بگیرند و تأکید کرد که بورل در 
انتظار گرفتن تصمیمات سیاســی سرنوشت ساز برای امضای 
توافق اســت.روز گذشته یک ســخنگوی وزارت امور خارجه 
آمریــکا تأکید کرد که دولت جو بایــدن آماده امضای هرچه 
سریع تر توافق اســت و افزود که از نظر آمریکا متن ارائه شده 
از جانب اتحادیــه اروپا تنها مبنای ممکن برای احیای توافق 

هسته ای )برجام( است.

کشتی های جنگی چین و تایوان به بهانه 
برگــزاری رزمایش دریایــی، در فاصله 
نزدیک به خط میانی تنگه تایوان مقابل 
یکدیگر صف کشیدند.به گزارش فارس، 
در بحبوحه رزمایش های دریایی چین و 
تایوان در تنگه تایوان برای قدرت نمایی 
به یکدیگر، کشتی های جنگی دو طرف 
با هم رو در رو شدند.یک منبع آگاه در 
این باره بــه خبرگزاری »رویترز« گفت: 
»حدود ۲۰ کشتی نیروی دریایی چین 
و نیــروی دریایی تایــوان از صبح روز 
چهارشنبه در نزدیکی خط میانی تنگه 
تایوان مستقر شدند«.رویترز به نقل از 
این منبع که نامش را فاش نکرد، نوشت 
چندین کشــتی نیــروی دریایی چین 
از صبــح امروز )چهارشــنبه( به انجام 
ماموریت در سواحل شرقی تایوان ادامه 
دادنــد که همین امر موجب صف آرایی 
کشتی های جنگی تایوانی در برابر آنها 
شد.پیش از این، حوزه فرماندهی رزمی 

شرقی ارتش چین گفته بود که نیروهای 
هوایــی و دریایــی این کشــور از روز 
سه شنبه رزمایش هایی را برای سنجش 
قابلیت های پیوستگی و کنترل مشترک 
در شــرایط دشــوار الکترومغناطیسی 
در طــول تمرینات نظامــی جاری در 

اطراف تایوان انجام دادند.ارتش چین در 
واکنش به سفر »نانسی پلوسی« رئیس 
تایوان،  مجلس نمایندگان آمریــکا به 
رزمایش های گسترده ای را با استفاده از 
موشک، هواپیما و کشتی های جنگی در 
نزدیکی این جزیره برگزار کرد.رزمایش 

دریایی اخیر نیز از روز سیزدهم مرداد 
در شش منطقه در محدوده آبی اطراف 
جزیــره آغاز شــد و قرار بــود در نیم 
روز شــانزدهم مرداد به پایان برســد، 
اما ادامــه یافت.با اینکــه دولت چین 
به صورت رســمی نمی گوید چه زمانی 
رزمایش های نظامــی در اطراف تایوان 
به پایان می رســد، امــا روزنامه دولتی 
این کشــور »گلوبال تایمز« به نقل از 
تحلیلگران گزارش داد که رزمایش های 
نظامی ارتش چین در نزدیکی تایوان به 
یک امر عادی تبدیل خواهد شــد و تا 
زمانی که این جزیره و ســرزمین اصلی 
چین دوباره متحد شوند، ادامه می یابد.

روز گذشــته بود که »جوزف وو« وزیر 
امور خارجه تایوان در نشســت خبری 
گفت که چین عالوه بــر هدف الحاق 
تایوان، می خواهد تســلط خــود را در 
بخش های زیادی از غرب اقیانوس آرام 

تثبیت کند.

صف آرایی کشتی های جنگی 
تایوانی و چینی در برابر هم

روزنامه اکســپرس تریبیون پاکستان در گزارشی نوشت، 
یک فرمانده ارشــد تحریک طالبان پاکســتان در والیت 
پکتیکا افغانستان کشته شده است.به گزارش ایرنا، روزنامه 
اکسپرس تریبیون پاکستان به نقل از منابع افغان گزارش 
داد که یک خودرو حامل فرماندهان ارشد طالبان پاکستان 
که عمرخالد خوراســانی با نام مستعار عبدالولی مهمند، 
مفتی حســن و حافظ دولت خان بر آن ســوار بودند، در 
روستای شرکی ولســوالی برمل پکتیکا هدف یک انفجار 
قرار گرفته اســت.این روزنامه افزود: همه سرنشینان این 
خودرو کشــته شــده اند. به گفته ی منابع افغان، رهبران 
طالبان پاکستانی برای مشورت در حال سفر به ولسوالی 
برمــل پکتیکا بودند که خودرو آن ها بــا مین کنار جاده 
برخورد کرد.گفته می شود که عمرخالدخوراسانی رییس 
جماعت االحرار )JuA(، شاخه تحریک طالبان پاکستان بود 

