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رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: ما از مدیر کل آژانس انتظار نداریم بیاناتی را مطرح کند که خواسته رژیم صهیونیستی است.به گزارش خبرنگار مهر، محمد 
اســالمی رئیس سازمان انرژی اتمی پیش از ظهر دیروز )چهارشــنبه( در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: جمهوری اسالمی ایران از 
ابتدا کلیه فعالیت های خود را در حوزه هسته ای برابر با موازین و ضوابط آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام داده است و هیچ فعالیتی نیست که بر اساس 
پروســه های ابالغی طی نکرده باشــد و تمام آن تحت نظارت آژانس بوده و هســت.وی تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران متعهد به NPT و پادمان است و 

نمی تواند آژانس ادعایی بکند که در ایران فعالیتی وجود دارد که بر اساس بازرسی ها به یک عدم انطباق برخورد کرده باشد.....

www.sobh-eqtesad.ir

اسالمی در حاشیه هیئت دولت:

»گروسی« خواسته های رژیم صهیونیستی را مطرح نکند
info@sobh-eqtesad.ir

رییس کل بانک مرکزی مطرح کرد؛
امکان پرداخت لحظه ای وجوه تا سقف 

١۵ میلیون تومان
رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت: از سال گذشته امکان پرداخت 
وام فرزندآوری در بودجه دیده شد و با توجه به اهمیت پرداخت این 
تسهیالت و دسترسی آسان مردم به آن، سامانه تسهیالت قرض الحسنه 
فرزندآوری طراحی شــد و از اردیبهشــت ماه در دست اجرا است.به 
گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا؛ علی صالح آبادی در مراســم رونمایی 
از ســامانه پرداخت لحظه ای ) پل( و سامانه تسهیالت قرض الحسنه 
فرزندآوری اظهار داشــت: از ابتدای امسال تا ابتدای شهریورماه ١١۴ 
هزار میلیارد ریال تســهیالت قرض الحسنه فرزندآوری پرداخت شده  
و سیاست بانک مرکزی ســهولت دسترسی مردم به خدمات شبکه 
بانکی بوده از این رو این ســامانه را طراحی کردیم. وی ادامه داد: از 
ســال گذشته امکان پرداخت وام فرزندآوری در بودجه دیده شد و با 
توجه به اهمیت پرداخت این تسهیالت و دسترسی آسان مردم به این 
تسهیالت، سامانه تسهیالت قرض الحسنه فرزندآوری طراحی شد و 
از اردیبهشت ماه در دست اجرا است.رییس کل بانک مرکزی گفت: 
مهمترین وثایق مورد نیاز در تسهیالت این است که متقاضی یا باید 
یک ضامن معتبر یا سفته به عنوان وثیقه ارایه کنند البته به بانک ها 
تاکید داشتیم اگر متقاضی معتبر که دارای اعتبار سنجی قابل قبولی 
است مراجعه کرد، برای آن دسترســی آسان تری را در نظر بگیرند. 
صالح آبادی ادامه داد: پس از تشــکیل پرونده متقاضی ۴۵ روز مهلت 
بــرای تکمیل پرونده دارد  و با تکمیل پرونده بانک ها باید تا ١٠ روز 
وجه را به حساب متقاضی تسهیالت قرض الحسنه فرزندآوری پرداخت 
کنند. وی گفت: این سامانه امکانی را فراهم می کند که متقاضی روند 
فرآیند را رصد کند و از سوی دیگر امکان رسیدگی برخط به شکایات 
متقاضیان وجود دارد از این رو متقاضیان این تسهیالت باید برای ثبت 
درخواست به این سامانه مراجعه کنند. رییس کل بانک مرکزی درباره 
ســامانه پرداخت لحظه ای )پل( اظهارداشت: با راه اندازی این سامانه 
امکان جابه جایی ١٠ میلیون تومان از طریق اپلیکیشــن های تلفن 
همراه و تا ســقف ١۵ میلیون تومان از طریق مراجعه به شعب وجود 
دارد و در همان لحظه وجه به حساب شبا واریز می شود. صالح آبادی 
تاکید کرد: در حال حاضر زیرساخت های امضای الکترونیکی، سفته 
الکترونیکی، احراز هویت غیرحضوری، افتتاح حساب غیر حضوری و 
اعتبار ســنجی غیر حضوری در شبکه بانکی فراهم است و ما از بانک 
ها انتظار داریم این خدمات بدون نیاز حضور در شــعبه به مردم ارایه 
دهند.وی همچنین با اشاره به انتشار صورت های مالی بانک ها گفت: 
اتفاق بزرگی در شــفافیت نظام بانکی با انتشار صورت های مالی رخ 
داد و تــا ٢٢ بهمن ماه صورت مالی یک بانک در قالب xbrl منتشــر 
می شــود و باید مابقی بانک ها صورت های مالی خود را در این قالب 

منتشر کنند.

در حاشیه جلسه دولت مطرح شد
شرط بهره مندی فرهنگیان در آستانه 

بازنشستگی از رتبه بندی
وزیــر آموزش و پرورش توضیحاتی را دربــاره رتبه بندی فرهنگیان 
ارائه داد.به گزارش ایســنا، یوســف نوری وزیر آموزش و پرورش در 
حاشــیه جلســه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره این که آیا 
فرهنگیان در آســتانه بازنشستگی مشمول طرح رتبه بندی معلمان 
می شــوند؟ گفت:معموال میانگین دو ســال آخر حقوق و مزایا برای 
حقوق بازنشستگی محاســبه می شود.وی افزود: چون رتبه بندی از 
تاریخ 3١ شهریور ١۴٠٠ است به طور طبیعی اگر بخواهند تا امسال 
بازنشسته شوند همان ابتدای مهر ماه خواهد بود و این که تا یکسال 
دیگر می توانند از این شــرایط بهره مند شوند، یعنی اگر می خواهند 

بایستند یکسال دیگر از این میانگین بهتر استفاده می کنند.

معاون سازمان انرژی اتمی در نشست خبری؛
 به دنبال ایجاد تنوع در سبد انرژی 

هستیم
معاون ســازمان انرژی اتمی گفت: به سمتی حرکت خواهیم کرد که 
بتوانیم راکتور هسته ای بومی داشته باشیم. ما به دنبال ایجاد تنوع در 
سبد انرژی کشور هستیم که یکی از پارامترهای مهم در توسعه یافتگی 
اســت.به گزارش خبرنگار مهر، سید پژمان شیرمردی معاون سازمان 
انرژی اتمی و مدیرعامل شــرکت توســعه کاربرد پرتوها، ظهر دیروز 
)چهارشنبه( در نشســت خبری با خبرنگاران گفت: در دولت جدید، 
کشــور به ١٢ قطب کشاورزی تبدیل شــد. به طور میانگین بیش از 
١٢٠ میلیون تن محصول کشاورزی داریم. همچنین کاالهای اساسی 
مانند ذرت و گندم از بنادر وارد کشــور می شــود که نیازمند ذخیره 
و نگهداشت آن ها است که ســامانه های یون ساز ایکس و گاما نقش 
مهمی در حفظ آن ها دارند.وی افزود: ما سامانه ای را در راستای سند 
راهبردی سازمان در کشور راه اندازی خواهیم کرد که از چشمه کوبالت 
۶٠ بــه عنوان یک ماده رادیواکتیو تولید کننده پرتو در آن اســتفاده 
می شود و می تواند در ســالمت مردم اثرگذار باشد. با استفاده از این 
تجهیزات می توان میزان ماندگاری محصوالتی مانند ســیب زمینی و 
پیاز را افزایش داد.معاون ســازمان انرژی اتمی گفت: سازمان در سند 
جامع، ١٠ هزار مگاوات برق هســته ای را پیش بینی کرده اســت و به 
ســمتی حرکت خواهیم کرد که بتوانیم راکتور هسته ای بومی داشته 
باشیم. ما به دنبال ایجاد تنوع در سبد انرژی کشور هستیم که یکی از 
پارامترهای مهم در توسعه یافتگی است.شیرمردی اظهار کرد: توانستیم 
کیت های غربالگری نوزادان که از نیازهای اساســی حوزه ی بهداشت 
است را با استفاده از ظرفیت آب سنگین تولید کنیم همچنین اکسیژن 
١۸ یکی از تولیدات مهم است که در ظرفیت های پزشکی قابل استفاده 
است.وی افزود: در بخش پالسما، تجهیزاتی را تولید کردیم که می تواند 
در درمان ســرطان های مختلف نقش داشته باشد. رویکرد ما توسعه 

متوازن و ارتقا بخش های مغفول مانده صنعت هسته ای است.

نابرابری جامعه ایران در دو دهه گذشته
شــاید بتوان گفت که کعبه آمال هر کشور، دستیابی به رشد اقتصادی و البته کاهش نابرابری درآمدی است. 
معیارهای متعددی را می توان برای سنجش نابرابری در نظر گرفت که ضریب جینی، شاخص تیل و شاخص 
پالما ســه معیار مهم در این زمینه هســتند. بر اساس اطالعات مرکز آمار، نگاهی به روند دو دهه گذشته این 
معیارها نشــان می دهد که نابرابری درآمدی در این مدت دو نیمه متفاوت را تجربه کرده اســت؛  در دهه ۸٠ 
شاهد کاهش نابرابری درآمدی هستیم و در دهه ۹٠ نابرابری در جامعه ایرانی به ویژه در سال های ابتدایی این 
دهه تشدید شده است.اقتصادآنالین-پویا دادجو؛ افزایش درآمد سرانه و کاهش نابرابری را به جرات می توان از 
اهداف اصلی سیاست گذاری اقتصادی دانست. هر چند یکی از پیامدهای رشد اقتصادی، افزایش درآمد سرانه 
کشور است اما لزوماً رشد اقتصادی به افزایش برابری درآمدی منتج نمی شود. در حقیقت اگر کشوری بتواند 
رشد اقتصادی را تجربه کند اما این رشد اقتصادی در بلندمدت به بهبود برابری درآمدی منتج نشود، توسعه 
اقتصادی در این کشور مغفول مانده است.به بیان دیگر، افزایش برابری درآمدی عالوه بر رشد اقتصادی معلول 
عواملی همچون نظام مالیاتی و حمایتی بهینه و بهره وری نیروی کار است. بنابراین رشد اقتصادی شرط الزم 
برای کاهش نابرابری درآمدی است اما شرط کافی آن نیست.شاخص های متعددی برای اندازه گیری نابرابری 
وجود دارد که ســه شــاخص جینی، تیل و پالما از مهم ترین آن ها هستند. در این گزارش بر اساس آخرین 
گزارش مرکز آمار به بررسی روند این شاخص ها طی دو دهه گذشته می پردازیم.شاید رایج ترین معیار برای 
سنجش نابرابری،  ضریب جینی باشد؛ این شاخص عددی بین صفر و یک است که صفر به معنای برابری کامل 
و یک به معنای نابرابری کامل اســت. بنابراین هرچقدر این عدد به صفر نزدیک تر باشد و یا در دو بازه زمانی 
کاهش پیدا کند به معنای بهبود برابری درآمدی است.بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار، ضریب جینی مربوط 
به خانوارهای کل کشــور در ســال گذشته با کاهش ٠.٠٠۶۸ واحدی نسبت به ســال  ١3۹۹ به رقم 3۹۴.٠ 
رسیده است. این ضریب برای خانوارهای شهری نیز کاهشی بوده است و با کاهش ٠.٠٠۷۸ واحد به ٠.3۷۶ در 
سال گذشته رسیده است. اما در خصوص خانوارهای روستایی ضریب جینی در سال گذشته با رشد ٠.٠٠٠۴ 
واحدی به ٠.3۵۹ افزایش یافته اســت. این اعداد نشان می دهد که بر اساس معیار ضریب جینی،  نابرابری در 
میان خانوارهای کشور و همچین خانوارهای شهری در سال گذشته کاهش یافته است اما در میان خانوارهای 
روستایی شاهد افزایش نابرابری بوده ایم.نگاهی به روند دو دهه گذشته ضریب جینی حکایت از دو نیمه متفاوت 
دارد؛ در دهه ۸٠ بر اساس ضریب جینی نابرابری روند کاهشی داشته است و به طور مشخص از میانه دهه ۸٠، 
روند کاهش نابرابری شتاب بیش تری به خود گرفته است؛ اما در دهه ۹٠ شاهد تشدید نابرابری هستیم. هرچند 
که طی سه سال گذشته این روند کمی کاهشی بوده است اما به طور کلی شاهد افزایش نابرابری در طول دهه 
۹٠ هستیم.این شاخص را هم فارغ از تعاریف پیچیده آماری،  می توان تعدیلی از ضریب جینی دانست؛ یعنی 
همانند ضریب جینی عددی بین صفر و یک است که باالتر بودن آن حاکی از تشدید نابرابری است؛ شاخص 
تیل هم تصویر مشابه ضریب جینی را از نابرابری ایرانی ها می دهد. بر این اساس نابرابری کل خانوارهای کشور 
و همچنین خانوارهای شــهری در سال گذشته کاهش پیدا کرده است؛ جاییکه شاخص تیل برای خانوارهای 
کل کشــور با کاهش ٠.٠١١۹ به ٠.٢۶ و برای خانوارهای شــهری با کاهش ٠.٠١٢۸ به ٠.٢3۶ رسیده است. 
اما شــاخص تیل در سال گذشته برای خانوارهای روستایی با افزایش ٠.٠٠٠3 واحدی همراه بوده و به حدود 
٠.٢١۶ افزایش یافته است.روند تاریخی شاخص تیل هم نشان می دهد که طی دو دهه گذشته، روند نابرابری 
دو نیمه متفاوت را تجربه کرد؛ دهه ۸٠ نابرابری کاهش یافته و در دهه ۹٠ نابرابری افزایش یافته است؛ هرچند 
که در نیمه دوم دهه ۹٠ شــاهد بهبود نسبی نابرابری هستیم، اما به طور کل جامعه ایرانی در پایان دهه ۹٠ 
نسبت به ابتدای این دهه نابرابرتر شده اند.یکی دیگری از معیارهای نابرابری، شاخص پالما است؛ این شاخص در 
حقیقت بیانگر نسبت میزان هزینه باالترین دهک درآمدی به میزان هزینه چهار دهک پایین درآمدی است. این 
شاخص در سال ١۴٠٠ برای کل خانوارهای کشور برابر با ١.۸۷ بوده است؛ به بیان دیگر سال گذشته، ١٠ درصد 
پردرآمدترین خانوارهای کشور،  ١.۸۷ برابر ۴٠ درصد کم درآمدترین خانوارهای کشور هزینه کرده اند. مقایسه 
این عدد با سال ١3۹۹، حاکی از کاهش ٠.٠۹ واحدی است؛ به بیان دیگر سطح درآمد ثروتمندترین خانوارها 
نســبت به کم درآمدترین خانوارهای کشور کاهش یافته است که می توان به عنوان کاهش نسبی نابرابری در 
سال گذشته تفسیر کرد.این شاخص برای خانوارهای شهری با کاهش ٠.١۷ واحدی به ١.۷ رسیده است. اما در 
خصوص خانوارهای روستایی شاخص پالما سال گذشته افزایش یافته  و با رشد ٠.٠١ واحدی به ١.۵۷ رسیده 
است؛ به بیان دیگر هرچند مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی نابرابرتر هستند اما روند نابرابری در مناطق 
شهری در سال گذشته بهبود یافته اما در مناطق روستایی کمی تشدید شده است.روند دو دهه گذشته شاخص 
پالما هم تصویر مشابهی از نابرابری در جامعه ایرانی طی دو دهه گذشته نشان می دهد؛  یعنی بهبود نابرابری در 
دهه ۸٠ و تشدید نابرابری در دهه ۹٠.به طور کلی مرور سه معیار نابرابری نشان می دهد که دهه ۹٠ در مقایسه 
با دهه ۸٠  شاهد تشدید نابرابری هستیم؛ موضوعی که ریشه در تشدید تحریم های اقتصادی، میانگین رشد 

اقتصادی ساالنه نزدیک به صفر این دهه، تورم های باال و سیاست های اقتصادی اشتباه دارد.

تهران- ایرنا- فرمانده رزمایش مشترک پهپادی ذوالفقار ارتش با تاکید بر اینکه پهپاد جایگاه ویژه ای در ارتقاء توان رزم نیروهای مسلح پیدا کرده است، گفت: امنیت 
کشور و منطقه باید توسط خودمان تامین شود، اگر قرار است کسی برای ما امنیت برقرار کند این به معنای امنیت عاریه ای است که اصال ارزش ندارد.به گزارش 
حوزه امنیتی دفاعی ایرنا، امیر دریادار حبیب اهلل سیاری صبح دیروز در اولین روز از رزمایش با بیان اینکه بحمداهلل امروز کشور ما دارای نیروهای مسلح قوی، با 
تجربه و مقتدری است، گفت: نیروهای مسلح از تجهیزات الزم برای انجام ماموریت خود برخوردار هستند، اما اگر ما نگاهمان به آینده نباشد، و مطابق با فناوری های 
روز و آینده حرکت نکنیم قطعا از دیگران عقب خواهیم ماند.معاون هماهنگ کننده و فرمانده رزمایش مشترک پهپادی ١۴٠١ ارتش با تاکید بر اینکه پهپاد امروزه 
یک پدیده جدید است، افزود: اثرگذاری این پدیده در جنگ های اخیر در دنیا ثابت شده است که می توان به جنگ آذربایجان و ارمنستان، جنگ اوکراین و روسیه 
و ... اشاره کرد.دریادار سیاری ادامه داد: امروز پهپاد در ارتقاء توان رزم نیروهای مسلح به ویژه ارتش جمهوری اسالمی ایران جایگاه بزرگی پیدا کرده و در سازمان 
رزم ارتش گنجانده شده  است و در کنار سایر تجهیزات دیگری که وجود دارد توان رزم ما را مطابق با فناوری روز ارتقا بخشیده است.وی با تاکید بر اینکه در این 
حوزه نمی خواهیم به دیگران وابسته باشیم و تجهیزات حوزه پهپادی تماما به صورت بومی تولید می شود، عنوان کرد: اکثر پهپادهایی که در این رزمایش شاهد 
حضور و اجرای عملیات آنها هستیم، تولید اولیه اش در داخل ارتش بوده و برای تکمیل و تولید انبوه به وزارت دفاع و یا شرکت های دانش بنیانی که در سطح کشور 
هستند سپرده شده اند.معاون هماهنگ کننده و فرمانده رزمایش مشترک پهپادی ١۴٠١ ارتش با بیان اینکه داشتن توانمندی پهپادی به توان بازدارندگی کشور 
کمک می کند، تاکید کرد: امنیت کشور و منطقه باید توسط خودمان تامین شود، اگر قرار است کسی برای ما امنیت برقرار کند این به معنای امنیت عاریه ای است 
که اصال ارزش ندارد.دریاردار سیاری بیان کرد: توانمندی ملت قهرمان ایران و نیروهای مسلح به میزانی است که می تواند در مقابل همه تهدیدات ایستادگی کند 
و آزموده را آزمودن خطاست.وی با بیان اینکه با وجود مدت زمان کمی که برای تجهیز به فناوری پهپاد طی کردیم، نتیجه کار جهشی بوده، گفت: نتایج بسیار 
ارزشمندی در مدت زمان کمی به دست آمده که حاصل هوش و ذکاوت پژوهشگران ما است.معاون هماهنگ کننده و فرمانده رزمایش مشترک پهپادی ١۴٠١ 
ارتش خاطرنشان کرد: در این رزمایش تعدادی از پهپادهای ارتش در شرایط خاص و دشوار به کار گرفته خواهند شد و در حوزه های مراقبت و شناسایی، جنگ 

الکترونیک و رزمی مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

دادستان کل کشور درباره نحوه برخورد با برهم زنندگان نظم عمومی و عامالن 
جرایم خشــن نیز گفت: مردم چنانچه شــاهد بروز چنین حوادثی بودند، با 
تلفن های همراه خود مستندسازی کنند چرا که مستندسازی چنین جرایمی، 
برای دستگاه قضا بسیار مهم است.به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، نشست 
بررســی راهکارهای برخورد با مجرمان جرایم خشن و سارقان مسلح امروز با 
حضور حجت االسالم والمســلمین منتظری دادستان کل کشور، القاصی مهر 
رئیس کل دادگستری استان تهران، صالحی دادستان انقالب و عمومی تهران، 
سردار رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ و تعدادی دیگر از مسئوالن قضایی 
و انتظامی برگزار شــد.در این نشست آخرین وضعیت اقدامات دستگاه قضایی 
فراجا در برخورد با مجرمان جرایم خشــن و سارقان مسلح، راهکارهای مقابله 
با سرقت های مسلحانه و جرایم خشن مورد بررسی قرار گرفت.حجت االسالم 
والمسلمین محمد جعفر منتظری با اشاره به برگزاری نشست تخصصی بررسی 
راهکارهای برخورد با مجرمان جرایم خشن و سارقان مسلح، اظهار کرد: باتوجه 
به اهمیت نقش امنیت جامعه چه امنیت مالی، روانی و جانی دستگاه قضایی و 
مجموعــه حاکمیت وظیفه دارند همه توان خود را به کار بگیرند تا برای مردم 
این امنیت ایجاد شود.وی افزود: متأسفانه گهگاهی شاهد بروز حوادثی هستیم 
که احســاس ناامنی در مردم ایجاد می کند ولو اینکه موارد زیاد هم نباشد، به 
لحاظ پخش در شبکه های مجازی، احساس ناامنی در جامعه ایجاد می کند لذا 
دســتگاه قضایی و مسئوالن امر موظف هستند برای مردم بستری امن فراهم 
کنند.دادســتان کل کشور یادآور شد: برای جلوگیری از بروز این ناامنی ها و با 
توجه به مسئولیتی که قوه قضاییه، نیروی انتظامی و دستگاه های مربوطه دارند 
و بنا بر تاکیدی که رئیس قوه قضاییه روی این مســئله تأکید دارد، الزم بود 
جلسه هماهنگی داشته باشــیم تا بیش از گذشته نیروی انتظامی و دستگاه 
قضایی با هم هماهنگ باشند.حجت االسالم والمسلمین منتظری با بیان اینکه 
امروز جلسه مفصلی با مسئوالن نیروی انتظامی و همکاران دادگستری تهران 
داشــتیم، عنوان کرد: در این جلسه آسیب ها بررسی و نیازها مورد توجه قرار 
گرفت؛ بنا شــد این مسئله را با اولویت بیشتری در دستگاه قضایی، امنیتی و 
انتظامی کشــور مورد توجه قرار دهیم.دادستان کل کشور تأکید کرد: بنا شد 
در دادســتانی کل کشور، کمیته ای ممحض را برای پیگیری مسئله سرقت ها، 
خصوصاً سرقت هایی که همراه با خشونت و زورگیری هستند، تشکیل دهیم و 
همچنین در دادسرای تهران یک یا دو شعبه برای این کار، اختصاص دهیم تا 

سرقت های خاص و مهم را در آنجا بالفاصله و بدون فوت وقت مورد رسیدگی 
قرار دهند.وی گفت: بنا داریم رسیدگی به سرقت های دارای ویژگی های خاص 
که ناامنی ایجاد کرده و توأم با به کار بردن سالح سرد یا گرم باشد را در اولویت 
قرار دهیم و ظرف مدت یک ماه این کار را به نتیجه نهایی برسانیم.دادستان کل 
کشور عنوان کرد: کسانی که ادامه این روش را در دستورکار خود دارند، بدانند 
پس از این قوه قضاییه و نیروی انتظامی با قاطعیت و ســرعت بیشتری به این 
پرونده ها رســیدگی خواهند کرد.وی با هشدار به مجرمان، تاکید کرد: کسانی 
که به هر نحوی ســالح سرد یا گرم استفاده کنند؛ چنین اقداماتی از مصادیق 
محاربه محسوب می شود و بدون چشم پوشی مجازات محارب را در پی خواهند 
داشــت؛ اگر دادگاه تشخیص دهد، چه بسا در همان محلی که این جنایت را 
مرتکب شدند، مجازات شوند تا مردم شاهد و ناظر باشند.دادستان کل کشور 
یادآور شد: نیروی انتظامی نیز متعهد شده است تا از هفته آینده بستر امنیتی 
را به نحو چشــمگیرتر و بیشتری در جامعه فراهم کند و شرایط تامین امنیت 
در جامعه را به نحو مطلوب تری در جامعه مدنظر قرار دهد.منتظری اضافه کرد: 
امیدواریم این تعامل و هم افزایی که باید بین دســتگاه های امنیتی، اطالعاتی 
و قضایی باشــد روز به روز افزایش یافته و دیگر شاهد بروز چنین حرکاتی که 
باعث تأسف و تأثر است و در تراز نظام جمهوری اسالمی هم نیست، نباشیم و 
بتوانیم ضریب امنیت جامعه را با همکاری هم باال ببریم.وی درباره نحوه برخورد 
با برهم زنندگان نظم عمومی و عامالن جرایم خشــن نیز گفت: مردم چنانچه 
شــاهد بروز چنین حوادثی بودند، با تلفن های همراه خود مستندسازی کنند 
چرا که مستندسازی چنین جرایمی، برای دستگاه قضا بسیار مهم است، ممکن 
است در آن لحظه نیروی انتظامی و پلیس در آن محل حضور نداشته باشد و تا 
رسیدن آنها مدت زمانی صرف شود لذا مردم می توانند در این زمینه همکاری 
کرده و اطالعات خود را در اختیار این نیرو قرار دهند.دادستان کل کشور تأکید 
کرد: کار اساسی دیگری که باید در دستور کار قرار گیرد، پیشگیری است که 
در جلســه امروز، انجام این مهم در دستور کار قرار گرفت.منتظری به سارقان 
جرایم خشــن هشدار دارد: آخرین اخطار به مرتکبان این جرایم این است که 
نیروی انتظامی قوی تر از گذشته و دستگاه قضایی با انگیزه بیشتری در صدد 
ایجاد امنیت بیشتر در جامعه هستند و امیدواریم با همکاری مردم بتوانیم این 
اندک ناامنی ها که در جامعه شاهد هستیم را ریشه کن کنیم و مردم به لحاظ 

روانی و جانی امنیت بیشتری را تجربه کنند.

