اتحادیه اروپا:

در حال بررسی پاسخ ایران هستیم

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

یک ســخنگوی اتحادیه اروپا ،دریافت پاســخ ایران نسبت به آخرین نسخه از پیشنویس توافق وین را تائید و اعالم کرد که این اتحادیه در حال مطالعه و
رایزنی درباره آن با سایر اعضای برجام و ایاالت متحده است.به گزارش ایرنا« ،نبیال مسرلی» سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سهشنبه به
خبرنگار ایرنا گفت :ما پاسخ ایران را عصر گذشته دریافت کردیم .در حال مطالعه آن و رایزنی با سایر مشارکت کنندگان برجام و ایاالت متحده پیرامون مسیر
پیش رو هستیم.جمهوری اسالمی ایران دوشنبه شب پاسخ مکتوب خود را درباره آخرین نسخه از پیشنویس توافق وین ارائه و اعالم کرد که اگر واکنش
آمریکا با واقعبینی و انعطاف همراه باشد توافق حاصل خواهد شد.آنطور که از البالی مواضع....

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir
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رئیس شورای اطالع رسانی دولت:

افزایش حقوق کارمندان تا پایان شهریور نهایی میشود

توقف روند نزولی کرونا در کشور

احتمال بروز قله سوم اُمیکرونی
یک اپیدمیولوژیست با بیان اینکه در حال حاضر از قله موج هفتم عبور
کردهایم ،گفت :با این حال ممکن اســت قله دیگری هم ایجاد شود و
واریانت اُمیکرون را که تاکنون در کشــور ما دو قله داشته ،سه قلهای
کند؛ البته در این باره نمیتوان اظهارنظر قطعی داشــت.دکتر مسعود
یونسیان در گفتوگو با ایسنا ،درباره وضعیت کرونا در کشور ،گفت :از
حدود  ۱۶الی  ۱۷روز پیش روند موارد جدید بیماری در کشور نزولی
شــده بود ،اما طی هفته اخیر این روند نزولی متوقف شده و همچنان
نگرانیهایی به دلیل مسافرتها و جابجاییهای جمعیتی در ایام اخیر
وجود دارد که البته هنوز برای مشاهده اثر آن زود است؛ حداقل باید از
هــر مداخلهای دو هفته بگذرد تا بتوانیم اثر آن را بر روی روند بیماری
مشاهده کنیم.
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هر کد ملی یک خودرو!

پای خودرو دوباره به بورس کاال باز شده است و متقاضیان میتوانند تا ساعت  ۱۷امروز ،نسبت به ثبت سفارش
اقدام کنند .براساس مشخصات کاالی قابل عرضه هر کد ملی مجاز به ثبت سفارش بر روی یکی از کدهای عرضه
شده در تاریخ عرضه و صرفا برای یک دستگاه خودرو است .صدور سند و شماره گذاری خودرو فقط به اسم شخص
خریدار خواهد بود.به گزارش ایسنا ،موانع موجود بر سر راه ورود خودرو به بورس کاال برداشته شد و در این راستا
 ۲۶مرداد ماه  ۳۵۰دستگاه فیدلیتی و  ۲۵۰دستگاه دیگنیتی متعلق به گروه بهمن موتور راهی تاالر صنعتی می
شود .براساس اطالعیه عرضه  ۸۵دستگاه از این خودروها فیدلیتی  ۷نفره تیپ  ۲مشکی و  ۹۰دستگاه فیدلیتی ۷
نفره تیپ  ۲سفید است که با قیمتهای  ۷۷۲میلیون تومان عرضه خواهند شد ۸۵ .دستگاه فیدلیتی پنج نفره
تیپ یک مشکی و  ۹۰دستگاه فیدلیتی.....

نگرانی از صعود مجدد کرونا در کشور
وی با بیان اینکه کاهش شــهرهای قرمز در گزارش وزارت بهداشــت
وجود داشــت و موارد سرپایی و بستری نزولی بوده است ،گفت :با این
حال نگرانی این است که سایر کشورها اعم از بحرین ،عراق ،بلغارستان
و ...همه بعد از نزولی شــدن ،بعد از مدتی مجددا صعودی شدند .حتی
در برخی کشــورها بعد از افول موج  BA۵هم روندی صعودی را تجربه
کردند .بنابراین همچنان چنین نگرانیهایی وجود دارد.
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وزیر اقتصاد:

یک واردکننده وزیر را تهدید میکرد
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آخرین وضعیت بازار خودرو با نگاه به تاثیر اخبار مذاکرات

بازاری پر از فروشنده ،اما خالی از خریدار
5

رییس جی پی مورگان خبر داد؛

چیزی بدتر از رکود در راه است
6

سخنگوی قوه قضاییه:

آخرین وضعیت جاسوس سوئدی و محکومیت
الکس به اعدام
نوبت دوم

آگهــيمناقـصه
مناقصه خريد دستگاه جدول شوي و دستگاه حمل زباله
و دستگاه سیمي تريلر هاپردار شماره 1401-40
شــهرداري صدرا در نظر دارد مناقصه خريد دستگاه جدول شوي  ،دســتگاه حمل زباله و دستگاه سيمي تريلر هاپردار جهت
شهرداري صدرا را طبق اســناد برآورد پيوست و مشخصات قيد شده در اسناد مناقصه ،از طريق سامانه تداركات الكترونيكي
دولت برگزار نمايد.كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از
طريق درگاه سامانه الكترونيكي دولت(ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت
عدم عضويت قبلي ،مراحل ثبت نام در ســايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق
سازند.
 -1مبلغ براورد اوليه 54.160.000.000 :ريال
 -2تامين اعتبار از منابع داخلي مي باشد.
 -3مبلغ تضمين شركت در مناقصه مبلغ  2.708.000.000ريال مي باشد كه به صورت ضمانت نامه بانكي با اعتبار حداقل  3ماهه و
يا فيش واريز نقدي به حساب  100830670088نزد بانك شهر در شعبه صدرا به نام سپرده شهرداري صدرا باشد.
 -4مبلغ خريد اسناد مناقصه مبلغ  2.000.000ريال به حساب  100805891412نزد بانك شهر در سامانه ستاد ايران مي باشد.
 -5سپرده نفرات اول ،دوم و سوم در صورتي كه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به نفع شهرداري صدرا ضبط خواهد شد.
 -6هزينه درج آگهي نوبت اول و دوم بر عهده برنده مناقصه مي باشد.
 -7شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار خواهد بود.
 -8ساير شرايط و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
 -9تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تداركات الكترونيكي دولت روز چهارشنبه ساعت  10صبح تاريخ  1401 / 05 /19مي باشد.
 -10آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه از سايت تا ساعت19عصر روز چهارشنبه مورخ  1401 /05 /26مي باشد .
 -11آخرين مهلت ارائه پيشنهادات و ثبت اسناد و مدارك در سامانه تا ساعت  19عصر روز يكشنبه مورخ  1401 /06 /06مي باشد .
 -12زمان بازگشايي پاكت ها در ساعت  11صبح روز دوشنبه مورخ  1401 /06 /07مي باشد .
متقاضيان مي بايست مدارك پاكت هاي الف -ب-ج در سامانه بارگذاري نمايند شهرداري از دريافت حضوري پاكات طبق قانون
معذور مي باشد و فقط اصل ضمانت نامه را پس از بارگذاري در سايت ستاد (پاكت الف) به صورت فيزيكي تا ساعت  10صبح مورخ
1401 /06 /07در پاكت سربسته و بادرج كامل مشخصات شركت و شماره تماس به واحد حراست شهرداري صدرا به آدرس زير
تحويل نمايند.
آدرس :اســتان فارس -شهر صدرا -بلوار پاســداران ساختمان مركزي شهرداري صدرا كد پســتي  7199433869شماره
تمــاس  071-36417818واحــد امور قراردادها اطالعات تماس ســامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضويت در ســامانه :
مركز تماس  021-41924دفتر ثبت نام 85193768-88969737
نوبت اول1401 /05 /19 :
نوبت دوم1401 / 05 /26 :

بهزاد پرنیان  -شهرداري صدرا

متوسط درآمد خانوارها در سال گذشته؛

خانوارهای شهری  ۱۱۲و خانوارهای روستایی
 ۶۴میلیون تومان
بر اســاس آخرین گزارش مرکز آمار متوسط درآمد خانوارهای شــهری در سال گذشته با افزایش ۴۹
درصدی نسبت به سال  ۱۳۹۹به بیش از  ۱۱۲میلیون تومان رسید .درآمد خانوارهای روستایی نیز در
سال گذشته با افزایش  ۵۱.۵درصدی به حدو  ۶۴میلیون تومان رسیده است .هزینه متوسط خانوارهای
شــهری و روستایی در ســال گذشته نیز به ترتیب برابر با  ۹۳و  ۵۲میلیون تومان بوده است.به گزارش
اقتصادآنالین ،متوسط هزین ه کل خالص ساالن ه یک خانوار شهری برابر با  ۹۲میلیون و  ۵۰۲هزار تومان
بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل  ۴۹درصد افزایش نشان می دهد .از هزین ه کل ساالنه
خانوار شهری  ۲۴میلیون و  ۶۵۴هزار تومان با سهم  ٢٧درصد مربوط به هزینههای خوراکی و دخانی
و  ۶۷میلیون و  ۸۴۸هزار تومان با ســهم  ٧٣درصد مربوط به هزینههای غیرخوراکی بوده اســت .در
بین هزینههای خوراکی و دخانی ،بیشــترین سهم مربوط به هزین ه گوشت با سهم  ٢١درصد و در بین
هزینههای غیرخوراکی بیشترین ســهم با  ٤٩درصد مربوط به هزینه مسکن ،سوخت و روشنایی بوده
است.همچنین متوسط درآمد اظهار شد ه ساالن ه یک خانوار شهری  ۱۱۲میلیون و  ۴۲۲هزار تومان بوده
است که نسبت به سال قبل ٥١ ،درصد افزایش داشته است .بر این اساس در سال  ١٤٠٠رشد متوسط
درآمد ســاالنه خانوارهای شــهری بیشتر از رشد متوسط هزینه کل ســاالنه است .منابع تامین درآمد
خانوارهای شــهری نشان میدهد که  ۳۲.۶درصد درآمد از مشــاغل مزد و حقوق بگیری ۱۶.۵ ،درصد
از مشاغل آزاد کشــاورزی و غیرکشاورزی و  ۵۰.۹درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تأمین شده
است.متوسط هزین ه کل خالص ساالن ه یک خانوار روستایی  ۵۱میلیون و  ۹۱۲هزار تومان بوده است که
نسبت به سال قبل  ۵۲.۴درصد افزایش نشان میدهد .از هزین ه کل ساالن ه خانوار روستای  ۲۰میلیون و
 ۷۰۳هزار تومان با سهم  ٤٠درصد مربوط به هزینههای خوراکی و دخانی ۳۱میلیون و  ۲۰۹هزار تومان
با ســهم  ٦٠درصد مربوط به هزینههای غیرخوراکی بوده اســت .در بین هزینههای خوراکی و دخانی،
بیشترین سهم مربوط به هزین ه آرد ،رشته ،غالت ،نان و فرآوردهای آن با  ۲۲درصد و در بین هزینههای
غیرخوراکی ،بیشترین سهم با  ۳۱درصد مربوط به مسکن ،سوخت و روشنایی بوده است.متوسط درآمد
اظهار شده ساالن ه یک خانوار روستایی ۶۳میلیون و  ۷۱۳هزار تومامن بوده است که نسبت به سال قبل
 ۵۱.۵درصد افزایش داشته است .منابع تامین درآمد خانوارهای روستایی نشان می دهد که  ٣٣.٩درصد
از مشــاغل مزد و حقوق بگیری ٣١.٢ ،درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ٣٥.٠درصد از
محل درآمدهای متفرقه خانوار تأمین شده است.

اعالم میزان و نحوه «افزایش حقوق» بازنشستگان
تامین اجتماعی؛ امروز
سرپرســت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از اتخاذ تصمیم برای افزایش حقوق بازنشســتگان تامین
اجتماعی خبر داد و گفت :جزئیات و نحوه اجرا امروز اعالم میشود .به گزارش ایسنا ،محمدهادی زاهدی
وفا در نشستی با خبرنگاران گفت :قشر بازنشسته در گذشته جایگاه و منزلت خود را از دست داده و مورد
کم توجهی در برنامه ریزیها و سیاست گذاریها قرار گرفته است .وی افزود :تالش کردیم اتفاقات بهتری
رخ دهد اما وارث وضعیت گذشــته هستیم و ناترازیهایی وجود دارد .ناترازی صندوقهای بازنشستگی
از جمله چالشهای ماســت .تصمیمات حرفهای در گذشته اتخاذ نشده و دو صندوق بازنشستگی ما به
بودجه دولت متکی شــدهاند در حالی که باید تعادل در منابع و مصارف وجودداشــته باشد و خودشان
را بر اســاس یک فرمول اقتصادی اداره کنند .تصمیمات درباره بازنشســتگان در سطح قوانین دولت و
مجلس اســت .سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ادامه داد ۱۷ :صندوق دیگر هم داریم و آنها
نیز مشــکالتی دارند .طبق قانون ســاختار جامع رفاه اینها باید یکپارچه و ذیل وزارت رفاه ادغام شوند.
زاهدی وفا درباره آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشســتگان تامین اجتماعی غیرحداقلی بگیر گفت:
اختیارات هیئت وزیران به وزرای عضو تفویض شــد .ما هم درچارچوب مصوبه شورای عالی کار و طبق
قوانین باید تصمیم میگرفتیم اما محدودیت های منابع وجود داشت و دارد .وی اضافه کرد :با نمایندگان
بازنشســتگان جلساتی داشتیم؛ تصمیم گرفتیم قانون اجرا و برنحوه اجرا توافق کردیم و جلسهای فردا
با نمایندگان بازنشســته ها داریم که خودشان نحوه افزایش را اعالم و اطالع رسانی میکنند .سرپرست
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی افزود :پیشنهادهایی در زمینه واگذاری برخی سهامها به بازنشستگان
مطرح شده است.
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امیکرون در کشور سه قلهای میشود؟
یونســیان با بیان اینکه هنوز نمیتوان درباره شرایط و روند بیماری در
کشــور به صورت قطعی اظهار نظر کرد ،ادامــه داد :در حال حاضر از
قله موج هفتم عبور کردهایم ،با این حال ممکن اســت قله دیگری هم
ایجاد شود و واریانت اُمیکرون را که تاکنون در کشور ما دو قله داشته،
ســه قلهای کند .البته در این باره نمیتوان اظهارنظر قطعی داشــت.
بنابراین نمیتوان گفت که آیا ممکن است قله دیگری هم ایجاد شود
و واریانت اُمیکرون را که تاکنون در کشور ما دو قله داشته ،سه قلهای
کند یا خیر؟ .در ایــن باره هنوز نمیتوان اظهارنظر قطعی کرد که آیا
با گذر از این قله ،آیا روند نزولی ادامه مییابد یا اینکه قله دیگری هم
در راه اســت.وی گفت :قله اول ما در موج اول با اُمیکرون رخ داد ،قله
دوم با انتشــار  BA۵رخ داد و حاال ممکن است برحسب شرایط اعم از
جابجاییهای جمعیتی ،رفتارهای جمعیتی و میزان رعایت پروتکلها
قله سومی هم در پیش داشته باشیم که باید دید در آینده چه میشود.
بنابراین باتوجه بــه اینکه بروز قلههای بیمــاری تابع دو عامل اصلی
هســتند؛ یکی تغییرات ژنتیکی ویروس و یکی تغییر رفتار جامعه ،ما
هنوز نمیتوانیم احتمال بروز قله سوم را منتفی بدانیم .مردم هم باید
نسبت به این موضوع حساس باشند تا زمانیکه تعداد موارد جدیدمان
به کف برسد .هنوز برای اینکه بگوییم موج هفتم کرونا در کشور تمام
شده ،زود است.یونسیان با اشاره به کاهش رعایت پروتکلهای بهداشتی
در کشور ،گفت :رعایت پروتکلهای بهداشتی اعم از استفاده از ماسک،
رعایت فاصلهگذاری و رعایت تهویه بسیار مهم است و زمانیکه رعایت
این موارد کاهش یابد ،روند افزایشــی بیماری بازمیگردد .باید زمانی
نفس راحتی بکشــیم که به اطمینان قابل مالحظهای رسیده باشیم.
زمانیکه احتمال بازگشــت روند افزایشی خیلی ناچیز باشد ،میتوانیم
ســختگیریهایمان را کاهش دهیم ،اما االن برای این کار زود است.
وی تاکیــد کرد :بنابراین با اینکه در حال حاضر از قله موج  BA۵عبور
کردیم ،اما نمیتوانیم بگوییم که موج هفتم به طور کامل تمام شده و
همه چیز به حالت عادی بازگردد ،هر لحظه ممکن است با تغییر رفتار،
روند صعودی داشته و قله دیگری را هم تجربه کنیم.
یونســیان درباره نحوه برگزاری ایمن مراســم اربعین در شرایط فعلی
بیماری در عراق و همچنین کشــورمان ضمــن تاکید بر لزوم رعایت
دستورالعملهای بهداشتی در تمام تجمعات در شرایط پاندمی ،گفت:
عمــده راهپیمایی در فضای باز برگزار میشــود و بحث رعایت نکات
بهداشتی در وسایل حمل و نقل و  ...باید رعایت شود .وی تاکید کرد:
شرطی که برای رفتن به عراق در اربعین مبنی بر تزریق دزهای واکسن
کرونا گذاشته شده ،شرط خوبی است و اگر این شرط را جدی بگیریم
و اعالم کنیم که حتما دو هفته از تزریق دز آخر گذشــته باشد ،خیلی
میتواند به ما کمک کند ،به ویژه اگر در کنار استفاده از ماسک و رعایت
تهویه در فضاهای بسته باشد .بنابراین باید با رعایت این شرایط ریسک
را به حداقل برسانیم.
جدیدترین آمار روزانه کرونا در ایران؛

 ۷۸فوتی کرونا در شبانهروز گذشته
بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشت طی
شــبانه روز گذشــته  ۷۸بیمار مبتال به کرونا جان خود را از دست
دادند که با این احتساب مجموع جانباختگان این بیماری در کشور
به  ۱۴۳هزار و  ۹۳تن رســید.به گزارش ایسنا ،تا دیروز  ۲۵مردادماه
 ۱۴۰۱و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی ۵۹۷۲ ،بیمار جدید
مبتال به کووید ۱۹در کشور شناســایی و  ۱۱۱۳نفر از آنها بستری
شدند.مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۷میلیون و  ۴۸۸هزار و
 ۴۹۳نفر رسید.متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته ۷۸ ،بیمار مبتال
به کووید ۱۹در کشــور جان خود را از دســت دادند و مجموع جان
باختگان این بیماری ،به  ۱۴۳هزار و  ۹۳نفر رسید.خوشــبختانه تا
کنون  ۷میلیون  ۱۹۰هزار و  ۳۳۰نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از
بیمارستانها ترخیص شده اند ۱۴۵۶.نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹
در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنون  ۵۳میلیون و  ۵۵۷هزار و  ۸۲آزمایش تشخیص کووید ۱۹در
کشور انجام شده است.در حال حاضر  ۷۸شهرستان در وضعیت قرمز،
 ۱۸۴شهرستان در وضعیت نارنجی ۱۷۴ ،شهرستان در وضعیت زرد
و  ۱۲شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.تاکنون  ۶۴میلیون و ۸۴۴
هــزار و  ۱۶نفر ُدز اول ۵۸ ،میلیــون و  ۲۱۱هزار و  ۸۸۵نفر ُدز دوم
و  ۳۰میلیون و  ۳۲۸هزار و  ۵۷۵نفرُ ،دز ســوم و باالتر واکسن کرونا
را تزریق کردهاند.
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گزیده خبر
در نشست شورای معاونان وزارت کشور؛

وحیدی :همه گروههای سیاسی موضع خود را
با جریان فتنه مشخص کنند
وزیر کشور با تاکید بر اینکه صهیونیستها و دشمنان
انقالب اسالمی ،حامیان اصلی بیانیه یکی از سرکردگان
فتنه  ۸۸هستند ،از همه گروههای سیاسی خواست که
موضــع خود را با جریان فتنه و نفاق مشــخص کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر ،احمد وحیدی در نشســت
شــورای معاونان وزارت کشــور با بیان اینکه ماندگاری و توفیقات نظام مقدس
جمهوری اســامی ایران در برهههای مختلف تاریخی مرهون مردمی بودن آن
است ،گفت :همواره حضور هوشمندانه و معنادار مردم در صحنهها و بزنگاههای
حســاس ،نقشههای شوم و شیطانی دشمنان و معاندان نظام مقدس جمهوری
اســامی ایران را نقش بر آب کرده اســت.وی با اشــاره به بیانیه اخیر یکی از
ســرکردگان فتنه گفت :حادثه  ۸۸از آن دست حوادثی است که باطن و نیات
نادرست برخی خواص بی بصیرت را بر همگان آشکار کرد.وزیر کشور با یادآوری
اینکه دشــمنان در تالش برای ضربه زدن به امنیت کشور به بهانه اتفاقات ۸۸
بودند؛ اظهار کرد :در همان زمان ،حضور و میدانداری مردم باعث شد که جریان
فتنه و ســرکردگان آنها شکســت مفتضحانه بخورند ،در حالی که ســران کاخ
سفید در پی حمایت از آشوب طلبی بودند.وحیدی خاطر نشان کرد :در تحلیل
بیانیه اخیر سرکرده فتنه باید به واقعیتهای اصلی تحوالت منطقهای ،شکست
سیاستهای دشمن و وضعیت با ثبات و امید بخش سیاست داخلی توجه کرد
و اینکه فتنه گران با مشاهده حضور یک دولت کام ًال انقالبی با پشتوانه مردمی،
در تالش برای حاشیه ســازی و فتنهافروزی هستند.وی افزود :چگونه یک فرد
حاضر میشود شرافتها و شکوه بزرگی که در این مملکت خلق شده است را بی
دلیل و از روی کینه و دشمنی زیر سوال ببرد؟رئیس شورای امنیت کشور با بیان
اینکه داعش ساخته و پرداخته استکبار جهانی است و سیاستمداران آمریکایی
و رئیس جمهوری ســابق این کشور ،بارها به این مساله اعتراف کرده اند ،گفت:
با این حال ،در این بیانیه شــاهد تبرئه داعشی ها و صهیونیستهای جنایتکار
هســتیم که ســعی دارد جنایتهای این گروه را به نوعی به سیاست منطقهای
کشــورمان ارتباط دهد و به ساحت کســانی که عزتآفرین بودهاند و موجبات
اقتدار ،امنیت و آرامش کشــور را فراهم آوردهاند؛ متعرض شــود.وحیدی تاکید
کرد :امروز به اذعان همه تحلیلگران برجسته منطقهای ،جریان مقاومت سهم
اساسی و تعیین کننده در نابودی تکفیریهای داعش ایفا کرد و برای همین بود
که وقتی حاج قاسم سید الشهدای مقاومت و ستون امنیت منطقه به دست پلید
آمریکای جنایتکار و ارباب تروریســتهای تکفیری به درجه رفیع شهادت نائل
آمد ،آحاد ملت بزرگ ایران و بسیاری از ملتهای دیگر در اقصی نقاط جهان با
هر آئین و نژادی به ســوگ نشستند.وی با بیان اینکه همه ما مدیون خون پاک
شهدای مدافع حرم هستیم ،گفت :امروز ملتهای آزاده از شهدای مدافع محرم
به نیکی و افتخار یاد میکنند .شــهدا «عند ربهم یرزقون» اند و شهدای مدافع
حرم که شهید همدانی عزیز از جمله آنها است ،از عزیزترین شهدا هستند.وزیر
کشور تصریح کرد :بیان این موضوع از سوی یکی از سرکردگان جریان فتنه که
شهادت شــهید همدانی را مرگ در غربت به پای استبداد و حضورش را باعث
تثبیت پایههای رژیم کودک کش خوانده اســت؛ نتیجه سقوط اخالقی ،روحی
و فکری این فرد اســت.وحیدی گفت :حضور بیش از  ۲۰میلیون نفری از همه
گروهها و ســایق سیاسی در مراسم تشــییع شهید سلیمانی به عنوان فرمانده
محور مقاومت و دفاع از حرم اهل بیت (ع) ،نشــان از ارادت واقعی ملت بزرگ
ایران به مدافعان حرم است ،در حالی که برخی خواص بی بصیرت تالش کردند
که این واقعیت را مخدوش ســازند.وی با تقبیح و مردود دانســتن ادعای این
بیانیه درباره قومی-قبیلهای بودن جنگ یمن ،اظهار کرد :در این کشور جنگی از
سوی عربستان سعودی با حمایت آمریکا و حضور صهیونیست آغاز شده و ملت
یمن در مجاهدت برای دفاع از استقالل خود هستند .چطور ممکن است از این
جنایت ،به جنگی قومی -قبیلهای یاد شود؟وزیر کشور سیاستهای سلطهجویانه
و مداخلهگرایانه آمریکا را علت راهاندازی دو جنگ خانمانسوز در سوریه و یمن
دانســت و گفت :تنها در جنگ یمن بیش از  ۱۱۲هزار نفر که بیشترشان زنان
و کودکان هستند ،با استفاده از انواع سالحهای آمریکایی کشته شدند.وحیدی
ضمن تشــریح جایگاه شهید همدانی و اقداماتش برای مهار فتنه  ،۸۸گفت :به
تعبیر رهبر معظم انقالب اســامی ،فتنه و آن اتفاقات را در عاشــورا فتنهگران
ایجاد کردند؛ شهید همدانی عزیز در پاسداری از مردم ،ارزشها و عاشورا ،صحنه
را مدیریت کرد.وی یادآور شــد که حب قدرت و دنیاطلبی سرکردگان فتنه در
ســال  ،۸۸هزینه زیادی را به ملت و نظام جمهوری اســامی تحمیل کرد.وزیر
کشــو :تصریح کرد :امروز کیست که شــهید همدانی را نشناسد و به بزرگی و
عظمت کارش پی نبرد و نداند شهادتش در دفاع از حرم ،ثمره سالها مجاهدت
در راه اســام و انقالب بود.وحیدی افزود :باید قدردان رهبر عزیزمان باشیم که
همواره انقالب اســامی را از دل فتنهها و دسیسههای دشمنان به بهترین نحو،
عبور دادهاند.وی شناخت دقیق دشمنان را در گام دوم انقالب اسالمی ضروری
دانســت و گفت :گاهی شرایطی ایجاد میشــود که خداوند باطن افراد را برمال
میسازد.وزیر کشور تاکید کرد :باید عبرت بگیریم و از فتنه گران برائت جوییم و
مرز بندیمان را به صورت شفاف و صریح با جریان فتنه و نفاق مشخص کنیم.
وحیدی با تاکید بر اینکه صهیونیستها و دشمنان انقالب اسالمی ،حامیان اصلی
بیانیه یکی از سرکردگان فتنه  ۸۸هستند ،از همه گروههای سیاسی خواست که
موضع خود را با جریان فتنه و نفاق مشخص کنند.وی در پایان با محکوم کردن
بیانیه سرکرده فتنه گفت :ارزش و جایگاه شهدای مدافعان حرم واال و ستودنی
اســت و مردم عزیز ایران اســامی قدردان خون پاک شهدای مدافعان حرم و
امنیت و دفاع از کشور هستند .الزم است از خانواده این شهدای گرانقدر به دلیل
اسائه ادبی که شده است ،پوزش خواسته شود و از خدای متعال مسالت کنیم ما
را در مسیر شهدای عزیز و پاسداری از ارزشهای واالی انقالب اسالمی و پیروی
از والیت ،ثابت قدم نگه دارد.
سخنگوی وزارت خارجه:

ادعای قاچاق تسلیحات از بندرعباس به بندر
الحدیده یمن بیاساس است
تهران  -ایرنا  -سخنگوی وزارت خارجه ادعای منتشر شده در یک رسانه عربی
مبنی بر قاچاق تســلیحات از بندرعباس به بندر الحدیده یمن را بیاســاس و
صحنهســازی تکراری از جانب ائتالف متجاوز و حامیان غربی آنها دانســت.به
گزارش ایرنا ،ناصر کنعانی در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره ادعای منتشر شده
در یک رسانه عربی مبنی بر قاچاق تسلیحات از بندرعباس به بندر الحدیده یمن
گفت :ائتالف متجاوز و حامیان غربی آنها باید پاسخگوی جنایتهایی باشند که
بیش از هفت ســال در یمن مرتکب شده و باعث کشتار مردم بیگناه و نابودی
زیرســاختهای یمن شدند و بزرگترین فاجعه انســانی قرن را رقم زده اند.وی
افزود :اتهام زنی به جمهوری اسالمی ایران تنها در راستای منحرف کردن افکار
عمومی ملتهای منطقه و جهان از واقعیتهای بحران یمن است.
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سخنگوی قوه قضاییه:

آخرین وضعیت جاسوس سوئدی و محکومیت الکس به اعدام
تهران  -ایرنا  -ســخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه کل رد مال
بابک زنجانی یک میلیارد و  ۹۶۶میلیون یورو است از سرنخهای
خوب و قوی برای شناســایی اموال او در داخل و خارج از کشور
خبر داد و گفــت که نامبرده اکنون در زندان اســت.به گزارش
خبرنگار قضایی ایرنا ،مســعود ستایشی روز سهشنبه در نشست
خبری ضمن گرامیداشت  ۱۸مرداد ظهارداشت :ایام گرامیداشت
تقدیر از شــهدا مدافع حرم توجه ویژه و از نقش شهید پر افتخار
و ســربلند شهید سلیمانی و همچنین شــهید همدانی در نبرد
با داعش در ســوریه و عراق تجلیل کنیــم.وی ادامه داد :هدف و
انگیزه مدافعان حرم همانا ادامه دادن مکتب حسینی و حراست
و صیانت از ارزش های واال و باالی معنوی انقالب اسالمی ،مبارزه
قاطع و بی امان با دســت پروردگان و جنایتکاران در عرصه بین
المللی ،مقابله قاطع با طراحی های پیچیده علیه ملت های منطقه
و ایجاد تفرقه ی میان امت اسالمی است این مبارزه صورت گرفت
تا تفرقه هایی که حادث شده بود از بین برود.ستایشی افزود :امروز
جمهوری اسالمی در برابر دسته بندی های جعلی جغرافیایی و
سیاسی منطق ه ایستادگی می کند و نقش مدافعان حرم در برهم
زدن نقشــه رژیم اشغالگر قدس در این ایستادگی روشن ،آشکار
و بس مبرهن اســت از این رو مشخص است.وی با اشاره به روز
گرامیداشت بازگشت آزادگان به میهن اسالمی گفت :جای دارد
که از مقاومت ،ایســتادگی ،پایمردی آزادگان ســرفراز و به ویژه
شهید مرحوم سید علی اکبر ابوترابی تجلیل داشته باشیم .امروز
راه ایســتادگی ،صالبت و سالمت در برابر دشمنان از خرمشهر تا
غزه از دمشق تا بغداد و بیروت نتیجه بخش و ثمره پیروزی است.
ستایشی با اشاره به  ۲۸مرداد گفت :کودتای  ۲۸مرداد و براندازی
دولت رســمی و قانونی کشــور در آن مقطع زمانی به رسمیت
نشناختن حقوق ملت ایران و سرآغاز رسمی دخالت دولت ایاالت
متحده در امور داخلی ایران و لگدمال ساختن حقوق اولیه ملت
ایران بوده است.

پرونده میالد حاتمی  ۲۲متهم دارد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت
پرونده میالد حاتمی گفت :در این پرونده  ۲۲متهم مطرح است
و فرد مورد نظر به اتهام افســاد فی االرض ،پولشویی و اخالل در
نظام پولی و ارزی کشور در بازداشت است همچنین فرد دیگری
نیز به اتهام معاونت در بازداشــت به سر میبرد و بقیه متهمان با
تودیع وثیقه آزاد هســتند و پرونده در دادگاه انقالب اسالمی در
جریان رسیدگی قرار دارد.
سرنخهای قوی برای شناسایی اموال بابک زنجانی
وی در پاســخ به سوالی درباره تعیین تکلیف اموال بابک زنجانی
گفــت :تکلیف اجرای حکم برعهده دادســرای عمومی و انقالب
تهران اســت و آنچه گزارش داریم این است که تاکنون نسبت به
شناســایی اموال و ارزیابی اموال داخل و خارج اقدام جدی انجام
شده است.ستایشــی افزود :تاکنون حدود  ۵۰۰میلیون دالر به
وزارت نفت واگذار شده است اما کل رد مال این فرد یک میلیارد
و  ۹۶۶میلیون یورو اســت و در مورد رد مال بقیه طلب به وزارت
نفت چون بخشــی از اموال این فرد در خارج از کشور قرار دارد،
اقدامات خوبی در راستای اســترداد اموال در حال انجام است و
سرنخهای خوب و قوی از اموال وی به دست آمده است و نامبرده
اکنون در زندان است.
شناسایی  ۱۱۰۰تکلیف برای دستگاهها در پایگاه اطالعاتی

پرونده مصطفی تاجزاده و اتهامات وی گفت :یک اتهام تشــویش
اذهان عمومی و یک اتهام دیگر هم تبلیغ علیه نظام است.

آخرین وضعیت پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت
پرونده ســقوط هواپیما اوکراینی گفت :این پرونده با صدور قرار
جلب دادرســی و کیفرخواســت در دادگاه ویژهای در ســازمان
قضایی نیروهای مسلح مطرح شد.ستایشی ادامه داد :این پرونده
در مرحله جلسات دادرسی با نقص تحقیقات به دادسرا بازگشت
و دادسرا در راستای رفع نقص اقدامات موثری انجام داده است و
پرونده پس از تکمیل تحقیقات به دادگاه اعاده میشود.وی اضافه
کرد :موضوع عمده بحث اعتراض برخی از نکات نظریه کارشناسی
است هرچند کارشناسی غنی روی این پرونده انجام شده است اما
به هر حال حق شــکات و اولیای دم بود.ستایشی افزود :کار ابالغ
پرونده به دادگاه در حال انجام است و ظرف روزهای آینده پرونده
به دادگاه اعاده میشود.

سازمان بازرسی
ســخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره عملکرد سامانه
جامع تکالیف و ترک فعل ســازمانها و اینکه طبق سند تحول
مهلت اجرای آن تا پایان تیر ماه بوده ،این سامانه چه زمانی اجرا
میشود ،گفت :تکالیف کلیدی در رابطه با دستگاهها و حوزههای
مهم کشور شناسایی شده است .مطابق با اولویتبندیها ،تکالیف
شناســایی و در حال بارگذاری است.ستایشــی ادامه داد :درگاه
ســامانه یکپارچه سازمان بازرسی به نام سینا ،طراحی و رونمایی
شده اســت .این درگاه دو بخش درون سازمانی و برون سازمانی
دارد و در راستای تجمیع سیستمهای اطالعاتی فعالیت میکند.
درگاه درون ســازمانی در حال بهره برداری اســت و در اختیار
ســازمان بازرسی کل قرار دارد.وی اضافه کرد :اکنون بالغ بر هزار
و یک صد تکلیف دستگاهها در پایگاه اطالعاتی سازمان بازرسی
وجود دارد و فرایند بررســی و صحت ســنجی آن در حال انجام
اســت.تکالیف شناسایی و رصد و پایش میشود و اقدام مستمری
است که در حال پیگیری و انجام است.
آخرین وضعیت پرونده جاسوس سوئدی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت
پرونده جاسوس سوئدی اظهارداشــت :این پرونده در دادسرای
تخصصــی تهران تحت رســیدگی قــرار دارد و اتهــام این فرد
جاسوســی است و تاکنون در بازداشــت به سر می برد.ستایشی
افزود :توسط ضابطین اسناد و مدارک خاصی به دست آمده است
و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و ممکن است عناوین
اتهامی دیگری هم اضافه شود.
صدور رأی بدوی  ۶ماه حبس برای حسین دهباشی
ســخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده
شــکایت سیدحسن خمینی از حسین دهباشی گفت :برای این
پرونده در ناحیه  ۳۱دادســرای تهران قــرار نهایی صادر و به آن
اعتراض میشود و پرونده با صدور کیفرخواست در شعبه ۱۰۵۰
دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی میشود و طبق رأی صادره
به  ۶ماه حبس محکوم میشود و اکنون با اعتراض به رأی بدوی

فعال پرونده در شعبه اول تجدید نظر تهران در جریان رسیدگی
قرار دارد .در صورت قطعی شدن حکم پرونده ،نتیجه اعالم می
شود.
الکس به اعدام محکوم شد
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره بازداشت یکی از سر شبکههای
فساد به نام الکس( شهروز سخنوری) که دو سال پیش به همراه
مادر و فردی که رابط وی بود ،دســتگیر شــد ،گفت :اتهام فرد
مورد اشاره راه اندازی شبکه سازمان یافته فساد است ،با توجه به
اینکه در حوزه فســاد و مقابله با آن با کسی تعارفی نداریم و این
موضوع مورد تاکیــد رئیس قوه قضاییه و بزرگان نظام در عرصه
های مختلف اســت و رهبر معظم انقالب نیز همواره به آن تاکید
داشته اند .دستگاه قضا در حوزه مقابله با شبکه های سازمان یافته
فساد اقدامات مثبتی انجام داده اســت.وی ادامه داد :راه اندازی
شبکه سازمان یافته فســاد از اتهامات این فرد است .این فرد به
اعدام محکوم شد همچنین متهمان دیگر به موجب فراهم کردن
زمینه فســاد به هشت سال حبس محکوم شدند و حکم در حال
اجرا اســت .متهم دیگری هم در پرونده است که حکم وی هنوز
اجرا نشده است.
بخشش  ۹۲۴محکوم قصاص از سال  ۱۴۰۰تاکنون
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره گذشت اولیای دم
گفت :تالش ما بر این اســت از ظرفیتهای مردمی ،ساختارهای
ســازمانی و استفاده از همه ظرفیتهایی که در راه تحقق صلح و
ســازش وجود دارد استفاده کنیم.ستایشی با اشاره به پویش «به
عشق علی میبخشــم» ،اظهارداشت :در سال  ۱۴۰۰تعداد ۶۷۹
و چهار ماهه نخســت سال جاری تعداد  ۲۴۵محکوم با بخشش
اولیا دم از حق خود گذشــت کردند و در مجموع نسبت به ۹۲۴
محکوم به قصاص بخشش و گذشت شد و این افراد زندگی دوباره
یافتهاند.
اتهامات تاجزاده
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت

جزئیات پرونده قتل  ۱۰نفر در رفسنجان
وی در پاسخ به ســوالی درباره پرونده قتل  ۱۰نفر در رفسنجان
به دست یک تبعه افغان و اینکه آیا بانک اطالعاتی دارید که چه
تعداد تبعه افغان در کشــور هستند و چه تعداد از آنها در زندان
هستند؟ گفت :هر کدام از این نکات دارای مسئول و متولی است
و بانک اطالعاتی اتباع و افغانستانیها در وزارت کشور و اداره اتباع
موجود اســت که این اداره اکنون در حال ارتقا به سازمان اتباع
هســت .اطالعات دقیق را از آنجا و از مرجع متولی بگیرید .البته
قوه قضاییه در حوزه اتباع نشست های تخصصی خوبی دارد.
ستایشی اظهارداشت :از قتلی که در رفسنجان رخ داده متاسف و
نگران هستیم .در این رابطه یک تبعه افغانی به نام صمد سلیمانی
در تاریخ  ۱۶مرداد سال جاری اقدام به قتل  ۶نفر از اتباع منطقه
خود و  ۴نفر ایرانی در رفســنجان بود کــه اقدامات انتظامی و
قضایی فوری انجام شــد و با اینکه فرد قصد فرار داشــت ولی او
را دستگیر کردند .این فرد قبل از دستگیری با سالح سرد اقدام
به خودکشــی کرد و از ناحیه شکم آسیب شدید دید و به لحاظ
وضعیت نابســامان وخیمی که دارد اقدامات درمانی او در حال
انجام است و پس از تحقیقات الزم ،رأی قاطعی صادر خواهد شد.
قاتل محیطبان کرمانشاهی متواری است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده قتل محیط
بانی کرمانشــاهی گفت :مطلع شدیم که چندی پیش ،فردی به
نام یوســف فالحی داروندی توســط یکی از محیطبانان به نام
برومند نجفی به قتل رسیده است .برای این پرونده پس از فرایند
رسیدگی به اتهام قتل عمد حکم قصاص صادر شد و این رأی در
دیوان عالی کشور هم تایید شد و البته اهتمام ویژه برای گذشت و
اصالح ذات البین در شرف نتیجهگیری بود و برخی به جای اینکه
در راســتای تحقق ســازش و صلح قدم بردارند اعالم کردند که
دادگاه در شرف این است که از اجرای حکم منحرف شود و منجر
به این شــد که پدر مقتول در زمان انتقــال محکوم از دادگاه به
زندان استفاده کرد و با سالح جنگی این فرد را با شلیک سه گلوله
مورد هدف قرار داد.ستایشی افزود :اقدامات موثری انجام شد و به
سرعت سالح و اتومبیل وی کشف و فرد همراه دستگیر می شود
و ضارب و فرد دیگر متواری هســتند و با فوریت دستگیری قاتل
در دستور کار قرار دارد و حکم شرعی و قانونی هم در رابطه با این
اقدام انجام خواهد شد.

سرلشکر صفوی:

جبهه مقاومت مهمترین اهرم قدرت ایران در برابر سلطهگران است
مشــاور عالی فرمانده معظم کل قوا گفت :جبهه
مقاومت ،مهمترین اهرم قدرت جمهوری اسالمی
ایران در برابر سلطهگری آمریکاییها ،اروپاییها
و صهیونیستهاست.به گزارش خبرگزاری مهر،
ســردار دریادار علــی فدوی جانشــین فرمانده
کل ســپاه ،ســردار غالمرضا ســلیمانی رئیس
سازمان بسیج مســتضعفین و سردار محمدرضا
فالحزاده جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه در
نشستهای جداگانهای با مأموریتها و ظرفیت
علمی پژوهشــگاه علوم و معــارف دفاع مقدس
آشنا شــدند و زمینههای همکاری علمی میان
بخشهای متخلف ســپاه پاسداران و پژوهشگاه
علوم و معارف دفاع مقدس مورد بحث و بررسی
قرار گرفت.سردار فدوی در یکی از این نشستها
ضمن تمجیــد از ظرفیــت علمــی و اقدامات
پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس بر آمادگی
سپاه پاسداران برای همکاری با این پژوهشگاه در
تدوین کالن پروژه تدوین نقش فرماندهی معظم
کل قوا در تحول ،ارتقا و مدیریت دفاع ،امنیت و
جبهه مقاومت اسالمی تأکید کرد.وی خاطرنشان
ساخت :سپاه پاسداران همچنین در حوزه تدوین
دایره المعارف دفاعی امنیتی انقالب اسالمی که از
مأموریتهای اصلی پژوهشگاه علوم و معارف دفاع
مقدس اســت و همچنین در برگزاری همایش
ملی جایــگاه علم و فنــاوری در دفاع مقدس با
این پژوهشــگاه همکاری نزدیک خواهد داشت.
ســردار فالحزاده نیز در نشســت دیگری گفت:
کارهــای خوبی در حوزه ثبــت و ضبط عملکرد
جبهه مقاومت انجام شــده ،اما کارهایی خصوصاً
در بخش پژوهش و نظریهپردازی مکتب مقاومت
باقی مانده اســت که برای انجام آن میتوانیم از

ظرفیت پژوهشــگاه علوم و معارف دفاع مقدس
شهید سلیمانی استفاده کنیم.سردار سلیمانی نیز
با حضور در پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس،
نقش بسیج را در پیشبرد اهداف انقالب اسالمی
تشــریح و بر تعامل علمی پژوهشگاه و سازمان
بسیج مستضعفین جهت اجرای این مأموریتها
تأکید کرد.رئیس ســازمان بســیج مستضعفین
خاطرنشان ســاخت :حضرت امام خمینی (ره)
کاری کردنــد که هر کدام از مردم با هر شــغل
و تحصالتی که داشــتند ،در دفاع مقدس جای
خودشان را پیدا کردند و در صحنههای مورد نیاز
شرکت کردند و تدبیر حضرت آقا این است که ما
باید کاری کنیم که ملت ایران همانند دوران دفاع
مقدس ،در بســیج هم با سهولت جای خودشان
را پیدا کنند و در این بخش پژوهشــگاه علوم و
معارف دفاع مقدس شهید سلیمانی میتواند به
سازمان بسیج مستضعفین کمک کند.وی ادامه
داد :یکی از بسترهای دیگر همکاری دو مجموعه،
روشهای پیادهسازی الگوی دفاع مقدس است.
ما میخواهیــم مردم در صحنه باشــند ،وقتی

میگوئیم حضور بسیج یعنی حضور ملت ایران،
نه سازمان بسیج ،اینکه مردم در گام دوم انقالب
اسالمی با رویکرد تحولی درصحنه باشند.سردار
ســلیمانی با اشــاره به اقدامات ســازمان بسیج
مســتضعفین در حوزه دفاع مقدس تأکید کرد:
در بخش تولید فیلم و انیمیشــن و تدوین تاریخ
شــفاهی فرماندهان و یگانهای استانی و اطلس
دفاع مقدس استانها ،بزرگداشت مناسبتهای
دفاع مقدس ،بازسازی عملیاتها در مناسبتها
و… سازمان بسیح فعالیتهای خوبی انجام داده
اســت.وی با اشــاره به مأموریتهای بسیج در
راهیان نور تصریح کرد :در بخش راهیان نور غرب
و جنوب غرب کشــور پیش از کرونا ساالنه شش
میلیون نفر از مردم شرکت میکردند و در نوروز
امســال هم اســتقبال میلیونی انجام شد.رئیس
سازمان بسیج مســتضعفین در پایان بر آمادگی
سازمان بسیج برای همکاری علمی با پژوهشگاه
علوم و معارف دفاع مقدس شهید سلیمانی برای
تحقق سند  ۱۰ساله مصوب اعتالی بسیج تأکید
کرد.سردار سرلشکر سید یحیی صفوی دستیار و

مشاور فرمانده معظم کل قوا و رئیس پژوهشگاه
علــوم و معارف دفــاع مقدس نیز در بخشــی
دیگری از این نشست ،با اشاره به ظرفیت علمی
پژوهشــگاه علوم و معارف دفــاع مقدس تأکید
کرد :این پژوهشــگاه پشتوانه علمی و راهبردی
همه مســائل جاری و آینده نیروهای مسلح در
سطح راهبردی به شــمار میرود.وی با تشریح
مأموریتهای پژوهشــگاه علــوم و معارف دفاع
مقدس عنوان کرد :این پژوهشگاه تنها پژوهشگاه
این پژوهشگاه تنها پژوهشگاه مصوب وزارت علوم
اســت که مأموریت کار علمی و پژوهشی برای
جبهه مقاومت را دارد.رئیس پژوهشــگاه علوم و
معارف دفاع مقدس شهید سلیمانی خاطرنشان
ســاخت :جبهه مقاومت ،مهمترین اهرم قدرت
جمهوری اســامی ایران در برابر ســلطهگری
آمریکاییهــا ،اروپاییها و صهیونیستهاســت.
رئیس پژوهشــگاه علوم و معــارف دفاع مقدس
در ادامه تشــریح مأموریتهای این پژوهشگاه
خاطرنشان ســاخت :مرجعیت علمی ،مشارکت
در نظریهپــردازی و انجام پژوهشهای ســطح
راهبردی برای تبیین واقعیتها و رفع شــبهات
و ابهامات راهبــردی در خصوص ابعاد مختلف
هشت سال دفاع مقدس ،نقشآفرینی در جبهه
مقاومت ،مقابله با تهدیدات امنیتی مســلحانه و
غیرمســلحانه و احصای دســتاوردها و تجارب
راهبردی حاصــل در حوزههای مختلف دفاعی
امنیتی ،سیاســی ،اقتصادی ،فرهنگی ،در سطح
ملی و نیروهای مسلح از جمله مأموریتهای این
پژوهشگاه است که توســط ستاد کل نیروهای
مسلح به تصویب رسیده است.وی تهیه و تدوین
دایرة المعارف دفاعی امنیتی انقالب اسالمی را از