که از سوی سازمان ملل و ایاالت متحده به عنوان یک گروه 
تروریستی شناخته شده است.سازمان ملل برای اطالعاتی 
که منجر به دســتگیری یا مرگ وی می شد، سه میلیون 
دالر جایزه تعیین کرده بود.اکسپرس تریبون افزود: حافظ 

دولــت نیز از منطقه قبایلی اوراکزی و از اعضای مهم این 
گروه و همچنان از معتمدین نزدیک خوراســانی به شمار 
می رفت.این روزنامه نوشــت: مفتی حســن هم از لشکر 
»مالکند« و یکی از رهبران تحریک طالبان پاکستان بود 
که با ابوبکر البغدادی، رهبر پیشین داعش بیعت کرده بود.
گفته می شــود که دولت و حسن در زمان تأسیس شاخه 
خوراســان گروه داعش به این گروه پیوســته بودند، اما 
سپس به گروه تحریک طالبان پاکستان بازگردانده شدند.
طالبان پاکستان هنوز کشته شدن فرماندهان ارشد خود را 
تأیید نکرده اند. طالبان افغانستان هم تاکنون در این زمینه 
موضعی نگرفته اند.این در حالی اســت که گفت وگوهای 
صلح میان طالبان پاکستان و افغانستان به میزبانی سراج 
الدین حقانی سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان در 

کابل جریان دارد.

فرمانده ارشد طالبان کشته شد

رئیــس جمهــور آمریــکا ضمــن امضای 
پروتکل های عضویت فنالند و سوئد در ناتو، 
تاکید کــرد که درهای این ائتالف نظامی به 
روی همه کشورهایی که شرایط پیوستن به 
آن را دارند، باز اســت.به گزارش ایســنا، به نقل از روسیا الیوم، جو بایدن، رئیس 
جمهــور آمریکا در اظهاراتی قبــل از امضای پروتکل های الحاق این دو کشــور 
اسکاندیناوی به ناتو تاکید کرد که درهای ناتو به روی همه کشورهایی که شرایط 
پیوســتن به آن را دارند باز است.وی با اشاره به اینکه »پوتین می خواست ناتو را 
تضعیف کند«، افزود: ما با شرکای خود برای تقویت جبهه شرقی ناتو کار می کنیم 

و قادر خواهیم بود با چالش های جدید در اروپا روبرو شــویم. بایدن به خبرنگاران 
در کاخ ســفید گفت، من با پیوستن فنالند و ســوئد به »قدرتمندترین« اتحاد 
جهان موافقت می کنم زیرا این دو کشــور این تصمیــم را برای کمک به تحقق 
امنیت و ثبات بیشــتر در کل جهان گرفته اند.وی تاکید کرد که ســوئد و فنالند 
ارتش های قــوی دارند و تمام الزامات ناتو را برآورده می کنند. ما باید از خطرات 
قبل از اینکه به مردم و شــرکای ما آسیب برساند، جلوگیری کنیم. ما با متحدان 
و شــرکای خود، آینده ای را که می خواهیم ببینیم ترسیم خواهیم کرد و با هم با 
هرگونه تجاوز یا تهدید به تجاوز روبرو خواهیم شــد.بایدن با بیان این که »قدرت 
ناتو و تعهد ایاالت متحده به این ائتالف قوی تر از گذشته است« متعهد شد که در 