»آخرین اخطار« دادستان کل به سارقان و مرتکبان جرائم خشن

بانک مرکزی اعالم کرد

حجم نقدینگی به ۵۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسید
پاسخ وزیر صمت به واردات خودرو، حذف قرعه کشی :

آیین نامه واردات خودرو در 
مسیر ابالغ است

رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد

تصمیم گیری درباره افزایش حقوق کارمندان تا 
پایان شهریور نهایی می شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه قرار نیست خودروهای لوکس وارد شوند، برای بار چندم بر ممنوعیت 
واردات خودروهای دســت دوم، طبق قانون تاکید کرد و گفت: بر این اســاس به  هیچ عنوان واردات خودروهای 
لوکس و دســت دوم نخواهیم داشــت.به گزارش ایســنا، طبق اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت، ســید رضا 
فاطمی امین صبح دیروز )چهارشــنبه( در رابطه با اینکه ورود خودرو به بازار بورس مشکل ایجاد نمی کند، اظهار 

کرد: سه سازوکار برای بحث خودرو وجود دارد. ....

خودروهای وارداتی جای بنزین، خاک می خورند!

گروسی:

 امیدواریم ایران پاسخ سواالت آژانس را بدهد
دریادار سیاری:

امنیت عاریه ای اصال ارزش ندارد
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اسالمی در حاشیه هیئت دولت:

»گروسی« خواسته های رژیم صهیونیستی را مطرح نکند
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: ما از مدیر کل آژانس انتظار نداریم بیاناتی را مطرح 
کند که خواسته رژیم صهیونیســتی است.به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسالمی 
رئیس سازمان انرژی اتمی پیش از ظهر دیروز )چهارشنبه( در حاشیه جلسه هیئت 
دولت در جمع خبرنگاران گفت: جمهوری اســالمی ایران از ابتدا کلیه فعالیت های 
خود را در حوزه هســته ای برابر با موازیــن و ضوابط آژانس بین المللی انرژی اتمی 
انجام داده اســت و هیچ فعالیتی نیست که بر اساس پروسه های ابالغی طی نکرده 
باشد و تمام آن تحت نظارت آژانس بوده و هست.وی تاکید کرد: جمهوری اسالمی 
ایران متعهد به NPT و پادمان اســت و نمی توانــد آژانس ادعایی بکند که در ایران 
فعالیتی وجود دارد که بر اســاس بازرسی ها به یک عدم انطباق برخورد کرده باشد. 
هیچ عدم انطباقی وجود ندارد. گزارش های آژانس در تمامی این ســال ها و بیاناِت 
مقامات و مدیر کل های دوره های گذشــته همواره این موضوع را تائید کرده است.

رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه موارد، مدارک و مکان های ادعایی، ساخته 
و پرداخته ضد انقالب و رژیم صهیونیستی است، اظهار کرد: در ۲۰ سال گذشته به 
طور پیوسته به ایران اتهام می زنند که موجبات مذاکرات سیاسی پیرامون هسته ای 
را فراهم کرده اســت و ســند توافق برجام حاصل این مذاکرات ۲۰ ســال گذشته 
بوده است.اســالمی تصریح کرد: معنای این مذاکــرات و تفاهم نهایی که در قالب 
برجام صورت گرفته است، پشت ســر گذاشتن این اتهامات است. یعنی جمهوری 
اسالمی ایران و طرف مقابل بعد از مذاکرات مفصل در سال ۲۰۱۵ به این جمع بندی 
رسیدند که موارد ادعایی و اتهامات را کنار می گذارند و با شرح و بسطی که در قالب 

ســند تحت عنوان PMD آورده شده است، بســته می شود. در مقابل نیز جمهوری 
اسالمی ایران پذیرفت که برنامه هسته ای خود را محدود کند، سرعت حرکت خود 
را کاهــش بدهد و ظرفیت خود را محدود کند و همچنین پذیرفت که نظارت های 
آنها وسیع تر باشد تا اعتماد سازی صورت بگیرد و همزمان نیز کلیه تحریم هایی که 
بر جمهوری اســالمی ایران به بهانه اتهامات هسته ای وضع شده است نیز لغو شود.

وی با بیان اینکه سند برجام در قالب یک سند شورای امنیت سازمان ملل، جایگزین 
قطعنامه های قبلی شــد و به موضوع خاتمه داد، افزود: اما شــرارت و پیگیری های 
یک رژیم جنایتکار که خود به عنوان یک سازمان تروریستی فعالیت های هسته ای 
غیر مجاز دارد و اجازه و دسترســی آژانس را به هیچ کدام از فعالیت های هسته ای 
خود صادر نکرده اســت، پرچمدار تشدید عملیات روانی و سیاسی علیه جمهوری 
اسالمی ایران شده است!رئیس سازمان انرژی اتمی تاکید کرد: ما از مدیرکل آژانس 
انتظار نداریم که جمالتی را مطرح کند که خواســته رژیم صهیونیستی است. این 
پذیرفته نیســت و خالف شرح وظایف مدیر کل آژانس اتمی است. اعتراض خود را 
کتبی از ســوی نماینده دائم ما در آژانس به اطالع وی رساندیم و انتظار داریم که 
این رویه خاتمه پیدا کند.اســالمی تاکید کرد: آنچه در مذاکرات صورت گرفته، این 
اســت که تا قبل از روز »باز اجرا« موارد ادعایی بســته شود، یعنی تبادالت صورت 
بگیرد و شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی این موضوع را تعیین تکلیف 
کند و خاتمه دهد تا این بهانه تاریخی مشمئز کننده ای که سراسر اتهامات ناروا به 
کشور است، یک بار برای همیشه کنار گذاشته شود.وی تصریح کرد: توسعه برنامه 

هسته ای ایران همواره مورد تاکید مقام عالی ریاست جمهوری و دولت سیزدهم بوده 
است. ما در این یکسال توسعه سیستم ها و سامانه هایی که می تواند تأثیرات فناوری 
هسته ای را در زندگی مردم روز افزون کند، در دستور کار قرار دادیم.وی اعالم کرد: 
چندین نوع دستگاه و سامانه هایی که در حوزه کاربرد پرتوهای هسته ای در صنعت، 
کشــاورزی، مواد غذایی و سالمت وجود دارد، در هفته دولت رونمایی خواهیم کرد.

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: پیام مشخص این اقدامات این است که مردم ایران 
تأثیرات آن را در فرآیندهای حوزه صنعتی و پزشکی مشاهده کنند و بهره مند شوند. 
فناوری هسته ای صرفاً غنی سازی نیست بلکه کاربردهای گسترده ای در حوزه های 
مختلف دارد.اسالمی در پاسخ به سوالی در خصوص ادعاهای آژانس، گفت: ما هیچ 
سایت هسته ای اعالم نشده ای نداریم و موارد و مکان های ادعایی، ساخته و پرداخته 
منافقین و صهیونیســت ها اســت که ۲۰ سال اســت آن را مطرح می کنند و چیز 
جدیدی نیســت. آنها عملیات تروریستی و ترور دانشمندان ما را انجام دادند.وی با 
بیان اینکه عملیات های روانی و سیاسی و رسانه ای اخیر آنها به همین خاطر است که 
جریان مذاکرات منطقی و مذاکراتی که به حق، نیاز مبرم کشور است را به اختالل 
بکشانند، اظهار کرد: هدف مذاکرات لغو تحریم ها است و بر اساس همین هدف دنبال 
شــده است.رئیس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: ما به نظارت در چارچوب توافق 
برجام برای فرایندهایی که جهت محدودیت های هسته ای قباًل آنها را پذیرفته بودیم، 
پایبندیم. اگر آنها به برجام برگردند آنچه در برجام تفاهم شده و توافق طرفین بوده 

است را انجام می دهیم و به آن پایبندیم؛ نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر.

تهران- ایرنا- رئیس جمهور با گرامیداشت هفته دولت، افزایش اعتماد و امید مردم به دولت را مهمترین وظیفه دولت برشمرد و تأکید کرد: هر سخن یا اقدامی که باعث 
ناامیدی و کاهش اعتماد مردم شود، خط قرمز دولت مردمی است.به گزارش حوزه دولت ایرنا، آیت اهلل »سید ابراهیم رئیسی« صبح دیروز چهارشنبه در جلسه هیأت دولت، 
هفته دولت را فرصت مناسبی برای ارائه گزارش اقدامات و عملکردها به مردم و همچنین فرصتی برای ارزیابی خدمات و عملکرد یکساله وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی 
دانســت و گفت: در میان مردم و با مردم بودن ویژگی این دولت اســت و باید اقدامات انجام شده، هنرمندانه به اطالع مردم رسانده شود.رئیس جمهور تأکید کرد: یکی 
از شاخص های مهم برای دولت مردمی، احیای اعتماد مردم است و باید تمام تالش ها و اقدامات در جهت خدمت به مردم و حل مشکالت و حفظ و تقویت امید مردم باشد.آیت اهلل رئیسی هرگونه سخن یا 
اقدامی را که باعث ناامیدی و کاهش اعتماد مردم شود، خط قرمز دولت مردمی دانست و خاطرنشان کرد: نباید با انتشار برخی گزارش های غیر مستند در رسانه ها، مردم را نگران کرد و همه همکاران دولت 
تالش کنند موضوعات بین دستگاهی را فوراً حل و فصل کنند و نتیجه اقدامات انجام شده را هم به اطالع مرم برسانند.رئیس جمهور با اشاره به توصیه سال گذشته رهبر معظم انقالب اسالمی به هیأت دولت 
در زمینه حرکت اندیشه ورزانه و عقالنی خاطرنشان کرد: وزرا و مسئوالن دستگاه ها باید کارآمدی و استفاده از نیروهای انقالبی و نخبه را برای اجرای طرح های توسعه کشور سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.

آیت اهلل رئیسی همچنین با اشاره به گزارش وزیر نیرو از آخرین وضعیت تأمین آب ُشرب برخی استان ها و اقدامات انجام گرفته در این زمینه، بر لزوم پیگیری موضوع و رساندن آب ُشرب پایدار به مردم در 
استان های دارای مشکل تأکید کرد.رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن روز پزشک و تبریک این روز به فعاالن عرصه سالمت، از کادر درمانی کشور، پزشکان، پرستاران و 

همه کسانی که برای سالمت جسم و جان مردم فعالیت می کنند، قدردانی کرد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه دولت در یکســال گذشــته اهتمام ویژه ای 
برای تعامل با نمایندگان مجلس داشت، گفت: بالغ بر ۴۰ الیحه جدید هم به مجلس 
ارســال شــده اســت.به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حســینی معاون پارلمانی 
رئیس جمهور پیش از ظهر دیروز )چهارشنبه( در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع 

خبرنگاران ضمن تبریک هفته دولت به مدیران و کارکنان دولت، گفت: دولت در یکســال گذشــته اهتمام ویژه ای برای 
تعامل با نمایندگان مجلس داشــت.وی افزود: امروز در مجلس نامه ای تقدیر ۲۸۰ نماینده در رابطه با ســفرهای استانی 
رئیس جمهور خوانده می شود. امیدوار هستیم در زمینه طرح ها نیز این همکاری وجود داشته باشد.معاون پارلمانی رئیس 
جمهور اعالم کرد: بالغ بر ۴۰ الیحه جدید هم به مجلس ارسال شده است.حسینی با بیان اینکه جلسات مرتبی با رئیس 
جمهور داشــتیم و دور جدید جلسات با فراکسیون ها و کمیسیون ها آغاز شــده است، گفت: از ناحیه دولت برای ارتباط 
مناســب با نمایندگان ســنگ تمام گذاشته شده اســت و بیش از ۴۰ درصد نمایندگان از سواالت خود منصرف شدند و 

استیضاحی هم به صحن مجلس وصول نشده است.

رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت؛

 هر حرف یا اقدامی که باعث ناامیدی مردم شود خط قرمز ماست
حسینی در حاشیه هیئت دولت:

ارسال۴۰الیحه جدید به مجلس
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گزیده خبر

رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد
تصمیم گیری درباره افزایش حقوق کارمندان 

تا پایان شهریور نهایی می شود
رئیس ســازمان برنامه و بودجه گفت: افزایش حقوق کارمندان و بازنشســتگان 
در حال بررســی است و در صورت تامین منابع طی همین ماه تصمیم گیری و 
در نهایت الیحه برای تصویب به مجلس ارایه می شود.به گزارش ایسنا، مسعود 
میرکاظمی در حاشــیه جلســه دیروز هیات دولت در پاسخ به این پرسش که 
اصالحیه الیحه بودجه ۱۴۰۱ به کجا رســیده است، اظهار کرد: در حال حاضر 
همان چند موردی اســت که فرســتاده شــده بود. مورد تازه ای از طرف دولت 
فرســتاده نشده است.وی افزود: در این زمینه، یک بحث مربوط به یارانه بود که 
قرار بود اگر قیمت ها تا شــهریور اصالح نشود، میزان یارانه بر اساس آن قیمت 
تنظیم شــود که االن ما باید اصالحیه یارانه را بدهیم.رئیس ســازمان برنامه و 
بودجه ادامه داد: درباره افزایش حقوق کارمندان در حال بررســی هستیم تا اگر 
منابع آن تامین شود، تا شهریور تصمیم گیری شود و برای سیر مراحل تصویب 

به مجلس برود.

مشاور وزیر اقتصاد:
دسترسی اتباع واجد شرایط به کارت بانکی از 

پاییز امسال
مشــاور وزیر اقتصاد اظهار داشت: تدبیر پیش بینی شــده این است که یکی از 
کارت های بانکی نانوایان از طریق همان کارتخوان هوشمند که در نانوایی تجهیز 
شده توسط نانوا در ســامانه ثبت می شود و موارد استثنایی خرید نقدی نان از 
ســوی مردم از این روش انجام خواهد شدمحمد جالل در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا درباره تعیین تکلیف نحوه خرید نان جمعیتی از مردم کشورمان از 
جمله اتباع خارجی و یا افرادی که به هر دلیلی کارت بانکی ندارند، با اجرای طرح 
هوشمند سازی یارانه نان اظهار داشت: وزارت کشور با یک رویکرد راهبردی این 
موضوع را به ویژه برای اتباع خارجی در حال مدیریت اســت و قرار بر این بوده 
کــه با رعایت مقررات و ضوابطی که تنظیــم می کنند برای این افراد هم کارت 
بانکی صادر شــود اما تا زمانی که صدور کارت برای این افراد به فراگیری برسد 
و این جمعیت دسترســی به کارت بانکی داشته باشند، وزارت اقتصاد راهکاری 
را پیش بینی کرده است.وی ادامه داد: تدبیر پیش بینی شده این است که یکی 
از کارت هــای بانکی نانوایان از طریق همان کارتخوان هوشــمند که در نانوایی 
تجهیز شــده توسط نانوا در سامانه ثبت می شود و موارد استثنایی خرید نقدی 
نان از ســوی مردم از این روش انجام خواهد شد یعنی پول نقد از افرادی که به 
هر دلیلی امکان خرید نان با کارت بانکی را ندارند اخذ شده و نانوا از کارت خود 
به نیابت از مشتری استفاده می کنند و به ازای نان خریداری شده و پول نقدی 
دریافت شده از مشتری، انتقال وجه از کارت بانکی خود به کارتخوان هوشمند 
را انجام می دهد . مشــاور وزیر اقتصاد تاکید کرد: البته نانوایان باید بدانند که از 
این مســیری که تعبیه شده صرفا امور افرادی که فاقد کارت بانکی هستند باید 
اســتفاده و شــرایط را مدیریت کنند و مسیری نخواهد بود که بتوانند از طریق 
آن تراکنش های غیرواقعی تولید کنند چراکه تمام تراکنش ها تحلیل می شوند. 
جالل با بیان اینکه تمام تراکنش ها مورد تحلیل قرار می گیرد، گفت:در مناطقی 
که اتباع خارجی بیشتری در آن منطقه مستقر هستند و یا میزان خرید نقدی 
نان در آن مناطق بیشتر است، این امکان ایجاد خواهد شد.وی تاکید کرد: جهت 
اینکه محدودیتی برای خرید و تامین نان متوجه افرادی که در زمان خرید کارت 
به همراه ندارند یا اساسا دسترسی به کارت بانکی ندارند، ایجاد نشود این امکان 
پیش بینی شده و تا ۱۰ روز آینده دستورالعمل آن به نانوایان از طریق پیامک و 
مدیران اســتانی اتحادیه ها اطالع رسانی خواهد شد و زیر ساخت  های تا آن یک 
هفته آینده نهایی خواهد شــد. جالل درباره موعد تعیین شده برای رفع مشکل 
عدم دسترسی اتباع خارجی و سایر افراد به کارت های بانکی، گفت: وزارت کشور 
برای رفع مشکل عدم دسترسی افرادی از جمله اتباع خارجی به کارت بانکی به 
طــور قطعی تاریخی را اعالم نکرده اما قرار بر این بود که طبق برنامه های انجام 
شــده، از اوایل پاییز امسال این موضوع را مدیریت کنند و وزارت اقتصاد پیگیر 
این موضوع است و همین پروژه هوشمندسازی یارانه نان می تواند کمک موثری 
به تسریع ایجاد دسترســی اتباع مهمان در کشورمان به کارت های بانکی برای 
پرداخت های معیشــت داشته باشــد. به هر حال وزارت اقتصاد امکانی را فراهم 
کرده تازمانی که این جمعیت دسترسی به بانک بانکی نداشته باشند، بتوانند نان 
مورد نیاز خود را به صورت نقدی خریداری کنند.مشــاور وزیر اقتصاد ادامه داد: 
شــاید نانوایان این دغدغه را داشته باشند که با قبول پول نقد برای فروش نان، 
عملکرد آنها و میزان تراکنش ها کمتر از اعداد واقعی ثبت شود و بهره مندی آن 
نانوایی از حمایت دولت در بحث تخصیص آرد کاهش پیدا کند اما با این روش 
پیش بینی شده نانوا با خیال راحت می تواند به افرادی که کارت بانکی ندارند نان 

را به صورت نقدی بفروشد.

دالر پیش از سخنان رئیس فدرال رزرو 
مکث کرد

در حالی که سرمایه گذاران منتظر شنیدن سخنان رئیس فدرال رزرو هستند و 
به این فکر می کنند که آیا داده های ضعیف ایاالت متحده ممکن است سرعت 
افزایش نرخ بهره را کاهش دهد، دالر آمریکا دقیقا زیر اوج های اخیر خود ثابت 
ماند.به گزارش ایســنا و به نقل از بیزنس، انتشار نظرسنجی های ناامیدکننده 
خدمات و تولید ایاالت متحده همچنین کاهش فروش خانه های جدید در ماه 
گذشــته، دالر را از باالترین نرخ ۲۰ سال اخیر در برابر یورو پایین آورد.یورو 
برای مدت کوتاهی به یک دالر در تجارت نیویورک دست یافت اما در معامالت 
آسیایی تحت فشار ۰.۹۹۴۸۵ دالر قرار گرفت و به سختی باالتر از پایین ترین 
ســطح سه شــنبه ۰.۹۹۰۰۵ دالر بود. ین نیز در حدود ۱۳۶.۷۳ در هر دالر 
ثابت ماند.شــاخص مدیران خرید )PMI( ایاالت متحده در ماه آگوست به ۴۵ 
امتیاز ســقوط کرد که پایین ترین رقــم از ماه مه ۲۰۲۰ و در قلمرو انقباضی 
برای دومین ماه متوالی است و فروش خانه های جدید نیز به پایین ترین سطح 
رســید.پس از اینکه شاخص ترکیبی مدیران خرید بریتانیا توانست در قلمرو 
رشــد باقی بماند، استرلینگ یک شبه مقداری حمایت پیدا کرد؛ هرچند که 
واقعا دیدگاه تیره سرمایه گذاران را نسبت به چشم انداز بریتانیا یا اروپا کاهش 
نداده است.پوند پس از رسیدن به کمترین میزان ۱.۱۷۱۸ در روز سه شنبه در 
۱.۱۸۱۰ دالر ایســتاد. در همین حال، دالر استرالیا و نیوزیلند در سایه ترس 
رکود جهانی باقی ماندند. شاخص استرالیا با ۰.۳۸ درصد کاهش به ۰.۶۹۰۳ 
دالر و قیمــت دالر نیوزیلند با ۰.۴۲ درصد کاهش به ۰.۶۱۸۷ دالر رســید.

اکنون همه نگاه ها به جکســون هول، وایومینگ معطوف شده است؛ مکانی 
که فدرال رزرو ســمپوزیوم ساالنه خود را برگزار می کند و جروم پاول، رئیس 
فدرال رزرو قرار اســت روز جمعه در آنجا سخنرانی کند.شاخص دالر آمریکا 
که ارزش دالر را در برابر ســبدی از ارزها اندازه گیری می کند، روز چهارشنبه 
۰.۱۲ درصد افزایش یافت و به ۱۰۸.۶۸ رسید و باالترین رقم دو دهه جوالی 

۱۰۹.۲۹ را نشان می دهد.