مأموریتهای این پژوهشگاه عنوان کرد و افزود:
تدوین دایرة المعــارف دفاعی و امنیتی انقالب
اســامی از دیگر مأموریتهای این پژوهشگاه
اســت که در رابطه با ســه حوزه دفاع مقدس،
امنیــت و جبهه مقاومت تدوین خواهد شــد و
پس از تدوین ،این کتابها بهعنوان اســنادی
مرجع بــرای دههها و نســلهای آینده مورد
استفاده قرار خواهد گرفت و به زبانهای عربی،
انگلیسی و فرانسوی ترجمه خواهد شد.سرلشکر
صفوی بیان کرد :هیئت امنای پژوهشگاه علوم
و معارف دفاع مقدس به ریاســت رئیس ستاد
کل نیروهای مســلح و با حضــور فرمانده کل
ارتش جمهوری اســامی ایران ،فرمانده سپاه
پاسداران انقالب اسالمی ،وزیر دفاع ،فرمانده کل
انتظامی کشــور ،وزیر علوم و برخی از معاونین
ستادکل تشکیل شده است و این پژوهشگاه به
لحاظ سلسله مراتب بهصورت مستقیم زیر نظر
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح فعالیت میکند
و ردیــف بودجه مســتقل از مجلس شــورای
اسالمی و سازمان برنامه و بودجه کشور دارد.وی
تأکید کرد :این پژوهشگاه برای تحقق اهداف و
مأموریتهای خود چهار پژوهشکده به نامهای
پژوهشــکده دفاع مقدس ،پژوهشــکده جبهه
مقاومت ،پژوهشــکدۀ امنیــت داخلی (امنیتی
غیرمسلحانه) ،پژوهشکدۀ جنگهای نامنظم و
توسعۀ پدافند داخلی (امنیتی مسلحانه) و مرکز
دایرةالمعارف دفاعی و امنیتی انقالب اســامی
را ایجاد کرده است.ســردار صفوی با اشــاره به
برگــزاری همایش ملی جایــگاه علم و فناوری
در دفاع مقدس افزود :یکــی از برنامههای این
پژوهشگاه در سال جاری برگزاری همایش ملی
جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس اســت که
با تدبیر مقام معظم رهبری و با ابالغ ستاد کل
نیروهای مسلح توسط پژوهشگاه و با مشارکت
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در ۱۵
آذرماه  ۱۴۰۱برگزار میشود.
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www.sobh-eqtesad.ir
وزیر اقتصاد:

یک واردکننده وزیر را تهدید میکرد

وزیر اقتصاد با بیان اینکه به
دنبال جمهــوری اقتصادی
در کشور هستیم ،گفت :در
زمان حــذف ارز ترجیحی،
یکی از واردکنندگان بزرگ رسماً به وزیر مربوطه اعالم کرده بود
که شــما جرأت این کار را ندارید.به گزارش خبرگزاری مهر ،سید
احســان خاندوزی در یک گفت و گوی رادیویی ،اظهار کرد :ما در
وزارت اقتصاد تالش میکنیم تا نوعی از فعالیت اقتصادی را شدنی
نشــان دهیم که به نفع مردم اســت .اینکه در عمل نشان دهیم
که میشــود با کار کارشناســی تخصصی به منافع عمومی مردم
پایبند بود .حتی اگر یکجاهایی الزم باشد ،بهخاطر منافع ملت با

@sobheqtesad

دستگاهها میجنگیم؛ به عنوان مثال در موضوع صدور مجوزهای
کســبوکار میبینیم که نهادی که مانع فعالیــت کارآفرینها و
تولیدکنندهها میشــود ،دستگاههای اجرایی کشور هستند ،ما از
این نهادها خواســتیم که شفاف مشخص کنند چه تعداد سند و
مدرک میخواهند.وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت :هیچ کسی
حق ندارد تقاضای بیش از یک مدرک ،شــرایط و اســناد جدید
از مردم کند .درخواســتهای صدور مجــوز هم باید در روالهای
الکترونیکی طی شود تا هر کسی بتواند پشت سیستم درخواست
صدور مجوز و بارگذاری مدارک را انجام دهد .اگر دستگاه دولتی
هم میگوید که بعد از  ۱۰۰روز درخواست شما بررسی میشود،
واقعاً بعد از  ۱۰۰پاسخگوی درخواست مردم باشد.خاندوزی با بیان
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اینکه به دنبال جمهوری اقتصادی در کشور هستیم ،افزود :ما وقتی
میخواهیم نقش ملت را در اداره اقتصاد پررنگ کنیم ،با دو دسته
مانع روبه رو هستیم .یکدسته موانعی است که دولت ایجادکننده
آن اســت و باید آن را برداشت .باید دولتی داشته باشیم تا خود را
به روش تأمین بودجهای مجهز کند تا تورم به مردم تحمیل نشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه تالش کردیم انضباط
مالــی را در دولت ایجاد کنیم ،ادامــه داد :تالش کردیم از دولت
قبلی که خودش در تأمین مالی و اعتباری ناتراز اســت ،انضباط
مالی ایجاد کنیم .از طرفی ،اگر به درآمد نیاز داشتیم ،سعی کردیم
از بهترین و کم آسیبترین روشها استفاده کنیم.وی درباره مانع
دوم در بحــث جمهوری اقتصادی این را هم گفت که وقتی دولت
در اقتصاد نقش مخرب ایفا نمیکند ،باید نقشی مثبت و تسهیلگر
در اقتصاد برای مردم داشته باشد.خاندوزی در پاسخ به این سوال
که در بحث پرداخت مالیات ،اقشــار جدید جز کدام دهکبندی
قرار میگیرند؟ گفت :روش شناســایی مــا به اینگونه بوده که با

ارتباط بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ،از اطالعات بانک مرکزی
درباره جریانهای مالی کمک بگیریم تا جاهایی که جریان مالی
بزرگی وارد میشود ،شناسایی کنیم .بنابراین ،وقتی پرونده فردی
را بررســی میکردیم ،میدیدیم که این فرد هیچ پرونده مالیاتی
نداشته اســت.وی افزود :تعداد دو میلیون مالیاتدهندهای که به
چهار میلیون گذشته اضافه شدند ،از این دست افراد هستند و از
هر قشری هم هستند؛ به عنوان مثال ،در طول سال هزار میلیارد
تومان وارد یک حســابی شــده بود بعد هم از آن حســاب خارج
شــده بود .وقتی اسم فرد را در ســازمان امور مالیاتی جستوجو
میکردیم ،تا امروز ریالی به حســاب دولــت واریز نکرده بود .این
فرد در مبادالت رمزارزها فعال است و کسبوکار رسمی هم ندارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه پدیده رمز ارزها در ذات
خود منفی نیست ،بیان کرد :بسیاری از جوانان باهوش ما به سمت
این دست فعالیتها میروند .بنابراین به جای اینکه چشمانمان را
ببندیم و فعالیتهای جدید را نبینیم ،باید برای کســبوکارهای

رئیس شورای اطالع رسانی دولت:

افزایش حقوق کارمندان تا پایان شهریور نهایی میشود
تهران -ایرنا -ســخنگو و رئیس شــورای اطالع رسانی درباره
آخرین وضعیت حقوق بازنشستگان و کارمندان دولت گفت:
دولت با پیشنهاد ســازمانامور اداری و استخدامی با افزایش
مســتمری صندوقهای بازنشستگی لشــگری و کشوری و
همچنین کارمندان موافقت کرده و تا پایان شــهریور نهایی
میشــود .به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا« ،علی بهادری
جهرمی» روز ســه شــنبه در نشســت خبری و در آستانه
یکســالگی دولــت گفت :گــزارش عملکردهــای دولت در
بخشهای مختلف برای آگاهی مردم آماده شــده اســت که
برخی مسئوالن نشستهای خبری اختصاصی خود را برگزار
کردند.وی به تشکیل ستاد بزرگداشت هفته دولت اشاره کرد
و گفــت :وزرا به نمایندگی دولت طی این هفته به سراســر
کشــور ســفر می کنند و خدمت دولت را به مــردم ارائه و
طرحهای استان مربوطه را افتتاح می کنند.سخنگوی دولت
با توجه به اولویتهای عملکردی دولت ،شــعار هفته دولت را
«دولــت مردم» عنوان و تصریح کرد :گزارش ها در راســتای
این شــعار ارائه میشــود و روزها به ترتیب از چهارشــنبه با
نامهای «میثاق با والیت»» ،فسادستیزی و عدالت»« ،تحول و
خالقیت»« ،خانواده و سالمت»« ،اخالق و معنویت»« ،دانش
و پیشرفت» ،و «شجاعت و عقالنیت» نامگذاری شده است.
رتبه بندی علی الحساب به معلمان پرداخت میشود
بهادری جهرمی به قانون رتبهبندی معلمان هم اشــاره کرد
و گفت :بیش از  ۱۰ســال بالتکلیفی طرح رتبهبندی معلمان
آن هم قبل از یکســالگی دولت ســیزدهم و یکــی از وعده
رییسجمهور تصویب و اجرا شد.
وی افــزود :آییننامه در چارچوب قانون تدوین و تهیه و رتبه
بندی معلمان اجرایی شد و سازمان برنامه و بودجه مبلغی علی
الحساب در اختیار قرار داده است.
افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان دولت
رییسشــورای اطالعرســانی دولت در پاســخ به ایرنا درباره
آخرین وضعیت حقوق بازنشستگان و کارمندان دولت گفت:
سازمانامور اداری و اســتخدامی با موافقت سازمان برنامه و
بودجه ،پیشــنهادی بــرای افزایش مســتمری صندوقهای
بازنشستگی لشــگری و کشوری و همچنین کارمندان دولت
ارایه کرده که با ان دو موافقت شــده اســت.وی افزود :برای
افزایش حقوق کارمندان دولت به ویژه آنانی که حقوق شــان
کمتر از کارمندان دیگر است این پیشنهاد انجام شد تا مراحل
نهایی شدن را طی کند و به مرحله اجرا در بیاید .سخنگوی
دولت خاطرنشان کرد :ماه آینده شاهد نهایی شدن پیشنهاد
برای کمک به این دو قشر در هفته دولت خواهیم بود.
دولت تا پایان شهریور برای معرفی وزیر تعاون فرصت
دارد
رییس شورای اطالع رسانی دولت درباره اینکه چرا دولت وزیر
پیشــنهادی تعاون ،کار و رفاه اجتماعی را به مجلس معرفی
نمیکند ،گفت :طبق اصل قانون ،فرصت معرفی وزیر سه ماه
اســت و این فرصت هنوز تمام نشده اســت.وی افزود :دولت
تا پایان شــهریور وزیر پیشــنهادی را معرفی میکند ،البته
وزارتخانه سرپرست دارد و بی تکلیف نیست.
با حمایت آکادمی همراه اول

درخشش تیمملی
المپیاد کامپیوتر
کشورمان در
رقابتهای جهانی
المپیاد علمی
تیمملی المپیاد کامپیوتر جمهوری
اســامی ایران با حمایت آکادمی
همــراه اول ،در ســی و چهارمین
المپیــاد بینالمللــی کامپیوتر در
اندونزی موفق به کســب دو مدال
طال ،یک مدال نقــره و یک دیپلم
افتخــار شــد.در ایــن رقابت یک
هفتــهای ۳۵۷ ،دانشآمــوز از ۹۰
کشــور شــرکت کردند و آکادمی
همراه اول حامی رســمی تیم ملی
المپیاد کامپیوتر کشور بود.

خود کمک کار این مراسم شوند.
۹۸درصد نسخه الکترونیکی اجرا شد
ســخنگوی دولت در بخش دیگری از نشســت با قدردانی از
فعالیتهای وزارت بهداشت ،این فعالیتها را محدود به کرونا
ندانســت و گفت :در همین یکسال تختهای کودکان از ۵۰۰
تخت به هزار و  ۵۰رسیده و دوبرابر شد .تختهای بیمارستانی
هم در یک سال  ۱۰درصد و  ۱۰هزار تخت اضافه شد.بهادی
جهرمی با بیان اینکه نسخه الکترونیک تا یک سال پیش آن
طور که باید اجرایی نشده اســت ،گفت :اما امروز  ۹۸درصد
نســخه ها الکترونیکی شــد.وی همچنین پوشش همگانی
بیمه سالمت را از موفقیتهای وزارت بهداشت در این دولت
برشمرد و اضافه کرد :امسال مردم باید جشن همگانی شدن
بیمــه را اجرا کنند کــه مرهون تالش همــکاران در وزارت
بهداشت با همکاری نهادهای مسئول دیگر است.

پاسخ مکتوب ایران شب گذشته ارسال شد
بهادری جهرمی درباره اینکه جلسه شورای امنیت ملی درباره
برجام برگزار شد یا نه ،تصریح کرد :جلسات مربوطه تشکیل و
پاسخ مکتوب ایران هم شب گذشته ارسال شده است و خبر
جدیدی جز همانــی که وزیر خارجه اعالم کرده وجود ندارد.
همچنین جلســه شورای عالی امنیت مربوط به همان پیامی
اســت که ارسال شده است.ســخنگوی دولت درباره فعالیت
دولت برای عبــور از تورم و خلق نقدینگــی گفت :وضعیت
اقتصادی کشور با تورمهای باالی  ۴۰درصدی و حتی حدود
۶۰درصدی در شــهریور گذشته شرایط را برای همه سخت و
ســنگین کرده بود که اصالح آن نیازمند سپری کردن زمان
الزم و سیاستهای جدی است.
وی یکی از سیاست های دولت را مردمی کردن یارانه ها
برای مهار نقدینگی و خلق پول برشمرد.
بهادری جهرمی با بیان اینکه میزان حجم نقدینگی در ســال
 ۹۲حــدود  ۵۰۰هزار میلیارد تومان بود ،بیان کرد :این مبلغ
در  ۱۰ســال به چندین هزار میلیارد رسید و  ۸برابر شد که
این بمب نقدینگی بازار را تحت تاثیر قرار می دهد.سخنگوی
دولت خاطرنشان کرد :دولت توانست با سیاستهای خود سیر
صعودی نرخ رشد را به جهت دیگری هدایت کند ،چون با ۸
برابر شدن رشد نقدینگی رشد اقتصادی در  ۱۰سال گذشته
صفر بود ،که امروز با این سیاســتها رشد اقتصادی  ۵درصد
شــده است و تورم  ۶۰درصدی شهریور به  ۴۲درصد رسید و
تورم  ۱۲ماهه نیز  ۱۲درصد کاهش یافت.
دولت مصمم به اصالح نظام بانکی است
رئیس شورای اطالع رسانی دولت درباره تسهیالت طرح تعالی
جمعیــت و حمایت از فرزندآوری گفت ۲۳۳ :هزار طرح مثل
وام فرزندآوری و خودرو برای جوانی جمعیت اختصاص یافت.
وی با اشاره به وقوع برخی تخلفات در پرداخت وام ادامه داد:
دولت مصمم به اصالح نظام بانکی اســت و با جدیت در این
مسیر پیش میرود ،از مردم هم میخواهیم کمک و کوتاهیها

را اطالع رسانی کرده و گزارش دهند.
وزارت بازرگانی نیازمند تصمیم گیری مجلس است
بهادری جهرمی در پاسخ به اینکه الیحه تفکیک وزارت صنعت
و وزارت بازرگانی چه زمانی به مجلس ارائه میشــود ،اظهار
داشت :تشــکیل وزارت بازرگانی طرحی است که از مجلس
اعالم وصول شــد و به تصویب رسید .شورای نگهبان ایراداتی
اعالم کرد که با تشکیل مجلس و دولت جدید ،مجلس یازدهم
در مکاتباتــی نظر دولت را جویا شــد.وی افزود :دولت اعالم
موافقــت مکتوب خود را به مجلس ارســال کرد لذا تصمیم
گیری درباره وزارت بازرگانی نیازمند تصمیم گیری در مجلس
شورای اسالمی است.
مردم مطالبهگر ترک فعلها در حوزه مسکن باشند
ســخنگوی دولت در ارتباط با گرانیها در بازار مســکن بیان
کرد :کمکاریها در حوزه مسکن باعث شد این کاالی مصرفی
به کاالی سرمایهای تبدیل شود که اصالح این مشکل نیازمند
تکمیل طرحهایی چون ســاخت و ســاز مسکن و طرح ملی
مسکن است.وی با بیان اینکه مسکن با فاصله عرضه و تقاضا
در کشــور دچار چالش میشــود ،تاکید کرد :دولت سعی در
عرضه دارد ،چون مصوبات ُمســکنهای کوتاه مدت اســت و
آثار بنیادی نیازمند تکمیل این طرحهاست.بهادری جهرمی
از مردم خواست تا مطالبهگر ترک فعلهای انجام شده در این
نیازهای اساسی باشند.سخنگوی دولت درباره ساماندهی زوار
اربعین هم گفت :نخستین جلسه ستاد اربعین یا حضور رییس
جمهور تشــکیل و در یکی از جلسات دولت هم گزارشهایی
ارائه شــد.وی ادامه داد :حذف ویــزا از جمله تدابیر دولت در
تســهیل این سفر و برگزاری هر چه باشــکوهتر این مراسم
جهانی است.
رییس شورای اطالع رسانی دولت ،بازگشایی مرزهای جدید
تسهیالت ســازمان نظام وظیفه برای مشموالن ،اعالم سقف
هزینه پرواز را از جمله راهکارها برای تســهیل مقدمات ایاب
و ذهاب و اسکان برشمرد و تاکید کرد :زیبایی مراسم اربعین
مردمی بودن آن اســت .از مردم دعوت می کنیم با مشارکت

تاکید آیین نامه واردات خودرو بر رفع انحصار است
سخنگوی دولت با بیان اینکه وزارت صمت ،آئین نامه واردات
خودرو را تقدیم دولت و کلیات آن در جلســه هیات وزیران
تصویب شد که البته در برخی مواد اختالف نظر وجود داشت
و نیازمند بررسی است ،گفت :در دولت بحث شد که پا به پای
این مساله سایر بازارها تخریب نشود و منابع مالی الزم درست
پیشبینی شــده باشــد .وی تاکید کرد :این امر نیازمند کار
کارشناسی دقیق تر است و از این رو در کمیسیون اقتصادی
دولت مستمر بررسی میشود.
پیشرفت ۸۶درصدی طرح آبرســانی غدیر /تا پایان
شهریور افتتاح میشود
رئیس شورای اطالعرسانی دولت اظهار داشت :طرح آبرسانی
غدیر در خوزســتان  ۸۶درصد پیشــرفت داشته و با سرعت
بسیار این طرح کار خود را ادامه میدهد.
وی افــزود :برآورد اولیه اجرای طــرح  ۳۶ماه بود که دولت با
سرعت بیشــتر جلو میرود تا آب شــرب مناسبی برای ۲۶
شهرستان و  ۱۰۰۰روستای خوزستان تامین کند ،پیش بینی
میشود تا پایان تابستان شــاهد افتتاح این پروژه حداقل در
برخی بخش های جدی آن باشیم.
نظارتهای ستادی و سفرهای استانی مکمل هم است
بهــادری جهرمی برنامه نظارتی رییس جمهور را از ابتکارات
دولــت ســیزدهم خواند و گفــت :طرح نظارت ســتادی از
وزارتخانهها ابتکاری اســت که رییس جمهــور تا کنون از ۶
وزارتخانه بازدید داشته است.
به گفته سخنگوی دولت ،در این طرح گزارشهای عملکردی
دســتگاه دریافت میشــود و مورد ارزیابی کارشناســی قرار
میگیرد.وی افزود :در جلسه ستادی رییس جمهور ،تمرکز بر
اولویت های آن دستگاه است لذا مصوبات جلسه ماهانه منظم
پایش و پیگیری می شود.رییس شورای اطالع رسانی دولت،
نظارتهای ستادی را مکمل سفرهای استانی دولت خواند و
گفت :نتیجه آنچه در نظارت میدانی در استانها انجام میشود
در ســتاد و آنچه در ستاد انجام میشود در استانها پیگیری و
مشاهده میشود.

جزئیات فاز دوم هوشمندسازی یارانه نان

اعالم سرانه مصرف نان هر ایرانی در روز

مشــاور وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه
روزانه حدود  ۸۲میلیارد تومان خرید نان توســط
مردم انجام میشــود ،گفت :به این ترتیب بهطور
متوســط حدود هزار تومان مبلغ سرانه خرید نان
هر ایرانی در روز اســت.به گزارش ایســنا به نقل
از شــبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) ،محمد
جالل درباره عملکرد اجرای فاز اول طرح هوشمند
ســازی یارانه نان و جزئیــات ورود به فاز دوم این
طرح توضیحاتی داد.وی با اشــاره به گذشت بیش
از  ۹۰روز از شــروع اجرای طرح هوشمندســازی
یارانــه آرد و نان تأکید کــرد :بیش از  ۷۰میلیون
کارت بانکی یکتا در ایــن  ۹۰روز خرید نان را از
بســتر کارتخوانهای هوشــمند انجام دادهاند و
روزانه حدود  ۸۲میلیارد تومان خرید نان توســط
مردم انجام میشــود؛ یعنی بهطور متوسط حدود

 ۱۰۰۰تومان مبلغ ســرانه خرید نان هر ایرانی در
روز است.مشــاور خاندوزی اضافــه کرد :این عدد
را برای نخســتین بار ســامانه هوشمند یارانه نان
نشان داده است و براســاس اطالعات این سامانه
تعداد تراکنشهــای مربوط به نان به بیش از ۸.۵
میلیون تراکنش روزانه رسیده است و در مجموع
تاکنون بیش از  ۴.۵میلیون قرص نان با حجم آرد
مصرفی بیش از  ۶۷۰هزار تن در سامانه ثبت شده
اســت.جالل درباره تغییری که بر مبنای این آمار
ایجاد شــده هم توضیح داد :بــر مبنای اطالعات
کارتخوانهای ســابقی که بعد از شیوع کرونا در
نانواییهای کشــور فراگیر شد ،قبل از شروع طرح
 ۴هزار و  ۲۰۰میلیارد تومان در ماه را بابت فروش
نان نشــان میداد که این دادههــا دقت کافی را
نداشــت و بعضا آلودگی تراکنش وجود داشت که

امروز بــا پاالیش تراکنش به عدد فروش ماهانه ۲
هزار و  ۴۰۰میلیارد تومان در سراســر رسیدهایم.
مشــاور وزیر اقتصاد درباره علــت کاهش در عدد
فــروش نان را انجام پاالیش تراکنش عنوان کرد و
افزود :ممکن است از این کارتخوان پیش از اجرای
این طرح استفاده های دیگری هم می شد که این
موارد پاالیش شــد.وی با اشــاره به افزایش حجم
تراکنشها در اســتانهای مختلف بعد از اجرای
طرح هوشمندسازی یارانه نان ،اعالم کرد :تا پیش
از اجرای طــرح تعداد تراکنش نانواییهای ما ۶.۸
میلیون تراکنش در روز بود که امروز  ۸.۵میلیون
تراکنش در روز را داریم که به معنای افزایش ۲۰
درصدی خرید الکترونیکی مردم اســت .تا زمانی
که زیرســاخت کافی به لحاظ فنــی و داده ای با
دقت قابل قبول در اختیار نداشــته باشیم ،اعمال

هر گونه سیاســت ممکن است منجر به آسیب به
نانوا و مردم شــود لذا این دادهها کمک میکند تا
سیاســتگذاری دقیقی در فاز دوم داشته باشیم.
مشاور وزیر اقتصاد درباره علت عدم تجهیز برخی
نانواییها در اســتان تهران به دستگاه کارتخوان
هوشمند گفت :بخشی از تجهیز نانوایی ها از حوزه
اختیار ما خارج اســت چــرا که با مصوبه مجلس،
نانواییها باید از پنج مؤلفه دادهای برخوردار باشند
تا امکان نصب کارتخوان فراهم باشد و نانواییهایی
که هنوز مجهز به دســتگاه نشدهاند ممکن است
در یک یا چند مورد از این داده ها نقص داشــته
باشند وگرنه کمبودی برای تجهیز سخت افزاری
نداریم.جالل همچنین درباره مجتمعهای نانوایی
و لزوم تجهیز آنها به چند دستگاه کارتخوان اظهار
کرد :سیاست ابالغی ما این بود که برای مجتمعها
بیش از یک کارتخوان داده شود که این موضوع در
دستور کار قرار دارد تا سریعتر انجام شود .برآورد
ما این است که  ۷۲هزار نانوایی کشور تجهیز شده
انــد و  ۲۵۰۰نانوایی به دلیــل نقص یکی از پنج
مؤلفه اطالعاتی هنوز به کارتخوان مجهز نشدهاند.
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نوظهور به ســراغ ســازوکار برویم .یکــی از تالشهای موفق در
این عرصه این اســت که توانســتیم هم نهادهای اقتصادی و هم
نهادهای امنیتی و نظارتی را قانع کنیم ،مبنیبر اینکه حکومت باید
چشمانش را باز کند و در این زمینه مقرراتگذاری و تنظیمگری
کند.خانــدوزی دربــاره مانعهایی که ابربدهــکاران بانکی ایجاد
میکنند ،تصریح کرد :زمانی که میخواستیم ارز  ۴۲۰۰تومانی را
حذف کنیم ،بزرگترین واردکننده این حوزه رسماً به وزیر مربوطه
اعالم کرده بود که شــما جرأت نداریــد و نباید این ارزها را قطع
کنید.وزیر اقتصاد این را هم گفت که مسیر ما در سازمان خصوصی
هم پررنگ کردن نقش مردم و برگرداندن اعتماد است .تا امروز به
خصوصیسازی اعتمادی نبوده ،چون مکانهایی را واگذار میکرده
که بعد از مدتی آنها را پس میگرفته اســت .در نهایت نه کارگر
و فعاالن اقتصادی از وضعیت راضــی بودند ،نه خریداران اعتماد
میکردند .بنابراین هیچ بنگاهی از دولت خصوصی نمیشود ،مگر
اینکه همه شرایطش را سنجیده شده باشد.