سال جاری اقداماتی را برای قدرتمندتر کردن کشورش انجام دهد.رئیس جمهور 
آمریکا با بیان اینکه ناتو نشــان داده تعهد به اروپای کامل، آزاد و در صلح، امکان 
پذیر اســت، تاکید کرد که همه کشورهای ناتو به بند پنجم منشور این سازمان 
متعهد هستند و درهای آن به روی همه کشورهایی که شرایط عضویت در آن را 
دارند باز اســت.ایاالت متحده بیست و سومین کشور از بین ۳۰ کشوری شد که 
الحاق ســوئد و فنالند به اتحاد نظامی را تصویب کردند. تا روز سه شنبه، اسپانیا، 
یونان، پرتغال، اسلواکی، ترکیه، جمهوری چک و مجارستان این درخواست را تایید 
نکرده بودند.فنالند و ســوئد، پس از آغاز حمله روسیه به اوکراین درفوریه، ماه مه 
درخواست هایی را به دبیرکل ناتو برای پیوستن به این ائتالف ارائه کردند. در ابتدا، 
ترکیه از آغاز روند بررسی این درخواست ها جلوگیری کرد، اما در ۲۹ ژوئن ترکیه، 
ســوئد و فنالند با در نظر گرفتن همه نگرانی های آنکارا، یادداشت امنیتی را امضا 
کردند و ترکیه به شــرط برآورده شدن خواسته هاو  رفع نگرانی هایش با پیوستن 

این دو کشور اروپایی به ناتو موافقت کرد.

با امضای اسناد عضویت سوئد و فنالند

بایدن: درهای ناتو به روی همه باز است
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یک شــرکت کره ای به تازگی دست به ســاخت کاله ایمنی اوریگامی 
مانندی زده  اســت که به راحتی می توان آن را تا کرد و در کیف دستی 
جا داد.به گزارش ایســنا و به نقل از نیواطلس، ساخت کاله های ایمنی 
تاشــو ایده جدیدی نیست، اما به نظر می رســد که این کاله،  ایمنی، 
راحتی و قابل جابه جایی بودن را با یکدیگر ادغام کرده است و ظاهر آن 
به گونه ای است که به نظر نمی رسد به صورت دستی سرهم شده باشد. 
شرکت نیچر موبیلیتی)Nature Mobility( کره جنوبی، کاله ایمنی به نام 
»رابا«)Raba( برای دوچرخه ســواران تولید کرده است که به صورت باز 
شده می توان آن را در یک کیف دستی قرار دارد و سپس در عرض چند 
ثانیه آن را به یک کاله ایمنی ســه بُعدی تبدیل کرد که با مجموعه ای 
از اشــکال مثلث و الماس مانند از سر فرد محافظت می کند.در ساخت 
 )EPS(این کاله همچون سایر کاله های ایمنی، از ترکیب فوم ای پی اس
و ترموپالســتیک ای بی اس)ABS( برای ایجــاد محافظت در برابر ضربه 
اســتفاده شده اســت. این کاله بر خالف سایر کاله ها، از شکل گنبدی 
به شــکل یک صفحه صاف در می آید. در کنــار این کاله مهره ای قرار 
دارد که با چرخاندن آن، اجزاء کاله در عرض ۱۰ ثانیه شــکل یک کاله 
ایمنی محکم را به خود می گیرند. این کاله به صورت منطبق با سر فرد 
و به صورت سفارشی تنظیم می شود.کاله ایمنی »رابا« سریع تر از بسته 
شدن، باز می شــود. دوچرخه سوار به سادگی پیچ کاله را را باز می کند 
تا کابل ها آزاد شوند و کل کاله در عرض یک تا دو ثانیه صاف می شود. 
سپس می توان آن را در یک چمدان یا یک کیف رودوشی جا داد. یا آن 

را از وسط تا کرد تا در یک کیف کوچکتر قرار گیرد.

تالش برای ایجاد جنین های مصنوعی فاقد حیات برای پیوند عضو
یک استارتاپ قصد دارد جنین های مصنوعی انسان را برای برداشت 
بافت و پیوند زدن به انســان ایجاد کند.به گزارش ایســنا و به نقل 
از آی ای، هفته گذشته گزارشــی از دانشمندانی منتشر شد مبنی 
بر اینکه جنین موش را بدون اســتفاده از اســپرم یا سلول تخمک 
و فقط با ســلول های بنیادی که از پوســت گرفته می شوند، ایجاد 
می کنند. اکنون همان محققان در حال ایجاد نســخه های جنینی 
از انســان برای برداشت بافت ها و اســتفاده در درمان های پیوندی 
هستند.این شرکت موسوم به »Renewal Bio« که توسط »جیکوب 
هانا« زیست شناس موسســه علوم »وایزمن«)Weizmann( تاسیس 
شده اســت، می خواهد در خط مقدم فناوری سلول های بنیادی و 
رحم مصنوعی باشــد.»هانا« در حال حاضر روی تکثیر این فناوری 
با ســلول های انسانی کار می کند. وی می گوید که امیدوار است در 
نهایت بتواند مدل های مصنوعی از جنین های انسانی را معادل دوران 
بــارداری ۴۰ تا ۵۰ روزه تولید کنــد.وی گفت: ما جنین را بهترین 
چاپگر زیســتی ســه بعدی می دانیم. این بهترین راه برای ساخت 
اندام ها و بافت مناسب است.در حال حاضر، محققان تنها می توانند 
بافت های ســاده ای مانند غضروف یا استخوان را چاپ کنند یا رشد 
دهند و ثابت شده که چاپ انواع سلول ها و اندام های پیچیده، دشوار 
است. با این حال، جنین به طور طبیعی شروع به ساختن اندام های 
مختلف بدن می کند.»هانا« می گوید: چشم انداز شرکت ما این است 
که بتوانیم از این جنین ها که اندام های اولیه دارند برای به دســت 