با اعالم رئیس سازمان برنامه و بودجه
وام مسکن روستایی باالخره تایید شد

آن طور که سخنگوی دولت اعالم و رئیس سازمان برنامه تایید کرده است دولت با پرداخت 
وام ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی موافقت کرده و پرداخت این تسهیالت 
از شنبه پنجم شهریور آغاز می شــود.به گزارش ایسنا، هیات دولت با افزایش تسهیالت 
نوسازی و بهســازی مسکن در روســتاها از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان 
موافقت کرد و پرداخت این تسهیالت به متقاضیان از شنبه ۵ شهریور ۱۴۰۱ آغاز خواهد 
شــد.این خبر را علی بهادری جهرمیـ  ســخنگوی دولت در نشست امروز هیات وزیران 
اعالم و مسعود میرکاظمی ـ  رییس سازمان برنامه و بودجه نیز تایید کرده است.به گفته 
میرکاظمی، سازمان برنامه و بودجه با بررسی همه جوانب و بر اساس دستور رییس جمهور 
اقدامات الزم برای پرداخت تســهیالت فوق از ســوی بانک ها را آغاز کرده است.بنابراین 
گزارش، ابتدای سال گذشته سقف وام مسکن روستایی با نرخ سود ۵ درصد ۵۰ میلیون 
تومان بود که به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. ســپس در آبان ماه ســال ۱۴۰۱ در 
جلســه شورای عالی مسکن با حضور رییس جمهوری به ۲۰۰ میلیون افزایش یافت ولی 
با توجه به این که در قانون جهش تولید مسکن یارانه صرفا از محل صندوق ملی مسکن 
پیش بینی شده، سازمان برنامه و بودجه مابه التفاوت نرخ سود را که رقمی حدود ۴۰ هزار 
میلیارد تومان می شود، تضمین نکرده اســت. لذا بانک ها در ۹ ماه گذشته قرارداد ۱۰۰ 
میلیون تومان اضافی را با نرخ سود ۱۸ درصد منعقد کرده اند که دلیل تقاضا برای ساخت 
مسکن روستایی کاهش یافته است.پس از کش و قوس های فراوان قرار بود پرداخت این 
وام از ۸ مردادماه آغاز شــود اما تحقق پیدا نکرد. روز ۱۹ مردادماه ســیدرضا حمیدیـ  
مدیرکل مســکن روستایی بنیاد مسکن به ایسنا گفت: دســتورالعمل وام ۲۰۰ میلیون 
تومانی ساخت مسکن روستایی تهیه شده، تشکیل پرونده ها و ثبت در سامانه هم توسط 
بنیاد مسکن در حال انجام است ولی برای معرفی متقاضیان به بانک منتظر تضمین نامه 

سازمان برنامه و بودجه هستیم.

رسیدگی به پرونده شبکه جعل اسناد و تصاحب امالک غیر در ۸ ماه
محکومان پرونده سندسازی ۴ هزار میلیاردی 

نقره داغ شدند
رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: پرونده ۱۴ متهم شبکه جعل اسناد و تصاحب 
امالک مردم در استان های البرز و تهران به اجرای احکام کیفری دادسرای کرج ارسال 
شد و به مرحله اجرای حکم رسید.حسین فاضلی هریکندی در گفت وگویی، با اشاره 
به صدور احکام قطعی پرونده شــبکه ۱۴ نفره جعل اســناد رسمی و عادی، رشاء و 
ارتشاء و انتقال امالک متعلق به غیر در استان های البرز و تهران، گفت: این باند جعل 
اســناد و تصاحب امالک غیر که برخی از اعضاء آنها از کارکنان ادارات ثبت اسناد و 
امالک، ثبت احوال و ســردفتران اسناد رســمی در کرج و تهران بودند، با شناسایی 
امــالک متروک و بالصاحب، ۷ قطعه از امالک مــردم به متراژ ۱۴۶ هزار متر مربع 
را در اســتان های تهران و البرز به ارزش تقریبی ۴ هزار میلیارد ریال با سندســازی 
تصاحب و بعضــا منتقل کرده بودند.وی افزود: پــس از انجام تحقیقات مقدماتی و 
صدور کیفرخواست از سوی دادسرای عمومی و انقالب کرج و رسیدگی و صدور رای 
بدوی در شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دو کرج، با توجه به تجدیدنظرخواهی تعدادی از 
متهمان، پرونده به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع شد که پس از تشکیل 
جلسه رسیدگی، رای قطعی صادر و هم اکنون پرونده جهت اجرای آرای محکومیت 
به اجرای احکام کیفری دادسرای کرج ارسال شده است.رئیس کل دادگستری استان 
البرز با بیان اینکه از مجموع ۱۵ نفر متهم پرونده، یک نفر در مرحله بدوی تبرئه و ۱۴ 
نفر محکوم شدند، اضافه کرد: از میان این اشخاص، ۵ نفر از متهمان ضمن پذیرش 
آرای محکومیت، حق تجدیدنظرخواهی خود را اســقاط کــرده و تقاضای تخفیف 
مجازات کردند و ۲ نفر از محکومان تجدیدنظرخواهی نکرده اند که این موضوع موید 

استحکام، صحت و اتقان رأی دادگاه بدوی است.

خاندوزی:

مالیاتکارمندانوکارگرانکاهشمییابد
وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات دولت در راستای مردمی سازی و ایجاد تحول و عدالت در 
اقتصاد از جمله شفافیت صورت های مالی، تسهیل صدور مجوزها و هوشمند سازی یارانه 
نــان گفت: وقتی مردم پای کار اداره اقتصاد می آیند بهترین تصمیم ها رقم میخورد.به 
گزارش خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی در برنامه صف اول شبکه خبر سیمای 
جمهوری اســالمی ایران به تشــریح اقدامات اقتصادی دولت سیزدهم پرداخت و گفت: 
شرایط اقتصادی کشور در پایان دهه ۹۰ شرایط خیلی ویژه ای بود و بر خالف تمام سال 
ها و دهه های گذشــته ، شرایط بدون رشد اقتصادی ملموس و باالترین نرخ های تورمی 
به جز دو ســال میانی این دهه یعنی سال های ۹۵ و ۹۶ که تورم خیلی خوبی داشتیم؛ 
کاهش قدرت خرید مردم و کاهش توانمندی های دولت به لحاظ انضباط مالی و کسری 
بودجه ای که برای دولت ایجاد شــده و به سایر کاالها هم تسری پیدا کرده بود، فقدان 
انضباط پولی و مالی در کشــور مختصاتی بود که موجب شد دهه ۹۰ دهه سختی برای 
مردم و فعاالن اقتصادی باشــد.وی ادامه داد: رویکرد دولت سیزدهم از ابتدا این بود که 
برای این مسیر معیوب و غلط و پر هزینه ای که برای کشور ایجاد شده بود، موجب شد تا 
در سال اول با سیاست ایجاد ثبات اقتصاد کالن ترمزی بر مسیرهای رو به وخامت به دلیل 
تشدید تورم و افت شاخص های اقتصادی داشته باشد و بتواند در این زمینه اقدام جدی 
انجام دهد.خاندوزی گفت: متوقف کردن مسیرهای وخیم اقتصاد را از طریق اصالحاتی 
در نوع اداره اقتصاد با رویکرد برگشــتن اقتصاد به سمت منافع مردم دنبال کرد؛ چرا که 
گروه های ذینفعی هم در این سال ها چنبره انداخته و به دلیل منافع خاص خودشان در 
حــوزه تجارت، مالی و بانکی، مالیاتی و … منفعت خود را به ملت ترجیح داده و تورم و 
سوداگری وسیع در بازارهای مختلف را به مردم تحمیل کردند.وزیر اقتصاد رویکرد دولت 
را حرکت به سمت ثبات در اقتصاد کالن برشمرد و ادامه داد: دولت تالش کرد تا زمینه 
هایی را در ســال اول ایجاد کند تا اقتصاد را به ســمت منافع عامه مردم برگرداند؛ شعار 
اصلی آقای رئیس جمهور تمرکز و توجه ویژه بر مساله نقش مردم در اقتصاد و از سوی 

دیگر حرکت به سمت عدالت فراگیر در اقصی نقاط کشور بود.

تمرکز دولت سیزدهم بر توزیع عدالت منطقه ای
خاندوزی تأکید کرد: گروه های زیادی در جامعه در سال های گذشته تبدیل به گروه های 
حاشیه ای شده بودند و کسی به فکر منافع آنها نبود و حس دور افتادگی و اینکه نظام به 
آنها کمتر توجه دارد و اداره کشور و دولتمردی متعلق به طبقه خاصی است که از جنس 
مردم نیســتند و برای حل مسائل مردم نیســتند.وی یادآور شد: بسیاری از نقاط کشور 
از توزیع منافع و رفاهی که مردم باید از آن برخوردار شــوند محروم مانده بودند و صرفا 
به نقاط پرجمعیت و مناطق مرکزی توجه شــده بود.وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: 
فعالیت های اقتصادی در استانها و شهرستان ها صورت می گرفت، کارخانه های زیادی 
در استان ها بودند و آالیندگی آنها سالمت مردم آن منطقه را متأثر می کرد اما آنجایی که 
باید منافع این فعالیت های اقتصادی و مالیات این واحدها به استان محل فعالیت بازگردد 
انجام نمی شــد، در تهران وصول می شد و شهرداری های آنجا در پرداخت حقوق اولیه 
خود مشکل داشتند و بسیاری از پروژه های عادی و کم هزینه که می توانست مشکالت 

زیادی را حل کند انجام نمی شــد.وی یکی از اقدامات دولت در راستای عدالت و توزیع 
منطقه ای را شناسایی ۳۵۰۰ شرکت عنوان کرد که وصول مالیات آنها به جای مرکز، در 
استان محل فعالیت وصول شود و اضافه کرد: در یکی از سفرهای استانی اخیر، استاندار 
می گفت که این ماه اولین ماه بود که رقم خوب درآمد مالیاتی واحدهای اقتصادی فعال 
در این استان که تا به حال بیرون از استان می رفت، در این استان وصول شد. شاید این 
عدد برای شهرداری تهران قابل توجه نباشد اما برای استانی مثال ایالم عدد بزرگی است.

افشای صورت های مالی شرکت های دولتی در سال 1400 به زودی
خانــدوزی گفت: برخی عنــوان می کردند که صورت های مالی  مربوط به ســال ۹۹ و 
دولت قبل را افشا می کنید تا ناکارآمدی دولت قبل را نشان دهید،  به دوستان می گفتم 
عزیزان من صبور باشید و به فضل خدا می بینید که دولت در وعده ای که با مردم داده 
صادق اســت و شفافیت را از خود آغاز خواهد کرد و به همین دلیل ظرف روزهای آینده 
صورتهای مالی ســال ۱۴۰۰ که اولین ســال استقرار دولت سیزدهم می شود را به طور 
شفاف منتشر خواهیم کرد. وی ادامه داد:  این شفافیت موجب می شود که حیاط خلوت 
هایی که شکل گرفته بود و همچنین سوء استفاده از اموال مردم ایران با تصمیمات غلط 
از ســوی عده ای که به دنبال منافع خاص خود بودند برچیده شود.وزیر امور اقتصادی و 
دارایی درباره سیاســت های دولت برای مدیریت تورم و در عین حال اصالح نظام یارانه 

یادآور شد: ماه اولی که کابینه دولت سیزدهم در شهریور ماه گذشته فعالیت خود را آغاز 
کرد، یکی از بدترین ماه های کشور بود و نه فقط آن ماه که  در سال های ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ 
نرخ تورم باال را تجربه کرده بودیم و تورم سال ۱۴۰۰ هم به این وضعیت اضافه شده بود.

تمرکز دولت بر کنترل موتورهای تورم زا در کشور
وی با تأکید بر اینکه تمرکز دولت کنترل موتورهای تورم زا در کشور بود، تأکید کرد: در 
شــهریور که نرخ تورم بانک مرکزی ۵۸ درصد وجود داشت با کنترل دو موتور تورم زا،  
یکی کنترل شــدید شبکه بانکی و دیگری بی انضباطی های مالی خود دولت توانستیم 
تورم را مهار کنیم.وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه برخی گالیه می کنند که چرا دولت کار 
سخت را از خودش شروع نکرد، یادآور شد: در واقع دولت کار سخت را از سال ۱۴۰۰ از 
خود شــروع کرد و اگر خود پیشقراول نبود نمی توانست به مردم توصیه ای داشته باشد 
دولت در نخســتین گام هزینه های خود را به شــدت کاهش داد و حتی برخی وزرا در 
حاشــیه جلســه هیات دولت می گفتند که تا این حد کنترل هزینه ها در دولت وجود 
نداشته در حالی که سال های قبل بسیاری از دستگاه ها بسیار راحت تر کار می کردند. این 
سختی وجود داشت که دولت سختگیرانه درباره بودجه خود عمل می کند اما چون دستور 

کار این بود که نباید از جیب مردم برداریم، این کار انجام شد.
 

شناسایی روزانه 5 هزار تن انحراف یارانه آرد
خاندوزی همچنین درباره هوشــمند ســازی یارانه آرد و نان گفت: در دوره ای همین 
که توانســته بودیم چند پمپ بنزین را هوشــمند به هم متصل کنیم دستاورد بزرگی 
دانســته می شد که البته کار بزرگی هم بود اما با اجرای طرح هوشمند سازی یارانه آرد 
و نــان بــرای ۷۵ هزار واحد صنفی که در حوزه آرد و نــان کار می کردند در کمتر از ۴ 
ماه گذشــته شفافیتی ایجاد شد که امروز روزانه حدود ۵ هزار تن آرد در کشور که باید 
صرف مردم ایران می شد و بیرون از شبکه رسمی هزینه می شد، شناسایی شد تا از آن 
جلوگیری شــده و  منفعت آن به جیب ملت باز گردد.وی درباره اجرای فاز دوم طرح و 
تمهیدات دولت برای جبران افزایش هزینه نانوایان، اظهار کرد: امیدواریم تا پایان شهریور 
دستورالعمل اینکه در نیمه دوم به چه ترتیبی عمل خواهد شد آماده شود، چون دوستان 
وزارت کشــور، جهاد کشاورزی و ســازمان غله پیشنهادی را قرار است با همکاری ستاد 
تنظیم بازار و وزارت صمت بیاورند که مساله درستی که نانوایان اشاره می کنند، حل شود.

شناسایی 4 هزار ملک دولتی با سوت زنی
وزیر اقتصاد در پایان از از همکاری مردم در پیشبرد اقدامات تحولی دولت تشکر کرد و با 
اشاره به مصادیق آن در بخش های مختلف گفت: در حوزه مالیاتی برای نخستین بار ۵۰ 
درصد خود اظهاری مردم در یک سال افزایش یافته، در زمینه سوت زنی با گزارش های 
مردم در ماه های اخیر ۴ هزار ملک دولتی که شناســایی نشده بود را شناسایی کردیم؛ 
یک اردوگاه ۵ هزار هکتاری در خوزستان، یک ملک ۱۵ هکتاری در قلب تهران که برای 

اینها هم جایزه ای در نظر گرفته شده بود.



4روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران پنج شنبه 3 شهریور 1401  27 محرم 1444  25 آگوست 2022نفت و انرژی

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad 4983  8 صفحه    سال هفد              هم    شماره

www.sobh-eqtesad.ir
info@sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر

در پنج ماهه اول سال جاری محقق شد؛
ساخت و بازسازی 1000 قطعه تخصصی در 

نیروگاه بندرعباس
مدیرعامــل نیــروگاه بندرعباس از طراحی، ســاخت 
و بازســازی 1000 قطعــه تخصصی از ابتدای ســال 
جــاری تاکنون در این نیــروگاه خبــر داد.“داریوش 
محمودی«عنــوان کرد: با توجه به شــرایط تحریم و 
موانــع موجود در تأمین قطعات خارجی، اســتفاده از 
توانمندی های ســاخت داخل بهترین گزینه برای تأمین قطعات، جهت تولید 
برق پایدار در این نیروگاه اســت که حرکت در مســیر ســاخت داخل موجب 
حمایت از تولیدکننده های داخلی، کمک به اشتغال و صرفه جویی ارزی خواهد 
شد.مدیرعامل نیروگاه بندرعباس افزود: این مجموعه تا اواخر مرداد امسال، موفق 
به بومی ســازی بیش از 1000 قطعه مهم کوچک و بزرگ نیروگاهی شــده که 
عالوه بر صرفه جویی ارزی، گام بسیار مهمی در عرصه افزایش دانش این بخش 
مهم صنعت برق کشــور برداشته است.وی بیان کرد: در این بازه زمانی قطعات 
یدکی ولوهای آب شیرین کن، نازل تفلونی و هدر آب پاش آب شیرین کن، قطعات 

بانداسکرین، توری، قرقره، زنجیر بانداسکرین، ساخته شده است.

سرپرست شرکت گاز مازندران خبر داد:
افتتاح و کلنگ زنی بیش از 5600 میلیارد 

ریال طرح گازرسانی مازندران در هفته دولت
سرپرست شرکت گاز مازندران گفت: با نگاه ویژه دولت 
سیزدهم در هفته دولت امسال بیش از 20 طرح مهم 
گازرســانی با اعتباری بالغ بــر 561 میلیارد تومان در 
مازندران بهره برداری و کلنگ زنی می شود.قاسم مایلی 
رستمی با بیان این که دولت سیزدهم عزمی جدی در 
به پایان رساندن پروژه های نیمه کاره و توزیع عادالنه خدمات به کار گرفته است، 
اظهار کرد: امسال به مناسبت هفته دولت در مازندران کلنگ هشت طرح مهم 
گازرسانی با مجموع برآورد هزینه 419 میلیارد تومان به زمین زده می شود و 11 
طرح گازرســانی هم با اعتبار 142 میلیارد و 700 میلیون تومان به بهره برداری 
می رسد.وی افزود: پشــتیبانی های دولت ســیزدهم از طرح های گازرسانی در 
مازندران، عــالوه بر این که به تکمیل تعداد قابل توجهی از پروژه های نیمه کاره 
منجر شد، آغاز و تکمیل چندین طرح طی کمتر از یک سال را نیز در پی داشت.

سرپرســت شرکت گاز مازندران با بیان این که عملیات اجرایی عمده طرح های 
افتتاحی شرکت گاز مازندران در دولت سیزدهم آغاز شد و به پایان رسید.

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان عنوان کرد :
تالش 6 ساله ذوب آهنی ها 50 درصد از 

تولید محصوالت را صنعتی و ارزش افزا کرد
ذوب آهن اصفهان به عنــوان پایه گذار اصلی صنعت 
فــوالد و دانش فوالدســازی در ایران و بــا دارا بودن 
مجموعه ای کامل از خطوط نورد،یکی از ارکان اصلی 
توسعه صنعتی کشور محسوب می شود و جایگاه رفیع 
و بسیار قدرتمند فنی آن بر هیچ ایرانی پوشیده نیست.
وجــود کارخانجات کوچک و بزرگ فــوالدی در ایران عزیزمان بدون  تردید به 
برکت دانش و تجربه مهندســین و کارشناسان خبره این شرکت است که امروز 
منشأ خیر و برکت هستند.مهرداد توالییان معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان.   
گفت : دانش و تخصص در این مجتمع عظیم صنعتی به اندازه ای توسعه یافته 
و به روز شــده که در طی 6 سال گذشــته،نزدیک به نیمی از سبد محصوالت 
ذوب آهن اصفهان از پروفیل های ساختمانی به محصوالت با ارزش افزوده باال و 
محصوالت صنعتی تبدیل شده اند. این تحوالت به طور کامل با استفاده از دانش 
و عمدتاً تجهیزات داخلی صورت گرفته است. در مجموعه مهندسی نورد )بخش 
خدمات فنی و طراحی کالیبراسیون( مهندسین و متخصصین توانمندی حضور 
دارند که }در حد یک دانشکده طراحی پروفیل{و از لحاظ تحقیقاتی نیز بر پایه 
اصول مهندسی مانند یک نهاد R&D قوی عمل می کنند و پیش از اینکه پروفیل 
جدیدی با سعی و خطا در طراحی و با هزینه های گزاف میلیاردی در تامین و 
تراش غلتک و آماده ســازی کارگاه تولید شود، با نرم افزارهای طراحی و شبیه 
سازی از جمله آباکوس با دقت باالی 95 درصد، این فرایند شبیه سازی خواهد 
  SWITCH شد که نمونه بسیار بازر آن طراحی و تولید ریل زبانه سوزن یا همان
RAIL  است که در همان گام اول نرمال و تحویل شرکت ایرید شد که در دنیا 

تنها چهار کشور قادر به تولیدآن هستند.  

رفع مشکالت مخابراتی دانشگاه
مدیر کل مخابرات اســتان قم ضمن بازدید از دانشگاه در نشستی با سرپرست 
دانشــگاه از همکاری کامل جهت رفع مشــکالت مخابراتی دانشگاه خبر داد.به 
گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشــگاه، دکتر مریم بردبار، سرپرست 
دانشگاه با بیان برخی از مشکالت مخابراتی اظهار داشت: برقراری ارتباط تلفنی و 
اینترنتی مطلوب یکی از ابتدایی ترین خدماتی است که باید در عصر اطالعات به 
دانشجویان ارائه شود و به شکر خدا زیرساخت های آن مانند فیبر نوری، اکسس 
پوینت های وای فای و . در دانشــگاه وجــود دارد.دکتر بردبار ضمن قدردانی از 
توجه همیشگی ادره کل مخابرات استان به دانشگاه حضرت معصومه )س( افزود: 
در برخی از نقاط خوابگاه دانشجویی و دانشکده مانند بسیاری از ساختمان ها در 
نقاط دیگر شهر کاهش کیفیت ارتباطی را شاهد هستیم که امیدواریم با عنایت 

ویژه مدیر کل محترم مخابرات تا قبل از شروع ترم جدید مرتفع گردد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار:
۲0۲ نقطه آسیب پذیر موادمخدر در 

آذربایجان شرقی شناسایی شد
آذربایجان شــرقی – شیعه نواز: معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
آذربایجان شــرقی گفت: تاکنون تعداد 202 نقطه آســیب پذیر این استان به 
الظر اعتیاد و موادمخدر شناســایی شده است.تراب محمدی در جلسه شورای 
هماهنگــی مبارزه با مواد مخدر اســتان، اجرای طرح توانمندســازی محالت 
آســیب پذیر آذربایجان شرقی را یکی از طرح های مهم این شورا اعالم و اضافه 
کرد: هم اکنون این طرح در محالت شناســایی شــده اجرا می  شود.وی با بیان 
اینکه نزدیک 500 معتاد متجاهر در مرکز ماده 16 تبریز نگهداری می شــوند، 
اظهار داشت: تعداد 200 نفر از افرداد بهبود یافته نیز در کارگاه های تولیدی این 
مرکز مشغول به کار شده اند.محمدی توجه جدی به اشتغال بهبودیافتگان اعتیاد 

با استفاده از تسهیالت بانکی و حمایت های خیرین را مهم برشمرد .

لزوم بهینه سازی مصرف انرژی/ بروز مشکل 
با ناترازی در تولید و مصرف

یکی از مشــکالت موجود در حوزه انرژی ایران عــدم تراز بین تولید و مصرف 
اســت، در فصل زمستان مصرف گاز باالتر از میزان تولید بود، در شرایط فعلی 
نیز مصرف بنزین در برخی ایام بیشــتر از میزان تولید شــده است و به سراغ 
ذخیره سازی ها رفته ایم، لذا باید برای این مساله راه حلی اندیشیده شود.محمد 
خطیبی - کارشناس ارشد حوزه انرژی - در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه در 
برخی روزها گفته می شــود که مصرف بنزین به 120 لیتر هم رسیده، درحالی 
که تولید تنها مقداری باالی  100لیتر است، اظهار کرد: برای این ناترازی ها باید 
فکری شود و این مســاله صرفا از عهده وزارت نفت خارج است و در این مورد 
دولت باید تصمیم جدی بگیرد، چراکه اگر این ناترازی ها را برطرف نکنیم، این 
مصرف بی رویه مشکل آفرین خواهد شد.وی با بیان اینکه این مساله باید عالج 
شود و به دنبال بهینه سازی مصرف باشیم، گفت: خودروهایی که تولید می شوند، 
تقریبا دو برابر استاندارد جهانی مصرف می کنند، باید سیستم حمل ونقل اصالح 
شــود، در این صورت مصرف بنزین تا حد زیادی کاهش می یابد.این کارشناس 
با بیان اینکه مصرف باید بهینه شــود و وزارت نفت باید در کنار سیاســت های 
مدیریتی در حوزه مصرف برای افزایش تولید نیز برنامه داشته باشد، تاکید کرد: 
اقداماتی در این بخش صورت گرفته اما باید تســریع شــود؛ اجرای طرح های 
نفتی اینگونه نیســت که در کوتاه مدت پاسخگو باشد، ساخت یک پاالیشگاه 
به حداقل چهار ســال زمان نیاز دارد.به گفته خطیبی، همچنین برای توسعه 
یک میدان گازی به ســه الی چهار سال زمان نیاز داریم، بنابراین باید روی هر 
دو زمینه بهینه سازی مصرف و افزایش تولید نفت و گاز فکر جدی شود چراکه 
ناترازی بین تولید و مصرف می تواند مشــکالتی را ایجاد کند.وی با بیان اینکه 
سال گذشته این مساله مدیریت شد و امیدواریم امسال نیز این مدیریت صورت 
بگیرد، خاطر نشــان کرد: این موضوع که گاز صنایع را قطع می کنیم تا مردم 
دچار مشکل نشوند، نمی تواند راه حل مناسبی باشد، صنعت بخش تولید است 
که نباید مورد غفلت قرار بگیرد. این مســاله برای اقتصاد ملی امر خوشایندی 
نیست. تنها راه حل در این شــرایط افزایش تولید و بهینه سازی مصرف انرژی 

است.