گزیده خبر
یک کارشناس بانکی بررسی کرد

چالشهای یک طرح برای بانک مرکزی
یک کارشــناس بانکی گفت :طــرح مجلس برای قانون بانــک مرکزی نه تنها
اســتقالل آن را تامین نمیکند بلکه امکان دارد مســائل پولــی و بانکی را نیز
بیشــتر کند.کامران ندری در گفتوگو با ایســنا ،درباره طرح مورد یررسی در
مجلس درباره بانکداری اظهار کرد :مهمترین مسئله در نظام پولی و بانکی کشور
که این طرح باید آن را حل کند ،اســتقالل بانک مرکزی اســت که متاســفانه
این طرح نه تنها در تامین اســتقالل بانک مرکزی توفیق چندانی نداشته بلکه
در مقایســه با قانون پولی و بانکی مصوب ســال  ۱۳۵۱نیز پسرفت کرده است.
در این طــرح ،نحوه انتخاب ،انتصاب و عزل رئیــس کل بانک مرکزی با تایید
رئیس جمهوری مشخص میشــود ،بنابراین ،رئیس کل بانک مرکزی گمارده
رئیس جمهوری و مجری تصمیمات اوســت که با این وضعیت نمیتوان انتظار
اســتقالل بانک مرکزی را داشت.وی افزود :موضوع دیگر درباره طرح بانکداری،
به اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی برمیگردد که در قانون پولی بانکی سال
 ،۱۳۵۱فقط نمایندگان قوه مجریه عضو این مجمع هستند اما در طرح مجلس،
نمایندگانــی از قوه قضائیه و مقننه نیز در این مجمع حضور دارند ،بنابراین ،نه
تنها سلطه دولت در ارکان بانک مرکزی کم نشده است بلکه حضور سایر قوا نیز
بیشتر میشود.این کارشناس بانکی ادامه داد :وظایف ،اختیارات و مسئولیتهای
هیات عالی بانک مرکزی نیز در این طرح افزایش یافته و اعضای آن متشــکل
از وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه هستند بنابراین ،با این تغییرات
تسلط دولت در مهمترین ارکان بانک مرکزی بیشتر خواهد شد .در قانون پولی
و بانکی مصوب ســال  ،۱۳۵۱نمایندگان دولت فقط در شــورای پول و اعتبار
حضــور دارند اما در طرح مجلــس ،در هیات عالی نیز حضور دارند و از آنجا که
دایره تصمیمات هیات عالی بیشــتر از شورای پول و اعتبار است ،دخالت دولت
در تصمیمات و سیاســتهای بانک مرکزی و بانکها بیشتر خواهد شد.ندری با
تاکید بر اینکه مهمترین تغییری که باید در اصالحات قانون پولی و بانکی صورت
بگیرد ،استقالل بانک مرکزی است ،گفت :تا زمانی که استقالل بانک مرکزی در
طرحهای بانکی تامین نشــود ،قانون جدید نه تنها مناسب نیست ،بلکه ممکن
است مسائل پولی و بانکی را بیشتر کند.
به میزبانی اداره کل امور استان های وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی؛

سلسله نشست های «طرح تبیین روایت جهاد
 رقابت خدمت» اجرائی شدآذربایجــان شــرقی – شــیعه نواز :اولین نشســت از
سلســله نشســت های «طرح تبییــن روایت جهاد -
رقابت خدمــت» به میزبانــی اداره کل امور اســتان
های وزارت تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی ،برنامه ریزی
و اجرا شد.اولین جلســه از سلسله نشست های طرح
تبیین»روایت جهاد  -رقابت خدمت» با حضور حسین فتحی مدیرکل و سعید
عبدحافظ دبیر شــورای هماهنگی ادارات و ســازمانهای تابعه وزارت در استان
آذربایجانشــرقی ،به میزبانی دفتر امور اســتان های وزارت تعــاون کار و رفاه
اجتماعی با هدف هم اندیشی ،تبادل اطالعات ،بررسی فرایندها و شاخص های
ارزیابی و عملکرد شورای هماهنگی استان ،برگزار شد.مدیرکل امور استان های
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در این نشست با تبیین اهداف راهبردی “طرح
روایت جهاد  -رقابت خدمت» اظهار کرد :پس از دستور دکتر زاهدی وفا ،مقام
عالی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و تاکید ایشان بر توجه جدی به اهمیت
و فعالیت های «شــوراهای هماهنگی مدیران استان ها» و تاثیر آن در پیشبرد
اهداف راهبردی وزارت در ســطوح استانی ،مطالعه اولیه ای از فعالیت استان ها
تهیه و بر مبنای آن سلسله نشســت هایی با عنوان «طرح تبیین روایت جهاد
 رقابت خدمت» برنامه ریزی شــد تا با حضور مدیران کل اجرایی نقاط قوت وضعف فرایندهای اجرایی جاری مورد بازبینی قرار گیرد.
با دعوت شهردار و شورای شهر صدرا:

بازدید فرماندار شهرستان شیراز از برخی
مشکالت زیرساختی شهر صدرا
با حضور فرماندار شهرستان شیراز مسائل و مشکالت
حوزه شــهری مورد بحث و بررســی قــرار گرفت.به
گزارش اداره روابط عمومی و اطالع رســانی شهرداری
و شورای اســامی صدرا :لطف اهلل شــیبانی فرماندار
شهرستان شیراز به همراه دکتر بهزاد پرنیان شهردار،
مهندس هاشم عزیزی رئیس شورای اسالمی و اعضای شورای اسالمی از برخی
زیرساختهای نیمه تمام و مشکالت روبنایی شهر صدرا بازدید کردند و با حضور
در ساختمان شورای اسالمی شهر صدرا نشست مشترکی با معتمدین محالت
صدرا و برخی شــهروندان با هدف بررسی موضوعات مرتبط با عمران و توسعه
شهر صدرا و شناسایی موانع پیش رو و برنامه ریزی برای برطرف کردن مشکالت
برگزار شــد .مهندس هاشم عزیزی رئیس شورای اسالمی شهر صدرا در ابتدای
این نشست گفت :متاسفانه در حال حاضر مشخص نیست جمعیت شهر صدرا
چه میزان اســت تا بر اســاس آن بتوان برنامه ریزی دقیقی انجام داد ،آخرین
سرشماری مربوط به سال  95است که جمعیت صدرا حدود  90هزار نفر اعالم
گرید ،طبق اعالم سازمان آمار جمعیت صدرا در حال حاضر  153000می باشد
که بر اساس برآورد غیر رسمی جمعیت صدرا باالی  200هزار نفر می باشد ،از
این رو می بایست جمعیت کنونی شهر صدرا به صورت دقیق مشخص گردد تا
بتوان به نسبت آن امکانات و زیرساختها را برنامه ریزی و ایجاد نمود0.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

info@sobh-eqtesad.ir

عرضه مستقیم روغن موتور اسپیدی
در سراسر کشور
شــرکت نفت ســپاهان محصوالت خود را در سراسر
کشــور به صورت مســتقیم و بدون واسطه عرضه می
کند.بنابراین گزارش شــرکت نفت سپاهان به عنوان
یکی از بزرگترین تولید کنندگان روغن موتور درکشور
با هدف کمک به توزیع عادالنه و جلوگیری از گسترش
روغن موتور تقلبی در بازار مصرف ،اقدام به عرضه مســتقیم محصوالت خود از
طریق شعب شرکت کیمیا اسپیدی قشم در بسیاری از نقاط کشور نموده است.
شرکت کیمیا اسپیدی قشم که مسئولیت پخش محصوالت شرکت نفت سپاهان
را بر عهده دارد در راستای گسترش شبکه توزیع خود با مجوز پخش سراسری
و فروش مویرگی با بازار هدف اتوسرویسها  ،روغن فروشان  ،فروشگاههای لوازم
یدکی  ،تعمیرگاهها و نمایندگی های شرکتهای خودرویی تا کنون شعب خود
را در استان های تهران  ،البرز  ،گلستان  ،همدان  ،اردبیل  ،خراسان  ،آذربایجان
شــرقی  ،کرمانشــاه  ،زنجان  ،مرکزی  ،ســمنان  ،اصفهان  ،فارس  ،کرمان ،
هرمزگان  ،خوزستان  ،بوشهر  ،یزد و کهکیلویه و بویراحمد ،مازندران راه اندازی
نموده و تا پایان ســال با افتتاح شعب سیستان و بلوچستان،آدریایجان شرقی
و لرســتان و همچنین پوشش حاشیه ای در تمامی استان های هم جوار بتواند
نیاز روانکار اتوســرویس های محترم سراسر کشور را تامین نماید.همچنین این
شــرکت در راستای حمایت از رانندگان زحمتکش ناوگان حمل و نقل سنگین
بین شهری  ،طبق دستور اداره کل راهداری کل کشور از مرداد ماه سال 1400
تا کنون  ،اقدام به عرضه مســتقیم روغن موتور دیزلی با قیمت مصوب در محل
پایانه های باربری ســطح کشور نموده است که این امر به دلیل اطمینان خاطر
رانندگان از اصالت کاال و خرید با قیمت مصوب با توجه به حذف واســطه ها ،
باعث رضایت خاطر رانندگان محترم گردیده است.

بانک بارکلیز با برآورد مازاد عرضه بزرگتر از حد انتظار در کوتاه
مــدت ،پیش بینی خود از قیمت نفت برنت در ســال ۲۰۲۲
و  ۲۰۲۳را به میزان هشــت دالر در هر بشــکه کمتر کرد.به
گزارش ایسنا ،این بانک انگلیسی اکنون انتظار دارد میانگین
قیمت هر بشکه نفت برنت در سال میالدی جاری و آینده ،به
 ۱۰۳دالر و وست تگزاس اینترمدیت آمریکا به  ۹۹دالر خواهد
رسید.بهای معامالت نفت برنت روز سه شنبه حدود  ۹۴دالر
در هر بشکه و وســت تگزاس اینترمدیت پایین  ۸۹دالر بود.
بازبینی پیش بینی قیمت از سوی بارکلیز ،ناشی از تاب آوری

عرضه نفت روسیه با وجود تحریمهای غربی و نگرانی از کندی
رشد اقتصاد جهانی بوده است .طبق گزارش آژانس بینالمللی
انرژی ،عرضه جهانی نفت در ژوییه ،تحت تاثیر عرضه باالتر از
حد انتظار روسیه ،به سطح پیش از پاندمی کووید صعود کرد.
صادرات نفت روسیه ماه میالدی گذشته  ۱۱۵هزار بشکه در
روز کاهش یافت و به  ۷.۴میلیون بشکه در روز رسید که تنها
 ۶۰۰هزار بشکه در روز کاهش از ابتدای سال میالدی جاری
را نشان میدهد و ثابت میکند تولید نفت روسیه بیش از حد
انتظار در برابر تحریمهای بینالمللی ،تاب آورده است.ســران

فوالد مبارکه شرکتی مسئولیتپذیر برای
خلق آیندهای بهتر
محمدیاسر طیبنیا ،مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه
ت سرمایه
در کارگاه طراحی مدل کسب و کار شرک 
گذاری توســعه معادن و فلزات با اشــاره به رشد و
توســعه صنعت فوالد طی دهههای گذشته اظهار
کرد :اگر رشــد و بالندگــی در صنعت فوالد را طی
دهههای اخیر شــاهد نبودیم ،صنایع وابســته چون خودرو و لوازم خانگی
نمیتوانستند پایداری امروزشان را داشته باشند.طیبنیا افزود :فوالد مبارکه
اهداف بلندپروازانهای را برای خود ترســیم کرده است و میخواهد شهروند
شرکتی مسئولیتپذیر برای خلق آیندهای بهتر باشد .به همین خاطر است
که معتقدیم شرکتهای بزرگ مثل فوالد مبارکه باید نقش پیشران کشور
را ایفا کنند.وی خاطر نشــان کرد :فرصتهای خوبی برای ســرمایهگذاری
در کشــورهای اروپایی و آفریقایی وجود دارد اما برای اســتفاده درست از
این ظرفیتها باید شــرکتهای فعال در این حوزه در کنار هم باشــند تا
بتوانند شرکتهایی جهانتراز داشته باشــند .البته امروز نیز فوالد مبارکه
به عنوان سازمانی جهانتراز محسوب میشود اما اگر بخواهیم ابعاد مختلف
رقابتپذیری را داشــته باشیم باید بزرگتر شویم تا بتوانیم با رقبای جهانی
خــود رقابت کنیم.وی خاطرنشــان کرد :وجه تمایز فوالد مبارکه با ســایر
مجموعهها این است که برخی از مجموعهها گاهی با  ۷۵درصد ظرفیت خود
فعالیت میکنند و این در حالی است که شرکت فوالد مبارکه همواره با ۹۵
درصد ظرفیت تولید فعالیت داشته و سودآوری و نقشآفرینی فوالد مبارکه
در صنعت کشور به همین دلیل است.
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان:

صنایع باید به سمت استقالل و خودکفایی در
حوزه برق گام بردارند
مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان ،به اتفاق جمعی از معاونین
و مدیران نیروگاه بندرعباس ،با حضور در دفتر نماینده محترم ولی فقیه در
استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس حضرت حجت االسالم والمسلمین
دکتــر عبادی زاده با وی دیــدار کردند.به گزارش روابط عمومی شــرکت
مدیریت تولید برق هرمزگان حجتاالسالم والمسلمین محمد عبادیزاده در
دیدار مدیرعامل نیروگاه برق بندرعباس ،که در دفتر امام جمعه بندرعباس
برگزار شد ،اظهارداشت :نیروهای داخل استان هرمزگان ظرفیت بسیار خوبی
برای پیشبرد امور محسوب میشوند و اقدامات بسیار بزرگی را رقم میزنند
که مثال آن نیز صنعت برق اســتان اســت.در ابتدای ایــن دیدار داریوش
محمودی مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان ،گزارشی از روند
تولید واحدهای نیروگاه در تابستان سال جاری ارائه داد و اضافه کرد که هم
اکنون تمامی واحدها در مدار تولید قرار دارند و این مهم با تالش جهادی و
خستگی ناپذیر نیروهای زحمتکش نیروگاه حاصل شده است.

اتحادیه اروپــا اواخر مه موافقت کردند واردات نفت دریابرد را
تا پایان امســال و واردات فرآوردههای نفتی روسیه را دو ماه
بعد ممنوع کنند.بارکلیز پیش بینی کرد تولید نفت روســیه
پس از اجرایی شدن تحریمها علیه واردات و بیمه محمولههای
نفت ۱.۵ ،میلیون بشــکه در روز در مقایســه با سطح پیش
از جنگ اوکراین کاهش پیدا کند .این بانک خاطرنشــان کرد
کاهش بیشتر قیمت نفت از این برآورد ،ممکن است در صورت
واکنش اوپک پالس به کندی تقاضا در ســال میالدی آینده،
محدود شود.تحلیلگران بارکلیز گفتند :تصور ما این است که به
دلیل احتمال معافیت روسیه از کاهش تولید نفت اوپک پالس
بــه دلیل تحریمها و عدم واکنش تولیدکنندگان آمریکایی به
قیمتهای باال ،فضا برای چنین مداخالتی نسبت به سال ۲۰۲۰

قیمت نفت کاهش یافت

جهان دنبال نفت ایران

ذوب آهن اصفهان در  ۶ماه گذشته ۱۲
محصول جدید تولید کرده است

مدیرعامل فوالد مبارکه
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بازبینی  ۸دالری بارکلیز در دورنمای قیمت نفت

مهندس ایرج رخصتی :

مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان
از آمادگــی ایــن مجتمع عظیم صنعتی بــرای تولید
محصوالت مورد نیاز پروژه های ســاخت مسکن خبر
داد.وی درمــورد آمادگی و نقش ذوب آهن اصفهان در
تامین مقاطع ســاختمانی مورد نیاز نهضت ملی ساخت مسکن درکشور گفت:
برنامه دولت سیزدهم مبنی بر ساخت یک میلیون مسکن در هرسال را باید به
صورت معدل نگاه کنیم که تحقق آن در دوره چهارساله مدنظر است .مدیرعامل
ذوب آهن اصفهان افزود :در این زمینه درخواست هایی از سازمان های مربوطه
از ذوب آهن شده است و این شرکت در حد توان آماده تولید و تحویل سبد کاال
های درخواســتی پروژه های مسکن در کشور می باشد .در واقع تولید و عرضه
محصول بر اساس این درخواست ها و با توجه به میزان و نوع آن در ابعاد مختلف
انجام می شــود.وی به اهمیت تامین پایدار مواد اولیه جهت تولید و همچنین
افزایش کمی و کیفی آن اشــاره کرد و در خصوص واردات کک و ذغال ســنگ
از خارج کشــور و افزایش قیمت های جهانی گفت  :گرانی مواد اولیه وارداتی و
بعضی تنگناهای تامین مواد در داخل کشــور محدودیت هایی را برای ما ایجاد
می کند ،با این حال از طریق صادرات  ۴۰درصدی محصوالت به خارج بخشــی
از منابع ارزی خود را تامین می کنیم.

@sobheqtesad

نفت و انرژی

www.sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر

@sobheqtesad
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قیمت نفت در روز سهشــنبه پس از آن که دادههــای ناامیدکننده اقتصادی چین،
بزرگترین خریــدار نفت خام ،نگرانیها از رکود جهانــی را احیا کرد ،کاهش یافت.
بــه گزارش خبرگزاری مهر قیمت نفت در روز سهشــنبه پــس از آن که دادههای

ناامیدکننده اقتصادی چیــن ،بزرگترین خریدار نفت خام ،نگرانیها از رکود جهانی
را احیا کرد ،کاهش یافت.بهای معامالت آتی نفت برنت با  ۷۳ســنت یا  ۰.۸درصد
کاهش به  ۹۴.۳۷دالر در هر بشکه رسید .قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت
آمریکا با  ۴۴سنت یا  ۰.۵درصد کاهش به  ۸۸.۹۷دالر در هر بشکه رسید.به گزارش
رویترز ،معامالت آتی نفت در جلسه قبل حدود  ۳درصد کاهش یافت .بانک مرکزی
چین برای احیای تقاضا ،نرخ بهره وامها را کاهش داد ،زیرا دادهها کاهش غیرمنتظره
اقتصاد در ماه ژوئیه را نشــان داد،تحلیلگران میگویند اگــر ایران و ایاالت متحده
پیشــنهاد اتحادیه اروپا را بپذیرند که تحریمهای صادرات نفت ایران را لغو میکند،
نفت بیشتری وارد بازار خواهد شد.یک مقام اتحادیه اروپا گفت که ایران روز دوشنبه
به متن پیش نویس «نهایی» اتحادیه اروپا برای احیای توافق هســتهای پاسخ داد،
اما جزئیاتی از پاســخ ایران ارائه نکرد .وزیر امور خارجه ایران از آمریکا خواست برای
حل سه موضوع باقی مانده انعطاف نشان دهد.اداره اطالعات انرژی ایاالت متحده در
گزارشی روز دوشنبه اعالم کرد که کل تولید در حوضههای اصلی شیل ایاالت متحده
به  ۹.۰۴۹میلیون بشــکه در روز در ماه سپتامبر خواهد رسید که باالترین سطح از
مارس  ۲۰۲۰خواهد بود.بازار همچنین منتظر دادههای صنعت در مورد ذخایر نفت
خام آمریکا است که اواخر روز سه شنبه منتشر میشود .نظرسنجی اولیه انجام شده
توســط رویترز در روز دوشنبه نشان داد که احتماالً ســهام نفت و بنزین در هفته
گذشته کاهش یافته است ،در حالی که ذخایر تقطیر افزایش یافته است.

وزیر نیرو:

ت خواهیم داشت
بزودی با عراقیها نشس 
وزیر نیــرو با بیان اینکــه پروژههای
آبــی ایران دقیقا مطابق سیاســتها
و پروتکلهــا اجرا میشــود ،گفت:
حتمــا اگر ما توضیــح دهیم نگرانی
عراقیها مرتفع خواهد شــد.علیاکبر
محرابیــان در گفتوگو بــا خبرنگار
اقتصادی ایلنا ،درباره سیاســت ایران
در قبال انتقاد و نگرانی مقامات عراقی
نســبت به پروژههای آبی ایران اظهار
داشــت :ما در چارچــوب توافقها و
پروتکلهایی که از قبل تنظیم شده با
کشور عراق همکاری داریم.وی افزود:
پروژههــای آبی ایــران دقیقا مطابق

سیاستها و پروتکلها اجرا میشود.
وزیر نیــرو تصریح کرد :مقامات عراق
درخواست نشست و جلسه دادند که
ما اخیرا پاســخ دادیــم و پذیرفتیم و
بزودی نشســتهایی خواهیم داشت

تــا نگرانیها رفع شــود .وی با تاکید
براینکــه حتما با این کشــور مذاکره
خواهیم داشــت ،ابراز امیدواری کرد
که اگر مســئله و نگرانی وجود دارد،
توگوها برطرف شود.
در چارچوب گف 

محرابیــان تاکید کــرد :حتما اگر ما
توضیح دهیم نگرانی عراقیها مرتفع
خواهد شــد.به گــزارش ایلنا ،مهدی
رشید الحمدانی وزیر منابع آبی عراق،
در بازدیــد از اقدامات جاری در پروژه
خط لوله بصره اظهار کرده است :علت
شور شدن آب شط العرب ،مد آب دریا
و جاری شدن معکوس آن در رودخانه
اســت که عوامل گوناگونی از جمله
قطع شــدن آب رود کارون و ساخت
ســد از جانب ایران موجب آن شده
است.او گفته است که ایران بدون در
نظر گرفتن منافع عراق در این منطقه
سد ساخته و مســیر رودخانه کارون
و دیگر آبهایی که در شــط العرب
جریان پیدا میکنــد را تغییر داده و
عمال شط العرب فقط از آبهای دجله
و فرات تغذیه میکند.