آوردن سلول هایی که می توانند برای پیوند استفاده شوند.

کاله ایمنی که به راحتی در کیف 
جا می شود

تالش برای ایجاد جنین های فاقد 
حیات برای پیوند عضو

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

نجات یک زن با بالگرد امداد هوایی از سیالب در ایالت کنتاکی آمریکا

رولزرویس کولینان یاچینگ ادیشن کارلکس 
با اینکه رولزرویس کولینان آپشن های سفارشی سازی بی شماری دارد اما تیونرها هم روی محصوالت این شرکت سرمایه گذاری 
می کنند تا محصولی خاص تر را ارائه کنند. دلیل این کار چیست؟ به گزارش بی ام و بالگ، صرف نظر از مشخصات خودرو، مالکان 
دیر یا زود از نسخه استاندارد خسته خواهند شد. سناریوی دیگر هم می تواند به زمان فروش خودرو مربوط شود و شاید خریدار 
جدید خواهان ظاهر و باطن جدیدی برای رولزرویس کولینان خود باشد.اینجاســت که شــرکتی همچون کارلکس دیزاین وارد 
میدان می شود. این تیونر لهستانی اقدام به معرفی رولزرویس کولینان یاچینگ ادیشن کرده است. کارلکس قباًل نیز نسخه های 
مشابهی از مرسدس بنز G کالس و لندروور دیفندر را معرفی کرده بود. همه این شاسی بلندهای لوکس از بدنه ای دو رنگ سود 
می برند که نیمه پایانی دارای رنگ فلزی برس خورده است و این رنگ با دستان هنرمندانه کارمندان کارلکس دیزاین روی بدنه 
پاشیده می شود. نیمه باالیی بدنه کولینان نیز پذیرای رنگ مشکی شده تا تضادی بصری ایجاد شود. کارلکس دیزاین رینگ های 
استاندارد را با نمونه های ۲۲ اینچی افترمارکتی جایگزین کرده است. جلوپنجره رولزرویس کولینان نیز تغییر کرده و حاال طراحی 

تمام مشکی دارد تا با کاپوت طویل تر هماهنگ شود.

بنزما: جدایی رونالدو سبک بازی من را تغییر داد
مهاجم رئال مادرید تاکید کرد که جدایی کریستیانو رونالدو از این تیم باعث شد تا در سبک بازی او تغییر به وجود آید و نمایشی 
متفاوت با پیراهن رئال داشته باشد.به گزارش ایسنا و به نقل از مارکا، کریم بنزما فصل بسیار متفاوتی را با رئال مادرید تجربه کرد.

این مهاجم فرانسوی در نقش یک فوق ستاره ظاهر شد. او به تنهایی در بسیاری از بازی ها چه در اللیگا و چه در لیگ قهرمانان 
اروپا یک تنه باعث پیروزی رئال مادرید شد تا این تیم در هر دو جام با اقتدار جام قهرمانی را باالی سر برد.رئال در آستانه کسب 
یک جام دیگر با بنزما است. شاگردان آنچلوتی باید در سوپر جام اروپا به مصاف آینتراخت فرانکفورت بروند.بنزما قبل از این بازی 
گفت: مسیر سختی را برای حضور در این بازی پشت سرگذاشته ایم. برای همه بازیکنان ما یک رویا بود که چنین بازی را تجربه 
کنیم. اکنون آماده ایم و نهایت تالش خود را برای باال بردن جام به کار خواهیم گرفت.او درباره این سوال که آیا بهترین بازیکن 
حال حاضر فوتبال جهان او است؟ اینگونه پاسخ داد: نباید من به این سوال پاسخ دهم. تنها چالش من این است که بهترین بازی ها 
را به نمایش بگذارم و بازی به بازی بهتر شوم. من همیشه نهایت تالشم را به کار می گیرم که به رئال کمک کنم. رئال تیم بسیار 

خوبی دارد و همه بازیکنان با جدیت برای موفقیت تیم تالش می کنند و از انگیزه الزم برخوردار هستند.