سقوط ذخایر آب سدهای اسپانیا به 
پایین ترین رکورد ۲۷ ساله

سدهای برق آبی اسپانیا تابســتان را در حالی پشت سر می گذارند که ذخایر 
آبی آنها به پایین ترین میزان سه دهه گذشته رسیده و با تشدید بحران انرژی، 
هزینه های برق را افزایش بیشــتری می دهد.به گزارش ایســنا، آمار منتشره از 
ســوی وزارت نیروی اسپانیا نشان داد ظرفیت برق آبی در هفته منتهی به 2۳ 
اوت، به ۳6.9 درصد رسید که پایین ترین میزان از سال 1995 است. ذخایر آب 
هم به میزان قابل مالحظه ای پایین تر از میانگین 10 ساله هستند.برق آبی حدود 
16 درصد از ظرفیت تولید برق اسپانیا را تشکیل می دهد و کاهش ظرفیت تولید 
آن با کاهش تولید نیروی بادی و خورشیدی همزمان شده است که در پی وقوع 
طوفان های و هوای گرم و خشک، پایین تر از ظرفیت معمول شده است.در حالی 
که محدود شدن تولید نیروی تجدیدپذیر، شرکت های تولید برق را ناچار خواهد 
کرد، استفاده از گاز را افزایش دهند اما مصرف کنندگان اسپانیایی با شوک های 
قیمت مشابه انگلیس و آلمان روبرو نخواهند بود زیرا اسپانیا و پرتغال از معافیت 
رگوالتوری برخوردارند که به آنها اجازه داده است قیمت عمده فروشی برق را از 
گاز جدا کنند.طبق آمار شرکت »رِد الکتریکا« که شرکت انتقال برق اسپانیاست، 
مجموع تولید برق آبی طی سال گذشته، 44 درصد کاهش یافت و به 1۸ هزار 

و 2۳0 گیگاوات ساعت رسید.

جنگ اوکراین

 انرژی روسیه برای اتحادیه اروپا، ۸۹ درصد گران تر شد
تهران - ایرنا - با گذشت 6 ماه از جنگ اوکراین و تالش های 
غرب برای تحریم انرژی روسیه، بهای انرژی در اروپا به شدت 
افزایش یافته و اتحادیه اروپــا در ازای واردات هیدروکربن از 
روســیه، ۸9 درصد بیشتر پرداخت کرده است.به گزارش روز 
چهارشــنبه ایرنا، خبرگزاری افه اســپانیا در گزارشی نوشت: 
قیمت انرژی در اروپا در 6 ماه اخیر و از زمان حمله روسیه به 
اوکراین به شــدت افزایش یافته است، به طوری که مسکو با 
وجود کاهش 15 درصدی میزان فروش ســوخت، ۸9 درصد 
بیشتر از یکسال قبل از صادرات هیدرو کربن به اتحادیه اروپا، 
درآمد کسب کرده است.اتحادیه اروپا در حال حاضر حدود 1۳ 
میلیارد و 916 میلیون یورو در ماه برای خرید زغال ســنگ، 
نفت و گاز به مسکو پرداخت می کند در حالی که این رقم در 
سال گذشته به صورت میانگین، ماهانه هفت میلیارد و ۳۳0 
میلیون یورو بود. این رقم پرداختی در سال گذشته به دوره ای 
مربوط می شود که قیمت ها به دلیل افزایش تقاضای ناشی از 
بهبودی نسبی اقتصادی پس از همه گیری کووید-19، به طور 
سرســام آور افزایش یافته بود.آخرین داده های »یورواستات« 
)دفتر آمــار اتحادیه اروپا(، بین ماه مــارس )ماه آغاز جنگ( 
و ژوئن 2022 در مقایســه با مدت مشــابه در سال گذشته 
میالدی )2021( نشان می دهند حجم واردات انرژی اتحادیه 
اروپا از روســیه 15 درصد کاهش داشــته اما مبلغ پرداختی 
)ارزش واردات( شاهد افزایش ۸9 درصدی بوده است.  »مرکز 
تحقیقــات انرژی و هوای پاک« نیز اعالم کرد اتحادیه اروپا از 

زمان ورود نیروهای روســی به اوکراین در 24 فوریه گذشته 
)پنج اســفند(، به صورت میانگین ماهانه 14 میلیارد و 100 
میلیون یورو بابت خرید کربن، نفت و گاز به روسیه پرداخت 

کرده است.بر اساس داده های بانک مرکزی روسیه، این منبع 
درآمدی کرملین موجب مازاد حساب جاری برای روسیه شده 
و با افزایش سه برابری در بازه زمانی ژانویه تا ژوئیه سال جاری 

میالدی، به رقم 166 میلیارد و 600 میلیون دالر رسیده است.
بیست وهفت کشور عضو اتحادیه اروپا در راستای جلوگیری از 
کمبود گاز در فصل سرما متعهد شده اند تا مصرف این منبع 
انرژی را تا 15 درصد کاهش دهند.اتحادیه اروپا همچنین در 
تالش است تا سوخت وارداتی از روسیه را با گاز مایع طبیعی 
که از طریق کشــتی از قطر، مصر و آمریکا منتقل می شوند، 
جایگزین کنــد. آمریکا به تنهایی در نیمه نخســت 2022، 
57 میلیــارد متر مکعب ال ان جی به اتحادیه اروپا صادر کرده 
اســت. ال ان جی در مقایسه با گاز انتقالی از طریق خط لوله، 
یک محصول گران قیمت اســت. عالوه بر این، از آغاز جنگ 
اوکراین، ارزش یورو در برابر دالر به پایین ترین ســطح خود 
در 20 سال اخیر رسیده است که این امر باعث گران تر شدن 
بهای قبوض مصرفی می شــود.  به گفته »گئورگ زاخمان« 
تحلیلگر ارشد اندیشکده بروگل، اتحادیه اروپا قادر خواهد بود 
»زمستان آینده را پشــت سر بگذارد حتی اگر روسیه عرضه 
را قطع کند، اما پیامدهای قیمتی بســیار شدید خواهد بود«.

بر اســاس داده های پلت فرم »زیرساخت گاز اروپا«، بلژیک، 
کرواسی، اسپانیا، استونی، فنالند، فرانسه، یونان، ایرلند، ایتالیا، 
لتونی، هلند و لهستان نیز قصد دارند به زودی پایانه های گازی 
خود را افتتاح یا گسترش دهند.ممنوعیت واردات زغال سنگ 
روســیه به اتحادیه اروپا که در آوریل گذشته تصویب شد از 
11 اوت )20 مرداد( اعمال می شــود و تحریم نفت با برخی 

استثناها از ژانویه 202۳ انجام خواهد شد.

قیمت نفت پس از افزایش حدود چهار 
درصدی که در معامالت روز گذشــته 
داشــت، با فروکش نگرانی ها نسبت به 
کاهش فوری تولید اوپــک پالس، در 
معامالت روز چهارشــنبه کاهش پیدا 
کرد.به گزارش ایســنا، بهای معامالت 
نفت برنت که روز سه شنبه ۳.9 درصد 
صعــود کرده بــود، در معامــالت روز 
جاری با 21 ســنت معادل 0.2 درصد 
کاهش، به 100 دالر و یک ســنت در 
هر بشکه رســید. بهای معامالت وست 
تگزاس اینترمدیت پس از افزایش ۳.7 
درصدی که روز گذشــته داشــت، 10 
ســنت معادل 0.1 درصد کاهش یافت 
و به 9۳ دالر و64 ســنت در هر بشکه 
رسید. هر دو شاخص روز سه شنبه پس 
از اینکه عربستان سعودی که بزرگترین 
عضو اوپک است، احتمال کاهش تولید 
نفت اوپک پــالس برای متعادل کردن 
بازار را مطرح کرد. جهش چشمگیری 
پیدا کردند. امــا 9 منبع آگاه در اوپک 

روز سه شنبه به رویترز گفتند: کاهش 
تولیــد احتمالی اوپک پــالس ممکن 
است فوری نباشد و احتماال با بازگشت 
ایران به بازارهــای جهانی مصادف می 
شود.کازوهیکو ســایتو، تحلیلگر ارشد 
شرکت »فوجیتومی ســکیوریتیز« در 
این بــاره اظهار کــرد: افزایش قیمت 
نفت در معامالت روز سه شنبه بیش از 
حد بود زیرا بسیاری از سرمایه گذاران 
می دانستند حتی درصورت دستیابی به 
توافق برای احیای توافق هسته ای سال 

2015، چند ماه طول خواهد کشید تا 
نفت ایران به بــازار بین المللی بازگردد 
که به معنای آن است که اوپک پالس 
تولید خود را سریعا کاهش نخواهد داد. 
با این حال، به دلیل تقاضای قوی برای 
ســوختگی گرمایشــی برای زمستان، 
فضــای چندانی برای افــت قیمت در 
بازار نفت وجود ندارد.قیمت گاز آمریکا 
برای نخســتین بار در 14 سال گذشته 
تحت تاثیر افزایش قیمت ها در اروپا که 
با کمبود تامین انرژی رو به روست، به 

بیش از 10 دالر صعود کرد.
به گفته منابع بازار، اطالعات موسســه 
امریکن پترولیوم که روز ســه شــنبه 
منتشر شد، نشان داد ذخایر نفت آمریکا 
در هفتــه منتهی بــه 19 اوت، حدود 
5.6 میلیون بشــکه کاهش پیدا کرده 
که منعکس کننده محدود شدن عرضه 
است. تحلیلگران در نظرسنجی رویترز 
کاهش ذخایر نفت آمریکا را 900 هزار 
بشکه پیش بینی کرده بودند. اما ذخایر 
بنزین حدود 26۸ هزار بشــکه افزایش 
پیــدا کرده اســت.بر اســاس گزارش 
رویترز، قیمت نفت در سال 2022 روند 
صعودی را دنبال کــرد و در مارس به 
دنبال حمله نظامی روســیه به اوکراین 
و اعمــال تحریم های گســترده غرب 
علیه مسکو، به رکورد 147 دالر در هر 
بشکه صعود کرد. اما در هفته های اخیر 
نگرانی ها نسبت به رکود اقتصاد جهانی، 
رشــد تورم و تقاضــای ضعیف تر برای 
سوخت، باعث شــده قیمت های نفت 
عمده رشــدی که از مارس پیدا کرده 

بودند را از دست دهند.

نفت برنت در 100 دالر متوقف شد

عضو اتاق بازرگانی تهران می گوید عدم تخصیص سرمایه های 
جدید در زیرساخت های نفتی باعث شده ایران در این حوزه از 
رقبای منطقه ای خود عقب بیفتد. به گفته وی، ایران می تواند 
با شــرایطی به تولید شش میلیون بشــکه نفت در روز برسد.

حمیدرضا صالحی در گفت و گو با ایســنا، اظهار کرد: صنعت 
نفــت ایران به عنوان یکی از اصلی تریــن حوزه هایی که در آن 
مزیت نســبی داریم، در تمام سال های گذشته نقش و سهمی 
مهم در تامین نیازها و درآمدهای اقتصادی کشــور داشته اما 
برای تداوم این نقش، نیاز بــه برنامه ریزی های کالن و جذب 

سرمایه های تازه وجود دارد.وی با اشاره به محدودیت هایی که 
صنعت نفت ایران در سال های گذشته داشته است، بیان کرد: ما 
در سال های پیش از تحریم و در دوران اجرای برجام توانستیم 
میزان صادرات نفت خود را به باالترین حد ممکن برســانیم اما 
در سال های اخیر این عدد کاهش یافته و به دنبال آن فعالیت 
پاالیشــگاه ها نیز محدود شده است. این در حالی است که این 
حوزه برای تداوم فعالیت، نیاز به جذب ســرمایه های جدید به 
شــکل دائمی دارد و غفلت از این موضوع در ســال های اخیر، 
فاصله با رقبای منطقه ای را بیشتر کرده است.عضو اتاق بازرگانی 

تهران با اشــاره به تولید باالی روزانه نفت در کشورهایی مانند 
روسیه و عربستان سعودی، توضیح داد: اینکه عربستان سعودی 
می گویــد که به زودی امکان تولید نفــت روزانه خود را به 10 
میلیون بشکه می رساند، نشان از آن دارد که این کشور چه در 
حوزه حفظ بازار و چه در حوزه سرمایه گذاری های جدید موفق 
عمل کرده اســت و برای آنکه ما نیــز به حداکثر توان تولیدی 
خود برسیم، باید گام های اجرایی مهمی را برداریم.صالحی ادامه 
داد: در برنامه های باالدستی و در طرح هایی که از سوی وزارت 
نفت ارائه شــده، ایران می تواند به تولید شــش میلیون بشکه 
نفت در روز برسد اما این مســئله نیاز به استفاده از تجهیزات 
به روز، جذب ســرمایه داخلی و خارجی و استفاده از حداکثر 
ظرفیت ها دارد؛ موضوعی که در سال های گذشته کمتر به آن 
پرداخته ایــم.وی با بیان اینکه صنعت نفت ایران در حال حاضر 

به حــدود 200 میلیارد 
دالر ســرمایه گــذاری 
تــازه نیــاز دارد، تاکید 
کرد: ما در این ســال ها 
کمتر از ظرفیت میادین 
نفتی و گازی مشــترک 
اســتفاده کرده ایم و در 
سوی مقابل، کشورهای 

همسایه توانســته اند فعالیت خود در این میدان ها را به شکل 
جدی توسعه بدهند. اگر همزمان با پیگیری مذاکرات، شرایط 
برای انجام این سرمایه گذاری فراهم شود، ایران خواهد توانست 
ضمن بازپس گیری سهم خود از بازار، نقش خود در بازار جهانی 

انرژی را نیز گسترده تر کند.

عضو اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد

شرط تولید روزانه ۶ میلیون بشکه نفت در ایران

مخالفت نروژ با فروش ارزان تر گاز به اروپا
نروژ همزمان با تالش اروپا برای قطع وابستگی به گاز روسیه، قصد دارد تولید گاز 
را تا پایان دهه جاری در سطح باالی فعلی حفظ کند و قصد فروش ارزان تر به این 
منطقه را ندارد.به گزارش ایســنا، ترجه اسلند، وزیر انرژی نروژ اظهار کرد: انتظار 
داریم که سطح تولید فعلی را تا سال 20۳0 حفظ کنیم. ما پروژه ها و برنامه هایی را 
برای توسعه مشاهده می کنیم و پروژه هایی به اجرا گذاشته می شوند که کمک می 
کنند حجم باالی تولید گاز را همچنان حفظ کنیم.طبق پیش بینی های رسمی، 
تولید گاز نروژ امسال به حدود 122 میلیارد متر مکعب خواهد رسید که به منزله 
هشــت درصد رشد در مقایسه با سال 2021 خواهد بود و رکورد تولید پنج سال 
پیش را می شکند.کمیته اجرایی نفت نروژ در ژانویه پیش بینی کرد تولید گاز در 
ســال 2026 به 11۸ میلیارد متر مکعب )کمتر از سطح فعلی( خواهد رسید. اما 
اکنون نروژ به بزرگترین تامین کننده گاز اروپا تبدیل شــده و روسیه که تحویل 
گاز به این منطقه را به شــدت کاهش داده است، را پشت سر گذاشته است.وزیر 
انرژی نروژ اعالم کرد پس از این که کشــورهای غیرعضو اتحادیه اروپا و اتحادیه 
اروپا در ژوئن، توافقــی را برای افزایش واردات گاز از فالت قاره نروژ امضا کردند، 
درباره تقاضای بلندمدت برای گاز نروژ در اروپا مطمئن تر شــده است. وی گفت: 
این پیام مهمی است که از اتحادیه اروپا گرفتیم.نروژ با صادرات بیشتر گاز به جای 
استفاده از آن برای افزایش تولید نفت، به تقاضای باالتر از سوی اروپا واکنش نشان 
داده است.قیمت گاز اروپا امســال سه برابر شده و مکررا به رکورد باالیی رسیده 
است. با این حال نروژ، آن طور که برخی از تحلیلگران و مطبوعات پیشنهاد کرده 
بودند، قصد ندارد گاز را زیر قیمت بازار بفروشد.اســلند گفت: به طور کلی، بازار 
قابل پیش بینی است. هنگامی که کمبود عرضه وجود دارد، قیمتها باال هستند و 
این امر به افزایش تولید کمک می کند و گاز را به بازارهایی می رســاند که بیشتر 

به آن نیاز دارند.

واردات سوخت انگلیس از روسیه صفر شد
انگلیس در ژوئن با دنبال کردن هدف توقف کامل واردات گاز طبیعی و نفت 
روسیه در واکنش به جنگ در اوکراین، برای نخستین بار هیچ سوختی از این 
کشــور وارد نکرد.به گزارش ایسنا، آماری که از سوی دفتر ملی آمار انگلیس 
منتشر شد، نشــان داد واردات سوخت از روسیه، در ژوئن برای نخستین بار 
از ســال 1997، صفر شد. میانگین واردات از روسیه به انگلیس، در یک سال 
منتهی به فوریه، 499 میلیون پوند در ماه بود.پیش از حمله نظامی مســکو 
به اوکراین، روسیه بزرگترین صادرکننده نفت پاالیش شده به انگلیس بود و 
24.1 درصد از کل واردات، از این کشور بود. همچنین روسیه منبع 5.9 درصد 
از واردات نفــت خام و 4.9 درصــد از واردات گاز به انگلیس بود.اما در نتیجه 
تصمیم دولت انگلیس برای ممنوعیت واردات نفت و گاز روسیه، تا ژوئن هیچ 
واردات نفت پاالیش شده، نفت خام، گاز، زغال سنگ، کک و بریکت از روسیه 
صورت نگرفت. ممنوعیت واردات، واردکنندگان انگلیســی را وادار کرد منابع 
دیگری را جست و جو کنند و واردات نفت پاالیش شده از عربستان سعودی، 
هلند، بلژیک و کویت در ماه های اخیر افزایش یافت و تا حدودی واردات کمتر 
از روســیه را جبران کرد.بر اساس گزارش بلومبرگ، مجموع واردات کاالها از 
روسیه در ژوئن به ۳۳ میلیون پوند بالغ شد که حدود 97 درصد در مقایسه 
با میانگین ســاالنه پیش از جنگ در اوکراین، کاهش داشــت.دفتر ملی آمار 
انگلیس اعالم کرد اگر چه تحریم های اقتصادی، احتماال عامل کاهش تجارت 
بوده اما تحریم خودخواسته شرکت ها و اقدام داوطلبانه برای جایگزین کردن 
کاالهای روسی، در این کاهش نقش داشته است. صادرات انگلیس به روسیه 
در ژوئن، بر مبنای ماه به ماه، رشــد مالیم داشــت اما در مقایسه با میانگین 
ماهانه 12 ماه گذشته تا فوریه، دو سوم کاهش داشت. رشد صادرات انگلیس 

در ژوئن، با صادرات ۳9.1 میلیون پوند دارو روی داد.
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گزیده خبر

خودروهای وارداتی جای بنزین، خاک 
می خورند!

در حالی که حدود ۲۲۴۹ دستگاه انواع خودرو همچنان در انبارهای سازمان 
بنادر و مراجع تحویل گیرنده کاال بالتکلیف مانده و خاک می خورند، گمرک 
بر این نکته تاکید دارد که تکلیف این خودروها باید از ســوی دولت و قوه 
قضائیه مشخص شــود زیرا گمرک در حوزه تجارت خارجی سیاست گذار 
نیســت و فقط مجری است.ســید روح اهلل لطیفی در گفت وگو با ایسنا، با 
تاکیــد بر اینکه بیش از ۲۰۰۰ خودرویی که در انتظار ترخیص قرار دارند، 
با خودروهایی که در ســازمان اموال تملیکی هستند، تفاوت دارند، توضیح 
داد: خودروهایی که در سازمان اموال تملیکی قرار دارند، یا قاچاق هستند 
یا به دلیل عدم  امکان ترخیص برایشان اظهار متروکه صادر شده، بنابراین 
نســخه ها با هم یکسان نیســت.وی با بیان اینکه صاحبان بیش از ۲۰۰۰ 
خودرو در انتظار ترخیص کاالی خود هســتند، اظهــار کرد: در این میان 
۹۰۰ دستگاه فاقد ثبت ســفارش هستند. هر کاالیی که بخواهد ترخیص 
شود باید یه شرط ثبت سفارش و تاییدیه منشا ارز از بانک مرکزی و قبض 
انبار  را داشته باشد و ممنوعیتی هم برای ورود آن عالوه بر سه شرط فوق 
وجود نداشته باشد. بنابراین ۹۰۰ دستگاه مذکور یکی از شروط اظهار کاال 
به گمرک را ندارند و زمانی که کاالیی اظهار نشود بقیه مراحل ترخیص نیز 

قابل انجام نیست مگر اینکه بتواند همه شروط را اخذ کند.

300 خودرو ثبت سفارش داشتند اما ملغی شد
سخنگوی گمرک ادامه داد: البته از میان ۹۰۰ خودرو، بیش از ۳۰۰ خودرو 
قبال ثبت ســفارش داشته اند اما ثبت سفارش آن ها خارج از موعد بوده که 
با ورود و بررســی گمرک و تصمیم  نهادهای نظارتی این ثبت سفارش ها 
ملغی شد. حدود ۶۰۰ خودرو اصال ثبت سفارش نداشتند. زیرا پیش از این 
برخی واردکننده ها کاالی خــود را وارد می کردند و بعد از آن فرایند ثبت 
سفارش را انجام می دادند. پس از آن و طبق قانون ورود خودرو ممنوع شد 
و دیگر امکان ثبت ســفارش وجود نداشت. صاحبان این خودروها منتظر 
بودند سیاســت گذار فرصتی را به عنوان حقوق مکتســبه به ان ها بدهد تا 
بتوانند خودروی خود را وارد کنند.لطیفی با اشــاره به مباحثی که در مورد 
آزادســازی ورود خودرو به کشــور مطرح است، عنوان کرد: در حال حاضر 
که بحث ورود خودرو به کشــور مطرح است می توان فرصت را برای ثبت 
سفارش این ۹۰۰ خودرو فراهم کرد. این موضوع  به سیاست دولت بستگی 
دارد زیرا گمرک در حوزه تجارت خارجی سیاست گذار نیست و فقط مجری 
است.وی در ادامه در مورد حدود  ۱۰۰۰ خودروی دیگر نیز توضیح داد: از 
میــان این ۱۰۰۰ خودرو ۱۴۰ خودرو برای منطقه آزاد اروند  باالی ۲5۰۰ 
سی سی یا به ســفارش و تولید امریکا بودند که واردات آن ها طبق قانون 
ممنوع است. البته دولت و مجلس  در این مورد هم می تواند تصمیم گیری 
کند و این خودروها هم تعیین تکلیف شوند به شرطی که وزارت صمت به 
عنوان متولی موضوع را در هیات دولت  مطرح کند و اگر با قوانین مجلس 
منافات نداشــته باشد اجرایی شود.سخنگوی گمرک در ادامه با بیان اینکه 
حدود ۱۰۰۰ خودرو نیز شاکی خصوصی یا پرونده قضایی دارند، اظهار کرد: 
بیــش از ۱۲ هزار خودرو بعــد از ممنوعیت ورود خودرو موفق به ترخیص 
نشده بودند  که بر اساس مصوبات دولت قبل، در ۴ مرحله زمانی نزدیک به 
۱۰ هزار خودرو ترخیص شدند. حدود ۲۰۰۰ خودرو باقی ماند که وضعیت 
آن ها شرح داده شد. حدود ۱۰۰۰ خودرو باقی ماند که یا شاکی خصوصی 
یا پرونده قضایی یا ظن قاچاق دارد که اگر برائت بگیرند، می توانند ترخیص 

شوند.