قبض گاز شهروندان آلمانی  ۵۰۰یورو سنگینتر شد

خانوارهای آلمانی پــس از اعمال عوارضی که با هدف
کمک به پوشــش هزینه نیروگاهها تعیین شد ،ناچارند
تقریبا  ۵۰۰یورو ( ۵۰۹دالر) پول بیشــتری در ســال
برای گاز پرداخت کنند.به گزارش ایســنا ،اپراتور بازار
گاز آلمان (تردینگ هاب یورو) ،روز دوشنبه اعالم کرد
هزینه  ۲.۴۱۹یورو به ازای هر کیلووات ساعت را تعیین
کرده اســت .این عوارض از اول اکتبــر اعمال خواهد
شــد و تا آوریل ســال  ۲۰۲۴به قوت خود میماند تا
به شرکت یونیپر و سایر واردکنندگان گاز کمک کند
تــا در برابر افزایش قیمتهای انــرژی ،دوام بیاورند.بر
اساس محاسبات انجام گرفته در پلتفرم مقایسه قیمت
وریووکس ،در یک قبض گاز  ۳۵۶۸یورویی بر اساس
مصرف  ۲۰هزار کیلووات ســاعت در سال ،این عوارض
هزینه ســاالنه یک خانواده متوسط چهار نفره را حدود
 ۴۸۰یورو افزایش میدهد که معادل رشــد حدود ۱۳
درصدی هزینه گاز اســت.رابرت هابــک ،وزیر اقتصاد
آلمان درباره این عوارض گفت :گزینه دیگر ،فروپاشــی
بازار انرژی آلمان و بخشهای بزرگی از بازار انرژی اروپا
بود.وی به خبرنگاران گفت :مدل وابستگی انرژی آلمان
به روسیه ،شکست خورده و دیگر بازنخواهد گشت .ما
باید با شــتاب تغییر کنیم و در این روند ،مجبوریم به

عالج تلختری متوسل شویم.شرکت نیروی  EnBWکه
در نتیجه عرضه کمتر گاز روســیه ۵۴۵ ،میلیون یورو
ضــرر کرد ،اعالم کرد انتظــار دارد از این مالیات مانند
شــرکت  RWEبهرهمند شــود.این عوارض ،هزینههای
بخش صنعت را هم افزایش خواهد داد .فدراسیون فوالد
آلمان اعالم کرد این عوارض ،حدود  ۵۰۰میلیون یورو
در ســال به هزینههای انرژی این حوزه اضافه میکند
که عالوه بر هفت میلیارد یورو هزینههای اضافی ناشی
از قیمتهای باالی انرژی خواهد بود.اقتصاددانان هشدار
دادند که این عوارض ،به رشد تورم آلمان که بزرگترین
اقتصاد اروپا به شمار میرود ،شتاب خواهد بخشید .نرخ

تورم این کشــور اکنون به  ۸.۵درصد رسیده است.پس
از این که اوالف شــولتس ،صدراعظم آلمان پنج شنبه
گذشــته وعده داد بسته کمکی بیشتری برای خانوارها
فراهم خواهد شد ،فدراســیون صنایع آلمان خواستار
تدابیر حمایتی برای کســب و کارها شــد .آلمان هم
منتظر پاســخ بروکسل درباره معافیت مالیات بر ارزش
افزوده برای این عوارض است.بر اساس گزارش رویترز،
روسیه با اشاره به مشکالت فنی و پیامدهای تحریمهای
غرب ،عرضه گاز به آلمان را به شدت کاهش داده است
و انتقــال گاز از خط لوله نورد اســتریم به  ۲۰درصد
ظرفیت این خط لوله کاهش پیدا کرده است اما برلین،
این اقدام را حرکتی با انگیزههای سیاسی میداند.قیمت
گاز طبیعی در اروپا روز سهشــنبه تحت تاثیر تقاضای
باالتر از حد معمول که بحران انرژی را تشــدید کرده
اســت ،به روند افزایش ادامه داد .بهای قیمت پایه بازار
اروپایی پس از رشــد  ۶.۸درصــدی در معامالت روز
دوشــنبه ،روز جاری حداکثر  ۶.۵درصد افزایش یافت.
بهای معامالت ماه آتی هلند که قیمت پایه بازار اروپایی
اســت ،ســاعت  ۸و  ۳۵دقیقه صبح به وقت محلی در
آمســتردام ۵.۴ ،درصد افزایش یافته و به  ۲۳۲یورو به
ازای هر مگاوات ساعت رسید.

روز گذشته؛

مصرف برق کشور از مرز  ۶۸هزار مگاوات گذشت
تهران -ایرنا -مصرف برق کشور روزهای گذشته مجدد روند افزایشی داشت و روز گذشته از مرز  ۶۸هزار مگاوات عبور کرد.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا ،چند روزی است
که با پشت سر گذاشته شدن پدیده مونسان که بارانهای شدید سیل زایی برای کشورمان به همراه داشت و نیز هوا را کمی تلطیف کرده بود ،اما دوباره روند افزایش دمای هوا
آغاز شده است.همین امر بر شدت افزایش مصرف برق نیز اثرگذار شده ،بهگونهای که تازهترین گزارش شرکت مدیریت شبکه برق نیز بیانگر آن است که در ساعت  ۱۴و ۳۶
دقیقه روز گذشته میزان مصرف برق به عدد  ۶۸هزار و  ۸۷۶مگاوات رسید.این میزان مصرف نسبت بهروز قبل (یکشنبه بیست و سوم مرداد) که عدد مصرف  ۶۷هزار و ۷۸۵
مگاوات بود از رشد بیش از هزار مگاوات برخوردار شده است؛ همچنین نسبت به مدت مشابه پارسال که عدد مصرف  ۶۴هزار و  ۷۸۵مگاوات بوده رشد بیش از چهارهزار مگاوات
را نشان میدهد.درعینحال بخش صنعت در این ساعت  ۳هزار و  ۶۵۸مگاوات برق مصرف کرد.شب گذشته نیز روند افزایش مصرف تداوم داشت بهگونهای که در ساعت ۲۱
میزان مصرف به  ۶۵هزار و  ۴۸۵مگاوات رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال که عدد مصرف  ۵۸هزار و  ۵۷۹مگاوات بوده رشد بیش از  ۶هزار مگاوات را نشان میدهد.
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محدودتر خواهد بود.بر
اساس گزارش رویترز،
اوپــک و متحدانــش
شــامل روسیه ،افزایش
تولید به میــزان ۱۰۰
هزار بشــکه در روز را
برای سپتامبر تصویب
کردهاند.بانک آمریکایی
گلدمن ســاکس هفته گذشته پیش بینی خود از قیمت نفت
برنت در ســه ماهه جاری را از  ۱۴۰دالر در هر بشکه به ۱۱۰
دالر کاهــش داد اما همچنان بر این باور اســت که قیمتهای
نفت باال میمانند.

خوراک نیروگاههای سوییسی نفتی میشود
با نمایان شــدن بحران انرژی ،سوئیس ممکن
اســت در صورت وقوع وضعیــت اضطراری در
زمستان ،برای تولید برق ،از نفت استفاده کند.
به گزارش ایسنا ،سیمونتا سوماروگا ،وزیر انرژی
ســوئیس که از اســتفاده از انرژی تجدیدپذیر
حمایت می کند ،در مصاحبه با روزنامه سونتاگ
ســایتونگ اذعان کرد :این کشور ممکن است
برای تولید برق در زمستان که اروپا با محدود شدن عرضه گاز روسیه و حتی
احتمال توقف کامل آن روبرو میشــود ،از نفت استفاده کند.طبق گزارش
مطبوعات ســوئیس ،این کشور یک نیروگاه آزمایشی دارد که برای آزمایش
توربینهای گازی جدید ،استفاده شده است .شرکت ایتالیایی آنسالدو انرژیا
که مالک این کارخانه آزمایشی است ،میخواست بهار امسال این تاسیسات
را به عنوان یک تاسیســات اضطراری ،در دســترس قرار دهد.سوئیس تنها
کشوری در اروپا نیست که به دنبال جایگزین کردن زغال سنگ یا نفت خام
به جای گاز طبیعی برای تولید نیروست .تحویل گاز روسیه از طریق خطوط
لوله ،به کشــورهای اروپایی کاهش پیدا کرده است و کشورهای این منطقه
برای پر کردن  ۸۰تا  ۹۰درصدی مخازن گاز پیش از رسیدن فصل گرمایش،
در تالش برای صرفه جویی در مصرف گاز هستند.رویترز ماه گذشته گزارش
کرده بود با مهیا شــدن شرکتهای فرانسوی و اروپایی برای کاهش یا توقف
عرضه گاز روسیه به اروپا ،صنایع انرژیبر فرانسه به دنبال استفاده از نفت در
تاسیساتشان هستند.آژانس بینالمللی انرژی ( )IEAدر جدیدترین گزارش
ماهانه خود پیش بینی کرد به دلیل ســوئیچ از گاز به نفت ،مصرف جهانی
نفت در سال  ۲۰۲۲به میزان  ۲.۱میلیون بشکه در روز رشد میکند که ۳۸۰
هزار بشکه در روز باالتر از برآورد قبلی این آژانس است.بر اساس گزارش اویل
پرایس ،این آژانس اعالم کرد در پی موج گرمای شدیدی که مناطق متعدد
جهان تجربه میکنند ،جدیدترین آمار ،افزایش مصرف نفت برای تولید برق
به خصوص در اروپا و خاورمیانه و همچنین آسیا را تایید میکند .این روند
در صنعت اروپایی از جمله پاالیش هم اتفاق افتاده است.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

info@sobh-eqtesad.ir

@sobheqtesad

بر اساس گزارش مرکز آمار؛

افزایش بیش از  ۴۶درصدی هزینه تولید در فصل بهار

در فصــل بهار ،١٤٠١
تورم فصلی تولیدکننده
بخش صنعــت برابر با
 ١٢.٥درصد بوده است.
همچنین تورم نقطه به نقطه تولیدکننده بخش صنعت برابر
با  ٤٦.٣درصد گزارش شده است .بیش ترین تورم فصلی با
 ۴۴.۹درصد مربوط به بخش ساخت موادغذایی بوده است.
به گزارش اقتصادآنالین ،بر اساس گزارش مرکز آمار در فصل
بهار  ،١٤٠١تــورم فصلی تولیدکننده بخش صنعت برابر با

@sobheqtesad

صنعت و تجارت

www.sobh-eqtesad.ir

 ۱۲.۵درصد رســید که نســبت به تورم فصلی در زمستان
سال گذشــته افزایش  ۴.۷درصدی را نشــان می دهد .به
عبارتــی ،میانگین قیمت دریافتی توســط تولیدکنندگان
محصوالت صنعتی به ازای تولیــد کاالهای خود در داخل
کشور ،در فصل بهار  ١٤٠١نسبت به فصل قبل ١٢.٥ ،درصد
افزایش دارد .در این فصــل بیشترین تورم فصلی با ٤٤.٩
درصد مربوط به گروه «ســاخت مــواد غذایی» و کمترین
تــورم فصلی با  ٢.٥درصد مربوط به گروه «ســاخت فلزات
پایه» می¬باشــد.در فصل بهار  ،١٤٠١تورم نقطه به نقطه

تولیدکننده بخش صنعت برابر با  ۴۶.۳درصد بوده است که
در مقایسه با همین اطالع در فصل قبل ( ٤٠.٧درصد)٥.٦ ،
واحد درصد افزایش داشته است .به عبارتی ،میانگین قیمت
دریافتی توســط تولیدکنندگان محصوالت صنعتی به ازای
تولید کاالهای خود در داخل کشــور ،در فصل بهار ١٤٠١
نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٦.٣ ،درصد افزایش دارد.
در ایــن فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با  ٩٣.٣درصد
مربوط به گروه «ساخت مواد غذایی» و کمترین تورم نقطه
به نقطه با  ١٧.١درصد مربوط به گروه «ساخت محصوالت
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رایانهای ،الکترونیکی و نوری» میباشد.در فصل بهار ،١٤٠١
درصد تغییرات شــاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت
در چهار فصل منتهی به این فصل نســبت به دوره مشــابه
ســال قبل ٤٨,٠ ،درصد می¬باشد که در مقایسه با همین
اطالع در فصل قبل ( ٥٦.٧درصد) ٨.٧ ،واحد درصد کاهش
داشــته اســت .به عبارتی ،میانگین قیمت دریافتی توسط
تولیدکنندگان محصوالت صنعتی بــه ازای تولید کاالهای
خود در داخل کشــور ،در چهار فصل منتهی به بهار ١٤٠١
نســبت به دوره مشابه سال قبل ٤٨.٠ ،درصد افزایش دارد.
در این فصل بیشترین تورم ساالنه با  ٦٧.٠درصد مربوط به
گروه» ســاخت سایر محصوالت کانی غیرفلزی» و کمترین
تورم ســاالنه بــا  ٢٧.٣درصــد مربوط به گروه «ســاخت
محصوالت رایانهای ،الکترونیکی و نوری» می باشد.

هر کد ملی یک خودرو!

پــای خودرو دوباره به بورس کاال باز شــده اســت و متقاضیان
میتوانند تا ساعت  ۱۷امروز ،نسبت به ثبت سفارش اقدام کنند.
براســاس مشخصات کاالی قابل عرضه هر کد ملی مجاز به ثبت
ســفارش بر روی یکی از کدهای عرضه شــده در تاریخ عرضه و
صرفا برای یک دستگاه خودرو است .صدور سند و شماره گذاری
خودرو فقط به اســم شخص خریدار خواهد بود.به گزارش ایسنا،
موانع موجود بر سر راه ورود خودرو به بورس کاال برداشته شد و
در این راستا  ۲۶مرداد ماه  ۳۵۰دستگاه فیدلیتی و  ۲۵۰دستگاه
دیگنیتی متعلق به گروه بهمن موتور راهی تاالر صنعتی می شود.
براســاس اطالعیه عرضه  ۸۵دستگاه از این خودروها فیدلیتی ۷
نفره تیپ  ۲مشکی و  ۹۰دستگاه فیدلیتی  ۷نفره تیپ  ۲سفید
است که با قیمتهای  ۷۷۲میلیون تومان عرضه خواهند شد۸۵ .
دستگاه فیدلیتی پنج نفره تیپ یک مشکی و  ۹۰دستگاه فیدلیتی
 ۵نفره تیپ یک ســفید نیز به قیمت  ۷۵۸میلیون و  ۵۰۰هزار
تومان و همچنین  ۱۲۵دســتگاه دیگنیتی پرایم مشکی و ۱۲۵
دســتگاه دیگنیتی پرایم سفید هر یک به قیمت  ۸۲۱میلیون و
 ۵۰۰هزار تومان عرضه می شوند.براساس مشخصات کاالی قابل
عرضه هر کد ملی مجاز به ثبت ســفارش بر روی یکی از کدهای
عرضه شده در تاریخ عرضه و صرفا برای یک دستگاه خودرو است.
صدور ســند و شماره گذاری خودرو فقط به اسم شخص خریدار
خواهد بود.

خریداران چه هزینههایی را باید پرداخت کنند؟
عــاوه بر هزینه خــودرو ،خریداران ملزم بــه واریز  ۹درصد
مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای قیمت نهایی فروش هستند.
همچنین برای فیدلیتی هزینه  ۱۷میلیون و  ۳۹۱هزار و ۹۰۲
تومان شامل مالیات و عوارض شماره گذاری ،هوشمندسازی
کارت خودرو ،خدمات پســت ،تولید پالک و شماره گذاری،
هزینه بیمه شخص ثالث را پرداخت کنند.برای دیگنیتی نیز
هزینه  ۳۵میلیون و  ۳۵۰هزار تومان شــامل هوشمندسازی
کارت خودرو ،خدمات پســت ،تولید پالک و شماره گذاری و
بیمه شــخص ثالث باید توسط خریداران به نام شرکت بهمن
موتور واریز شود.

زمان ثبت سفارش و نحوه خرید خودرو از بورس کاال
ثبت ســفارش خودرو عرضه  ۲۶مرداد ماه تا ساعت  ۱۷امروز
(سه شنبه  ۲۵مرداد) امکان پذیر است .متقاضیان برای خرید
خــودرو در بورسکاال ابتدا باید نســبت به اخذ کد معامالت
بــورسکاال اقدام کنند .نحوه اخذ کد بــورسکاال نیز به این
شــکل اســت که متقاضیان به صورت آنالین یا حضوری به
یکی از کارگزاریهای مجاز مراجعه و کد بورسکاال را دریافت
میکنند .البته قبل آن باید در ســامانه سجام ثبتنام کرده و
احراز هویت شده باشند .متقاضیان پس از اخذ کد بورسکاال،

استفاده از کارت بانکی برای امور
روزمره شرکت های حقوقی مجاز شد
رییس اتاق بازرگانی تهران به درخواست شرکتهای حقوقی برای
بهره مندی از کارتهای بانکی برای استفاده در امور روزمره شرکتها
اشاره کرد و گفت :مطابق با توافقات به عمل آمده با بانک مرکزی،
شــرکتهای حقوقی که تا پیــش از این اجازه اســتفاده از کارت
بانکی را نداشــتند ،می توانند برای انجام امور روزمره شرکتهای
خود از کارت بانکی اســتفاده کنند.به گــزارش خبرنگار اقتصاد
آنالین ،مسعود خوانســاری ،رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن
و کشاورزی تهران در جلسه امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
تهران با اشاره به گزارش های منتشر شده از سوی نهادهای بین
المللی در خصوص وضعیت اقتصاد دنیا گفت :در گزارشی که بانک
جهانی منتشــر کرده ،با توجه به بحران انرژی که ناشی از جنگ
روســیه و اوکراین حادث شــده ،میزان هدررفت نفت در میادین
نفت جهان مورد رصد قرار گرفته است که بر این اساس ،در حوزه
جلوگیری از هدررفت انرژی پیشــرفت جدی حاصل نشده است.
وی افزود :در ده ســال اخیر به طور متوسط ساالنه  ۱۴۴میلیارد
مترمکعب گاز هدر رفته اســت که با این رقــم می توان ۱۸۰۰
میلیون مگاوات ساعت برق تولید کرد که این به منزله بخش عمده
ای از برق مصرفی اروپا است.به گفته خوانساری ،ایران طی سالهای
 ۲۰۱۲تــا  ۲۰۲۱مقام اول هدررفت گاز دنیا را به خود اختصاص
داده اســت که بیشــترین میزان این هدررفت مربوط به گازهای
همراه نفت اســت به نحوی که میزان هدررفت از میادین نفت و
گاز کشــورمان ۱۱.۱ ،میلیارد مترمکعب در سال  ۲۰۱۲به ۱۷.۴
میلیارد مترمکعب در سال  ۲۰۲۱رسیده است.وی اظهار داشت:
روزانه  ۴۷.۵میلیون مترمکعب گاز هدر می رود که اگر قیمت هر
مترمکعب را  ۹سنت در نظر بگیریم ،ساالنه ارزش این هدررفت به
 ۱.۵میلیارد دالر می رسد.خوانساری در بخش دیگری از سخنان
خود به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شــورای اســامی در
خصوص سهم بخش حقیقی اقتصاد ایران در حوزه صنعت و معدن
اشــاره و تصریح کرد :شاخص تولید و فروش شرکتهای صنعتی و
معدنی کاهش یافته که مهمترین دلیل آن قطعی های گســترده
برقی اســت که برای صنایع اتفاق افتــاده و البته تقاضا و عرضه
در صنعت برق متوازن نیســت و هر ســاله به شکلی قطعی برق
اعمال شده است.وی اظهار داشت :گزارش مهم دیگری که منتشر
شده در خصوص شاخص جهانی سفر است که اگرچه  ۳۹اقتصاد
از  ۱۱۷اقتصــاد دنیــا بهبود در این حــوزه را تجربه کرده اند اما
عربستان توانســته رشد چشمگیری را در این حوزه داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران به درخواست شرکتهای حقوقی برای
بهره مندی از کارتهای بانکی برای استفاده در امور روزمره شرکتها
اشاره کرد و گفت :مطابق با توافقات به عمل آمده با بانک مرکزی،
شرکتهای حقوقی که تا پیش از این اجازه استفاده از کارت بانکی
را نداشــتند ،می توانند برای انجام امور روزمره شرکتهای خود از
کارت بانکی استفاده کنند.خوانســاری استرداد مالیات بر ارزش
افــزوده صادرکنندگان را گام مهمی در جهــت افزایش صادرات
دانست و گفت :اســترداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان
ظرف مدت یکماه در بخشــنامه اخیر سازمان امور مالیاتی مجدد
مورد تاکید قرار گرفته و قرار اســت این مالیات ظرف  ۳۰روز به
حساب صادرکنندگان برگردد.وی افزود :همچنین خبر مهم دیگر
آن است که ارز ترجیحی برای تولید داروهای دولتی هم برداشته
شــده و حاال هم تولیدکنندگان داروهای دولتی و هم خصوصی
برای واردات مواد اولیه خود از ارز آزاد استفاده می کنند.

گزیده خبر
در بازدید معاون وزیر صمت از انبارهای مرکزی ایساکو مطرح شد

احراز اصالت قطعات یدکی فقط با یک پیامک
معاون صنایع عمومی وزارت صمت به منظور بررســی
شناســه کاال و کد رهگیری قطعات و لوازم یدکی در
حوزه خدمات پس از فروش ،از انبارهای شرکت ایساکو
بازدید کرد.ایکوپرس -محمدمهــدی برادران کدهای
شناسه قطعات که در راســتای اصالتسنجی بر روی
آنها درج میشود را مورد بررسی قرار داد.وی در این بازدید گفت :از نیمه مرداد
مــاه ۵۵ ،گروه قطعه باید با کد رهگیری به بازار عرضه شــود و تولیدکنندگان
موظفند این گروه تولیداتشــان را با کد رهگیــری تولید و به بازار عرضه کنند،
البته برای قطعاتی که در بازار بدون کد موجود است نیز فرصت داده شده تا کد
رهگیری دریافت کنند.مدیر عامل شرکت خدمات پس از فروش ایرانخودرو نیز
در حاشیه این بازدید گفت :ایساکو همواره در حال بررسی گلوگاههایی است که
بهبود آن ،موجب افزایش رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش شود و یکی
از ایــن ورودیها در اختیار قــرار دادن قطعات اصل و با کیفیت و ارایه خدمات
اســتاندارد به مشتریان و اطالعرسانی به آنها در خصوص اصالت قطعات است.
بابک سالجقه ادامه داد :در همین راستا این مجموعه طی چند سال گذشته با
ارایه ابزار و بهرهمندی از فناوریهای نوین که به صورت مســتمر به روزرسانی
میشــود این قابلیت را ایجاد کرده است که مردم بتوانند تفاوت کاالی تقلبی و
اصلی را تشــخیص بدهند و کاالی اصل را بخرند.مدیرعامل ایســاکو افزود :این
شــرکت به منظور شفافیت و تشــخیص اصالت قطعات یدکی با در اختیار قرار
دادن سامانه «اصل بخرید» ،مصرفکنندگان را یاری کرده تا از اصل بودن قطعه
خریداری شده اطمینان حاصل کنند.
مدیرعامل سایپا در برنامه صف اول مطرح کرد:

رنو و سیتروئن برای بازگشت به بازار خودرو
کشور باید ضررها را جبران کنند
باید نســبت به گشایش حساب وکالتی اقدام کنند .حساب
وکالتی حسابی اســت که به بورسکاال امکان میدهد پس
از آنکه خریدار در فرآیند رقابت شــرکت و کاال را خریداری
کرد ،بتواند از آن حســاب برداشــت کنــد و به این ترتیب
مراحل تســویه انجام شود.نکتهای که باید به آن توجه کرد،
این اســت که برای خرید خودرو ،باید بخشی از قیمت پایه
خودرو (براساس اعالم بورسکاال) در حساب وکالتی خریدار
موجود باشــد .به این ترتیب زمانی که ثبتسفارش صورت
میگیرد ،این مبلغ تا زمان انجام فرآیند حراج در حســاب

وکالتی مسدود میشــود .پس از نهایی شدن ثبتسفارش
خریــداران در روزی کــه عرضــه و فرآیند حــراج صورت
میگیرد ،خریداران بر مبنــای قیمت پایه در فرآیند حراج
شــرکت و در صورتی که تقاضا از عرضه بیشــتر باشــد در
رقابت شرکت خواهند کرد .همچنین مالیات ارزشافزودهای
که پرداخت خواهد شــد بر مبنای قیمت نهایی اســت که
خریدار در سامانه ثبت و خرید خود را نهایی کرده است .به
این ترتیب خریــداران باید کلیه هزینههای اعالمی را برای
خرید خودرو در نظر بگیرند.