اکش ما آبیست روشن رد هوات
خود هب چشم اندر نیادم اکش مات

رد طوافت سعی خواهم رکد از آنک
سعی اه رکدست رگدون رد صفات

خون من رزیی و دل گیری نوا
بینوایی هب دلم را از نوات

ای خط سبزت ربات خون من
کم نویس آن خط هک رمدیم از ربات

دی دوایی می نبشتی از قلم
حال من نشنید و دل خون شد دوات

ای هب زلف و خال چون لیل دجا
رد دل و جانم غم لیلی دوجات

پیشنهاد

چهره روز

مزرعه ی حیوانات
 Animal Farm رمان مزرعه ی حیوانات با عنوان اصلی
در کنار رمان ۱۹۸۴ دو اثر برجســته و به  یادماندنی 
از جورج اورول اســت که هر زمــان به مطالعه آن ها 
بپردازید، شــگفت زده خواهید شد. ویژگی مشترک 
این دو کتــاب جورج اورول این اســت که در آن ها 
حکومت ها و نظام های تمامیت خواه به شدت محکوم 
شــده اند. با این تفاوت که کتاب مزرعه ی حیوانات به 
شــکل خاص بر مبنای انقالب روسیه در سال ۱۹۱۷ 
نوشته شده است. داستان این کتاب درباره حیوانات 
»مزرعه ی اربابی« است که به آقای جونز تعلق دارد. 
جونز مردی ست که بیشتر اوقات مست می کند و به 
شکل مناسبی به امورات مزرعه و حیوانات رسیدگی 
نمی کنــد. در میان حیوانات مزرعه ی آقــای جونز، خوک پیری به نام میجر وجود دارد که از آبرو 
و احترام ویژه ای میان حیوانات برخوردار اســت. اما میجر، بســیار پیر است و در این روزهای آخر 
عمرش می خواهد تمام اندوخته ی حکمــت و معرفت خود را در اختیار دیگر حیوانات قرار دهد. 
به همین خاطر یک سخنرانی هیجان انگیز و باشکوه درباره آینده درخشان، درباره آزادی و درباره 
انقالب حیوانات مزرعه علیه موجودات دوپا ارائه می کند. سخنرانی که چشم دیگر حیوانات را باز 
می کند.انسان تنها موجودی ست که مصرف می کند بی آن که تولید کند. انسان شیر نمی دهد، تخم 
نمی گذارد، قدرت کشــیدن گاوآهن را ندارد، سرعتش آن قدر نیست که بتواند خرگوش بگیرد. با 
وجود این، انسان اشرف مخلوقات است. اوست که حیوانات را به کار وامی دارد، اوست که در ازای 
این کار فقط قوت ناچیزی به آن ها می دهد تا از گرسنگی نمیرند و مابقی را هم خودش تصاحب 

می کند. ما هستیم که زمین را شخم می زنیم و پِِهِن ماست که زمین را حاصلخیز می کند.