ماجرای خودروهای دپو شده چیست؟
بعــد از آنکه مصوبه مجلس درباره واردات خــودرو در قانون بودجه ۱۴۰۱ 
حذف شــد، در خردادماه، قانون ســاماندهی واردات خودرو که در آبان ماه 
سال گذشته در راستای ســاماندهی بازار در مجلس تصویب شده بود، به 
دولت ابالغ شــد. قرار بر این بود که در فاصله یک مــاه،  آئین نامه واردات 
خودرو نهایی و ابالغ شــود که هنوز خبری از آن نیست.با این وجود اخبار 
از ورود خودرو تا شــهریورماه یعنی کمتر از یک ماه دیگر حاکی اســت و 
آن طــور که منوچهر منطقی- معاون حمل ونقــل وزارت صنعت، معدن و 
تجارت)صمت(- تاکید داشته،  طبق برنامه ریزی صورت گرفته، تا شهریور 
۱۴۰۱ واردات خودرو انجام می شود.اکنون واردات خودرو که از سال ۱۳۹۷ 
به دلیل وضعیت ارزی ممنوع شــد، لغو شده است و دولت حدود ۱۹ هزار 
میلیارد تومان درآمد از محل واردات خودرو در سال جدید در بودجه امسال 
پیش بینی کرده است، اما همچنان واردات در ابهام قرار دارد و سازوکار آن 
مشخص نیست.در حاشیه این جریان، بحث خودروهای وارداتی دپو شده در 
گمرک مطرح است که از سالها قبل از ممنوعیت واردات به گمرک رسیده 
و در نتیجه تصمیم یکباره برای ممنوعیت، بالتکلیف باقی ماند. بیش از ۱۲ 
هزار خودروی دپو شــده در گمرک کــه در نهایت با چند مصوبه و تمدید 
زمان، از دی ماه ۱۳۹۷ تا شــهریور ۱۳۹۹ تعداد زیادی از آن ترخیص شد 
ولی بخشی دیگر به دالیل مختلف، ترخیص نشد و مدت هاست در انبارها 
مانده اســت و بارها تصاویری از وضعیت نامناســب آنها در فضای مجازی 

منتشر و مورد توجه کاربران قرار گرفته بود.

شاخص تجارت جهانی ترمز کشید!
شاخص تجارت کاالهای سازمان تجارت جهانی با رکود رشد ثابت است.

به گزارش ایســنا، ســازمان تجارت جهانی اعالم کرد که شاخص جهانی 
کاالهای این سازمان ثابت اســت و به رشد رکودی تجارت جهانی پس از 
رکود ناشــی از کووید-۱۹ اشاره کرد.به نقل از رویترز، این نهاد مستقر در 
ژنو اعالم کرد که شاخص تجارت کاالهایش در نقطه ۱۰۰ ثابت است زیرا 
کشمکش درگیری روسیه و اوکراین با کاهش محدودیت های همه گیر در 
چین جبران می شود.رشد تجارت جهانی از 5.۷ درصد در سه ماهه قبل به 
۳.۲ درصد در سه ماهه اول کاهش یافت که به طور کلی مطابق با انتظارات 
بود. ســازمان تجارت جهانی اعالم کرد که به دلیل درگیری های مداوم در 
اوکراین، افزایش فشارهای تورمی و افزایش بیشتر نرخ بهره در کشورهای 

ثروتمندتر، عدم اطمینان در آینده افزایش یافته است.

انجمن جهانی فوالد اعالم کرد؛
جهش ۳۴ درصدی تولید فوالد 

ایران در هفتمین ماه ۲۰۲۲
تهران- ایرنا- انجمن جهانی فوالد اعالم کرد تولید فوالد 
ایران در هفتمین ماه ســال جاری میالدی رشد قابل 
توجه ۳۴ درصدی داشته اما تولید فوالد آمریکا در این 
ماه ۶.۴ درصد کاهش یافته است.به گزارش ایرنا، انجمن 
جهانی فوالد در جدیدترین گزارش خود اعالم کرد کل 
تولید فوالد جهان در هفتمین ماه سال جاری میالدی 
۶.5 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته 
و به ۱۴۹.۳ میلیون تن رســیده است.با وجود کاهش 
۶.5 درصدی تولید فوالد جهان طی ماه جوالی ۲۰۲۲، 
تولیــد فوالد ایران در این ماه ۳۴ درصد رشــد کرده و 
به ۲ میلیون تن رســیده اســت. ایران در هفتمین ماه 
ســال میالدی گذشــته ۱.۴۹ میلیون تن فوالد تولید 
کرده بود.این گــزارش کل تولید فوالد ایران در ۷ماهه 
نخســت ســال جاری میالدی را نیز ۱۷.۴ میلیون تن 
اعالم کرده است. تولید فوالد ایران در این دوره نسبت 
به مدت مشابه سال قبل ۳.۷ درصد رشد داشته است. 
ایران در ماه های ژانویه تا جوالی ســال ۲۰۲۱ بالغ بر 
۱۶.۸ میلیون تن فوالد تولیــد کرده بود.ایران با تولید 
بیــش از ۱۷ میلیون تنی فوالد در ۷ ماهه امســال به 
عنوان دهمین تولیدکننده بزرگ فوالد جهان طی این 
دوره شناخته شده است. در میان ۱۰ تولیدکننده بزرگ 
فــوالد جهان فقط ایران و هنــد بوده اند که در ۷ماهه 
امســال با رشد تولید مواجه شده اند و تولید فوالد سایر 

کشورها کاهشی بوده است.
چین به عنوان بزرگ تریــن تولیدکننده فوالد جهان، 
۶۰۹.۳ میلیون تن فــوالد در ماه های ژانویه تا جوالی 
امســال تولید کرده اســت. تولید فــوالد چین در این 
دوره ۶.۴ درصد کاهش یافته است. هند، ژاپن، آمریکا، 
روســیه، کره جنوبی، آلمان، ترکیــه، برزیل و ایران به 

ترتیب در رتبه های دوم تا دهم قرار گرفته اند.
در حالی تولید فوالد ایران با وجود قرار داشــتن تحت 
تحریم های آمریکا در ۷ماهه نخست ۲۰۲۲ و همچنین 
در هفتمین ماه این ســال رشد داشته است که تولید 
فوالد آمریکا به عنوان عامل و بانی وضع تحریم ها علیه 
ایران در این دوره ۳ درصد و در هفتمین ماه امسال ۶.۴ 

درصد کاهش داشته است.
کل تولید فوالد جهان در ۷ماهه نخســت سال جاری 
میالدی نیز ۱۱۰۲ میلیون تن گزارش شــده است که 
این رقم با افت 5.۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال 

قبل مواجه شده است.

پاسخ وزیر صمت به واردات خودرو، حذف قرعه کشی و انباشت برخی تجهیزات وارداتی

آیین نامه واردات خودرو در مسیر ابالغ است
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه قرار نیست خودروهای 
لوکس وارد شوند، برای بار چندم بر ممنوعیت واردات خودروهای 
دســت دوم، طبق قانون تاکید کرد و گفت: بر این اساس به  هیچ 
عنوان واردات خودروهای لوکس و دســت دوم نخواهیم داشت.به 
گزارش ایســنا، طبق اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت، سید 
رضا فاطمی امین صبــح دیروز )چهارشــنبه( در رابطه با اینکه 
ورود خودرو به بازار بورس مشــکل ایجــاد نمی کند، اظهار کرد: 
سه سازوکار برای بحث خودرو وجود دارد. اولین سازوکار فروش 
به  روش قرعه کشــی است که در حال حاضر در چارچوب سامانه 
یکپارچــه به صورت منظــم در حال اجراســت. دومی نیز برای 
خودروهایی است که به سبب افزایش تولید از فرآیند قرعه کشی 
خارج شــده اند. در نهایت نیز ســازوکار دیگر خودرو، بورس کاال 
اســت که قیمت پایه داشــته و وارد بازار رقابت می شود. در این 

رقابت، قیمت واقعی، کامال شفاف و مشخص است.

انباشت برخی تجهیزات که بدون ثبت سفارش وارد شدند، 
در بندر می ماند و ارتباطی با گمرک ندارد

وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با چرایی انباشــت برخی 
تجهیزات در گمرک گفــت: برخی افراد تجهیزاتی را بدون ثبت 
سفارش، وارد می کنند و این کاال در گمرک وجود ندارد و در بندر 
است. بدلیل اینکه ثبت سفارش انجام نشده، در بندر می مانند و 
ارتباطی با گمرک ندارد. انباشــتی که قبل از گمرک می بینیم، 
مربوط به تاجری اســت که مال خود را انبار کرده و ممکن است 

ببرد؛ لذا واردات حساب نمی شود.

حذف تدریجی قرعه کشی خودرو تا پایان امسال

همانطــور که پیش تر نیز ســخنگوی وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت از حذف تدریجی خودروها از فرآیند قرعه کشــی تا پایان 
ســال جاری خبر داده بود، وزیر صمت نیز امــروز در این رابطه 
تاکید کرده اســت: پیش تر بنده اعالم کرده بودم در سال ۱۴۰۱ 
قرعه کشی حذف می شود، اما اینطور برداشت شد که از آغاز سال، 
قرعه کشــی حذف می شود که برداشــت صحیحی نیست. طبق 

برنامه ریزها مقرر شده است که قرعه کشی خودروها در طول سال 
و به تدریج حذف شوند که درحال انجام است.

آیین نامه واردات خودرو در مسیر ابالغ است
وزیر صنعت معــدن و تجارت اعالم کرد که آییــن نامه واردات 
خودرو در مســیر ابالغ است.رضا فاطمی امین، در حاشیه جلسه 

هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت بحث آیین 
نامه واردات خودرو اعالم کرد: واردات خودرو هفته پیش مصوب 
شــد و در مسیر ابالغ اســت.گفت: در چند ماه گذشته چالشی 
داشــتیم که اسقاط موتور ســیکلت و خودروهای دیزلی متصل 
شده بود به شماره گذاری خودروهای جدید و این یک مشکالتی 
بوجود آورده بود.وی افزود: ما خودروهای اسقاطی خیلی کم داریم 
و موتورسیکلت ها شماره گذاری شان محدود شده بود، انبارها پر 
شــده بودند و به سمت تعطیلی رفته بود و دولت مصوب کرد که 
شــماره گذاری به اسقاط خودرو متصل نشود، چون به هر دلیلی 
در دوره هایی خودروی اسقاط به اندازه کافی وجود ندارد.فاطمی 
امین با اعالم تصویب الیحه دو فوریتی در دولت ادامه داد: با این 
الیحه اگر در هر دوره ای خودرو و یا موتور ســیکلت فرسوده به 
اندازه کافی وجود نداشــته باشد، شماره گذاری محدود نمی شود، 
بلکه مبلغی را خودروســازان و موتورســیکلت سازان به صندوق 
محیط زیســت واریز می کنند و از آن طریق امکان شماره گذاری 
انجام می شود.وی درباره حضور ایران در نمایشگاه قطعات خودرو 
در روسیه اظهار کرد: 5۰ شرکت ایرانی در نمایشگاه خودرو روسیه 
حضور داشتند که بیشترین تعداد بعد از شرکت کنندگان روسی 
بود. از این نمایشــگاه اســتقبالی فراتر از انتظار برگزارکنندگان 
صــورت گرفته و طی فردا و پس فردا تفاهم نامه هایی در خصوص 
قطعات خودرو امضا می شود.فاطمی امین درباره عرضه خودرو در 
بورس کاال گفت: بورس کاال سازوکار شفافی برای عرضه و تقاضا 
اســت و وزارت صمت بســیاری از کاالها را وارد این بورس کرده 
است. در مورد خودرو هم الزم بود هماهنگی هایی باشد که انجام 
شد و خودرو هم در بورس کاال عرصه شده است. چندین خودرو 

عرضه شده است و چند خودرو دیگر هم در برنامه عرضه است.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و روسیه اظهار 
داشــت: نرخ روبل در این بازار متشکل ارزی 
در دو هفته اخیر مطلوب بود اما مشتریان این 
بازار فعال محدود به متقاضیان ارز مســافرتی 
و دانشــجویی هســتند که باید سایر ارزهای 
خدماتــی و کاالیی هم قابلیت معامله در این 
بازار را پیدا کنند. حسن انجام معامله با روبل در 
این بازار این است که نیاز به واسطه هایی مانند 
امارات و ترکیه برای انجام تســویه حساب ها 
نیست و خریدار و فروشنده می توانند مستقیما 
از شبکه بانکی کشور که از طریق میربیزنس 
بانک و بانک ملی به شبکه بانکی روسیه متصل 
اســت اســتفاده کنند.کامبیز میرکریمی در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در ارتباط 
با آخرین تغییرات در وضعیت تبادالت ایران و 
روسیه گفت: ما شاهد دو مرحله تغییرات در 
روند تجارت بین دو کشــور بودیم که یکی از 
آن هــا از ســال ۹۸ رخ داد که در آن موافقت 
نامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی 
اوراســیا اجرا شد و تغییر دیگر، از زمان حمله 
روســیه به اوکراین بود که جنگ و مسائل آن 
به وجود آورد؛ به عنوان مثال در مقطعی مرزها 
و کامیون هایی که در مرز روســیه و اوکراین 
بودند، دچار مشکل شدند و ترانزیت کاالهای 
صادراتی  از مســیر روسیه افت کرد.وی ادامه 
داد: بحث دیگر در نرخ روبل بود که از هر دالر 
هفتاد و اندی روبل جهش کرد و ســقف ۱۳5 
دالر را هــم لمس کرد. در آن مقطع کاالهای 
روسی برای ایرانی ها ارزان و قراردادهای زیادی 
هم بسته شد. اما روند کاهشی ارزش روبل به 
سرعت متوقف شد و در برابر ارزهای خارجی 
از دوران قبــل از جنگ هم ارزش بیشــتری 
یافت و اکثر قراردادهای خرید فسخ شد. البته 
صادرکنندگان ایرانی فعالیت های خود را برای 
پر کردن جای شرکت های اروپایی دو چندان 
کردند ولی در هر صورت نوسانات مقطعی نرخ 
روبل باعث توقف نســبی فعالیت های تجاری 
بین دو کشور برای تعیین تکلیف نرخ روبل شد 
و لذا جنگ روسیه و اکراین که از اواخر اسفند 
سال گذشته شروع شــد، تجارت دو کشور را 

در ابتدای ســال جاری تحت تاثیر قرار داد و 
با افت قابل توجه مواجه نمود.وی در خصوص 
سایر تاثیرات درگیری های اوکراین و روسیه بر 
تجارت ایران و روسیه، گفت: در حوزه ترانزیت 
تاثیر مثبت داشــته زیرا بخــش عمده ای از 
کاالهای روسی که قبال از مسیر اروپا و  دریای 
سیاه به کشورهای اروپایی و آمریکایی ارسال 
می شــد هم اکنون از مســیر ایران و کریدور 
مهم شمال و جنوب شامل مسیرهای دریای 
خزر، راه آهن و جاده هــای غرب دریای خزر 
به مقاصد صادراتی روســیه ترانزیت می شود. 
همچنین زیرساخت های در حال احداثی هم 
در سرخس داریم تا به ظرفیت تبادل کاالهای 
روســی و یا ایرانی از مسیر شرق دریای خزر 
اضافه شود.وی در خصوص دو نرخی شدن نرخ 
ارز و تاثیر آن بر تبادالت میان دو کشور گفت: 
همیشه گالیه وجود داشته که چرا صادرکننده 
ایرانی ارز خود را به شبکه نیما و سیستم بانکی 
کشــور برنمی گردانند. که باید توضیح داد در 
حــوزه صادرات ما دو گــروه فعال داریم؛ یک 
گروه افرادی هستند که با کارت های بازرگانی 
به اصــالح یک بار مصرف کاالهــا را صادر و 
ارز حاصلــه را در بازار ســیاه که نرخ باالتری 
نســبت به نرخ نیمایی دارد، عرضه می کنند. 
گروه دوم آن هایی هستند که قانونی کار می 
کنند و با ناچــار درآمدهای ارزی خود را می 
بایست با نرخ پایین تر در سامانه نیما به فروش 
برسانند در نتیجه امکان رقابت با گروه اول را 
از دست می دهند. برای حل این معضل، بازار 
متشکل ارزی ایجاد شد و روبل هم به عنوان 
نمــاد پولی قابل معامله به آن اضافه گردید تا 

صادرکنندگان ایرانی بدون نیاز به تبادل پول 
در کشورهای ثالث با ارزهای صادراتی خود را 
با نرخ باالتر از نیما از در بازار به فروش برسانند.

میرکریمی تصریح کرد: نرخ روبل در این بازار 
متشکل ارزی در دو هفته اخیر  مطلوب بود اما 
مشــتریان این بازار فعال محدود به متقاضیان 
ارز مســافرتی و دانشــجویی هستند که باید 
ســایر ارزهای خدماتی و کاالیی هم قابلیت 
معامله در این بازار را پیدا کنند. حسن انجام 
معامله با روبل در این بازار این است که نیاز به 
واسطه هایی مانند امارات و ترکیه برای انجام 
تسویه حساب ها نیست و خریدار و فروشنده 
می توانند مســتقیما از شبکه بانکی کشور که 
از طریق میربیزنس بانک و بانک ملی به شبکه 
بانکی روســیه متصل است اســتفاده نمایند.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و روســیه در 
خصوص حجم صادرات روسیه به ایران، گفت: 
ایــن مقدار حــدود ۳-۴ برابر خرید روســیه 
از ایران اســت، از همیــن روی به میزانی که 
واردکنندگان ایرانی احتیاج دارند روبل وجود 
ندارد و لذا برای تامیــن ارز کاالهای وارداتی 
خود از روســیه و سایر کشــورهای مشترک 
المنافع به شــبکه صرافی ها و کارگزاران مالی 
در کشورهای ثالث مراجعه می کنند.میرکریمی 
در خصوص زمینه های همکاری میان ایران و 
روسیه برای تولید خودرو، اذعان کرد: همکاری 
ها در حوزه خودروهای سواری با خودروهای 
تجاری ســنگین تفاوت دارد. ما سابقه تولید 
خودروی ســنگین را از طریق مونتاژ کامیون 
های بالروسی در ایران داشته ایم. در خصوص 
خودروهای سبک، ســابقه صادرات خودرو از 

ایران به روسیه نظیر ۲۰۶ و سمند ال ایکس 
در مقاطعی را داریم که بازار خوبی در روسیه 
داشتند. بنابراین زمینه هایی وجود دارد اما باید 
سودآور باشد و نمی توان گفت قطعا موفقیت 
آمیز خواهد بــود.وی در خصوص زمینه های 
همکاری با روســیه با توجه بــه توافقات بین 
المللی گفت: کشورهای دنیا در هر صورت و هر 
شــرایطی، دائم به دنبال توسعه همکاری های 
تجاری و عقد موافقتنامه هــا و ترتیبات ویژه 
بازرگانی با کشورهای همسایه خود هستند که 
دالیل آن شــامل مسائل امنیتی و مزیت های 
نسبی می شــود، از جمله این که مرزها را از 
بین بردند، تعرفه های گمرکی را کاهش دادند، 
تجــارت آزاد را فارغ از گرایش های سیاســی 
ایجاد کردند. ما باید به دنبال توســعه تجارت 
آزاد باشــیم و تبــادالت تجــاری را از طریق 
زیرســاخت های شــکل گرفته توسط دولت، 
گســترش دهیم.وی در پایــان در خصوص 
رفع چالش های همکاری هــای میان ایران و 
روسیه گفت: بحث زیرساخت دیگر به عنوان 
یک مشکل جدی میان دو کشور نیست؛ یک 
شــرکت ایرانی باالی 5۰ درصد بندر سالیانکا 
را در آســتاراخان خریداری کرده که از بنادر 
مهم در شــمال دریای خزر است. داشتن یک 
پایگاه لجستیک در خارج از کشور که مطمئن 
باشد و یک شــریک ایرانی هم داشته باشد، 
برای شــرکت های ایرانی مهم است. از سویی 
خط پرواز جدید تهران-رشت-آســتارا خان 
ایجاد شده اســت که امیدواریم پروازهای آن  
ادامه پیدا کند و البته گردشگری هم باید در 
کنار آن توســعه یابد تا پروازهای این خط را 
مقرون به صرفه نماید. اگر  روادید گردشگری 
حذف شود، جهشی در عرصه توریسم خواهیم 
داشت. در این حوزه تردد کشتی های تفریحی 
در سواحل دریای خزر هم برنامه ریزی شده و 
این نوع کشتی ها در سمت آستاراخان در حال 
ساخت هستند.این فعال اقتصادی تصریح کرد: 
بخش توریسم بعنوان پتانسیلی است که هنوز 
از آن استفاده نشده و همچنان روی میز است. 
در این میان، سفرهای گردشگری از ایران به 
روسیه به دلیل مشکالت ارزی کم شده است. 
باید توجه داشت که مسافرت در حوزه  دریای 
خزر کم هزینه تر و متناســب با فرهنگ های 
کشورها است؛ بعنوان مثال مردم دربند هنوز 
پیوندهای عمیق فرهنگی با مردم  ایران دارند.

تشریح آخرین وضعیت تجارت ایران و روسیه

 فعال مشتریان روبل در بازار متشکل محدود است

عضو هیئت نمایندگان 
تهران  بازرگانــی  اتاق 
می گوید تــا زمانی که 
بر  دولت  گری  تصدی 
بنگاه های اقتصادی ادامه داشــته باشد، امکان نقش آفرینی 
بخش خصوصی فراهم نمی شود.عباس آرگون در گفت وگو 
با ایســنا، اظهار کرد: بخش خصوصی در سال های گذشته 
بارها اعالم کرده که برای اصالح ساختاری اقتصاد ایران، نیاز 
اســت که دولت تصدی گری اقتصادی خود را کاهش داده 
و بــه بخش خصوصی واقعی میدان دهد. نگاهی به عملکرد 
اقتصادی کشورهای توسعه یافته و موفق نشان می دهد که 

در این کشــورها بخش مهمی از اقتصــاد در اختیار بخش 
خصوصی اســت و دولت تنها به عنوان ناظر و سیاست گذار 
کالن فعالیت می کند.وی با بیان اینکه میدان دادن به بخش 
خصوصی واقعی هرگز در اقتصاد ایران با جدیت دنبال نشده 
اســت، تصریح کرد: وقتی ما توقع داریــم که دولت هم به 
عنوان سیاست گذار عمل کند و هم در عمل به بنگاه داری 
ادامه دهد، قطعا نمی توان انتظار داشــت که شرایط تغییر 
کند. موضوعاتی مانند فســاد یا زیان دهی و ورشکســتگی 
شرکت های بزرگ ریشه در همین اشکاالت دیدگاهی دارد.

