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تهران- ایرنا- فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران برگزاری رزمایش مشترک پهپادی ارتش در گستره کشور را مایه دلگرمی و خشنودی ملت و دوستان 
کشورمان و عصبانیت دشمنان برشمرد و گفت: دشمنان باید در مقابل منطق حق سر تسلیم فرود آورند وگرنه ناگزیرند این پیشرفت ها را با چشم ببینند و 
بر عصبانیتشان افزوده شود.به گزارش خبرنگار حوزه دفاعی و امنیتی، امیر سرلشکر »سید عبدالرحیم موسوی« روز پنجشنبه در حاشیه رزمایش مشترک 
پهپادی 1401 ارتش جمهوری اســالمی ایران گفت: این اولین رزمایش پهپادی اســت که با این وسعت و گستردگی در کشور، به صورت مشترک توسط 

نیروهای چهارگانه ارتش برگزار می شود. این رزمایش مشترک در استان های غربی، جنوب غربی....

www.sobh-eqtesad.ir

سرلشکر موسوی:

رزمایش پهپادی ارتش مایه دلگرمی دوستان و عصبانیت دشمنان است

info@sobh-eqtesad.ir

بررسی موارد اخیر شیوع بیماری و عوارض آن؛
 آبله میمونی برای چه  افرادی 

خطرناک تر است؟
بــا افزایش موارد ابتــال به آبله میمونــی در خــارج از آفریقا، مقامات 
بهداشت عمومی کشورها از ردیابی بیماران آلوده به این ویروس، ایزوله 
و واکسیناســیون هدفمند برای مهار هرچه بیشتر این بیماری استفاده 
می کنند.به گزارش ایسنا به نقل از سازمان جهانی بهداشت، اکنون این 
پرسش مطرح است که آیا باید از افزایش شیوع بیماری آبله میمونی در 
کشورهای مختلف احســاس نگرانی بیشتری داشته باشیم و اینکه این 
بیماری تا چه حد می تواند جدی باشد و جان افراد به خطر بیاندازد؟اگر 
بخواهیم به طور واضح به این پرســش پاسخ بدهیم باید بگوییم که آبله 
میمونی، کووید دیگری نیســت و برای مهار شــیوع آبله میمونی هنوز 
هم به قرنطینه نیازی نیســت.با این حال، این یک شیوع غیرمعمول و 
بی ســابقه از بیماری آبله میمونی است. متخصصان این بیماری، کامال 
غافلگیر شــده اند و زمانیکه یک ویروس رفتار معمول خود را تغییر می 
دهد نگران کننده می شود.به گزارش مرکز اطالع رسانی سازمان جهانی 
بهداشــت، در بیشــتر موارد، عالئم بیماری آبله میمونی در عرض چند 
هفته خود به خود از بین می روند با این حال این بیماری در برخی افراد 
می تواند منجر به عوارض پزشــکی و حتی مرگ شود.نوزادان، کودکان 
و افرادی که دارای نقص سیستم ایمنی هستند ممکن است در معرض 
خطر ابتال به نوع شدید بیماری و حتی مرگ ناشی از آبله میمونی باشند.

همچنین از عوارض آبله میمونی می توان به بروز عفونت های پوســتی 
ثانویه، ذات الریه، گیجی و مشکالت چشمی اشاره کرد.آمارهای پیشین 
از کشورهای درگیر با این بیماری نشان می دهد که در گذشته بین یک 
تا 10 درصد افراد مبتال به آبله میمونی جان خود را از دســت داده اند.

در عین حال توجه به این نکته نیز ضروری است که میزان مرگ و میر 
در مناطق مختلف ممکن اســت به دلیل تعدادی از عوامل مانند میزان 
دسترسی به مراقبت های بهداشتی متفاوت باشد.زیستگاه طبیعی این 
ویروس، حیوانات وحشــی هستند که در واقع تصور می شود جوندگان 
باشند تا میمون ها. فردی در جنگل های استوایی غرب و مرکز آفریقا با 
یک موجود آلوده تماس پیدا می کند و باعث می شــود ویروس در بین 
گونه ها جهش یابد. بثورات پوســتی ظاهر می شود، سپس تاول می زند 
و پوسته پوسته می شود.اما در حال حاضر این ویروس خارج از زیستگاه 
معمول خود قرار دارد و در تالش برای گســترش یافتن است. در چند 
ماه اخیر برای اولین بار این ویروس در افرادی یافت می شــود که هیچ 
ارتباط واضحی با غرب و مرکز آفریقا ندارند.پروفسور »سر پیتر هوربی«، 
مدیر مؤسســه علوم همه گیری دانشگاه آکسفورد در این باره گفت: در 
موقعیت بســیار جدیدی قرار داریم که تعجب آور و نگران کننده است. 
این، کووید دوم نیســت اما باید به درستی اقدام کنیم تا از نفوذ بیشتر 
ویروس جلوگیری نماییم؛ این چیزی اســت که واقعا می خواهیم از آن 

اجتناب کنیم.