آخرین وضعیت بازار خودرو با نگاه به تاثیر اخبار مذاکرات

بازاری پر از فروشنده ،اما خالی از خریدار
به گفته رئیس اتحادیه نمایشــگاهداران و
فروشندگان خودرو ،روند کاهشی قیمتها
در بازار خودرو کــه از حدودا دو ماه پیش
آغاز شده ،تحت تاثیر اخبار مذاکرات برجام
نیز تداوم یافته و بازار شــیب نزولی را طی
میکند؛ این در حالیست که بازار از خریدار
خالی مانده و همه فروشــنده هستند ،اما
مشتری نیست.سعید موتمنی در گفتوگو
با ایســنا ،در رابطه با آخرین وضعیت بازار
خــودرو و تاثیر اخبار مذاکــرات برجام بر
این بــازار ،اظهار کرد :طــی دوماه الی دو
ماه و نیم گذشته ،قیمتها در بازار با ثبات
همراه بوده اســت .طی چند روز اخیر نیز
که صحبتهایی پیرامون مذاکرات برجامی
مثبت بــوده و اخبار مثبــت از مذاکرات
گزارش شده اســت ،مشتری عقبنشینی
کرده و منتظر است تا در آینده چه اتفاقی
خواهد افتاد .در این شــرایط مشــتریان
خریــد انجام نمیدهنــد .رئیس اتحادیه
نمایشــگاهداران و فروشــندگان خــودرو
تهران خاطرنشــان کرد :طی دو ماه و نیم
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اخیر قیمت اکثر محصوالت ریزشــی بوده
اســت .بطور مثال محصوالت سایپا در این
مدت دو تا چهــار میلیون کاهش یافته یا
محصوالت پرفروش ایرانخودرو (ســمند،
 ،۲۰۶پارس و )...عالوه بر این کاهش دو تا
پنج میلیون تومانی دو ماه اخیر ،از ابتدای
هفته کاهش قیمت بیشتری داشته است.
در یک ماه گذشــته پــژو  ۲۰۷اتوماتیک
حدود  ۸۰الی  ۸۵میلیــون تومان ریزش
قیمت داشــته اســت؛ چرا که عرضه این
محصول در مقطعی افزایــش پیدا کرد با

توجه به اینکه خریدار در بازار کم اســت.
وی تاکیــد کــرد :در بازار خــودرو هرچه
عرضه بیشتر شــود ،قیمتها قطعا ریزش
بیشتری خواهند داشت .طی روزهای اخیر
نیز همچون روال دو ماهه اخیر فروشــنده
در بازار بســیار است ،اما خریداری در بازار
وجود ندارد .مشتری میداند که با صورت
گرفتــن توافق ،اثر روانی خــود را خواهد
داشت و میتوان به کاهش بیشتر قیمتها
امیدوار بود .بازار همچنان آرام است و طی
دو-ســه ماهه اخیر ثبــات قیمتی خود را

حفظ کرده است.موتمنی برای آینده بازار
خودرو پیشبینی کرد :خودرو یک کاالی
مصرفی اســت باید با عرضه متناســب و
پاســخگوی نیاز بازار باشد ،اختالف قیمت
بین بازار تا کارخانه کمتر خواهد شد و اگر
بیش از تقاضا شــود ،دیگر اختالف قیمتی
نخواهیم داشــت .دیدیم کــه محدودیت
عرضه در دو سال گذشته ،اختالف قیمت
کارخانه و بازار فاصله بیشــتری بگیرد .اما
دو ماه گذشــته ،ایرانخودرو ،بطور مثال
 ۲۰۷به تعداد بسیار فاکتور کرد ،بنابراین
قیمــت آن از  ۶۰۰میلیون تومان به کانال
 ۵۰۰میلیون هم رســید .حال اگر بیشتر
عرضه کند ،ظرف یکماه برابر قیمت مصوب
کارخانهای خواهد شــد .رئیس اتحادیه
نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران
تاکید کرد :همانطور که اشاره شد ،خودرو
کاالی مصرفی اســت که بایستی همچون
سایر کاالهای مصرفی دیگر تامین و به بازار
عرضه شود .وقفه در عرضه موجب اختالل
در قیمت خواهد شد.

ابعاد مختلف تاثیر تحریمها بر تجارت ایران

عضو هیئت نماینــدگان اتاق بازرگانی تهــران میگوید که
نگاهی به محدودیتهایی که تحریمها بر ابعاد مختلف اقتصاد
ایران ایجــاد کردهاند ،میتواند در برنامــه ریزی برای آینده
شرکتهای کوچک و متوسط تاثیری مهم داشته باشد.مهرداد
عباد در گفتوگو با ایســنا ،اظهار کرد :در گفتمان اقتصادی
سیاستگذاران طی سالهای گذشته ،سه دیدگاه در مورد تاثیر
تحریمها وجود داشته است؛ گروهی که باور داشتند ،تحریمها
هیچ تاثیری ندارد و کاغذپارهای بیش نبوده؛ گروهی نیز قائل
به تاثیر اندک تحریمها بر اقتصاد بودهاند و دســته دیگری از
سیاســتگذاران نیز بر این عقیده بودهانــد که تحریمها تاثیر
بســیاری بر کاهش رونق اقتصادی داشــته است.وی با اشاره
به روند تحریمهایی که اقتصاد ایران در طول دهههای گذشته
تجربه کرده ،بیان کرد :تحریمهای اقتصادی ایران در ابتدای
انقالب اسالمی و پس از واقعه سفارت آمریکا در سال 1357
آغاز و در جریان جنگ ایــران و عراق ادامه پیدا کرد و عم ًال
در دوران سازندگی شاهد شماری از شدیدترین تحریمها علیه
ایران بودیم؛ در زمان دولتهای هفتم و هشــتم از تحریمها
کاســته ولی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدینژاد،
مجددا ً تحریمهای شــدیدی علیه کشور اعمال شد .در سال
 2006هم قطعنامههای شــورای امنیت به تصویب رسید و
تحریمهای ســختگیرانهتر شــد و بعد از آن با برجام ،برای
مدتی از شــدت تحریمها فروکاسته شد اما با حضور ترامپ،
تحریمهای ســخت و ظالمانه از نو آغاز و تا کنون ادامه یافته

حجت االسالم حمیدی رئیس کل دادگستری استان در بازدید از شرکت
گهرزمین عنوان کرد:

ظرفیت های تولید و اشتغال گهرزمین ،کمک
شایانی به حل معضل بیکاری می کند
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ آهن گهرزمین رییس کل
دادگستری استان کرمان به همراه رییس دادگستری و
دادستان ســیرجان و برخی دیگر از مسوولین قضایی
استان از قسمت های مختلف سایت گهرزمین بازدید
کرده و از نزدیک با اقدامات این مجموعه آشــنا شدند.
پس از این بازدید جلسه ای با حضور بازدیدکنندگان،
مدیرعامل ،عضو هیات مدیره و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی گهرزمین
 ،مدیر مجتمع و معاون بهره برداری  ،معاون توسعه  ،مدیران مجموعه و اصحاب
رسانه سیرجان برگزار شد.در ابتدای این جلسه محمد فالح مدیرعامل گهرزمین
ضمن خوش آمدگویی به حاضرین عنوان کرد :خدا را شــاکریم که مســوولین
قضایی استان خیلی بیشتر از یکسری ادارات در کنار مجموعه گهرزمین بودند
و حمایــت های خود را از این مجموعه دریغ نکردند که این مهم باعث دلگرمی
کارگران این شرکت است.
مدیرعامل منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس مطرح کرد:

عضو اتاق بازرگانی تهران تشریح کرد

است.عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بسیاری از کسانی
کــه کار خود را از  15ســال قبل آغاز کردهانــد ،به نوعی با
تحریمها مواجه شــدهاند ،تشریح کرد :زمانی که برجام امضا
شد به مدت یک سال ،تقریباً تجارت بینالملل برای ایرانیان
به حالت نیمهعادی بازگشت که رهاورد این بازه زمانی ،فضای
آرام و ثبات نســبی برای بخشخصوصی بــود .بهطوری که
مراودات بینالملل برای خرید و فروش کاال به صورت مستقیم
انجام میشد و ارتباط بانکی برقرار شده و انتقال پول مانند هر
ی به راحتی قابل انجام
کشور دیگری از طریق سیســتم بانک 
بود.عباد در تشــریح ابعاد مختلف تحریم به مشکالت بانکی
اشــاره کرد و گفــت :با آغاز دور جدید تحریمها ،الســی ،از
پرکاربردترین روشهای پرداخت در ایران و جهان از فرهنگ
محاوره جامعه اقتصادی کشــور حذف شــد .سالهاست که
امکان انتقال ارز از طریق بانکی وجود ندارد و انتقال ارز برای
بخشخصوصی و شرکتهای کوچک و متوسط در این دوران
تنها از طریق صرافیهایی انجام شــده است که گاهی ریسک
این عملیات تا  100درصد برآورد میشد .بیشتر کارشناسان
بازرگانی خارجی فعال در شــرکتها که ســابقه کار کمتر از
 10ســال دارند دیگــر با فرایند انتقال پول بــه روش اعتبار
اسنادی آشنا نیستند و این تهدید بزرگی است که اگر روزی
ارتباطات بینالمللی مجدد شکل بگیرد ،جامعه بازرگان ایرانی
از روشهای پرداخت روز دنیا عقب افتادهاند.وی ادامه داد :در
این دوران شرکتهای کوچک و متوسط مجبور بودهاند ،ارز را

مدیرعامل گروه خودروســازی سایپا با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر به
بیان عملکرد و برنامه های سایپا در عبور از چالشها پرداخت.به گزارش سایپانیوز،
محمد علی تیموری در این برنامه در خصوص وضعیت تولید گروه سایپا گفت:
در بهمن ماه ســال قبل  ۸۰هزار خودروی ناقص در پارکینگ های گروه سایپا
وجود داشت که با برنامه ریزی انجام شده در طول  7ماهه حضور تیم مدیریتی
جدید ،امروز یک خودروی ناقص در سایپا نداریم.او افزود :تولید در گروه سایپا به
روزی  ۲هزار دستگاه رسیده است که همه محصوالت داخلی هستند و سی کی
دی و وارداتی نیستند و با افزایش تولید ،فروش محصوالت از قرعه کشی خارج
و از ابتدای ماه آینده تمــام محدودیت های ثبت نامی خودرو برای محصوالت
سایپا برداشته خواهد شــد.تیموری در خصوص مقایسه پیشرفت های صنایع
نظامی و صنعت خودرو گفت :صنایع دفاعی کشــورمان بزرگترین صنایع دانش
بنیان هستند .از این رو سایپا با  ۷شرکت زیرمجموعه وزارت دفاع قرارداد بسته
و قســمتی از قطعات مورد نیاز را از این شرکت ها دریافت می کند.مدیرعامل
گروه ســایپا افزود :صنایع دفاعی در همه جای دنیا در حوزه دانش بنیان جلوتر
از سایر صنایع هستند و در سایپا از  ۸۰هزار خودرویی که در کف پارکینگ به
صــورت ناقص و دارای کمبود قطعات بود  ۳۰هزار خودرو با قطعاتی که وزارت
دفاع تولید کرد تکمیل شــده اســت و باید از ظرفیت صنایع نظامی در داخلی
سازی قطعات استفاده کنیم.

با نرخ باالتری خریداری کنند و کارمزدهای بیشتری پرداخت
کنند و هیچ تضمینی هم نبود که صرافی پول را انتقال دهد
و بعضاً پرداختها با تاخیرهای طوالنی انجام میشــود و در
مقصد نیز درصدی بابت کارمزد کسر میشد .همه این مسائل
و دردسرها برای انتقال مقداری پول برای خرید کاال از خارج
از کشور یا حتی دریافت پول بابت جنس صادراتیاست.عضو
اتاق بازرگانی تهران به مشــکالت مربوط به حــوزه واردات
نیــز پرداخت و افزود :با وجود تحریمهــا ،میزان واردات مواد
اولیه به دو علت عدم تمایل همکاری شــرکتهای خارجی با
ایران و محدودیتهــای ارزی جهت واردات ،کاهش یافت .با
توجه به عدم تمایل همکاری شــرکتهای خارجی به صورت
مســتقیم دو اتفاق روی داد که این نیز سبب افزایش قیمت
تمام شده کاال شد؛ نخســت اینکه ،شرکتها شروع به ثبت
شرکت در کشورهای خارجی کردند و دیگر آنکه شرکتهای
خارجی از طریق شرکتهای ثالث کوچک ،صوری یا موقتی
بــا ایران همکاری کردند .این عدم امکان ارتباط مســتقیم با
تامینکنندگان باعث ایجاد دردســرهای زیاد و انجام تجارت
خارجی ،خارج از اســتانداردهای بینالمللی شده است .البته،
شــرکتهای کوچک و متوسط ،توانستند شرایط بهتری را از
جهت دور زدن تحریمها نسبت به شرکتهای بزرگ و دولتی
داشته باشــند.عباد به محدودیتهای مربوط به صادرات نیز
اشاره کرد و توضیح داد :با توجه به اعمال تحریمها ،خریداران
خارجی کمتری در این دوران تمایل داشتند.

هدفگذاری اشتغالزایی  ۲۳هزار نفری در
منطقه ویژه
مدیرعامل منطقه ویژه صنایــع معدنی و فلزی خلیج
فارس گفت :منطقه ویژه برای جذب حداکثری نیروی
متخصص ،اقدام به انعقاد تفاهمنامه با دانشگاه هرمزگان
کرده و در برنامههای خود ،اشتغالزایی  ۲۳هزار نفری
را در دستور کار قرار داده است.به گزارش روابط عمومی
منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی وفلزی خلیج فارس به نقل از پایگاه خبری
و تحلیلی «فلزات آنالین» ،حســن خلج طهرانی بیان کرد :نیروی انســانی ،با
ارزشترین ســرمایه در فرایند خلق ثروت به شمار میرود که مهمترین اهداف
بنگاههای اقتصادی را در جهت به حداکثر رساندن موفقیتها ،تامین خواستهها
و انتظارات ذینفعان برآورده میســازند .در همین حال بنگاههای اقتصادی از
نیروهای انسانی به منزله یکی از عوامل موثر در امر تولید استفاده میکنند.وی
افزود :بنگاههای اقتصادی باید آموزشهای به کارگیری استعدادها و پرتوانسازی
منابع انسانی را جدی بگیرند تا در زمینه فعالیت خود موفق باشند .ضمن اینکه
افزایش بهرهوری نیروی انســانی و تحوالت مثبت در این زمینه میتواند سبب
ارتقای سازمانها و به تبع آن ،توسعه نظامهای اقتصادیشود .ناگفته نماند که
انسان ،هم هدف توسعه و هم عامل آن محسوب میشود.مدیرعامل منطقه ویژه
صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس تاکید کرد :اگر سرمایه انسانی را در بنگاههای
اقتصادی جدی بگیریم ،شاهد موفقیت و رشد آن سازمان خواهیم بود .همچنین
ســازمانها با داشتن نیروی انســانی متخصص متوجه خواهند شد که مجموع
ب و کار ،سازمان
عوامل نیروهای انسانی ،فرهنگ سازمان و موقعیتسازی در کس 
را به هدف خود میرساند.خلج طهرانی در خصوص چالشهای بنگاههای بزرگ
اقتصادی در نحوه به کارگیری نیروی انســانی ،عنوان کرد :به کارگیری نیروی
توانمند توسط بنگاهها بسیار دشوار است.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

info@sobh-eqtesad.ir

با حضور رئیس بهزیستی شهرستان خوی صورت گرفت:

قدردانی بهزیستی از شعبه «خوی -میدان
امام خمینی» بانک آینده
رئیس ســازمان بهزیستی شهرستان خوی ،طی بازدید از شعبه «خوی -میدان
امامخمینی» بانک آینده ،از عملکرد این شعبه در خدمترسانی به جامعه هدف
و پرداخت تســهیالت خوداشتغالی به مددجویان ســازمان بهزیستی ،قدردانی
کرد.وی با اهدای لوح تقدیر بهنمایندگی از مدیرکل بهزیستی استان آذربایجان
غربی»،از تالش و زحمات بیدریغ» عادل شــورابیزاده ،رئیس شــعبه «خوی-
میدان امامخمینی»»در جهت شکوفایی اقتصاد ملی و حمایت از قشر آسیبپذیر
جامعه هدف بهزیستی ،تشکر و قدردانی کرد”.

 ٧١٩برنده خوش شانس «پنجره» باشگاه
مشتریان بانک صادرات ایران
قرعهکشــی ســومین و آخرین مرحله طرح «پنجره» باشــگاه مشتریان بانک
صادرات ایران بــا پرداخت بیش از  ١٢میلیارد ریال جوایز نقدی به  ٧١٩برنده
خوششانس برگزار شد.به گزارش روابطعمومی بانک صادرات ایران ،قرعهکشی
سومین مرحله طرح «پنجره» باشگاه مشتریان این بانک با حضور کارشناسان و
نمایندگان واحدهای مرتبط و نظارتی برگزار شــد و  ١٢میلیارد و  ٣٦٠میلیون
ریال جوایز نقدی به  ٧١٩برنده خوش شــانس باشگاه مشتریان بانک از طریق
ســامانه واریز جمعی به حساب آنها واریز شد.با انجام این قرعهکشی ،تعداد سه
برنده از میان مشتریان  ١٠ستاره ،سه برنده  ٩ستاره ٢٠ ،برنده هشت ستاره٦٠ ،
برنده هفت ســتاره ٦٣ ،برنده شش ستاره ٨٠ ،برنده پنج ستاره ٩٠ ،برنده چهار
ستاره ١٠٠ ،برنده سه ستاره ١٤٠ ،برنده دو ستاره و  ١٦٠برنده از میان مشتریان
یک ستاره به عنوان مشتریان خوششانس از جوایز نقدی بهرهمند شدند.
در پاسخ به استقبال مشتریان انجام شد

تمدید طرح «سپرده ممتاز نهضت» تا پایان
آذرماه سال جاری
عضو هیات مدیره بانک از تمدید اجرای طرح ســپرده ســرمایهگذاری ممتاز 6
ماهه ،موسوم به طرح «سپرد ه ممتاز نهضت» در بانک مسکن خبر داد.به گزارش
پایگاه اطالع رسانی بانک مسکن – هیبنا ،علی عسکری عضو هیات مدیره بانک
با اعالم این خبر گفت :باتوجه به استقبال مشتریان بانک مسکن از طرح « سپرده
ممتاز نهضت » و به منظور پاسخ به این استقبال ،كميته منابع و مصارف بانك
با تمديد ســپردهپذيري این طرح تا پايان «آذر ماه سال جاري» موافقت کردند.
وی در این خصوص توضیح داد :نرخ سود سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت ویژه
 6ماهه ممتاز ،موسوم به طرح « سپرد ه ممتاز نهضت » ،برای اشخاص حقیقی
و حقوقی  15درصد است.

دیدار مدیران ارشد بانک ایران زمین با
کارکنان شعب استان های خراسان رضوی
با هدف انتقال دانش و افزایش ســطح آگاهی کارکنان در انجام امور بانکی،
گردهمایی مدیران ارشد بانک با کارکنان ستاد و شعب استان های خراسان
رضوی و شــمالی برگزار شــد.به گزارش روابط عمومی؛ در این گردهمایی
محمدرضا ادبی مشــاور مدیر عامل ضمن بررسی پتانسیل های موجود در
بخش صنعت و کشاورزی و معادن ،بر حرکت روسای شعب برای شناسایی
و جذب مشتریان ارزنده بخش های مختلف اقتصادی استان تاکید کرد.ادبی
افزود :بعد از ظرفیت ســنجی دقیق اعتباری و صدور مصوبه در ارکان عالی
اعتبارات ،پیگیر اعطاء تسهیالت و تزریق منابع بانک به این بخش ها هستیم.
در ادامه جلسه مسعود مهردادفر معاون اعتبارات و بانکداری شرکتی با اشاره
به وضعیت صنعت در استان و هدایت منابع بانک به سمت تولید و اشتغال
ملی ،راهنمایی الزم را در جهت شناسایی و جذب مشتریان دارای ظرفیت و
صورت های مالی شفاف ارائه کرد.در این دیدار مجید رضی زاده معاون مالی
و پشتیبانی با تشریح چشم اندازها و اهداف بانک گفت :با توجه به تمهیدات
ایجاد شده از ســوی مدیران عالی بانک ،در آینده نزدیک شاهد تسریع در
اعطای تسهیالت به مشتریان خواهیم بود.

امضای تفاهم نامه بانک توسعه تعاون با
صندوق کارآفرینی امید
امضای تفاهم نامه بانک توسعه تعاون با صندوق کارآفرینی امیدبا امضای تفاهم
نامه میان بانک توســعه تعاون با صندوق کارآفرینی امید ،صندوق از زیرساخت
بانکداری الکترونیک بانک برای اتصال به شــبکه بانکی بهره مند می شــود.به
گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون،در این تفاهم نامه که به مدت  5سال
می باشــد خدمات مختلف از جمله ارائه خدمــات بانکداری الکترونیک مبتنی
بر حســاب و کارت توســط بانک برای اتصال صندوق به تمامی سرویس ها و
ســامانه های تعاملی بانک مرکزی پیش بینی شــده است.بر اساس این تفاهم
نامه ،ســرویس های مبتنی بر کارت و حســاب در رنج شماره های معین و نوع
ســپرده های خاص با مجوز بانک در سامانه بانکداری صندوق کارآفرینی امید
ازجمله:خدمات شتاب،شاپرک،ســاتنا،پایا و نظایر آن به مشتریان صندوق ارائه
می شــود.بانک توسعه تعاون همچنین امکان دسترســی برخط برای صندوق
کارآفرینــی امید جهت حســاب ها و دریافت گردش حســاب های صندوق و
مشتریان نزد بانک را نیز فراهم می کند.
مهم ترین سیاست های بانک پارسیان

حمایت از نیازمندان ،اشتغال و ازدواج
جوانان
بانک پارسیان در راستای توسعه عدالت اجتماعی و ارتقای رفاه و امنیت اقتصادی
همه اقشــار جامعه و عمل به وظیفه مسئولیت های اجتماعی خود و در جهت
توانمندسازی نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) تا نیمه اول
تیرماه سال جاری ،با تحقق  11درصدی برنامه ابالغی بند ب تبصره  16بودجه
 ،1401باالترین درصد عملکرد را در بین بانک ها از آن خود کرد.بر اساس مصوبه
بودجه  ،1401مبلغ  2500میلیارد ریال پرداخت تســهیالت برای بانک پیش
بینی شــده است که تا نیمه اول تیرماه ،بانک پارسیان با پرداخت  274میلیارد
ریال در قالب  308پرونده ،موجبات اشــتغالزایی  354نفر را فراهم کرده است.
گفتنی اســت؛ بند ب تبصره  16قانون بودجه  1401کشــور بر حمایت از افراد
تحت پوشــش نهادهای حمایتی بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) در
راســتای ایفای مسئولیت اجتماعی و عمل به تکالیف قانونی و باهدف کمک به
رونق اشتغال و توانمندسازی اقشار کمتر برخوردار تأکید دارد.
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رییس جی پی مورگان خبر داد؛

چیزی بدتر از رکود در راه است

جیمی دیمون مدیرعامل جی پی مورگان ،پیش بینی های
خود را برای اقتصاد ایــاالت متحده از جمله احتمال وقوع
«چیزی بدتر» از رکود به اشــتراک گذاشته است .این مدیر
اجرایی با اشــاره به نرخ بهــره ،قیمت نفت ،اوکراین ،جنگ
و چیــن گفت :ابرهای طوفانی در مســیر اقتصاد قرار دارد.
اقتصادآنالین – اکرم شعبانی؛ یاهو فایننس گزارش داد که
جیمی دیمون رییــس و مدیر اجرایی جیپیمورگان هفته
گذشته طی تماسی با یکی از مشتریان خود ،پیشبینیهایی
در مورد اینکــه اقتصاد ایاالت متحده بــه کجا میرود ،به
اشــتراک گذاشــت.این مدیر اجرایی ضمن اشاره به اینکه
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اقتصاد ایاالت متحده قوی است و همچنین ترازنامه مصرف
کنندگان و کسب و کارها در وضعیت خوبی قرار دارد ،تاکید
کرد :شــما به هنگام پیشبینی باید متفاوت از دیگران فکر
کنید .مسائلی مانند اینکه چه چیزی پیش روی شماست؟
ابرهای طوفانی ناشــی از نرخ بهره ،قیمــت نفت ،اوکراین،
جنگ و چین در مقابل شــما قــرار دارد.دیمون همچنین
عنــوان کرد :اگر مجبور بودم برای هر کدام درصدی تعیین
ت ۲۰
کنم :گذار از تورم با رکود خفیف  ۱۰درصد ،رکود سخ 
درصد و رکود نسبی  ۳۰درصد و حتی شاید بتوان وزن بیش
تری به رکود سخت دادپیشبینیهای رییس جیپی مورگان

همان چیزی بود که او در ماه ژوئن هم اعالم کرد و هشــدار
داد که یک طوفان اقتصادی در حال آمدن به سمت ماست
و به ســرمایهگذاران توصیه کرد که خود را آماده کنند.در
حالی که دیمون احتمال وقوع چیزی بدتر از رکود اقتصادی
را پیشبینی میکند ،در جریان بازدید اخیر خود از شــعبه
بانک جیپی مورگان در اونهلی ویله تاکید کرد :هر چه آینده
بیاورد ،جیپیمورگان آماده مقابله با آن اســت.تحلیلگران
مختلف پیشبینی کردهاند که اقتصاد ایاالت متحده ممکن
است در ســال جاری دچار رکود شود .مایکل گپن ،رییس
بخش اقتصادی بانک آمریکا روز دوشــنبه در گفتوگویی
با فاکس بیزنس عنوان کرد :احتمال رکود خفیف در ســال
جاری زیاد اســت .او انتظار دارد که فدرال رزرو در جنگ با
تورم ،ناخواسته باعث رکود شود .این چرخه احتماال با یک
رکود خفیف به پایان میرســد .امــا چگونه میتوان به این
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نتیجه رسید ؟ این تنها
یک بازنگری در تاریخ
اســت .این تحلی لگر
همچنین
اقتصــادی
معتقــداســتکــه
دستیابی به یک فرود
نرم در شــرایط کنونی
واقعا ســخت اســت.
دیوید مریکل ،اقتصاددان گلدمن ســاکس در یادداشتی در
روز یکشنبه توضیح داد :نتیجه گیری کلی ما این است که
یک مســیر امکان پذیر اما دشوار برای فرود نرم وجود دارد،
اگرچــه چندین عامل خارج از کنترل فدرال رزرو میتوانند
این مسیر را تسهیل یا پیچیدهتر کنند و یا شانس موفقیت
را افزایش یا کاهش دهند.