عضو اتاق بازرگانی تهران به قیمت گذاری دستوری به عنوان 
یکی از معضالت اقتصاد ایران اشــاره کرد و گفت: در برخی 

حوزه ها دولت سیاست هایی را اعالم می کند که با واقعیت ها 
سازگار نیست. برای مثال اعالم می شود که قیمت نهایی یک 
کاال باید ۳۰۰۰ تومان باشد و این در حالی است که قیمت 
تمام شــده مواد اولیه برای شرکت سازنده چیزی در همین 
حدود اســت؛ به این ترتیب هیچ شانسی برای این که کاال 
بــا قیمت اعالمی دولت در اختیار مصرف کننده نهایی قرار 
گیرد وجود ندارد.آرگون ادامه داد: در چنین شرایطی یا مانند 
آنچه در بازار خودرو رخ داده، قیمتها در بازار مستقل از آنچه 
که دولت اعالم می کند تعیین می شود یا کارخانه و شرکت 
مربوطه مجبور می شــود در حوزه هایی پنهان مانند فروش 
مواد اولیه یا فروش محصول به دور از بازار رسمی اقدام کند 

که این موضوع خود به ایجاد فســاد، رانت و البته تغییرات 
قیمتی جدید منجر می شود و این همان موضوعی است که 
باید در اقتصاد ایران تغییر کند.وی با بیان اینکه قیمت ها باید 
بر اســاس مکانیزم بازار تعیین شود، توضیح داد: برای مثال 
دولت یک اقدام مثبت و مهم را در دستور کار قرار داده و آن 
اصالح نظام پرداخت یارانه یا همان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
بوده اســت. برای آنکه نتایج مثبت این طرح خود را نشان 
دهد، باید به سمت تک نرخی شدن نرخ ارز و تعیین قیمت  
آن بر اساس واقعیت های اقتصادی حرکت کنیم. موضوعاتی 
مانند ســرکوب نرخ ارز یا حفظ فاصله میان نرخ بازار و نرخ 
نیمایی، باز به تولید معضالتی جدید در اقتصاد منجر خواهد 
شد. در واقع اگر دولت مذاکرات را نهایی کرده و تحریم ها را 
کنار بزند، راهی که پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد، کاهش 
تصدی گری و تســهیل شــرایط اقتصادی و جذب سرمایه 

گذاری داخلی و خارجی خواهد بود.

عضو اتاق بازرگانی تهران تشریح کرد

رابطه قیمت گذاری دستوری کاال با رانت و فساد
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گزیده خبر
میزان ارز اربعین مشخص شد

 هر زائر ۱۰۰ دالر
بانک های عامل و صرافی های مجاز، مکلف اند نسبت به پرداخت ارز اربعین به میزان 
هر متقاضی ۱۰۰ دالر به نرخ توافقی اقدام کنند.به گزارش ایســنا به نقل از بانک 
مرکزی، به منظور تسهیل در ارائه خدمات ارزی به زائرین محترم اربعین حسینی 
)ع(، از روز شــنبه پنجم شهریورماه ۱4۰۱، بانک های ملی،  سپه، ملت، تجارت و 
صادرات ایران نســبت به فروش ارز در سرفصل ارز زیارتی اربعین به میزان ۱۰۰ 
دالر به نرخ توافقی به هــر زائر اقدام می کنند.همچنین، صرافی های دارای مجوز 
فعالیــت از بانک مرکزی نیز در چارچوب ضوابط ابالغی و احراز هویت متقاضیان 
)کارت ملی، شماره تلفن همراه به نام متقاضی و کارت بانکی به نام متقاضی(، مجاز 
به فروش ارز در سرفصل ارز زیارتی اربعین به میزان هر متقاضی ۱۰۰ دالر آمریکا 
به نرخ توافقی هســتند.یادآور می شــود، فروش ارز بابت سرفصل زیارتی اربعین 
حســینی )ع( هیچگونه محدودیتی بابت فروش ارز مسافرتی در سال جاری برای 

متقاضیان ایجاد نمی کند

ساعت کاری بانک های خصوصی از پنجم 
شهریور اعالم شد

کانون بانک ها و موسســات اعتباری خصوصی ســاعت کاری و پذیرش مشتریان 
بانک های خصوصی از پنجم شهریورماه را اعالم کرد.به گزارش ایسنا، محمدرضا 
جمشــیدی - دبیر کل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی - در نامه ای 
به مدیران عامل بانک ها اعالم کرد: زمان پذیرش مشتریان در بانک ها و موسسات 
اعتباری خصوصی از تاریخ ۵/۶/۱4۰۱ تا اطالع ثانوی در روزهای شنبه تا چهارشنبه 

ساعت ۷:۳۰ الی ۱4:۳۰ و روزهای پنج شنبه تا ساعت ۱۲:۳۰ خواهد بود.

آخرین وضعیت انتشار اوراق ارزی
اوراق گام بالفاصله بعد از انتشار، قابل معامله در بازار 

سرمایه است
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه چند درخواست برای انتشار اوراق ارزی به بانک مرکزی داده شده 
که این درخواست ها در حال بررسی برای اخذ مجوز است، گفت: بانک مرکزی حتما امسال اوراق ارزی 
منتشر خواهد کرد.علی صالح آبادی در گفت وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت انتشار اوراق ارزی بانک 
مرکزی اظهار کرد: انتشــار اوراق ارزی در هیأت عامل بانک مرکزی تصویب شــده و منتظریم به بانک 
درخواست انتشار داده شود که چند درخواست در حال بررسی است و مجوز آن ها داده خواهد شد. وی 
تاکید کرد: بانک مرکزی حتما در ســال جاری اوراق ارزی منتشر خواهد کرد. طبق این گزارش، بانک 
مرکزی در خردادماه همزمان با تشدید نوسانات در بازار ارز اعالم کرد که می خواهد اوراق ارزی منتشر 
کند و آنطور که درباره جزئیات این انتشار توضیح داده شده است، سود و بازپرداخت این اوراق به صورت 
ارزی خواهد بود.همچنین، صالح آبادی انتشــار اوراق ارزی را عامل تاثیرگذاری برای جمع آوری ارزهای 

خانگی دانسته است.

»استقالل« قابل معامله شد!
ســرانجام و بعد از حدود ۶ ماه از پایان پذیره نویسی باشگاه اســتقالل تهران، نماد این باشگاه امروز در 
بازار پایه فرابورس قابل معامله شد.به گزارش ایسنا، سال ۱4۰۰ یک سال متفاوت برای دو تیم محبوب 
پایتخت بود، چرا که این تیم ها پس از حدود ۸ سال فراز و نشیب توانستند به بازار سرمایه راه پیدا کنند. 
بر این اساس ارزش گذاری کارشناسی سرخابی ها در ۲۳ بهمن ماه سال گذشته در هیات واگذاری مصوب 
شد. در این راستا پرسپولیس ۳۲۰۰ میلیارد تومان و  استقالل ۲۸۰۰ میلیارد تومان ارزشگذاری شدند که 
البته نحوه ارزشگذاری و اینکه چرا پرسپولیس ۱4 درصد از استقالل گران تر بود، انتقادات زیادی را در 
پی داشت. سرخابی ها ۳۰ بهمن ماه نزد سازمان بورس ثبت شدند و اعالم شد که ۲۰ درصد سهام این 
دو باشــگاه به مردم، هواداران، بازیکنان و پیشکسوتان واگذار شود. در واقع سهم مردم ۱۰ درصد، سهم 
هواداران پنج درصد و سهم بازیکنان و پیشکسوتان نیز پنج درصد در نظر گرفته شده بود. همچنین این 
واگذاری در بازار پایه فرابورس صورت گرفت.نکته بســیار مهم برای مشارکت در این پذیره نویسی این 
بود که شیوه واگذاری این دو باشگاه از طریق »افزایش سرمایه از محل صرف سهام« بود. بنابراین عنوان 
»خصوصی سازی دو باشگاه پرسپولیس و استقالل« اشتباه است و صرفا به اندازه ۱۰ تا ۲۰ درصد ارزش 
این دو باشگاه از طریق افزایش سرمایه از محل صرف سهام واگذار شد و در نهایت پس از انجام این فرآیند 

هم مدیریت و هم مالکیت سرخآبی ها در اختیار دولت خواهد ماند.

بانک مرکزی اعالم کرد

حجم نقدینگی به ۵۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسید
بانک مرکزی در گزارش تحلیل تحوالت اقتصاد کالن اعالم کرده 
اســت که حجم نقدینگی در پایان تیرماه ســال ۱4۰۱ )معادل 
۵۲۵۰۱.4 هزار میلیارد ریال( نسبت به پایان سال ۱4۰۰، معادل 
۸.۶ درصد افزایش یافته که در مقایســه با رشد متغیر مذکور در 
دوره مشــابه ســال قبل )۹.۹ درصد( به میزان ۱.۳ واحد درصد 
کاهش نشــان می دهد.  به گزارش ایسنا به نقل از بانک مرکزی، 
بانک مرکزی با هدف جهت دهی صحیــح به انتظارات تورمی و 
تحقق اهداف بانک مرکزی در راســتای حفظ ارزش پول ملی و 
مساعدت به رشــد اقتصادی، به صورت مستمر و منظم اقدام به 
ارائه گزارش روند ماهانه تحوالت اقتصادی و اقدامات سیاســتی 
خود می کند.بر این اساس، خالصه ای از مجموعه تحوالت اقتصاد 
کالن و اقدامات بانک مرکزی در راســتای دستیابی به اهداف و 
ماموریت های یاد شده در تیرماه ۱4۰۱ به شرح زیر ارائه می شود.

بررســی تحوالت تورم ماهانه شاخص کل بهای کاالها و خدمات 
مصرفی در سال جاری نشان می دهد در شرایطی که تورم ماهانه 
شــاخص کل بهای کاالها و خدمات مصرفی در اردیبهشــت و 
خردادماه سال جاری متاثر از حذف تخصیص ارز 4۲۰۰ تومانی 
و افزایش قیمت برخی از کاالها با روند افزایشی مواجه شد و طی 
ماه های یاد شــده به ترتیب به ۵.۱ و ۱۰.۶ درصد رسیده بود، در 
تیرماه سال جاری با کاهش ۶.۲ واحد درصدی به رقم 4.۳ درصد 
رسید.بررسی تورم ماهانه شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی 
به تفکیک گروه های اختصاصــی »کاال« و »خدمت« در تیرماه 
نشــان می دهد که اقالم خدمتی تورم ماهانه باالتری را نسبت به 
اقالم کاالیی تجربه کردند. در همیــن ارتباط، تورم ماهانه گروه  
اختصاصی »خدمت« در تیر ماه ســال جاری با ۰.۹ واحد درصد 
کاهش نسبت به ماه گذشته به 4.۶ درصد رسید.تورم ماهانه گروه  
اختصاصی »کاال« نیز با ۹.4 واحد درصد کاهش نســبت به ماه 
گذشــته به رقم 4.۲ درصد رســید. بررسی تحوالت تورم ماهانه 
گروه کاال به تفکیک »خوراکی ها« و »غیرخوراکی ها« نیز نشان 
می دهد تورم ماهانه شاخص بهای خوراکی ها و آشامیدنی ها )با 
ضریب اهمیت ۲۵.۵ درصد( با ۱۶.۳ واحد درصد کاهش نســبت 
به ماه قبل به ۵.۰ درصد در تیرماه ســال جاری رسیده است.در 
حوزه اقالم خدمتی نیز تورم ماهانه شــاخص های »اجاره مسکن 
غیرشــخصی« و »ارزش اجاری مسکن شخصی« عمدتاً متاثر از 
عوامــل فصلی و افزایش تقاضا برای اجاره مســکن در فصل دوم 
ســال، با ۱.۵ واحد درصد افزایش به 4.۵ درصد در تیرماه ســال 
جاری رســیدند که در مجموع )با ضریب اهمیت ۳۳.۱ درصد( 
سهمی معادل ۱.۰ واحد درصد از تورم ماهانه شاخص کل بهای 
کاالها و خدمات مصرفــی )4.۳ درصد( را در این مقطع به خود 

اختصاص دادند.

افزایش 22 درصدی ارزش صادرات گمرکی
اما در حوزه تجارت خارجی با توجه به اخبار منتشــره در پایگاه 
اطالع رسانی گمرک ج.ا.ایران، طی چهار ماهه نخست سال ۱4۰۱ 
ارزش صادرات گمرکی برابر بــا ۱۷.۲ میلیارد دالر بود که مؤید 
افزایش حدوداً ۲۲ درصدی آن در مقایســه با مدت مشابه سال 
۱4۰۰ اســت. به طور مشــابه، ارزش واردات گمرکی نیز در این 
مقطع معادل ۱۷.۲ میلیارد دالر گزارش شــده است که حاکی از 
افزایش حدوداً ۱۷ درصدی آن نســبت به دوره مشابه سال قبل 
است. از این رو در دوره زمانی مورد گزارش، تراز بازرگانی گمرکی 

کشور مثبت بوده  است.

افزایش 6.5 درصدی نرخ فروش دالر در تیر ماه
مطابق با اطالعات مندرج در سامانه معامالت الکترونیکی، تحوالت 
بازار رسمی ارز در تیرماه حاکی از آن است که در این ماه متوسط 
نــرخ فروش دالر در بازار حواله حــدود ۲۵۹.4 هزار ریال بود که 
نســبت به خردادماه 4.۵ درصد افزایش نشان می دهد. در بخش 
اسکناس نیز متوســط نرخ فروش دالر در این ماه حدود ۲۷۹.۲ 
هزار ریال بود که حاکی از افزایش ۶.۵ درصدی در مقایسه با ماه 
قبل از آن است.اما در بازار مسکن و بر اساس اطالعات اخذ شده 
از سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور، متوسط قیمت 
خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده 
در شهر تهران طی تیرماه ۱4۰۱ نسبت به ماه قبل ۵.۸ درصد و 
نســبت به ماه مشابه سال قبل نیز ۳۸.۸ درصد افزایش را تجربه 
کرد.در بازار ســهام نیز شــاخص کل بورس اوراق بهادار در روز 
پایانی تیرماه 4.4 درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل کاهش یافت. 

الزم به توضیح اســت سیاست گذار پولی با رصد مستمر تحوالت 
قیمت دارایی ها و توجه به داللت های آن بر تغییر سطح انتظارات 
تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار 
خواهد داد.در خصوص تحوالت بازار بین بانکی در تیرماه، با توجه 
به آغاز حراج های دولتی از خردادماه و کاهش وجوه در دسترس 
بانک ها از این ماه و همچنین سیاســت پولی اتخاذ شده توسط 
بانک مرکزی در راســتای تعدیل آثار پولی طرح مردمی ســازی 
یارانه هــا، گرچه نرخ بازار بین بانکــی در این ماه اندکی افزایش 
یافته بود؛ لیکن کماکان در محدوده سیاستی از پیش تعیین شده 
حفظ شده و اخیرا به محدوده ۲۰ درصد وارد شده است.از سوی 
دیگر در تیرماه سال ۱4۰۱، متوسط ماهانه نرخ بازده اوراق مالی 
اسالمی دولتی با سررسیدهای یک و سه ساله نسبت به ماه قبل 
تقریباً ثابت )۰.۰۲ و ۰.۰۶ درصد کاهش( و ارقام ۲۱.۶۷ و ۲۲.۹4 
درصد بوده است. لیکن متوسط بازدهی اسناد مذکور با سررسید 
دو ســاله با ۰.۳ واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به  ۲۲.۷۲ 
درصد رسید.وضعیت منحنی بازده در تیرماه نسبت به خردادماه 
حاکی از آن اســت که نرخ های بازده تا سررســید کوتاه مدت 
)کمتر از یک سال( کاهش یافته و در مقابل، نرخ های بلندمدت 
)باالتر از یک سال( در سطحی باالتر قرار گرفته  است. در مجموع 
در تیرماه دامنه میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق در دوره های 
زمانی مختلف )اشــاره شده بر روی نمودار زیر(، در فاصله )۲۱.۷ 
تا ۲۲.۹ درصد( قرار داشته که نسبت به خردادماه )دامنه ۲۱.۷ تا 

۲۳ درصد( تغییر چندانی نداشته است.

حجم نقدینگی به 5250 هزار میلیارد تومان رسید

حجم نقدینگی در پایان تیرماه ســال ۱4۰۱ )معادل ۵۲۵۰۱.4 
هزار میلیارد ریال( نسبت به پایان سال ۱4۰۰ معادل ۸.۶ درصد 
افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه 
ســال قبل )۹.۹ درصد( به میزان ۱.۳ واحد درصد کاهش نشان 
می دهد. همچنین، نرخ رشد ۱۲ماهه نقدینگی در تیرماه ۱4۰۱ 
معــادل ۳۷.4 درصد بوده که ۲.۵ واحــد درصد از آن به افزایش 
پوشش آماری )اضافه شدن اطالعات بانک مهراقتصاد در آمارهای 
پولی، بواســطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک 
سپه( مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری 
مذکور، رشــد نقدینگی در پایان تیر مــاه ۱4۰۱ به ۳4.۹ درصد 
کاهش می یابد. از این رو رشد ۱۲ماهه نقدینگی منتهی به پایان 
تیر ماه ۱4۰۱ )با پایه همگن( نســبت به رشد دوره مشابه سال 
قبل )۳۹.4 درصد(، معادل 4.۵ واحد درصد کاهش نشان می دهد.

رشد پایه پولی در ۱۲ ماهه منتهی به تیرماه سال ۱4۰۱ به ۲۶.۲ 
درصد رســید. ذکر این نکته ضروری اســت پایه پولی در پایان 
تیرماه سال ۱4۰۱ )معادل ۶۵۳۰.۳ هزار میلیارد ریال( نسبت به 
پایان سال ۱4۰۰، رشدی معادل ۸.۱ درصد داشته که در مقایسه 
با رشــد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل )۱۲.۸ درصد( به 

میزان 4.۷ واحد درصد کاهش یافته است.

اقدامات بانک مرکزی برای اقتصاد کالن
در تیرماه ۱4۰۱ با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین بانکی ریالی، 
بانک مرکزی در تعامل با بانک هــا اقدامات اعتباری زیر را انجام 
داد:انجام عملیات بازار باز طی چهار مرتبه حراج به ترتیب به ارزش 
۵۹۸.۹، ۵۹۹.۰،  ۵۹۹.۰ و ۵۹۹.۰ هــزار میلیارد ریال مجموعاً به 
ارزش معامالتــی ۲۳۹۵.۹ هــزار میلیارد ریــال در قالب توافق 
بازخرید با سررســیدهای ۶، ۷ و ۸ روزه )مانده توافق بازخرید از 
محل عملیات بازار باز در پایان تیرماه معادل ۵۹۹.۰ هزار میلیارد 
ریال بوده است(.استفاده بانک ها از اعتبارگیری قاعده مند در نرخ 
ســقف برای رفع نیازهای نقدینگی طی ۱۹ روز کاری جمعاً به 
ارزش معامالتــی ۶۵۹.۳ هزار میلیارد ریــال )مانده اعتبارگیری 
قاعده مند در پایان تیرماه ۲۲.۷ هزار میلیارد ریال بوده اســت(.
در تیرماه سال جاری، طی برگزاری چهار مرحله حراج اوراق مالی 
اسالمی دولتی، مبلغ ۱۹.۵ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسالمی 
دولتی توســط بانک ها )۲۶.۲ درصد( و ۵4.۸ هزار میلیارد ریال 
توسط سایر سرمایه گذاران )۷۳.۷ درصد( خریداری شد. به عالوه، 
در این دوره یک مورد پذیره نویســی اوراق مالی اسالمی دولتی 
بــه ارزش ۲۲ هزار میلیارد ریال برگزار شــد. لذا در مجموع در 
تیرماه ۹۶.۳ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسالمی دولتی از طریق 

کارگزاری بانک مرکزی فروخته شد.

رئیس ســازمان بــورس ضمن 
تشــریح آخرین وضعیت توثیق 
سهام عدالت، از موافقت شورای 
عالی بورس بــا راه اندازی بورس 
گزارش  داد.به  خبــر  بین الملل 
ایسنا، مجید عشقی، در حاشیه 
جلسه روز گذشته شورای عالی 
بورس در رابطه با سامانه توثیق 
ســهام عدالت و حواشــی اخیر 
مبنی بر عدم همکاری بانک ها با 
سهامداران اظهار کرد: زیرساخت 
ســامانه توثیق ســهام در بازار 
ســرمایه فراهم و سرویس های 
مرتبط بــا آن در اختیار تمامی 
بانک ها قرار گرفته است. اکنون 
تمامی بانک ها امکان اســتفاده 
توثیق سهام  از سرویس سامانه 
را دارند، به نحــوی که تاکنون 
در دو بانــک بــه مرحلــه اجرا 
رســیده و مابقــی نیــز منتظر 
حقوقی  زیرساخت های  تکمیل 
ادامه  هستند.وی  الکترونیکی  و 
زیرساخت های  فراهم سازی  داد: 
الکترونیکی وظیفه بانک ها است 
و سازمان بورس ماموریتی را در 
این رابطه ندارد. ابالغیه توســط 

بانک مربوطه  خود شعبه اصلی 
به شــعبات زیر مجموع ارسال 
خواهــد شــد.به گفتــه رئیس 
ســازمان بورس سامانه متوفیان 
قرار بود تا پایان شــهریور مهیا 
شــود اما راه انــدازی کامل آن 
جانبه  همه  همــکاری  نیازمند 
قوه قضائیــه است.عشــقی بیان 
کرد: از آنجایی که کار متوفیان 
اکثــر  در  وراثــت  انحصــار  و 
شهرســتان ها به صورت دستی 
انجام و تعداد متوفیان زیاد است، 
اکنون مسئوالن مربوطه در حال 
زیرســاخت های  فراهم ســازی 
الکترونیکــی در ایــن شــهرها 
هستند.دبیر شورای عالی بورس 
امروز در  بیان کرد: همچنیــن 

جلسه شورای عالی بورس بحث 
تاسیس بورس بین المللی مطرح 
شد که شــورا با راه اندازی آن به 
صــورت اصولی موافقــت کرد.

او افــزود: با اعطــای این مجوز 
موسســین این بورس می توانند 
مقدمات  بــه  مربوط  بحث های 
تاســیس بورس بیــن الملل را 
فراهم ســازند. امید می رود در 
فرصتــی که برای موسســین و 
درخواســت کنندگان مشخص 
می شود شرکت تاسیس شده و 

کار خود را آغاز کند.

راه اندازی بورس بین الملل با 
سرمایه 30 میلیون یورویی

در همیــن زمینــه مناطق آزاد 

اعالم کرد کــه راه اندازی بورس 
بین الملــل در مناطــق آزاد از 
سوی شورای عالی بورس مجوز 
آن صادر شــده و ایــن بورس 
بــا ســرمایه ارزی در مناطــق 
آزاد تاســیس می شود و تمامی 
معامــالت آن ارزی خواهد بود.

بورس بین الملــل مناطق آزاد 
پنجمین بورس کشور است که 
با هدف تامین مالی ارزی پروژه 
های صنعتی و عمرانی با سرمایه 
اولیه ۳۰ میلیون یورو در مناطق 
می شــود.بورس  راه اندازی  آزاد 
بین الملل مهم ترین بستر برای 
جــذب منابع مالــی خارجی به 
کشــور است که از طریق انتشار 
ابزارهــای ارزی، زمینــه جذب 
سرمایه های خارجی و همچنین 
شــرکت های واجد شــرایط در 
اقتصادی،  مختلــف  حوزه های 
صنعتی و انــرژی را فراهم می 
آورد.راه اندازی بورس بین الملل 
در مناطــق آزاد، بســتر الزم را 
برای اتصال به اقتصاد جهانی و 
بین المللی کردن بازار ســرمایه 
در این مناطق ایجاد می کند و از 
طریق پیوند با بازارهای جهانی، 
جذب ســرمایه های خارجی و 
فناوری پیشرفته، زمینه افزایش 
صادرات کاال و خدمات در کشور 

را فراهم می کند.