آبله میمونی چه عالئمی دارد و چگونه سرایت می کند؟
آبله میمونی مشابه به آبله مرغان است اما شدت و سرایت پذیری آن کمتر 
اســت. تب، ســردرد، ورم، درد عضالنی، احساس خستگی، بروز بثورات 
پوســتی به ویژه روی صورت، دســتها و پاها از جمله عالئم آن است.به 
گزارش شبکه خبری بی بی سی، این بیماری از طریق تماس نزدیک با 
حیوان یا فرد آلوده و لمس اشــیاء مورد استفاده  بیمار منتقل می شود. 
همچنین واکسن آبله مرغان و مصرف داروهای ضد ویروسی می تواند به 

تسکین عالئم بیماری آبله میمونی نیز کمک کند.

بررسی موارد اخیر شیوع آبله  میمونی
با افزایش شــیوع بیماری آبله میمونی در برخی از کشورها، کارشناسان 
و متخصصان حوزه پزشــکی در حال جمع آوری شواهد بیشتری درباره 
چگونگــی ابتالی افــراد به این بیماری و عالئم معمــول آن به ویژه در 
مورد اخیر شیوع آن در کشورهای خارج از قاره آفریقا هستند.با گذشت 
چندین ماه از شــیوع جهانی آبله میمونی واضح اســت که این بیماری 
عمدتا مردانی را که با مردان دیگر رابطه جنســی داشــته اند، مبتال می 
کند.به گزارش ایسنا، آبله میمونی ده ها سال است که در چندین کشور 
آفریقایی وجود داشــته است با این حال برخالف موارد قبلی شیوع این 
بیماری در این قاره، اکنون این ویروس در خارج از آفریقا عمدتاً از طریق 
تماس جنسی منتقل می شود.مطالعات اخیر تایید کرده است که حدود 
۹۹ درصد از موارد ابتال به آبله میمونی در ایاالت متحده تاکنون در میان 
مردانی بوده اســت که با مردان دیگر رابطه جنسی داشته اند و این آمار 
منجر به مطرح شدن سوال در این خصوص شده که آیا این شیوه، تنها 
راه انتقال ویروس آبله میمونی اســت؟مجله پزشکی »النست« اخیرا در 
این مورد گزارش کرده اســت: داده های مطالعه ما شــواهدی را تقویت 
می کند مبنی بر اینکه تماس پوستی در این نوع رابطه فیزیکی، مکانیسم 
غالب در انتقال آبله میمونی اســت و به نظر می رســد این مشاهدات، 
ایده برخی از متخصصان مبنی بر انتقال این بیماری از طریق هوا را نیز 
تضعیف می کند.به گزارش نشــریه ِد استار، دو عالمت مهم این بیماری 
عبارتند از »تب اغلب همراه با دردهای عضالنی« و »ضایعات پوســتی« 
هســتند با این حال بررسی های جدید نشــان می دهد که عالئم آبله 
میمونی در شــیوع فعلی این بیماری کمی نسبت به عالئم آن در شیوع 
های قبلی در آفریقا متفاوت است.به گفته متخصصان، علت این تفاوت 
احتماال نوع انتقال این بیماری است که در کشورهای خارج از قاره آفریقا 

اندکی متفاوت است.

چه کسانی در معرض خطر ابتال به آبله میمونی هستند؟
افرادی کــه با فرد مبتال به آبله میمونی زندگی کــرده یا با وی تماس 
نزدیک دارند و همچنین افرادی که در تماس با حیواناتی هســتند که 
ممکن اســت به این ویروس آلوده شوند، بیشتر در معرض خطر ابتال به 
این بیماری هستند. کارکنان بهداشتی نیز می بایست در هنگام مراقبت 
از بیماران آبله میمونی اقدامات بهداشــتی پیشگیرانه را به منظور عدم 
ابتال به این بیماری رعایت کنند.افرادی که در برابر آبله واکســینه شده 
اند ممکن اســت در برابر آبله میمونی نیز ایمنی نســبی داشته باشند 
با این حال بعید اســت جوانان علیه بیماری آبله واکســینه شده باشند 
زیرا واکسیناسیون آبله در بیشتر مناطق جهان پس از ریشه کنی آن در 
ســال 1۹۸0 میالدی متوقف شد.همچنین افرادی که علیه بیماری آبله 
واکســینه شده اند نیز می بایست اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه توصیه 

شده را برای محافظت از خود و دیگران انجام دهند.