جرج اورول
اریــک آرتور بلر )به انگلیســی: Eric Arthur Blair( با 
 )George Orwell :ناِم مستعار ُجرج اوروِل )به انگلیسی
)۲۵ ژوئن ۱۹۰۳–۲۱ ژانویه ۱۹۵۰(داســتان نویس، 
روزنامه نگار، منتقِد ادبی و شاعر انگلیسی بود. او بیشتر 
برای دو رمان سرشــناس و پرفروش مزرعه حیوانات 
که در ۱۹۴۵ منتشر شــد و در اواخر دههٔ ۱۹۵۰ به 
شهرت رسید و نیز رمان ۱۹۸۴ شناخته می شود. این 
دو کتــاب بر روی هم بیش از هــر دو کتاِب دیگری 
از یک نویســندهٔ قرن بیســتمی، فروش داشته اند.او 
همچنین با نقدهای پرشماری که بر کتاب ها نوشت، 
بهتریــن وقایع نــگار فرهنگ و ادب انگلیســی قرن 
شناخته می شود.اریک بلر در ۲۵ ژوئن ۱۹۰۳ در شهر 
موتهاری، استان بیهار در راج بریتانیا زاده شد. پدرِ پدربزرِگ وی چارلز بلر یک نجیب زادهٔ ثروتمند 
و زمین دار بود که با لیدی فان -دختِر ارل وِستُمرلند- ازدواج کرده بود.پدربزرِگ او، توماس ریچارد 
آرتور بلر، یک روحانی بود.خوِد وی، خانواده اش را با دیدگاهِ طبقه اجتماعی و نه بر مبناِی موقعیت 
موروثی توصیف می کند.پدرش ریچارد والمزلی بلر در ادارهٔ خدماِت رفاهِ سلطنتی کار می کرد.]۸[ 
اِریک بلر )جرج اورول( دو خواهر داشــت. مارجری، پنج ســال بزرگ تر از وی و اِوریل، پنج سال 
کوچک تر بود. زمانی که اریک یک ساله بود، مادرش او و خواهر بزرگترش را به انگلستان برد.]۹[ 
آیدا بلر و فرزندانش در هنلی-آن-تیمز آکسفوردشــر ساکن شدند. اریک با مادر و خواهراِن خود 
بزرگ می شــد و جز یک دیدارِ کوتاه در میانهٔ ســاِل ۱۹۰۷،پدرِ خود ریچارد بلر را تا سال ۱۹۱۲ 
ندید.دفتر خاطراِت مادرش از ساِل ۱۹۰۵ توصیِف دورانی پر ُجنب وجوش از فعالیت های اجتماعی 

و عالیِق هنری است.

فرهنگ

تهران - ایرنا - هوشــنگ ابتهاج متخلص به سایه شاعر 
و پژوهشــگر نامدار ایران در سن ۹۴ سالگی درگذشت.
به گزارش ایرنا ، یلدا ابتهاج فرزند هوشنگ ابتهاج بامداد 
چهارشنبه در صفحه شخصی اینستاگرام خود اعالم کرد 
که »ســایه ما با هفت هزار سالگان سر به سر شد.«وی 
اواخر تیر به دلیل نارســایی کلیوی در بیمارســتانی در 
شهر کلن آلمان بستری و تحت درمان بود.امیر هوشنگ 
ابتهاج روز یکشنبه ۶ اســفند ۱۳۰۶ شمسی در رشت 
متولد شد. پدرش »آقاخان ابتهاج« از مردان سرشناس 
و مدتی رئیس بیمارســتان پورســینای این شهر بود.
پدربــزرگ او یعنی »ابراهیم ابتهــاج الملک« گرگانی و 
مادربزرگش اهل رشت بود.منزل شخصی سایه در سال 
۱۳۸۷ با نام خانه ارغوان به ثبت سازمان میراث فرهنگی رسیده است. دلیل این نام گذاری وجود درخت 
ارغوان معروفی در حیاط این خانه است که سایه شعر معروف ارغوان خود را برای آن درخت گفته است.

او  هم مانند دیگران شاعران معاصر نیما همچون شهریار در ابتدا سعی کرد تا راه نیما را دنبال کند؛ اما 
پس از مدتی راه خود را از شعر نیمایی جدا کرد و تنها به سرودن غزل پرداخت.دوره تحصیالت دبستان 
را در رشــت و دبیرستان را در تهران گذراند و در همین دوران در سال ۱۳۲۵ اولین دفتر شعر خود را 
با نام نخستین نغمه ها منتشرکرد که سبکی کالسیک دارد. از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۶ شمسی سرپرست 
برنامه گل ها در رادیوی ایران )پس از کناره گیری داوود پیرنیا( و پایه گذار برنامه موسیقایی گلچین هفته 
بود.از مهم ترین آثار او تصحیح غزل های حافظ با عنوان »حافظ به ســعی سایه« است که نخستین بار 
در سال ۱۳۷۲  به چاپ رسید او سال های زیادی را صرف پژوهش و حافظ شناسی کرده که این کتاب 

حاصل تالش بی وقفه و عشق او به لسان الغیب غزلسرای بزرگ بوده است.

هوشنگ ابتهاج درگذشت
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