رئیس سازمان بورس خبر داد

 صدور مجوز تاسیس بورس بین الملل

در حالی که فعاالن بازار منتظر سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در اواخر این هفته بودند، قیمت طال امروز چهارشنبه ثابت 
ماند و با افزایش ارزش دالر آمریکا، قیمت ها کنترل شد.به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال تا ساعت ۷ صبح به وقت شرقی با 
۳.۱ درصد کاهش به ۱۷4۵ دالر و ۲۰ سنت رسید و قیمت طال در بازار معامالت آتی آمریکا نیز با ۰.۱۸ درصد کاهش به ۱۷4۶ 
دالر و ۲۰ سنت رسید.دالر در برابر رقبای خود ۰.۲ درصد افزایش یافت و طال را برای خریداران ارزهای دیگر گرانتر کرد.شاخص 
بازدهی خزانه داری ۱۰ ساله ایاالت متحده نزدیک به باالترین سطح بیش از یک ماهه در جلسه قبل بود. تمرکز به سخنرانی پاول 
در کنفرانس ساالنه بانک مرکزی جهانی در جکسون هول، وایومینگ در روز جمعه برای وضوح بیشتر در مورد افزایش نرخ بهره در آینده معطوف شد.بانک مرکزی 
ایاالت متحده برای مهار فشارهای تورمی، نرخ بهره یک شبه خود را در مجموع ۲۲۵ واحد پایه افزایش داده است.بر اساس گزارش رویترز، نرخ بهره باالتر هزینه فرصت 
نگهداری شمش بدون بازده را افزایش می دهد. یک نظرسنجی نشان داد: فعالیت تجاری در منطقه یورو در ماه آگوست برای دومین ماه متوالی کاهش یافت زیرا بحران 
هزینه زندگی مصرف کنندگان را مجبور به کاهش هزینه کرد در حالی که محدودیت های عرضه نیز به تولیدکنندگان آســیب می رســاند.اس پی دی آر گلد تراست، 
بزرگ ترین صندوق سرمایه گذاری تحت پشتوانه طال در جهان اعالم کرد که که دارایی های آن ۰.۳۲ درصد کاهش یافت و و از ۹۸۷.۵۶ تن در روز دوشنبه به ۹۸4.۳۸ 
تن در روز سه شنبه رسید.در بازار سایر فلزات ارزشمند، قیمت هر اونس نقره با ۰.4 درصد کاهش به ۱۹.۰۸ دالر در هر اونس رسید و پالتین در ۸۷۹.۷۲ دالر ثابت 

بود و پاالدیوم ۰.۸ درصد افزایش یافت و به ۱۹۹۵ دالر و ۷۰ سنت رسید.

تحلیلگر بازار می گوید که ممکن است زمستان کریپتو به پایان برسد زیرا سرمایه گذاران روانه بازار می شوند.به گزارش ایسنا و به 
نقل از کوین، ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد بازار ارز خارجی اواندا )Oanda( گفت: این احتمال وجود دارد که زمستان کریپتو تمام شود 
زیرا با وجود اخبار بد اخیر در بازار، برخی از سرمایه گذاران کریپتو شروع به خرید بیت کوین )BTC( بیشتر و سایر ارزهای دیجیتال 
می کنند.فکر می کنم که دارایی بیشتری از سهامداران روانه بازار کریپتو شده است و موقعیت های بیشتری برای بازار ایجاد می کند 
بنابراین این احتمال وجود دارد که زمستان کریپتوها به پایان برسد.وی پس از نابودی بازار در هفته گذشته اظهار کرد که امیدها 

به بهبود فوری قیمت بیت کوین، سقوط بازار در اوایل سال جاری را از بین برد.تحلیلگران شرکت تحقیقاتی کریپتو دلفی دیجیتال در گزارشی نوشتند که اگر بیت کوین 
از الگوی چرخه های قیمتی قبلی پیروی کند ممکن است تا ۱۰ هزار دالر کاهش یابد و در نهایت به سمت باالتر حرکت کند.کریپتو ممکن است تا چند ماه آینده از 
موج های متالطم خارج نشود اما اگر اشتهای ریسک برای بیت کوین همچنان به رشد خود ادامه دهد، می توانیم شاهد باشیم که حرکت واقعا به وجود آمده و کریپتو 
را بسیار باالتر ببریم.اظهارات مویا قبل از سمپوزیوم اقتصادی فدرال رزرو در جکسون هول، وایومینگ مکانی که انتظار می رود جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در روز 
جمعه در مورد تورم سخنرانی کند، بیان می شود.پس از اظهارات پاول، اکثریت وال استریت، به ویژه صندوق های تامینی، پیش بینی آسیب هایی در بازار سهام دارند 
که می تواند اشاره ای به افزایش نرخ بهره بعدی باشد و مویا معتقد است که این مورد به نوبه خود می تواند بر ارزهای دیجیتال تاثیر بگذارد.مجموع ارزش بازار جهانی 

ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱.۰۲ تریلیون دالر برآورد می شود که این رقم نسبت به روز قبل ۰.۵۳ درصد کمتر شده است. 

زمستان بیت کوین تا چه زمانی ادامه دارد؟طالی جهانی از افزایش بیشتر باز ماند!
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گزیده خبر

در سالگرد استقالل اوکراین؛
زلنسکی: فقط پیروزی!

ولودیمیر زلنســکی دیروز )چهارشــنبه( به مناسبت 
ســی و یکمین سالگرد اســتقالل اوکراین، خطاب به 
اوکراینی ها گفت که این کشــور پس از حمله روسیه 
)۲۴ فوریه( از نو متولد شــد و کریمه الحاق شــده به 
روســیه و همچنین مناطق تحت کنترل این کشور را 

بازپس خواهد گرفت.به گزارش ایســنا، به نقــل از خبرگزاری رویترز، هم زمان 
با ششــمین ماه از حمله روسیه به اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری 
اوکراین در حین یک ســخنرانی از پیش ضبط شده گفت: »اوکراین دیگر پایان 
جنگ را صلح نمی بیند بلکه پایان این جنگ را با پیروزی کی یف می بیند.«وی 
افزود: در تاریخ ۲۴ فوریه ســاعت ۴ صبح، یک کشور جدید در دنیا ظاهر شد. 
این یک تولد نبود بلکه از نو متولد شدن بود. کشوری که گریه، فریاد یا وحشت 
نکرد. تسلیم نشد و فراموش نکرد.زلنسکی در مقابل بنای یادبود استقالل اوکراین 
گفت: »چه چیزی در پایان این جنگ نصیب ما می شــود؟ ما عادت داشــتیم 
بگوییم: صلح. اکنون می گوییم: پیروزی.«پس از هشدارها و ادعاهایی درخصوص 
تشدید حمالت روسیه در این روز، خیابان های مرکزی کی یف امروز )چهارشنبه( 

به طرز عجیبی خالی از شهروند بود.

 دستیابی به توافق برای احیای برجام
 هنوز قطعی نیست

یک مقام آمریکایی اعالم کرد که دســتیابی بــه توافق برای احیای برجام هنوز 
قطعی نیســت.به گزارش ایلنا، یک مقام آمریکایی اعالم کرد که دســتیابی به 
توافق برای احیای برجام هنوز قطعی نیســت.این مقام آمریکایی که خواســت 
نامش فاش نشــود، گفت که همچنان اختالف نظرها و شکاف هایی میان نظرات 
واشنگتن و تهران درباره متن پیشــنهادی اروپا برای احیای برجام وجود دارد.

در همیــن حال، مقام های آمریکایی اعالم کردند که انتظار می رود واشــنگتن 
امروز -چهارشنبه- موضع خود درباره پاسخ ایران به متن پیش نویس پیشنهادی 
اتحادیه اروپــا برای احیای برجام را ارائه کند.به گفته این مقام ها که به نام آنها 
اشاره ای نشده است، احتمال می رود پس از پاسخ آمریکا، دور دیگری از مذاکرات 
در وین برای نهایی کردن جزئیات توافق احتمالی برگزار شــود.در این گزارش 
آمده است که ایران و آمریکا به طور قطعی به متن پیشنهادی اتحادیه اروپا برای 
بازگشت متقابل به تعهدات برجامی پاسخ نداده اند ولی در عین حال، نشانه های 
موجود از جمله پیام های رســانه های عمومــی دو طرف حاکی از امکان نزدیک 
بودن توافق است.آسوشیتدپرس همچنین نوشت که به رغم پیشرفت های اخیر٬ 
همچنان موانع متعددی باقی مانده اســت که می تواند مانع دستیابی به توافق 

برای احیای برجام شود.

درگیری نیروهای افغان با طالبان پاکستان
 یک فرمانده طالبان پاکستان کشته شد

نهران- ایرنا- منابع محلی در والیت هلمند افغانستان از درگیری نیروهای طالبان 
و تحریک طالبان )طالبان پاکســتان( خبر دادنــد. به گفته  این منابع، طی این 
درگیری یکی از فرماندهان ارشد تحریک طالبان به همراه سه نیروی دیگر این 
گروه، کشــته شــده اند.به گزارش خبرگزار ایرنا از خبرگزاری صدای افغان)آوا(، 
منابع محلی در والیت هلمند خبــر دادند که در نتیجه درگیری بین نیروهای 
طالبان و تحریک طالبان پاکستان )تی تی پی( ۶ نفر، از جمله یکی از فرماندهان 
تحریک طالبان کشته شد.منابع که خواستند نامشان فاش نشود، می افزایند که 
در این درگیری »مال عبداهلل«   از فرماندهان مشهور تحریک طالبان، با سه نفر 
از همراهانش در ولسوالی »ناوه« والیت هلمند کشته شد.گزارش شده است که 
در این رویداد، دو نفر از نیروهای طالبان نیز کشته شدند.تاکنون مقامات طالبان 
و ســخنگویان تحریک طالبان دراین باره اظهار نظر نکرده اند.حدود دو ماه پیش 
نیز »محمد خراسانی« سخنگوی تحریک طالبان اعالم کرده بود »عمر عبدالولی 
مهمند« مشهور به »عمر خالد خراسانی« از اعضای ارشد این گروه، در افغانستان 
کشــته شــده اســت.به گفته وی، مهمند و دو نفر از همراهانش بر اثر برخورد 

خودروی خود با بمب کنار جاده ای در افغانستان کشته شدند.

در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با عباس
اردوغان: روابط ما با اسرائیل از حمایت مان از 

مساله فلسطین نمی کاهد
رئیس جمهور ترکیه ضمن تاکید بر مخالفت کشــورش با هر گونه تغییر در 
وضعیت قدس و مســجد االقصی گفت، »روابط ما با اسرائیل هرگز از میزان 
حمایت مان از مســاله فلسطین نخواهد کاســت«.به گزارش ایسنا، به نقل از 
خبرگــزاری آناتولــی ترکیه، رجب طیــب اردوغان، رئیــس جمهور ترکیه 
در کنفرانــس مطبوعاتی مشــترک که با محمود عباس، رئیس تشــکیالت 
خودگردان فلســطین پس از دیدارشــان در آنکارا داشت، در راستای تالش 
برای اطمینان بخشی به ملت فلسطین به دنبال عادی سازی روابط با تل آویو و 
تبادل سفرا با آن برای اولین بار طی چند سال گذشته اظهار کرد: گام هایی که 
ما در روابط مان با اسرائیل برمی داریم، به هیچ شکلی از حمایت مان از مساله 
فلسطین هرگز نخواهد کاست و هیچگونه اقدامی با هدف تغییر وضعیت قدس 
و مسجد االقصی را هرگز نمی پذیریم و موضعگیری ثابت خودمان را به طرف 
اسرائیلی اعالم کردیم.اردوغان در ادامه گفت: »برادران فلسطینی ما نیز اظهار 
کردند که این گام ها در حل مســاله فلسطین و بهبود وضعیت فلسطینی ها 
موثر خواهد بود«.رئیس جمهور ترکیه افزود: فلسطین جایگاه استثنایی برای 

کشور و ملت ما دارد.

درخواست بنت از بایدن برای خودداری از 
احیای برجام

نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیســتی در صفحه شخصی خود در توییتر 
از رئیس جمهور آمریکا خواســت تا توافق جدیدی با ایران را جهت احیای 
برجام امضا نکند.به گزارش ایســنا، نفتالی بنت، نخســت وزیر پیشین رژیم 
صهیونیستی روز سه شــنبه در توییتی نوشت: من از رئیس جمهور بایدن و 
دولــت آمریکا می خواهم که در این لحظه آخر از امضا کردن توافق با ایران 
خــودداری کنند. این توافق تقریبا یک چهارم یک تریلیون دالر را به جیب 
دولت ایران می ریزد و به ایران اجازه می دهد تا در عرض تنها دو سال بدون 
تقریبا هیچ محدودیتی، سانتریفیوژها را توسعه، نصب و فعال کنند. در طی 
ســال گذشته ما توانستیم همتایان در کاخ ســفید را قانع کنیم که تن به 
خواسته های ایرانیان ندهند.وی در توییت دیگری نوشت: امیدوارم مسائل به 
همین شکل باقی بمانند. به هر طریق، اسرائیل عضوی از این توافق نیست.  
اســرائیل به هیچ یک از محدودیت هایی که از توافق ناشی می شود متعهد 
نیســت و تمامی ابزار خود را برای جلوگیری از پیشــرفت برنامه هسته ای 

ایران به کار می گیرد.

غنی:
 شرایط من با زلنسکی قابل مقایسه نیست

آخرین رئیس جمهور افغانستان که در سطح بین المللی به رسمیت شناخته 
شــده است، حاضر به پذیرش هیچ گونه سرزنش - در مورد فروپاشی دولت 
خود نیســت.به گزارش ایسنا، به نقل از اینســایدر، اشرف غنی که در سال 
۲۰۱۴ انتخاب شد و هشت سال بعد در تبعید زندگی می کند، در مصاحبه ای 
با سی ان ان گفت: ما باید بر آنچه اکنون در مقابل ما قرار دارد تمرکز کنیم. 
کشور ما در وضعیت وخیمی قرار دارد.غنی در این مصاحبه از توافقنامه صلح 
»فوق العاده ناقص« که دولت ترامپ با طالبان منعقد کرده بود و دولت بایدن 
با بیرون کشــیدن آخرین ســربازان آمریکایی تقریباً یک سال پیش به آن 
احترام گذاشت، انتقاد کرد. این توافق که در فوریه ۲۰۲۰ به دست آمد، یک 
جدول زمانی برای خروج نیروهای خارجی در ازای تعهد اعالم شــده توسط 
طالبان برای تضمین عدم تبدیل افغانستان به پناهگاه سازمان های تروریستی 
بین المللی تعیین کرد. به دنبال آن صدها شبه نظامی طالبان از زندان های 
افغانســتان آزاد شدند.این توافق صرفاً بهانه ای بود برای ایاالت متحده برای 
پایان دادن به یک اشــغال نامحبوب و ۲۰ ســاله، اما غنی در گفتگو با سی 
ان ان گفت که واشــنگتن را به خاطر فروپاشــی ناگهانــی دولتش در اوت 
۲۰۲۱، تنها ۱۶ ماه بعد، مقصر نمی داند.اگرچه طالبان در ســال ۲۰۲۱ به 
موفقیت هایی دســت یافت، غنی به مردم خود اطمینان می داد که دولت او 
سقوط نخواهد کرد - اما با ورود طالبان به کابل، او با هلیکوپتر آنجا را ترک 
کرد. گزارش ها در آن زمان حاکی از آن بود که او همراه با کیســه های پول 
نقد از خزانه داری افغانســتان فرار کرده، ادعاهایی که او رد می کند و ثابت 
نشــده اســت.او اکنون در یک ویال در امارات متحده عربی زندگی می کند. 
او انتقادات مبنی بر اینکه کشــورش را رها کرده است را رد می کند - و به 
مقایسه نامطلوب با اوکراین اهمیتی نمی دهد، جایی که رئیس دولتش اصرار 
دارد که در مواجهه با خطر بماند.غنی تأکید کرد: رئیس جمهور زلنسکی از 

طریق سیا به تفصیل از حمله روسیه مطلع شد. 

گروسی:

 امیدواریم ایران پاسخ سواالت آژانس را بدهد
تهــران – ایرنا – مدیر کل آژانس بیــن المللی انرژی اتمی در 
گفت و گو با یک شبکه تلویزیونی آمریکایی ضمن درخواست 
همکاری ایران ابراز امیدواری کرد که تهران پاســخ پرسش ها 

درمورد ذرات اورانیوم را در اختیار این نهاد قرار دهد.
به گزارش ایرنا، رافائل گروسی در مصاحبه با شبکه پی بی اس 
درمورد احیای برجام و همکاری های ایران و آژانس به سواالت 

مصاحبه گر پاسخ داد.
خبرنگار پی بی اس: آیا ایران به آژانس پاسخ کافی در توضیح 

وجود مواد هسته ای اعالم نشده را داده است؟
رافائل گروسی: هنوز خیر ولی امیدوارم که چنین خواهند کرد.

آنها می دانند که باید چنین کنند. ما بر سر ساز و کار این امر 
توافق کرده ایم. زمانی که آژانس رد مواد هسته ای را در مکانی 
اعالم نشــده که فعالیت هسته ای در آن انجام شده پیدا کند، 

موظفم که این سوال را بپرسم.
ما باید توضیح کافی در مورد فعالیت انجام شده، نوع آن و مواد 

استفاده شده داشته باشیم.
پی بــی اس: آیا معتقدید پیش از آنکه ایــران، اروپا و آمریکا 
توافق سیاسی را امضا کنند، به توضیح کافی در مورد این مواد 

هسته ای نیاز دارید؟
گروســی: این یک سوال سیاسی است که باید از آنها بپرسید 

و نه از من.
آنچــه که ما نیاز داریم، همکاری ایران اســت. ما همچنین به 
ســطوح حداکثری دسترســی و بازرســی نیاز داریم. هر چه 
محدودیت های ما بیشــتر شود، در مورد وضعیت مواد هسته 
ای در ایــران، اعتبار و تضمین کمتــری می توانیم در اختیار 

جامعه جهانی قرار دهیم.
پی بی اس: ایران درخواست می کند که تحقیقات )هسته ای( 
پیش از موافقت آن با بازگشت به توافق هسته ای خاتمه یابد. 
آیا آمریکا یا اروپا شــما را برای خاتمه تحقیقات تحت فشــار 

قرار داده اند؟

گروســی: آمریکا من را تحت هیچ فشــاری قرار نداده است. 
ممکن اســت از جانب برخی از طرف ها فشارهای تلویحی یا 
آشکار وارد شده باشد. )اعمال( فشار در این موضوع های هسته 

ای همیشه وجود داشته است.
پی بی اس: ایران بر اساس برجام ملزم است تا اجازه دهد بیش 

از ۲۴ دوربین از تولید ســانتریفیوژ، معادن اورانیوم، تاسیسات 
ذخیره سازی و دیگر بخش ها تصویربرداری کنند. ایران در ماه 
ژوئن این دوربین ها را برچید و شما همان زمان گفتید که تنها 
سه یا چهار هفته فرصت برای برقراری »تداوم معلومات« وجود 
دارد. آیا توانایی اطالع از آنکه ایران ســانتریفیوژ بیشتری می 

سازد را از دست داده اید؟
گروســی: این ۲۷ دوربین قطع شده در حال تصویربرداری از 
بخش های مهمی از تاسیسات تولید سانتریفیوژ و موارد دیگر 
بودند. ما تداوم معلومات را از دســت داده ایم. زمانی که توافق 
هسته ای احیا شد و توانستیم دوربین ها را وصل کنیم، باید با 
همکاران ایرانی ببینیم که چگونه می توان خأل اطالعاتی ایجاد 

شده از زمان قطع تصویربرداری تا وصل آن را پر کرد.
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنین )۱ شهریور( 
در مصاحبه با شــبکه خبری ســی ان ان مدعی شده بود: به 
ما پاســخ ها و دسترســی به افراد و اماکن را بدهید تا بتوانیم 
چیزهای زیادی را که شفاف ســازی درباره آنها ضروری است، 
شفاف ســازی کنیم.وی افزود: ما گزارشی برای توضیح درباره 
آنچه اتفاق افتاده ارائه خواهیم کرد و سپس، این مساله پایان 

خواهد یافت.
گروسی در پاسخ به این پرسش مجری سی ان ان که آیا آژانس 
بین المللی انرژی اتمی بدون دریافت پاسخ، به تحقیقات پایان 

می دهد؟ گفت: قطعا نه.
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه داد: ایران تاکنون 
جواب های فنی در مورد منشــا بسیاری از آثار اورانیوم را ارائه 

نداده است.

آلمــان محموله  اگرچــه صدراعظم 
دیگــری از تســلیحات و مهمات به 
ارزش بیــش از ۵۰۰ میلیــون یورو 
)۴۹۹ میلیــون دالر( بــه اوکراین را 
نهایی کرد. اما اشپیگل نوشت: با این 
کمک ها انبار تســلیحاتی کشور رو به 
پایان اســت.به گزارش ایسنا، به نقل 
آلمان  بلومبرگ، دولت  از خبرگزاری 
به عنوان بخشــی از بسته کمکی تازه 
اعالم شــده، مهمات، تجهیزات ضد 
پهپــاد و خودروهای زرهــی بازیابی 
بیشتر طی هفته های آتی به اوکراین 
ارســال خواهد کرد.اوالف شــولتس، 
صدراعظم آلمان که از تورنتو به صورت 
مجازی در کنفرانســی در کی یف به 
همــراه دیگر رهبــران جهان حضور 
داشت، گفت: ما به تامین تسلیحاتی 
ادامــه خواهیم داد. ما بســته کمک 
تســلیحاتی جدید در نظر گرفته ایم 
که شامل سیســتم های دفاع هوایی 
موشــک اندازها، حجم  مدرن،  بسیار 
زیادی مهمــات، تجهیزات ضد پهپاد 

و خودروهای بازیابی زرهی می شــود.
آلمان تاکنون تسلیحات و تجهیزاتی 
به ارزش بیــش از ۷۰۰ میلیون یورو 
برای اوکراین فراهم کرده بود و اکنون 
یک بسته کمک نظامی ۵۰۰ میلیون 
یورویی دیگر نیز برای این کشــور در 
نظر گرفته است.  شولتس و دولتش از 
سوی متحدان ناتو به خاطر ُکند بودن 
در ارسال کمک های نظامی به اوکراین 
به شدت تحت فشــار قرار گرفته اند.

وزارت دفــاع آلمان نیــز اعالم کرد، 
برلیــن تانک های »لئوپــارد ۲« را به 
اسلوواکی ارسال می کند تا در عوض 

این کشــور خودروهای جنگی دوران 
جماهیر شــوروی سابق را به اوکراین 
ارسال کند.این قرارداد یکی از چندین 
»حلقه ســوآپ ها« اســت که دولت 
آلمان از بهار ســال جاری میالدی به 
دنبال آغاز جنــگ اوکراین، آنها را با 
دولت های شرق اروپا امضا کرده است. 
مقامات آلمان و اســلوواکی ۲۳ اوت 
سال جاری میالدی قراردادی را امضا 
کردند که با ارســال ۱۵ تانک لئوپارد 
۲ به براتیســالوا موافقت می کرد.این 
تانک ها که متعلــق به صنایع دفاعی 
آلمان اســت، زرادخانه اسلواکی را با 

تجهیزات غربی دوبــاره پر می کنند. 
بــه گفته یاروســالو نــاد، وزیر دفاع 
اسلوواکی، این کشــور ۳۰ خودروی 
جنگی پیاده نظام بی وی پی-۱ را به 
اوکراین اهدا خواهد کرد.مقامات آلمان 
اعــالم کردند، ایــن محموله تانک ها 
شــامل مهمات و تجهیزات یدکی و 
آموزشی نیز است. نخستین محموله 
تانک های لئوپارد ۲ قرار است اواخر 
ســال جاری میالدی وارد اسلوواکی 
شــود.این در حالی اســت که وزارت 
دفاع آلمان اعالم کرده که اگر برلین 
تسلیحات بیشتری به اوکراین ارسال 
کند، انبارهای خودش خالی می شوند.

بــه رغم اینکه ارتش بــه آخرین حد 
قابل قبول خود در ارســال تجهیزات 
و تسلیحات رسیده است، اما شولتس 
بــرای ادامــه دادن به روند ارســال 
تســلیحات به کی یف به شدت تحت 
فشار اســت و به تازگی خبر از ارسال 
بسته کمک نظامی دیگری به اوکراین 
المبرشــت،  است.کریســتین  داده 
ســخنگوی وزارت دفــاع آلمــان به 
روزنامه اشــپیگل گفت: وقتی چوب 
حراج بــه انبارهای ارتش می زنیم، به 
آخرین حد قابل قبول خود در ارسال 

تسلیحات هم می رسیم.  