بهادری جهرمی:
تورم نقطه به نقطه به ۴۰ درصد رسید

ســخنگو و رئیس شورای اطالع رسانی دولت با بیان اینکه تورم ۶0 درصد شهریور سال 1400 به 
4۲ درصد رســیده است گفت: دولت سیزدهم دست به خلق پول نزد.به گزارش خبرگزاری تسنیم 
از اراک، علی بهادری جهرمی شــامگاه پنجشنبه در نشست فعاالن فرهنگی مساجد و هیئت های 
اندیشه ورز استان مرکزی با اشاره به مفاخر استان مرکزی اظهار داشت: همیشه صحبت بنده بر این 
بود که استان مفاخر باید مفاخرپرور باقی بماند ولی زمانی که به این شهر آمدم حرفم را تغییر دادم 
و می گویم اســتان مفاخر؛ مفاخرپرور مانده است.وی افزود: باید به کادرسازی و مدیرپروری توجه 
داشته باشیم کسانی را بسازیم که به آنها افتخار کنیم، دولت می بیند و اهمیت می دهد و به داشتن 
این ســرمایه ها می بالد در این راستا تکلیف دولت مضاعف می شود و آینده ایران با داشتن چنین 
مفاخری به طور قطع روشن تراز گذشته است.سخنگو و رئیس شورای اطالع رسانی دولت با بیان 
اینکه ســالم آیت اهلل رئیسی و هیئت دولت را به شما منتقل می    کنم و از همراهی و همدلی مردم 
استان تشکر می کنم گفت: مجموعه نخبگانی در شهرها و استان ها پشتیبان نظام و انقالب هستند 
که در ســختی ها همیشــه پای نظام و انقالب بودند و در این یکســاله مردانه پای کار ایستادید.

بهادری جهرمی خاطرنشــان کرد: سال به نسبت سختی پشت سر گذاشته شد، در ابتدای شهریور 
ماه ســال گذشته در روزهای آغازین ماموریت دولت سیزدهم شرایط خوبی وجود نداشت و مقام 
معظم رهبری در ترســیم دولت به دولت سیزدهم بیان کردند در شرایط سختی مسئولیت دولت 
را برعهده گرفتید.وی عنوان کرد: ســال گذشته علی رغم تعطیلی های مدارس، کار و غیره سالمت 
هم تعطیل شــد و مشــکالت به هم گره خورد و سبب قفل شــدن همه چرخه ها شده بود، مردم 
انتظار دارند که تورم از بین برود و گرانی نباشد و وضعیت فرهنگی، مساجد، اشتغال خوب باشد.