به شرط توافق بانک مرکزی با روسها ،میر چند ماهه راهاندازی میشود

زیرساختهای فنی برای اتصال به «میر» روسیه فراهم است

مدیرکل دفتر امــور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد اظهار داشــت:
مذاکرات بین بانک مرکزی و طرف روســی در حال انجام است و
با عضویت در این سامانه؛ خدمات دریافت ،پرداخت و خرید بین
ایران و روســیه را میتوان با کارت میر انجام داد و رویه تبادالت
مالی بین دو کشــور آســانتر خواهد شــد.به گزارش خبرنگار
اقتصادی ایلنا ،مذاکرات عضویت ایران به سامانه پرداخت و کارت
اعتیاری «میر» بانک مرکزی روسیه در حال انجام است .مهدی
صفری ،معاون دیپلماســی وزیر امور خارجه ایران از سرگرفتن
مذاکرات برای دسترسی به میر روســیه خبر داده و اعالم کرده
است که ایران و روسیه برای آن که مبادالتشان را «دالرزدایی»
کنند باید سیستمی مانند سوئیفت داشته باشند .تهران و مسکو
سیستم مبادالت مالی جایگزین به جای سوئیفت پیشنهاد کردند
و تقریباً به توافق خوبی در این زمینه رسیدهایم.استفاده از کارت
بانکی میر-که در زبان روسی هم به معنای «صلح» و هم «جهان»
اســت -در سال  ۲۰۱۴و با «ایجاد سیستم پرداخت کارت ملی»
در روسیه آغاز شد .طبق گزارشهای رسانههای روسی ،میر می
تواند جایگزین ویزا و مسترکارت شوند و تا کنون چندین کشور
به میر پیوستند وطبق گفته معاون وزیر امور خارجه به زودی میر
در ایران راهاندازی می شــود« .قربان اسکندری» مدیرکل دفتر
امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی
ایلنا درباره راهاندازی ســامانه پرداخت و سیستم مالی «میر» در

ایران اظهار داشت :طرف روســی با بانک مرکزی وارد مذاکرات
برای پیوســتن ایران به ســامانه «میر» و راهاندازی این سیستم
مالی در کشورمان شدهاند .در صورت پیوستن ایران به این سامانه
در مرحله اول تبادالت مالی از کانال میر با کشــور روسیه انجام
میشود ،مگر اینکه در مذاکرات بین بانک مرکزی با طرف روسی،
امکان ارتباط مالی با کشورهای دیگر عضو میر هم مطرح شود اما

فعال مبادله با کشــور روسیه از طریق سامانه میر در حال مذاکره
است .وی در پاسخ به این سوال که کدام بانکهای ایرانی به میر
دسترســی پیدا خواهد کرد ،گفت :در صورتی که بانک مرکزی
مقدمات دسترســی به ســامانه میر را آماده کند ،بانکهایی که
بخواهند مجهز به میر شود ،باید مجوز دسترسی به میر را از بانک
مرکزی دریافت کنند و بانــک مرکزی این اجازه را به بانکهای

هادی اخالقی:

معاون فناوری اطالعات بانک مرکزی تشریح کرد؛

جزییات اجرای اعتبارسنجی برای دریافت وامهای بانکی
معاون فنــاوری اطالعات بانک مرکزی
گفت :بانکها برای تســهیالت موظف
به ارائه گزارش اعتبارســنجی هستند
و امکان دســتکاری در آن وجود ندارد،
زیرا تســهیالت در سامانه بانک مرکزی
ثبت میشــود.به گزارش ایبِنا ،مهران
محرمیان ،معاون فناوری اطالعات بانک
مرکزی در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد
درباره اعتبارسنجی گفت :اعتبارسنجی
در کشــور به شیوه نوین امروزی سابقه
 ۱۰ساله دارد و واقعا در این حوزه خالء
وجود داشــت ،زیرا به نحــوی تمامی
رفتارهــای مالــی و حتی بســیاری از
رفتارهای غیر مالی به عنوان یک معیار
برای محاســبه میزان احتمال ریسک
مورد ســنجش قرار میگیــرد یا حتی
دربحث غیرتسهیالتی هم به کار میآید.
برفرض دو فرد قصد معامله با یکدیگر را
دارند یا حتی برای یک ارتباط غیر مالی
بدون شناخت قبلی هستند ،گزارشهای
اعتبارســنجی بسیار در این حوزه مفید
واقع خواهد شد.وی در خصوص اجرای
اعتبارسنجی بیان کرد :مطابق آئین نامه
مصوبه هیات وزیران (بند  )۹۷بخشــی
کــه بر عهــده بانک مرکزی گذاشــته
شــده در خصوص جلوگیری از انباشت
مطالبات غیرجاری بانکها اســت که ۹
سامانه پیش بینی شده که چهار سامانه
آن بر عهده بانک مرکزی قرار دارد ،یکی
از آنهــا هم پایگاه داده اعتبارســنجی
اســت.معاون فناوری اطالعــات بانک
مرکزی در ادامه اَظهار داشــت :اکنون
با تعدادی شــرکت اعتبارسنجی روبرو
هستیم که براســاس اطالعات دریافت
شــده ،میزان اعتباری فرد را محاسبه
میکنند .با توجه به اینکه یک شــرکت

اعتبارســنجی حدود  ۱۰سال در کشور
فعالیــت میکرد ،ولی بــه لحاظ حجم
اطالعات جمع آوری شده ،توفیقات الزم
را نداشته و با آن همکاری الزم صورت
نگرفته بود ،بنابراین دولت این وظیفه را
بر عهده بانک مرکزی قرار داد.محرمیان
در ایــن رابطه اضافه کرد :بانک مرکزی
موظف شــد یک پایگاه اعتبارســنجی
ایجاد کند و بانک مرکزی هم آن را یکی
از پروژههای بسیار اولویت دار قرار داد.
طرف حساب بانک مرکزی برای دریافت
اطالعات دستگاههای متعددی بودند و
سازمانهای زیادی باید این کار را انجام
میدادند که میتوان به ســازمان امور
مالیاتی ،فراجا ،پلیس راهور ،ســازمان
بورس ،ســازمان ثبت اســناد و امالک،
ثبت شرکتها و شرکتهایی که قبوض
مختلف را صادر میکنند ،اشــاره کرد.
وی در ادامه چنیــن توضیح داد :بحث
ســاماندهی این موضوع به یک طراحی
و اجرای مناسب و همکاری سازمانهای
مختلف با یکدیگر مربوط میشــود .آن
چیزی که باید مدنظر قــرار گیرد این
است کاری که ما در حاکمیت میتوانیم
انجام دهیم را عملیاتی سازیم و زحمت
آن را بر دوش مردم نیندازیم ،اما با این
وجود یکســری وظایــف برعهده مردم
است .به عنوان مثال در کشور سوئیس
وقتی فردی محل زندگی خود را تغییر
میدهد یک هفتــه فرصت اطالعدهی
دربــاره این تصمیــم را دارد و اگر این
کار را انجــام ندهــد تبعــات زیادی از
جمله در همین مسئله اعتبارسنجی به
دنبال خواهد داشت .پس از اطالعرسانی
تمام قبوض بــه صورت خودکار منتقل
میشــود.معاون فناوری اطالعات بانک

مرکــزی تصریح کرد :خوشــبختانه با
کارهــای صورت گرفتــه در این مدت
زمینه گرفتن اطالعات از ســازمانهای
متعددی فراهم شده و مشکل این است
تقریبا تمام سازمانها اطالعات ناقص در
اختیار بانک مرکزی میگذارند .دلیل آن
هم این است که اطالعات برخی از این
سازمانها کامل نیست و به میزان کافی
دیجیتال نشده اســت .به عبارت دیگر
ســطح بلوغ دیجیتال شدن آن سازمان
پائین است .برخی از سازمانهای دیگر
هــم به لحــاظ حقوقی ممکن اســت
محدودیتهایــی برای ارائــه اطالعات
داشته باشند.وی در این خصوص تاکید
کرد :اطالعــات پس از دریافت در بانک
مرکزی در اختیار شرکت اعتبارسنجی
قــرار میگیــرد و آن شــرکت امتیاز
اعتبــاری افراد را باید مشــخص کند و
در نهایت کاربر از گزارش اعتبارسنجی
اعالم رضایت میکند و این بخش نکته
بسیار مهمی است.محرمیان ادامه افزود:
مهمترین ویژگی اعتبارسنجی این است
که وثیقه و ضامن را کاهش دهد .ما در
اعطای تســهیالت خرد رتبه خوبی در
بانکداری دنیا نداریم و نقطه گمشــده
ماجرا دقیقا همین اعتبارسنجی است.
در دولت جدیــد در این خصوص چند

متقاضی بدهند .مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد
ادامه داد :مذاکرات بین بانک مرکزی و طرف روسی در حال انجام
اســت و با عضویت در این ســامانه؛ خدمات دریافت ،پرداخت و
خرید بین ایران و روسیه را میتوان با کارت میر انجام داد و رویه
تبادالت مالی بین دو کشور آسانتر خواهد شد.اسکندری با اشاره
به تبادالت مالی بین دو کشور از کانال میر افزود :میزان تبادالت
به این بســتگی دارد که برای چه سقفی مذاکرات انجام شود اما
با راهاندازی سامانه میر تبادالت بانکی دو کشور راحتتر میشود.
این مقام مســئول تاکید کرد :تجار ،فعاالن اقتصادی و بازرگانان
میتوانند کارت میر را داشــته باشــند و این ابزار باعث تسهیل
مبادالت مالی میشود به ویژه اینکه سامانه روبل و ریال در بازار
متشکل ارزی هم ایجاد شده و مجموعه این عوامل میتواند باعث
سهولت مبادالت مالی بین دو کشور شود.مدیرکل دفتر امور بانکی
و بیمه وزارت اقتصاد با بیان اینکه کشــورهایی از جمله امارات و
آذربایجان و ....به ســامانه میر پیوســتند ،اظهار داشت :ایران در
مرحله اول میتواند تبادالت مالی خود را با روســیه از طریق میر
انجام دهد در مراحل دیگر امکان تبادالت مالی با ســایر کشورها
وجود دارد.اســکندری با تاکید بر اینکه زیرساختهای فنی برای
دسترسی به سامانه میر در ایران وجود دارد ،گفت :چند ماه پس
از انجــام مذاکرات و موافقت دو طرف ،ایران میتواند به ســامانه
میر متصل شود.

گام خیلی خوب برداشــته شد که برای
کسب نتیجه کامل باید ادامه پیدا کند،
ولی جایی که امروز قرار داریم نســبت
به ســال پیش بسیار جلوتراست ،اما راه
طوالنی در پیش اســت.معاون فناوری
اطالعات بانک مرکزی درباره شــورای
اعتبارســنجی نیز چنیــن توضیح داد:
آخرین جلســه شورای اعتبارسنجی دو
هفته گذشــته بود و آقای رئیس کل بر
این موضوع بســیار تاکید دارد و اساسا
قائم مقام بانک مرکزی شورا را تشکیل
میدهد .اتفاقات خوبی در این شورا روی
داده و فرایند ارائه اطالعات به شــرکت
اعتبارسنجی در بانکها برای استفاده از
گزارش اعتبارسنجی به صورت اجباری
وجود دارد و انجام هم شده است .بانکها
برای تســهیالت موظف به ارائه گزارش
اعتبارسنجی هستند و امکان دستکاری
در آن وجود ندارد ،زیرا تســهیالت در
ســامانه بانک مرکزی ثبت میشود.وی
در ادامه اضافه کرد :هر بانکی میتواند به
کسی که ریسک اعتباری باال یا پایینی
دارد براساس میزان وثیقهای که دریافت
میکند ،تسهیالت را بدهد یا ندهد ،اما
مسئله این است چنانچه بانکی فقط به
افرادی با ریسک باال تسهیالت دهد ،با
آن برخورد خواهد شد.محرمیان درباره
اعتبارســنجی چک نیز اظهار داشــت:
ســامانههای ایــن حوزه پیاده ســازی
شــده و حتی رنگ بنــدی چک را هم
از دو ســال پیش عملیاتی کرده ایم ،اما
قوانین و مقررات این بند قانون چک که
به اعتبارسنجی اشــاره میکند باید در
شــورای پول و اعتبار به تصویب برسد
که صالح دانسته شد این کار با آرامش
بیشتری پیش رود.

پس از  ۱۰سال

مقررات ارزی اصالح شد
مجموعه مقررات ارزی منطبق با تغییرات فرآیند تجارت خارجی در هفت بخش ،پس از ده سال ،بازنگری ،اصالح و تکمیل شد و بر روی پایگاه اطالع رسانی بانک مرکزی به نشانی
 www.cbi.irدر دسترس عموم قرار گرفت.به گزارش ایلنا از بانک مرکزی ،با توجه به تغییرات گسترده در فرآیند تجارت خارجی طی سال های اخیر و با هدف ایجاد تقارن اطالعاتی
بین ذینفعان بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ،فعاالن و کارشناسان اقتصادی ،وکال و کارشناسان رسمی دادگستری ،مجموعه مقررات ارزی در قالب هفت بخش تحت عناوین
«واردات کاال و خدمت»« ،حمل و نقل ،بیمه و بازرسی کاالهای وارداتی»« ،خدمات ارزی و سایر مبادالت ارزی بینالمللی»« ،تسهیالت ارزی و ضمانتنامههای ارزی»« ،دستورالعمل
تأمین مابهالتفاوت ریالی نرخ ارز پرداختهای تعهدات ارزی»« ،عملیات ارزی شعب و واحدهای بانکهای مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و شعب و واحدهای بانکهای
ایرانی خارج از کشور» و «نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کاال و خدمت» پس از اخذ نظرات ارزشمند بانکها و صاحبنظران اقتصادی و طی جلسات متعدد بازنگری،
اصالح و تکمیل و طی بخشنامه شماره  01/117132مورخ  1401/5/10بهمنظور اجراء به شبکه بانکی کشور ابالغ شده است.

از افتخارات بانک مشارکت در طرح پاالیشگاه
بیدبلند خلیج فارس است
در راســتای تداوم همــکاری دو جانبه بانک تجارت و پاالیشــگاه گاز بیدبلند
خلیج فارس ،مدیران عامل دو مجموعه بــا یکدیگر دیدار و گفتوگو کردند.به
گــزارش روابط عمومی بانک تجارت ،هــادی اخالقی فیض آثار در این دیدار به
تعامل ارزشمند بانک با پاالیشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس اشاره داشت و گفت:
توانمنــدی و تخصص مدیران بیدبلند خلیج فارس ،در اجرا و به رهبرداری از این
پروژه بزرگ ملی ،همواره مشــوقی برای بانک تجارت در حمایت بیش از پیش
از این پروژه به شــمار میرود و همچون گذشته آمادهایم تا از تمام ظرفیتهای
موجود در بانک ،بــرای این تعامل بهرهبرداری کنیم.مدیر عامل بانک تجارت با
تاکید بر اینکه توانمندی بانک تجارت در حوزه بانکداری بین الملل میتواند نقطه
قوت بانک در این تعامل باشد.

بیمه تعاون ،میزبان مدیران باربری
صنعت بیمه
جلســه کارگروه باربری ســندیکای بیمه گران ایران به میزبانی بیمه تعاون و با
حضور مدیران باربری شــرکت های بیمه برگزار شــد.به گزارش روابط عمومی
بیمه تعاون ،جلسه شــورای هماهنگی کارگروه باربری صنعت بیمه به میزبانی
سهیال شرفی ،مدیر باربری ،کشتی و هواپیمای بیمه تعاون و دبیر کارگروه بیمه
های باربری سندیکای بیمه گران ایران در محل هتل سیمرغ برگزار شد.در این
جسله از راهبردها و نقطه نظراتی پیرامون فعالیت مطلوب تر شرکت ها در حوزه
باربری ســخن گفته شد و انسجام حال حاضر سندیکا را حاصل توجه رقبا برای
پیشــبرد اهداف صنعت بیمه دانستند.گفتنی است که مدیر بیمه های باربری،
کشــتی و هواپیمای بیمه تعاون از سال  1387در این زمینه تخصصی مشغول
فعالیت بوده است.

همکاری بانک با پتروشیمی مسجد سلیمان
گسترش مییابد
در پی دیدار سرپرست مدیریت شعب استان خوزستان با مدیرعامل پتروشیمی
مسجد سلیمان ،گسترش همکاری بین دو مجموعه در دستور کار قرار گرفت.به
گزارش روابط عمومی بانک قرضالحسنه مهر ایران« ،مجتبی سخنور» سرپرست
مدیریت شعب استان خوزستان در دیدار با مدیرعامل پتروشیمی مسجد سلیمان
گفت :بانک قرضالحســنه مهر ایران آماده ارائه انواع خدمات بانکی و پرداخت
وامهای قرضالحســنه به کارکنان صنایع پتروشیمی مســجد سلیمان است.
سخنور در این دیدار با تشریح طرحهای بانک از جمله اعتبار در حساب جاری،
حمایتی ،پرداخت حقوق مهریار ،بیمه عمر رایگان ،کاالکارت ،اندوخته اجتماعی
سازمانی ،مهرآتیه نوین و اندوخته بانوان بیان داشت :تنوع سبد محصوالت بانک
قرضالحســنه مهر ایران برای کارکنان و خانواده آنها نســبت به سایر بانکها
برتری و جذابیت ویژهای دارد.وی گفت :بســیار خرسندیم که پرچمدار ترویج
فرهنگ قرضالحسنه در استان خوزستان هستیم و فرصتی پیش آمد تا بتوانیم
ظرفیتهای بزرگترین بانک قرضالحسنه کشور را برای مدیران پتروشیمی مسجد
سلیمان تشریح کنیم.در این دیدار «مهدی محمدی» مدیرعامل شرکت صنایع
پتروشیمی مسجدسلیمان گفت :ارتقای سطح رفاه پرسنل و کاهش دغدغههای
مالی در دستور کار شرکت است.و.وی در ادامه برخورد و اخالق حرفهای و تکریم
کارکنان شرکت را از اولویتهای خود در همکاری فی مابین دانست.گفتنی است
پتروشــیمی مسجد سلیمان با حدود  ۱۵۰۰نیرو در شهرستان مسجد سلیمان
فعالیت میکند.
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اتحادیه اروپا:

در حال بررسی پاسخ ایران هستیم

یک سخنگوی اتحادیه اروپا ،دریافت پاسخ
ایران نسبت به آخرین نسخه از پیشنویس
توافــق ویــن را تائید و اعالم کــرد که این
اتحادیه در حال مطالعه و رایزنی درباره آن با
سایر اعضای برجام و ایاالت متحده است.به گزارش ایرنا« ،نبیال مسرلی» سخنگوی
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سهشنبه به خبرنگار ایرنا گفت :ما پاسخ

ایران را عصر گذشته دریافت کردیم .در حال مطالعه آن و رایزنی با سایر مشارکت
کنندگان برجام و ایاالت متحده پیرامون مسیر پیش رو هستیم.جمهوری اسالمی
ایران دوشنبه شب پاسخ مکتوب خود را درباره آخرین نسخه از پیشنویس توافق
ویــن ارائه و اعالم کرد که اگر واکنش آمریکا با واقعبینی و انعطاف همراه باشــد
توافق حاصل خواهد شد.آنطور که از البالی مواضع تیم ایران پیداست ،اختالفات
بر سر سه موضوع است که ایاالت متحده در دو مورد انعطاف شفاهی خود را بیان
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کرده ،اما باید در متن گنجانده شــود .موضوع ســوم هم به تضمین تداوم اجرای
برجام برمیگردد ،که به واقعبینی آمریکا برای تامین نظر ایران بستگی دارد .این
مسائل به طور تفصیلی بعد از ظهر دیروز (دوشنبه) در جلسه ویژه شورای امنیت
ملی مطرح و ســرانجام ،مواضع ایران بامداد سهشنبه  ۲۵مرداد  ۱۴۰۱به صورت
مکتوب در اختیار اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگ کننده گفتوگوها قرار گرفت.
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان دیروز در جمع خبرنگاران گفت:
به آمریکا به صراحت گفتیم اگر نظرات ما روی این سه موضوع که نظرات منطقی
اســت تامین شــود آمادگی داریم وارد مرحله اعالم توافق بشویم و نشست جمع
بندی را با حضور وزرای خارجه در وین برگزار کنیم و مراحل بعدی را بر اســاس
جدول زمانبندی و توافقی که داریم پیش ببریم.