اشپیگل: 
انبار مهمات آلمان رو به خالی شدن است

رسانه های عبری از سفر وزیر جنگ رژیم صهیونیستی 
به آمریکا برای گفت وگو درباره مذاکرات هسته ای و روند 
اثرگذاری بر آن خبر دادند.به گزارش فارس، رسانه های 
عبری گزارش دادند که »بنی گانتز« وزیر جنگ رژیم 
صهیونیستی روز پنج شنبه )امروز( طی سفر امنیتی-

سیاسی دو روزه به ایاالت متحده آمریکا خواهد رفت تا 
روند توافق هســته ای بین واشنگتن و تهران را بررسی 
کند. گانتز قرار اســت از مقر فرماندهی مرکزی ایاالت 
متحده )ســنتکام( در ایالت فلوریــدا بازدید و در آنجا 
با »مایکل کورال« فرمانده ســتاد مرکزی آمریکا دیدار 
کند.بعد از این دیدار، گانتز با »جیک سالیوان« مشاور 
امنیت ملی ایاالت متحده در واشــنگتن دیدار خواهد 
کرد. به گفته این روزنامه صهیونیستی، گانتز در پایان 
سفر خود به آمریکا در یک سفر رسمی به ژاپن خواهد 
رفت.این روزنامه در گزارشش افزود: »اگرچه سفر گانتز 

به ایاالت متحده از قبل برنامه ریزی شده بود، اما برنامه 
دیدار او با ســالیوان بعد از آن به برنامه اضافه شد که 
تل آویو گزارش هایی مبنی بر نزدیک شدن واشنگتن و 

تهران ]در پرونده مذاکرات هسته ای[ دریافت کرد«.
آحارانوت نوشت: گانتز در دیدارهای خود در واشنگتن، 

وضعیت بعد از بازگشــت آمریکا به )توافق هسته ای با 
ایران( و سرمایه های کالنی که در اختیار ایرانی ها قرار 
خواهد گرفت و همچنین موضوع نیروهای نظامی ایران 
را مورد بحث قرار خواهد داد.این رســانه صهیونیستی 
هم راســتا با ســایر گزارش های عبری مبنی بر تالش 
تل آویو بــرای اثرگذاری بر روند مذاکرات هســته ای، 
اعالم کرد: »با این وجود، اســرائیل باید وضعیت خود 
را در منطقه ســازماندهی کند و انتظار می رود که در 
این بین، نبردهایی اطالعاتــی رخ دهد«.پیش از این، 
گانتز در مصاحبه با »رادیو اسرائیل« ادعا کرده بود که 
» توافق با ایران امکان توسعه توانمندی های هسته ای 
این کشــور را فراهم می کند، اما ما در ]اســرائیل[ در 
مقابل هر سناریویی آمادگی عملیات دفاعی وجود دارد. 
توافقی که با ایران روی آن کار می شــود، بد اســت و 

اسرائیل موظف است از خود محافظت کند«.

گانتز به واشنگتن می رود

تهران-ایرنا- »صالح محمد العراقی« چهره نزدیک به مقتدی صدر در صفحه توئیتر خود نوشت: اگر ملت تصمیم به ادامه اعتراضات 
داشــته باشند، ما »گام غافلگیرکننده دیگری خواهیم برداشت«.به گزارش ایرنا، صالح العراقی که در بین طرفداران جریان صدر 
عراق به »وزیر صدری« معروف است، امروز )چهارشنبه( در صفحه توئیتر خود نوشت: اگر »ملت )عراق( تصمیم به ادامه انقالب و 
نابودی فساد گرفته باشند، ما گام غافلیگیرکننده دیگری خواهیم برداشت«.وی با اشاره به تعلیق دیروز فعالیت دادگاه های عراق 
به درخواست شورای عالی قضایی این کشور که به دنبال تحصن طرفداران صدر در مقابل ساختمان این شورا صورت گرفت، گفت: تعلیق کار، قانونی نبود لذا دستگاه 
قضایی سعی دارد به روشی غیرقانونی شبهات مطرح شده را از خود دور کند.العراقی بازتاب دهنده مواضع مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق در ادامه رشته توئیت 
خود مدعی شد که اکنون بیست سال است که فساد بر نهاد قضایی کشور سایه افکنده است و اکثریت در این باره اتفاق نظر دارند.وی همچنین ادعا کرد که دستگاه 
قضایی عراق برای جلوگیری از تحصن دیگر تالش می کند تا برخی پرونده های فساد را رو کند.چهره نزدیک به مقتدی صدر همچنین گفت که چارچوب هماهنگی 
دستگاه قضایی عراق را تنها حامی می داند و ادامه تحصن به این معناست که آنها نتوانستند دولت تشکیل دهند.در پی تجمع )سه شنبه( شماری از هواداران جریان 
صدر در مقابل شورای عالی قضایی عراق، این شورا با صدور بیانیه ای از تعلیق فعالیت خود و دادگاه ها و دادگاه فدرال این کشور خبر داده و دولت الکاظمی و جریان 

صدر را مسئول این وضعیت دانست.

دبیرکل ناتو تایید کرد که به کی یف را پرداخت خواهد کرد، وی در عین حال بر لزوم ادامه این کمک ها با اذعان به این که »کار آسانی 
نیســت« تاکید کرد.به گزارش ایسنا، ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو به شبکه آلمانی ZDF گفت: »ما شاهد حمایت بی سابقه متحدان 
اروپایی ناتو، آلمان، کانادا، آمریکا و بســیاری از کشــورهای دیگر در سراسر جهان از اوکراین هستیم«.وی افزود: من در نشست »پلتفرم 
کریمه« حاضر شدم و پیام همه رهبران حاضر روشن بود: »ما با اوکراین اعالم همبستگی می کنیم و تا زمانی که الزم باشد از آن حمایت 

خواهیم کرد.« در جریان  دومین اجالس »پلتفرم کریمه« که به صورت بر خط برگزار شد، استولتنبرگ گفت: ما متعهد به همکاری بلند مدت با اوکراین هستیم. ما به اوکراین 
کمک خواهیم کرد تا از استانداردهای شوروی به استانداردهای ناتو حرکت کند، اصالحاتی را در بخش های دفاعی و امنیتی انجام دهد و در مسیر بهبودی کشور کمک کند.
دبیرکل ناتو با اشاره به اینکه حمایت نظامی از کی یف »کار آسانی نیست«، گفت: نمی گویم این مساله کار آسانی است، بلکه نیازمند تالش سخت است. من با دیگر رهبران 
ناتو در اروپا و آمریکای شمالی برای دریافت حمایت و پشتیبانی مستمر آن ها همکاری می کنم.وی به کمک آلمان در این زمینه اشاره و ابراز امیدواری کرد که »دولت آلمان 
کمک بیشتری کند«.استولتنبرگ همچنین هشدار داد که زمستان آتی سخت خواهد بود و وعده ناتو برای ارائه حمایت بلند مدت به کی یف باید انجام شود.وی گفت: ما باید 
از اوکراین حمایت بلند مدت کنیم تا اوکراین بتواند به عنوان یک کشور مستقل حفظ شود. ما برای سه دهه از استقالل اوکراین حمایت کردیم، اکنون از آن حمایت می کنیم 

و تا جایی که الزم باشد باز هم حمایت خواهیم کرد.وی گفت: ما هزینه حمایت خود از اوکراین را به دلیل تحریم ها پرداخت خواهیم کرد.

جریان صدر: 

گام غافلگیرکننده دیگری خواهیم برداشت
استولتنبرگ:

 غرب بهای کمک های خود به اوکراین را می دهد
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دانشمندان در کشــفی عجیب ردپای ۱۱۳ میلیون ساله یک دایناسور 
را در بســتر خشک شــده یک رودخانه پس از وقوع خشکسالی شدید 
و پایین آمدن ســطح آب در تگزاس آمریکا، مشاهده کردند.به گزارش 
ایســنا و به نقل از دیلی میل، پس از خشک شدن شدید رودخانه ای در 
تگزاس آمریکا، ردپای یک دایناسور با قدمتی معادل ۱۱۳ میلیون سال 
کشف شد.به گفته دانشمندان، ِگل موجود در این خط ساحلی به دلیل 
رسوبات کربنات کلســیم حاصل از پوست سخت پوستان، قوام ایده آلی 
را برای حفظ این ردپاها ایجاد کرده اســت.این ردپاها که عمدتاً گمان 
 )Acrocanthosaurus(»می رود متعلق به گونه دایناسور »آکروکانتوســور
با وزن هفت تن و ارتفاع ۴.۵ متر اســت، توســط کارشناسان در پارک 
ایالتی »دره دایناســور« در تگزاس پیدا شد.مقامات می گویند که گونه 
»ســاروپازیدین«)Sauroposeidon( که حدود ۱۸ متر قد و حدود ۴۴ تن 
وزن داشته است نیز احتماالً صاحب برخی از این ردپاها است.تصاویری که 
توسط مسئوالن این پارک در رسانه های اجتماعی منتشر شده است، این 
ردپاهای تازه کشف شده را نشان می دهد که به صورت شیارهای عمیقی 
در بستر گل آلود رودخانه ظاهر شده اند.در شرایط آب و هوایی معمولی، 
ردپای دایناسورها به طور معمول، زیر آب و پر از رسوبی است که آنها را 
مدفون کرده است و به سختی دیده می شوند.»استفانی سالیناس گارسیا« 
سخنگوی پارک »دره دایناسورها« به سی ان ان گفت: بیشتر ردپایی که 
اخیراً در بخش های مختلف رودخانه در پارک شناسایی و کشف شده اند 
متعلق به گونه آکروکانتوسور اســت. این گونه، دایناسوری بوده که در 

بزرگسالی حدود ۴.۵ متر قد و نزدیک به هفت تن وزن داشته است.

محققان دانشگاه »لوند« سوئد در مطالعه اخیرشان اظهار کرده اند روشی 
را با تجزیه و تحلیل دی ان ای با کمک هوش مصنوعی توسعه داده اند 
که می تواند با دقت قدمت بقایای انسان ۱۰ هزار ساله را تعیین کند.به 
گزارش ایســنا و به نقل از آی او، هنگام ترسیم نحوه مهاجرت مردم در 
طول تاریخ جهان، تاریخ گذاری و تعیین قدمت دقیق انسان های باستانی 
بسیار مهم اســت. روش اســتاندارد تاریخ گذاری از دهه ۱۹۵۰، روش 
»تاریخ گذاری رادیوکربن«)radiocarbon dating( بوده است.تاریخ گذاری 
رادیوکربن یکی از روش های تاریخ گذاری رادیومتریک می باشد که جهت 
تخمیــن تاریخ مرگ موجوداتی که کربن مصرف می کنند کاربرد دارد. 
در ایــن روش ایزوتوپ کربن-۱۴ که یکــی از ایزوتوپ های رادیواکتیو 
کربن با نیمه عمر حدود ۵۷۳۰ سال می باشد مورد بررسی قرار می گیرد.

این روش که مبتنی بر نســبت بین دو ایزوتوپ کربن متفاوت اســت، 
باســتان شناسی را متحول کرده اســت. با این حال، دقت این فناوری 
همیشــه کامال قابل اعتماد نیست و نقشه برداری از افراد باستانی، نحوه 
 )Eran Elhaik(»حرکت و ارتباط آنها را پیچیده می کنــد.»اران الهایک
محقق زیست شناسی سلولی مولکولی در دانشگاه لوند در این باره گفت: 
تاریخ گذاری نامعتبر یک مشکل بزرگ است که نتایج مبهم و متناقضی 
را به دنبال دارد. روش ما از هوش مصنوعی برای تاریخ گذاری ژنوم ها از 
طریق دی ان ای با دقت بســیار باال استفاده می کند.این روش ساختار 
جمعیت زمانی)TPS( نامیده می شود و می توان از آن برای تاریخ گذاری 
ژنوم هایی با قدمت ۱۰ هزار سال استفاده کرد. در این مطالعه، محققان 
بقایای انسانی پنج هزار فرد از اواخر دوره میان سنگی)۸۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ 

قبل از میالد( تا دوران مدرن را تجزیه و تحلیل کردند.

نمایان شدن یک ردپای 113 
میلیون ساله در پی خشکسالی!

تعیین دقیق قدمت بقایای انسان 
10 هزار ساله با هوش مصنوعی

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

بحران جهانی خشکسالی، صدور هشدار خشکسالی و کم آبی در چین

لینکلن زفیر، سدان زیبا و جذابی که در آمریکا عرضه نمی شود
لینکلن به تازگی صد سال فعالیت تحت مالکیت فورد را جشن گرفته است و با توجه به کانسپت Model L۱۰۰ که به تازگی معرفی کرده 
اســت، آیندهٔ این برند لوکس آمریکایی هیجان انگیز به نظر می رسد. لینکلن هم اکنون در ایاالت متحده صرفاً خودروهای شاسی بلند را 
عرضه می کند اما این برند در بازار چین هم حضور پررنگی دارد و حاال یک سدان جدید شیک را راهی این بازار کرده است. این خودرو 
زفیر نام دارد و در این ویدئو می توانید همه چیز را در مورد آن بفهمید.ازآنجایی که تقاضا برای سدان ها در آمریکا همچنان رو به کاهش 
اســت، لینکلن پس از خاتمهٔ تولید کانتیننتال در اواخر سال ۲۰۲۰، در بازار خانگی خود به طور کامل این خودروهای سنتی را از سبد 
محصوالتش کنار گذاشت اما سدان ها در چین هنوز هم محبوبیت زیادی دارند و به همین دلیل، برند لوکس فورد سدان جدید زفیر را 
به عنوان جایگزین MKZ برای بازار این کشور پرجمعیت تدارک دیده است. زفیر روی همان پلت فرم فورد ایووس و نسل جدید موندئو 
برای چین ساخته شده است اما از طراحی زیباتر و تجهیزات لوکس بیشتری بهره می برد.این سدان جدید توسط دو تیم مختلف، یکی 
در چین و دیگری در آمریکا طراحی شده است. هرچند شاید بتوان امیدی اندکی داشت که زفیر روزی در ایاالت متحده هم عرضه شود 

اما این خودرو در حال حاضر فقط مخصوص بازار چین است. 

توضیح باشگاه بایرن درباره جذب رونالدو
باشگاه بایرن مونیخ بار دیگر به احتمال جذب کریستیانو رونالدو واکنش نشان داد. مدیر ورزشی بایرن اعالم کرد که احتمال جذب 
این بازیکن پرتغالی وجود ندارد.به گزارش ایسنا و به نقل از بیلد، به نظر می رسد که کریستیانو رونالدو هم چنان اصرار به جدایی 
از منچستریونایتد دارد. گمانه زنی های زیادی درباره مقصد بعدی رونالدو وجود دارد. او یک سال دیگر با شیاطین سرخ قرارداد 
دارد اما عدم حضور تیم در لیگ قهرمانان اروپا باعث شده تا او به جدایی فکر کند.اریک تن هاخ سرمربی هلندی یونایتد تالش 
زیادی کرد تا رونالدو را متقاعد به ماندن کند اما ظاهرا اصرار این بازیکن باعث شد تا باشگاه یونایتد هم کوتاه بیاید با این حال 
هنوز مقصد بعدی این بازیکن مشخص نشده است.از بایرن مونیخ به عنوان یکی از مشتریان رونالدو سخن به میان می آید اما این 
باشگاه آلمانی بار دیگر اعالم کرد که امکان این انتقال وجود ندارد و اصال آنها به جذب چنین بازیکنی فکر نمی کنند.حسن صالح 
حمیدزیچ، مدیر ورزشی باشگاه بایرن در گفت و گویی که با روزنامه بیلد داشت، گفت: جذب کریستیانو رونالدو هم از نظر فنی و 
هم از نظر مالی سخت است. شما به خط حمله بایرن حتی بعد از جدایی روبرت لواندوفسکی نگاه کنید. ما در ۴ پست هجومی 

۸ بازیکن داریم و به همین خاطر نیازی به جذب مهاجم جدید نیست.

رگ هب دست آوریم دامن دوست
همه او را شویم و خود همه اوست

آنکه او را رد آب می جویی
همچو آیینه با تو رو رد روست

تو تویی خود از میان ربگیر
زک تویی تو رشته تو ربتوست

رگ شود کوزه کوزه رگهن شگفت
هک بسی کاهس سوده گشت و سبوست

همه از یک ردخت هست این چوب
هک گهی صولجان و گاهی گوست

اه، هک اسم اشارتست از اصل
الفتش را چو واو رکدی هوست

انقالب رضورتست این جا
ات تو آن مغز رب کشی از پوست

پیشنهاد

چهره روز

غروب پروانه
رمان غروب پروانه اثر دیگری از بختیار علی، نویســنده 
ُکرد است که پرکارترین و پرتیراژترین نویسنده کرد لقب 
گرفته است. او در سلیمانیه به دنیا آمد و بیش از پانزده 
سال به خاطر سانسور شدید، هیچ کدام از نوشته هایش 
چاپ نشدند. در سال ۱۹۹۵ کردستان را ترک کرد و بعد 
از یک ســال زندگی در سوریه، به آلمان رفت. این رمان 
هم مانند دو رمان دیگر بختیــار علی یعنی آخرین انار 
دنیا و جمشــیدخان عمویم، به سبک رئالیسم جادویی 
نوشته شــده است. سبکی که به نویســنده اجازه داده 
است دنیاهای مختلفی خلق کند.راوی این رمان خندان 
کوچولو خواهر کوچکتر پروانه اســت. او در آغاز کتاب از 
یک غروب سرد و برفی در میان کوهستان های سرکش 
سخن می گوید. غروب تلخی که بعد از آن همه چیز تغییر کرد. غروبی که خندان کوچولو به آن غروب 
پروانه می گوید. اما داســتان این غروب که در آخر کتاب بیان می شــود به چند فصل قبل برمی گردد. 
راوی داســتان را از عید قربان آغاز می کند. عیدی که در آن تعداد قربانی ها به حدی زیاد بود که شــهر 
بوی خون می داد و چاله چوله های کوچه ها پر از خون بود.آن غروب گفتم که ســیالب خون شــهر را با 
خود می برد، گفتم: »گاوی روی زمین باقی نگذاشــتند، همه را قربانی کردند. دیگر در و دیوارهای این 
شهر از خون پاک نمی شود.« اما پروانه گفت: »همه چیز موقت است، هرچیزی فقط برای لحظه ای عمر 
دارد، از عمرش که گذشت فراموش می شود. هیچ چیز نیست که عاقبت به تلی از غبار بدل نشود. پایان 
چیزها غباری بیش نیست.« )رمان غروب پروانه – صفحه ۹(خندان کوچولو و پروانه مسئول این بودند 
که گوشت قربانی را تقسیم کنند و یکی از خانه هایی که به آن مراجعه کردند خانه فریدون ملک بود. 

جوانی باریک اندام که عاشق پروانه شده بود....

کیومرث صابرِی فومنی
کیومرث صابــرِی فومنی )۷ شــهریور ۱۳۲۰ – ۱۱ 
اردیبهشت ۱۳۸۳( نامَور به ُگل آقا، پایه گذارِ مؤسسهٔ 

ُگل آقا، نویسنده، طنزنویس و معلم ایرانی بود.
او بــا کار خــود، میزان تحمل مســئوالن حکومتی 
ایــراِن پس از انقالب را تا حّدی بــاال برد، به گونه ای 
کــه اگر طنِز او فقط گزنده بود تا این اندازه تأثیرگذار 
نمی بود. وی در صومعه ســرا که در آن زمان یکی از 
روستاهای بخش کســما و از توابع شهرستان فومن 
به شمار می رفت در شمال ایران به دنیا آمد. تولد وی 
هم زمان با هجوم نیروهای اتحاد جماهیر شوروی به 
ایــران در خالل جنگ جهانــی دوم بود. پدرش اهل 
رشــت و کارمند وزارت دارایی بود در سال ۱۳۲۱ از 
ادارهٔ دارایی صومعه سرا به اداره دارایِی فومن منتقل شد و چند ماه بعد در همان شهر درگذشت. 
او از دانشــگاه تهران فوق لیسانس ادبیات تطبیقی داشــت و به معلمی زبان و ادبیات فارسی در 
دبیرستان های تهران از جمله دبیرستان صفوی و دبیرستان دکتر هشترودی مشغول بود.هم زمان 
در مجله توفیق فعالیت می کرد و معاونت ســردبیری این مجله را بر عهده داشــت که با توقیف 
شــدن توفیق فعالیت وی نیز در آن نشریه به پایان رســید. پس از گذشت شش سال از نوشتن 
یادداشت های دو کلمه حرف حساب، صابری تصمیم گرفت که اولین هفته نامهٔ طنز پس از انقالب 
را منتشر ســازد. وی با هدف تیراژ صد هزار نسخه، در ۱ آبان سال ۱۳۶۹ اولین نسخهٔ هفته نامهٔ 
گل آقا را به قیمت ۱۵ تومان منتشر کرد که با نایاب شدن نسخه های اولیه مجبور به تجدید چاپ 
شــد. کیومرث صابری فومنی پس از دوره ای از تحمل بیماری سرطان خون، ۱۱ اردیبهشت سال 

۱۳۸۳ در بیمارستان مهر تهران درگذشت.

فرهنگ

حسین محمدزاده صدیق، شــاعر، نویسنده و مترجم در 
۷۷ ســالگی درگذشت.الدار محمدزاده صدیق، فرزند این 
شاعر، مترجم و مصحح و مدیر مسئول نشریه قلم صدیق  
با تایید این خبر به ایســنا گفت: پدرم بامداد چهارشنبه، 
دوم شهریور ماه بعد از مدتی تحمل بیماری به علت سکته 
قلبی در بیمارستان فیروزگر تهران درگذشت.به گفته او 
پیکر محمدزاده صدیق امروز به تبریز منتقل شده و مراسم 
تشییع و خاکسپاری او از ساعت ۱۲ فردا)پنجشنبه، سوم 
شــهریور ماه( در قطعه نام آوران آرامستان وادی رحمت 
تبریز برگزار خواهد شد.  فرزند صدیق درباره پدرش گفت: 
پدرم نویسنده، ادیب، استاد دانشگاه و چهره ماندگار کشور، 
مترجم رسمی دادگســتری بود. او ۳۰۰ عنوان کتاب در 
کارنامه خود دارد از جمله تصحیح آثار شاعر بزرگ محمد فضولی، مال علی پناه واقف، عمادالدین نسیمی 
و مصحح آثار امیر علی شــیر نوایی شــاعر ایرانی_ازبکستانی بود و به همین دلیل مدال دوستی از رئیس 
جمهور ازبکستان دریافت کرده بود.حسین محمدزاده صدیق)تخلّص دۆزگۆن(، زاده ۱۳۲۴ در تبریز فعال 
سیاسی، نویسنده و مترجم ایرانی بود.از کارهای او می توان به نشر ترجمه دیوان لغات الترک اثر محمود 
کاشغری، خالصه عباسی )خالصه شده ای از سنگالخ اثر میرزا مهدی استرآبادی(، مجموعه آثار مال محمد 
فضولی، مجموعه دیوان های شــاعران کالســیک آذربایجان و قارا مجموعه )که محمدزاده صدیق آن را 
منتسب به شیخ صفی الدین اردبیلی می داند( اشاره نمود. صدیق، دیوان سید روح اهلل خمینی را به صورت 
منظوم به زبان ترکی ترجمه کرده است. همچنین وصیت نامه سید روح اهلل خمینی را تحت عنوان »سون 
سؤز« و نامه به گورباچف، منشور روحانیت و سخنان کوتاه خمینی )قیساسؤزلر( را نیز ترجمه و چاپ نموده 
و این آثار در هفته نامۀ سهند و نیز از سوی دفتر تنظیم و نشر آثار امام به صورت مستقل چاپ شده است.

حسین محّمدزاده صدیق درگذشت
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