سخنگو و رئیس شورای اطالع رســانی دولت تصریح کرد: در حوزه اقتصادی رهبر معظم انقالب 
می فرمایند شــرایط اقتصادی وخیم است، متاســفانه در دهه ۹0 میانگین رشد اقتصادی کشور 
0.04درصد بوده است و در آماری که وجود دارد از سال ۹۲ تا سال 1400 نقدینگی کشور ۸ برابر 
شــد و از 4 هزارو ۶00 میلیارد تومان به 4 هزارو 100 هزار میلیارد تومان رســیده است.بهادری 
جهرمی بیان کرد: نقدینگی یعنی تورم و در ابتدای ماموریت دولت سیزدهم یک بمب نقدینگی به 
دولت داده شد که این بمب سبب افزیش قیمت خانه، خودرو و بورس شد بنابراین زمانی که تورم 
مزمن می شــود فضای اقتصادی در تنگنا قرار می گیرد.وی ادامه داد: هزینه جاری کشــور در یک 
ماه قبل از تشکیل دولت جدید حدود 30 هزار میلیارد تومان بود که شش ماه بعد به بیش از ۶0 
هزار میلیارد تومان یعنی دو برابر رسید بنابراین زمانی که ۶0 هزار میلیارد تومان هزینه جاری به 
وجود آید مجبور به خلق پول هســتید اما دولت سیزدهم دست به این اقدام نزد.سخنگو و رئیس 
شورای اطالع رسانی دولت تصریح کرد: تورم دوازده  ماهه ماهه منتهی به دولت جدید ۶0 درصد 
شد یعنی آخرین بار 70 سال پیش مردم چنین تورمی را تجربه کردند امروز به جرات می گوییم 
تورم ۶0 درصد شــهریور سال 1400 با کمک مردم و با کنترل مخارج اضافی دولت به 4۲ درصد 
رســیده است. بهادری جهرمی عنوان کرد: پول ناشی از فروش نفت به جای کسری بودجه هزینه 
می شــود و سرمایه گذاری که قبال صفر بود و رشــد اقتصادی اکنون به پنج درصد رسیده است 
همچنین ۲50 هزار میلیارد تومان ســال گذشته برای بودجه عمرانی پرداخت شد.وی ادامه داد: 
بمــب نقدینگی چهار هزار هزار میلیارد تومان به اندازه دو هزار هزار میلیارد تومان برای آن پروژه 
سرمایه گذاری پیش بینی شده اســت و مودیان مالیاتی از دو میلیون به چهار میلیون رسیده اند، 
تراز مالی طی چند ســال منفی بوده که از فروردین ماه مثبت شده است و علت آن این است که 
دولت در حوزه پیشران اقتصادی سرمایه گذاری کرده است.سخنگو و رئیس شورای اطالع رسانی 
دولت افزود: در حال حاضر رشــد نقدینگی کنترل و تراز تجاری مثبت شده است و رشد تورم به 
صورت کنترل شده در آمده و تورم نقطه به نقطه که ۶0 درصد بود االن به 40 درصد رسیده است 
و در همه سیاست های دولت عدالت محوری مورد تاکید قرار گرفته و جهت گیری دولت سیزدهم 
سند تحول بنیادی است.بهادری جهرمی تصریح کرد: در اوایل کار دولت سیزدهم 5 هزار و ۶00 
شــرکت دانش بنیان وجود داشت که اکنون به 7 هزار شرکت دانش بنیان رسیده است همچنین 
شــورای عالی نخبگان بعد از 11 سال در این دولت فعال و جلسات آن تشکیل شده است و آیین 
نامه و جذب نخبگان در بخش های اداری و اجرایی اصالح شده است.وی عنوان کرد: دشمن حوزه 
اقتصاد را هدف گذاری کرده تا کشــور را فلج کند که مکمل این سیاست، سیاه نمایی رسانه های 
معاند است بنابراین همه فعاالن رسانه فرهنگی و اجتماعی باید در جهاد تبیین مشارکت کنند و 

در وسط میدان تبیین حضور داشته باشند.