محققان آمریکایی:

جنگ هستهای آمریکا-روسیه بیش از  ۵میلیارد نفر را خواهد کشت

براساس مطالعهای جدیدی که در ژورنال «نیچر فود» منتشر
شد ،جنگ هستهای تمام عیار میان روسیه و ایاالت متحده
میتواند منجر به قحطی جهانی شــود و تقریبا دو ســوم از
جمعیت جهان را از بین ببرد.به گزارش ایسنا ،به نوشته روزنامه
دیلی میل ،محققان میگویند در حین چنین درگیریهایی
با مقیاس کامل ،بیش از پنج میلیارد نفر از گرسنگی و دیگر
تبعات جنگ تلف خواهند شــد .شبیهسازیهای کامپیوتری
نشان میدهند که ابر حاصل از انفجار ،غبارهایی را به داخل
اتمســفر آزاد خواهد کرد و بدین ترتیب جلوی نور خورشید
را خواهد گرفت .درنتیجه ،رشــد محصوالت کشــاورزی در
جهان با مشــکل مواجه خواهد شد«.پروفســور لیلی شیا»
نویســنده اصلی این تحقیق از دانشگاه «راتگرز» نیوجرسی
گفــت :این دادهها یک چیز به مــا میگویند .ما باید از وقوع
جنگ هستهای جلوگیری کنیم.این مطالعه اطالعات تازهای
را درخصوص آنچه که میتواند تحت شش سناریو جنگی رخ
دهد ،نشان میدهد – پنج درگیری کوچکتر مانند درگیری
میان هند-پاکستان و یک جنگ عمده بین آمریکا-روسیه.به
گفته این مطالعه جدید« ،چنین تهدیدی با حمله والدیمیر
پوتین ،رئیسجمهوری روســیه به اوکراین برجســته شده
اســت».محققان محاسباتشان را براســاس اندازه زرادخانه
هســتهای هر کشــور انجام دادند ۹ .کشور از جمله انگلیس
در حال حاضر بیش از  ۱۳هزار تسلیحات هستهای را کنترل
میکنند.کارشناســان معتقدند که حتی یک درگیری میان
ت یافتهاند،
کشــورهایی که به تازگی به سالح هستهای دس 
میتوانــد تولیدات غذایی را نابود کند و منجر به گرســنگی
گســترد ه و فراگیری خواهد شد.یک ابزار پیشبینی آبوهوا

تحت عنوان «مدل سیســتم زمیــن جامعه» امکان تخمین
اثرات بر ذرت ،برنج ،گندم و ســویا را متناســب با هر کشور
ارائه داده است .محققان همچنین تغییرات پیشبینی شده را
درخصوص چراگاهها و محصوالت آبزی ارزیابی کردند.
براساس این مطالعه و طرح ارائه شده ،در جنگهای منطقهای

مانند جنگ دو قدرت هســتهای هند و پاکســتان ،میانگین
جهانــی تولید کالری ،طی پنج ســال هفــت درصد کاهش
مییابد.
در سناریوی بدتر ،اگر میان آمریکا و روسیه جنگ هستهای
رخ دهد ،ســه تا چهار ســال پس از اینکه جنگ تمام شود،

ایــن رقم به  ۹۰درصــد افزایش خواهد یافت.کارشناســان
گفتند که کاهش محصوالت کشاورزی ،از بدترین مشکالت
در کشــورهایی بــا عــرض جغرافیایی متوســط از جمله
صادرکنندگان اصلی مثل روسیه و آمریکا خواهد بود .چنین
جنگی همچنین محدودیتها و اختالالتی را در کشورهایی
در آفریقا و خاورمیانه که به واردات متکی هستند ،به همراه
خواهد داشت.تحت بدترین سناریو جنگی ،بیش از  ۷۵درصد
از جمعیت جهان طی دو ســال گرسنه خواهند شد و بیش
از پنج میلیارد نفر خواهند مرد.جمعیت کنونی جهان حدود
 ۸میلیارد است«.پروفســور آالن روبوک» ،نویســنده دیگر
این تحقیق از دانشــگاه «راتگرز» نیوجرسی گفت :محققان
اطالعات کافی در این زمینه دارند و میدانند که یک جنگ
هســتهای در هر اندازهای سیســتمهای جهانی غذا را نابود
خواهد کرد و میلیاردها نفر را خواهد کشت.وی افزود :ممنوع
کردن تسلیحات هستهای تنها راهحل بلندمدت است .معاهده
پنج ســاله ســازمان ملل متحد در رابطه با منع تسلیحات
هستهای توسط  ۶۶کشــور تصویب شده است اما هیچکدام
یک از  ۹کشــور هســتهای آن را امضا نکردند .تحقیقات ما
تصریح میکند که آن  ۹کشور هستهای به علم گوش دهند
و این معاهده را امضا کنند.اوایل ســال جاری میالدی ،یک
تیم تحقیقاتی آمریکایی عنوان کرد که جنگ هستهای میان
آمریکا و روسیه «عصر یخبندان کوچکی» را ایجاد خواهد کرد
که تا هزاران سال طول خواهد کشید .در اولین ماه این حمله،
میانگین دمای جهانی حدود  ۱۳درجه فارنهایت کاهش پیدا
خواهد کرد – دمایی بیشتر از آخرین عصر یخبندان.
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گزیده خبر
ند پرایس:

نظرات خود در خصوص پیش نویس نهایی
احیای برجام را خصوصی به بورل می گوییم

ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا اظهار کرد که برای
احیای برجام ،ایران باید «مطالبات فرعی» خود را کنار
بگذارد.به گزارش ایســنا ،ند پرایس ،سخنگوی وزارت
خارجه آمریکا در کنفرانسی خبری اعالم کرد که ایاالت
متحده نقطه نظرات خود درخصوص پیشنویس نهایی
اتحادیه اروپا بر سر احیای برجام را به طور خصوصی و مستقیم به جوزپ بورل،
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواهد رساند.پرایس عنوان کرد که تنها
راه برای بازگشت متقابل به توافق هستهای با ایران این است که تهران «مطالبات
فرعی» خود را کنار بگذارد.سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ادامه گفت :برجام
تنها درباره برنامه هستهای ایران و ما آمادهایم تا تنها بر سر همین مسئله مذاکره
کنیم.وی در ادامه گفت که اگر ایران نتواند بازگشت به برجام را بپذیرد ،آمریکا
آماده اعمال تحریم خواهد بود.

تفتیش ویالی فلوریدا ،محبوبیت ترامپ را در
میان جمهوریخواهان افزایش داد

تهران– ایرنا  -نتایج جدیدترین نظرســنجی انتخابات
آمریــکا نشــان میدهد کــه هجوم مامــوران اف بی
آی بــه ویالی رئیس جمهوری پیشــین و تفتیش آن
منجر به افزایش محبوبیت وی در میان رایدهندگان
جمهوریخواه شــده است.به گزارش روز سهشنبه ایرنا،
یافتههای نظرسنجی مشترک نشریه پولیتیکو و موسسه افکارسنجی مورنینگ
کانســالت ( )Morning Consultنشــان میدهد که اگر رقابت های درون حزبی
برای انتخاب نامزد جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری  ۲۰۲۴در این
روزها برگزار شود ،ترامپ حائز  ۵۷درصد رای موافق رای دهندگان جمهوریخواه
خواهد شــد که در قیاس با نظرسنجی مشابه اوایل تابستان رشدی  ۴درصدی
را نشان میدهد.در همین حال اقبال عمومی به ران دوسانتیس فرماندار کنونی
ایالــت فلوریدا از  ۲۳درصد به  ۱۷درصد کاهش یافته و اختالف ترامپ را با این
رقیب فرضی جمهوریخواه به  ۱۰درصد می رســاند.این نظرسنجی چهارشنبه
پیش ( ۱۹مرداد) و  ۲روز پس از هجوم ماموران اف بی آی انجام شد .یا این حال
در آن زمان هنوز خبری از اســناد توقیف شــده در مار آ الگو منتشر نشده بود.
نظرسنجی پولیتیکو از میان  ۲هزار و  ۴داوطلب انجام شد و حاشیه خطای آن
 ۲درصد است.در حالیکه دو سانتیس به دنبال شرکت در رقابت های فرمانداری
در انتخابات میاندوره ای پیش روســت ،ترامپ هنوز به صورت رسمی داوطلب
نامزدی در انتخابات  ۲۰۲۴نشــده اســت.بر اساس دیگر یافته های نظرسنجی
مذکور ۴۹ ،درصد از پاســخ دهندگان تا حدی و یا به شــدت از تفتیش ویالی
ترامپ حمایت کرده و  ۳۷درصد نیز به شــدت و یا تا حدی با این اقدام مخالف
هستند ۱۳ .درصد داوطلبان نیز نظری در این مورد ندارند.

info@sobh-eqtesad.ir
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چهره روز

کار ما ارموز زان رخ با نواست

بج
رگ هچ یک چند از وافداری ست

امین تارخ
امین تارخ (زادهٔ  ۲۰مرداد )۱۳۳۲بازیگر ســینما ،تئاتر
و تلویزیون ایران و مدرس بازیگری اســت .اولین فیلمی
کــه او در آن ایفای نقش کرد مــرگ یزدگرد در بود .او
همچنین در نقشهای مشــهوری مانند نقش ابن سینا
در سریال بوعلی ســینا بازی کردهاست .امین تارخ ۲۰
مرداد  ۱۳۳۲در محلهٔ «سردوزک» شیراز متولد شد]۲[.
پدرش در شش سالگی از شیراز به سیستان و بلوچستان
منتقل شــد .پس از سه ســال مجددا ً به همراه خانواده
به شــیراز بازگشــت و به تحصیالت خود ادامه داد .در
ســال  ۱۳۵۱به دانشــگاه تهران راه یافت[ ]۲و در سال
 ۱۳۵۶از دانشــکدهٔ هنرهای نمایشــی دانشگاه تهران
فارغالتحصیل شد .او تحصیالت تکمیلی خود را در سال
 ۱۳۶۳با کسب مدرک فوق لیسانس در رشتهٔ مدیریت فرهنگی به پایان برد.امین تارخ بازیگری صاحب
سبک است و به عنوان هنرپیشه آزاد به فعالیت میپردازد .او نقشهای مختلف و مهمی را در فیلمها،
ســریالهای تلویزیونی و تئاتر ایفا کردهاســت .وی هم به عنوان هنرپیشه و هم به عنوان عضو هیئت
داوری در جشــنوارههای ملی مختلف و همینطور به عنوان عضو هیئت مدیره خانه ســینما حضوری
فعال داشتهاست .او همچنین به عنوان میهمان به جشنوارههای مسکو ،ژاپن و آلمان دعوت شدهاست.او
در سال  ۱۳۷۳نخستین مدرسهٔ بازیگری را به نام کارگاه آزاد بازیگری در تهران تأسیس کرد که یکی
از مؤسســات آموزش بازیگری سینما در ایران محسوب میشود .تعدادی از فارغالتحصیالن کارگاه آزاد
بازیگری تا ســال  ،۱۳۸۷جوایز هنرپیشهٔ برتر در رویدادهای مختلف را به خود اختصاص دادهاند .این
مؤسسه در سال  ۱۳۷۹اقدام به برقراری ارتباط با سایر مدارس بینالمللی آموزش بازیگری کرد و امین
تارخ به مرکز فیلیندرز درامای استرالیای جنوبی دعوت شد.

پیشنهاد

عارض او رد خم زلف چو مار

سینما

هم چنان وقت واف داری بجاست

انم او بی گاهن اقصد رکدهام

نم
یک دم از دستش یدانیم داد

آرزویی رد داهن اژداهست

شم
می
روی پیچد ،هک د ن رد قفاست

ورهن میدانم هک با جان آشناست

رگ هچ دستش دایم اندر خون ماست

از هر دری خبری

بوریس جانسون نخست وزیر مستعفی انگلیس در حال بازدید از کارخانه
تولید بال های هواپیمای مسافربری ایرباس در انگلیس

ورزشی

در روز نخست بازی های کشورهای اسالمی!

حذف هر  ۷جودوکار ایران

 ۷جودوکار ایران در نخستین روز از رقابت های جودوی همبستگی کشورهای اسالمی با شکست مقابل رقبایشان حذف شدند .به گزارش
ایســنا ،رقابت های روز نخســت جودوی قهرمانی همبستگی کشورهای اسالمی در ترکیه به پایان رسید و  ۷جودوکار ایران با نمایشی
ضعیف مقابل رقبای خود شکست خوردند و همگی از دور رقابت ها حذف شدند .در وزن  -66کیلوگرم حمیدرضا پاپی در دور نخست
به مصاف جودوکار کشور قزاقستان رفت و بازی را مقابل حریف خود واگذار کرد و حذف شد.در ادامه مسابقات و در وزن  -73کیلوگرم،
محمد صدیقی دور نخست نماینده کشور چاد را شکست داد ،اما مقابل نماینده آذربایجان نتیجه را واگذار کرد و از دور رقابت ها کنار
رفت.همچنین در این وزن وحید جدی در دور اول نماینده اندونزی را شکست داد اما در مبارزه دوم مقابل نماینده گامبیا بازی را واگذار
کرد و حذف شد.در بخش بانوان نیز در وزن  -48کیلوگرم ،شیوا جهانگیری در مبارزه نخست خود مقابل نماینده کامرون به برتری رسید
اما در دور دوم مقابل نماینده آذربایجان شکست خورد .وی در ادامه در گروه بازنده ها نیز برابر نماینده الجزایر شکست خورد و حذف
شد.در وزن  -52کیلوگرم نیز فاطمه کمالی در نخستین مبارزه مقابل نماینده کامرون شکست خورد و خیلی زود از دور مسابقات کنار
رفت.در وزن  -57کیلوگرم نیز سایان چگنی ابتدا به مصاف نماینده کشور آذربایجان رفت و حریف خود را ایپون کرد.

پیر شدن موشهای جوان پس
از تزریق خون موشهای پیر!
محققان دانشــگاه کالیفرنیا ،برکلی نشــان دادهانــد که تنها یک
بار تزریق خــون موشهای پیر بــه موشهای جــوان باعث بروز
مشخصههای پیری آنها میشود.به گزارش ایسنا و به نقل از آیای،
دانشــمندان سراسر جهان به دنبال راههایی برای به تاخیر انداختن
یا حتی جلوگیری از پیری هستند .این تالشها تاکنون با پیشرفت
بزرگی همراه نبوده است که یکی از دالیل آن میتواند در وهله اول
اطالعات کم ما در مورد پیری باشد .بنابراین محققان بر روی اینکه
چه چیزی باعث پیری ما میشــود تمرکز کردهاند تا فرآیندهایی را
که روزی میتوان از آنها برای جلوگیری از پیری اســتفاده کرد را
درک کنند.در ســال  ،۲۰۰۵گروهی از محققان دانشگاه کالیفرنیا
موشهایی ایجاد کردند که یکی پیــر و دیگری جوان بود و هر دو
اندامها و خون یکسان داشتند .در طول آزمایش ،موشهای مسنتر
نشانههایی از معکوس شدن پیری نشان دادند .در آزمایشی که اخیرا
انجام شده است ،محققان میخواستند بدانند که آیا عکس این قضیه
نیز رخ میدهد یا خیر.برای آزمایــش اینکه آیا میتوان موشهای
جوان را مسنتر کرد ،آنها خون یک موش پیر را به موشهای جوان
تزریــق کردند .تمام موشهایی که خون دریافت کردند ســه ماهه
بودند ،در حالی که موشهای پیر بین  ۲۲تا  ۲۴ماه ســن داشتند.
پس از گذشت هفت روز از تزریق ،موشها از نظر استقامت فیزیکی
روی تردمیل مورد آزمایش قرار گرفتند.برای تعیین تأثیر تزریق ،از
یک گروه کنترل استفاده شد که در آن موشها از یک موش جوانتر
خون دریافت کردند و عملکرد آنها را نیز با تردمیل مقایسه کردند.

تخت گاز
توسعه روشی برای پیشبینی
مرگ ناگهانی قلبی

«جانی دپ» و بازگشت به «هری پاتر»
«جانی دپ» و احتمال بازگشت به دنیای «هری پاتر»
«مــدس میکلســن» که در قســمت ســوم فیلمهای
«جانواران شگفتانگیز» جایگزین «جانی دپ» شده بود
از احتمال بازگشت این بازیگر به این مجموعه فیلم خبر
داد.به گزارش ایسنا به نقل از گاردین« ،مدس میکلسن»
بازیگر  ۵۶ساله که در قســمت سوم از سری فیلمهای
«جانواران شگفتانگیز» جایگزین «جانی دپ» در نقش
«گریندلوالد» شــده بــود ،جانی دپ را بــه عنوان یک
«بازیگر شگفتانگیز» تحسین کرد و از احتمال بازگشت
او بــه مجموعه فیلم پس از پیــروزی قانونی او در برابر
همسر ســابق «امبر هرد» خبر داد«.جانی دپ» که در
دو قسمت نخست از مجموعه «جانوران شگفت انگیز»
با عنوان های «جانوران شــگفت انگیز و زیستگاه آنها» و «جانواران شگفت انگیز :جنایات گریندلوالد»
در نقش «گلرت گریندلوالد» جادوگر ســیاه بازی کرده بود ،قرار بود در قسمت سوم این مجموعه نیز
بازی کند که به سبب حواشی پیرامون درگیری حقوقی با همسر سابقش «امبر هرد» با تصمیم کمپانی
برادران وارنر «مدس میکلســن» بازیگر  ۵۶ســاله دانمارکی که برای بازی در فیلم «کازینو رویال» و
ســریال «هانیبال» شناخته شده ،جایگزین او در قسمت سوم «جانوران شگفتانگیز :اسرار دامبلدور»
شــد.مجموعه فیلم های «جانوران شــگفت انگیز» به نویسندگی «جی کی رولینگ» بخشی از دنیای
جادوگری این نویسنده بریتانیایی محسوب می شود که داستان آن به حوادث پیش از فیلم های«هری
پاتر» می پردازد« .میکلســن» در جریان برگزاری جشــنواره فیلم سارایوو ،قبول نقش «جانی دپ» را
بسیار ترسناک توصیف کرد و در مورد دلیل خروج دپ از مجموعه فیلمهای «جانواران شگفتانگیز» را
درگیری حقوقی او با «امبرد هرد» عنوان کرد و گفت :اکنون مسیر تغییر کرده است.

شکر ازید کان مخالف گشت راست

عیب نتوان رکد ارگ روزی دو ،دوست

ما تمامش میکنیم
کتاب ما تمامش میکنیم با عنوان اصلی It ends with
 usاثری از کالین هوور نویسنده آمریکایی است .کالین
هوور اولین رمانش را در ســال  ۲۰۱۲منتشر کرد و
بعد از آن ،تمام رمانهایش جزء کتابهای پرفروش
نیویورک تایمز شــدند.در قسمتی از متن پشت جلد
کتاب ما تمامش میکنیم آمده اســت:کالین هوور با
این رمان جسورانه و کامال منحصر به فرد ،داستانی را
روایت میکند از عشقی فراموشناشدنی که ناچار باید
بیشترین بها را برای آن پرداخت.رسانهها و نویسندگان
درباره این رمان نظرات مختلفی ارائه دادهاند .یواسای
تودی درباره این رمان مینویسد« :داستانی دلچسب
و لطیف که از یادها نمیرود .از آن نوع کتابهایی که
به یادگار خواهد ماند ».بوک لیســت مینویســد« :رمانی جسورانه و جذاب که احساس را درگیر
میکند .حتی وقتی هوور امید میدهد ،قدرت و رنج رابطه ،همراه مخاطب میماند ».کامی گارسیا
نیز درباره ما تمامش میکنیم نوشته است« :کالین هوور به مخاطبش یادآوری میکند که عشق،
شکننده و آمیخته با شهامت ،امید و اشک است .هر دلشکستهای باید این کتاب را بخواند ».و در
نهایت سارا پیکانن ،نویسنده رمان پرفروش بینالمللی همسایگان بیعیب و نقص نوشته است« :ما
تمامش میکنیم یک داستان عاشقانه معمولی نیست .این کتاب قلبتان را میشکند و همزمان ،آن
را از امید لبریز میکند .تا انتهای داستان ،در میان گریه خواهید خندید ».روی جلد کتاب جملهای
آمده است که شاید همین جمله خالصهای کامل از داستان کتاب باشد .جملهای که چنین است:
«گاهی اوقات ،کسی که دوستت دارد ،بیش از همه آزارت میدهد».داستان این کتاب درباره لیلی،
دختری  ۲۳ساله است که رابطهای پیچیده با پدرش داشته...

گنجینه

دوج چلنجر کانورتیبل با سقف پارچهای معرفی شد
برای نخستینبار ،بهزودی ماسلکار دودر و اسپرت دوج همراه با سقف جمعشونده عرضه میشود .این مدل البته مستقیما توسط شرکت
سازنده تولید نخواهد شد و حاصل کار یک گروه تیونینگ خودرو به نام دراپ تاپ کاستومز ( )Drop Top Customsخواهد بود که تاییدهی
رســمی دوج را کسب کرد ه اســت.از این پس افرادی که دوج چلنجر پیشخرید کرده باشــند میتوانند قبل از تحویل خودرو ،آپشن
کانورتیبل را سفارش دهند .با این شرایط ،مبلغ نسبتا زیاد  ۲۶هزار دالر به هزینهی خرید اضافه خواهد شد .درحال حاضر ،دوج چلنجر
اســتاندارد (ســقف فلزی) با قیمت پایه  ۳۳هزار دالر فروخته میشود .به بیان بهتر ،حداقل بودجهی الزم برای دوج چلنجر کانورتیبل،
 ۵۹هزار دالر خواهد بود؛ درحالیکه  ۴۴درصد این هزینه مربوط به سقف پارچهای جمعشونده است.عالقهمندان خرید تنها خودروی
کروک دوج ،باید حضورا به یکی از نمایندگیهای شرکت سازنده مراجعه و یک دستگاه چارج پیشخرید کنند .نوع پیشرانه و تجهیزات
فنی از ســری پایهR/T ،و  R/Tاســکت پک یا  SRTهلکت برای سفارش نسخهی کانورتیبل تفاوتی ندارند .هزینهی اضافی به مبلغ
 ۲۶هزار دالر ،عالوهبر نصب تجهیزات مرتبط با ســقف پارچهای جمعشــونده؛ شامل ارسال خودرو از محل کارخانهی دوج در برامپتون
کانادا تا کارگاه شرکت تیونینگ دراپ تاپ کاستومز فلوریدا امریکا )با فاصلهی  ۲۲۰۰کیلومتر) و حمل به محل دلخواه مشتری است.

محققان دانشگاه «جانز هاپکینز» آمریکا در مطالعه اخیرشان روشی
ابداع کردهاند که مرگ ناگهانی قلبی را پیشبینی میکند.به گزارش
ایســنا و به نقل از اس تی دی ،متابولیسم غیرمعمول قلب میتواند
پیشبینــی کننده مرگ ناگهانی قلبی باشــد .در یک مطالعه که به
سرپرستی محققان دانشکده پزشکی دانشگاه جانز هاپکینز انجام شد،
محققان نشان دادند بزرگساالنی که متابولیسم غیرطبیعی قلب دارند
تا سه برابر بیشتر احتمال دارد که آریتمیهای تهدید کننده زندگی
(ریتم نامنظم قلب) را تجربه کنند اما از تکنیکهای ام ار آی میتوان
برای تشــخیص این بیماری و پیشبینی مرگ ناگهانی قلبی آینده
استفاده کرد.دکتر «رابرت وایس»( )Robert Weissنویسنده ارشد این
مطالعه و استاد پزشکی در دانشگاه جانز هاپکینز گفت :ما معتقدیم
این اولین بار است که اختالل در متابولیسم قلبی در افراد با افزایش
خطر آریتمیهای تهدید کننده زندگی یا مرگ ناگهانی قلبی مرتبط
است .این میتواند راهی را برای توسعه یک رویکرد کامال جدید برای
درمان یا پیشگیری از آریتمیهای شدید هموار کند.در حال حاضر،
روش اصلــی اجتناب از مرگ ناگهانی قلب در افراد در معرض خطر،
یک «دستگاههای کاردیوورتر قابل کاشت»( )ICDاست».دستگاههای
کاردیوورتر قابل کاشــت» یک دستگاه کوچک با باتری است که در
قفسه سینه قرار میگیرد تا ریتمهای غیر طبیعی قلب را شناسایی
و متوقف کند .این گجت به طور مداوم ریتم قلب را بررسی میکند
و در صورت لزوم ،شــوکهای الکتریکی را برای بازگرداندن ضربان
قلب به حالت عادی اعمال میکند .عمر باتری یک «دســتگاههای
کاردیوورتر قابل کاشت» به طور معمول پنج تا هفت سال است.