وزیر امور خارجه کشــورمان با بیان اینکه برای رفع تحریم ها در دولت جدید تالش زیادی کردیم و در حال طی کردن مراحل پایانی هســتیم، گفت: اگر 
آمریکایی ها واقع   بینانه برخورد کنند، فکر می کنم حل شدنی است.به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در دیدار با حسین 
موینــی رئیــس جمهور زنگبار با بیان اینکه برای رفع تحریم های ایران، در دولت جدید تالش های زیادی کردیم و در حال طی کردن مراحل پایانی کار 
هســتیم، گفت: اگر آمریکایی ها واقع  بینانه برخورد کنند، فکر می کنم حل شدنی اســت.وی تا تقدیر از مساعدت ها و تعامالت تانزانیا و زنگبار در دوران 
تحریم، خطاب به رئیس جمهور زنگبار گفت: سالم های گرم رئیس جمهور و دعوت رسمی رئیس جمهور را به جنابعالی را میرسانم.وزیر امور خارجه با 
بیان اینکه ایران دارای مقام پنجم در حوزه هایی مانند های تک، پزشکی و دانش است، ادامه داد: حاضریم به شما کمک کرده و این فن آوری ها را منتقل 
کنیم چراکه رهبر معظم انقالب تاکید دارند که با آفریقا تعامالت را افزایش و به مردم آفریقا، کمک کنیم.امیرعبداللهیان با اشاره به ظرفیت های مختلف 
جمهوری اسالمی ایران در حوزه های پزشکی، دارو، کشاورزی، آموزش پزشکی، شیالت و ... خاطرنشان کرد: آمادگی داریم تعدادی بورسیه برای دانشجویان 
زنگباری در ایران داشته باشیم، همچنین در حوزه تولید برق و استفاده از انرژی خورشیدی، ایران دارای  تکنولوژی باالیی است و در حال حاضر تنها یک 
شرکت ایرانی مشغول ساخت نیروگاه سه هزار مگاواتی در جنوب عراق است که فاز اول آن تمام شده است.وی با بیان اینکه در حوزه خدمات مهندسی، 
یکی از قدیمی ترین شرکتهای خدمات مهندسی ایران امروز در زنگبار است، گفت: در حوزه استخراج گاز و نفت، با توجه به مقام اول ایران در جهان به 
لحاظ ذخایر، آماده همکاری هســتیم.وزیر امور خارجه با طرح پیشــنهاد تشکیل کمیته مشترک اقتصادی ایران و زنگبار، تصریح کرد: پیشنهاد می کنم 
نمایشــگاه های تخصصی اقتصادی-صنعتی در ایران و زنگبار تشکیل شود، همچنین مبادالت علمی و دانشگاهی گسترش یابد و در کنار آن دیپلماسی 
پارلمانی نیز توسعه پیدا کند.در ادامه این دیدار حسین موینی رئیس جمهور زنگبار با تشکر از دعوت آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان 
از وی برای ســفر به ایران، گفت: بازرگانی و ســرمایه گذاری با ایران موضوعی است که مورد عالقه ما است و ما در صنایع دریایی و شیالت ظرفیت های 
زیادی داریم. در خصوص استخراج نفت وگاز و همچنین تاسیس پارک های فن آوری، کشاورزی، آموزش، سدسازی، جاده سازی و .... آمادگی داریم.رئیس 
جمهور زنگبار با اشاره به سفر خود به ایران در دوران تصدی مسئولیت وزارت دفاع، گفت: می دانم که صنایع دفاعی ایران بسیار پیشرفته است.در پایان 
این دیدار نیز امیرعبداللهیان با بیان اینکه آمادگی میزبانی شما در ایران را در سه ماه آینده داریم، گفت: البته در حال برنامه ریزی سفر رییس جمهورمان 
به تانزانیا در یکسال آینده هستیم.وزیر امور خارجه با اشاره به آمادگی ایران برای انعقاد خواهرخواندگی شهرها، گفت: با شیراز و یا هر شهر دیگری که مد 

نظر زنگبار باشد می توانیم قرارداد خواهرخواندگی منعقد کنیم.

ایســنا/آذربایجان شرقی وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی با بیان 
اینکه تاکنون 153 میلیون ُدز واکسن تزریق شده است، گفت: هم اکنون 
50 میلیون واکســن ذخیره داریم و به دنبال صادرات آنها هســتیم.بهرام 
عین اللهی، در آیین افتتاح پروژه های درمانی و بهداشــتی دانشگاه علوم 
پزشــکی تبریز اظهار کرد: آذربایجان شــرقی از قوی ترین و انقالبی ترین 
استان های کشور است که تاریخ گواه بر مقاومت، قهرمان پروری و والیت 
مداری آن بوده و با هویت و قدمت گام برداشــته اســت و از اســتان های 
تاریخ ساز کشــور بوده و در جریانات مختلف کشور در شکل گیری تاریخ 
نقش مهمی داشته اســت.وی افزود: 43 سال از تأسیس انقالب پرشکوه 
اسالمی گذشته و دشمنان با تمام توان به دنبال صدمه زدن بر این انقالب 
بوده اند و در عرصه های مختلف می خواســتند به کشــور آسیب بزنند اما 
با شهادت و شــهامت جوانان این امر تحقق نیافت.عین الهی خاطرنشان 
کرد: در دوران شیوع ویروس کرونا شاهد تحریم های ناجوانمردانه دشمن 
بودیم که مردم قهرمانانه در مقابل آنها ایســتادند و در کشور ما عالوه بر 
این ویروس، تحریم ها نیز از ســوی دیگر صدمه وارد می کردند و دشمنان 
تصور می کردند به دلیل شیوع ویروس کرونا به خواسته ی خود می رسند و 
دوران ناجوانمردانه تاریخی را رقم زدند که این امر در تاریخ نوشته خواهد 
شــد. وی یادآور شد: دولت ما ایســتادگی کرد و به موفقیت رسید، دولت 
سیزدهم در سخت ترین شرایط کار را شروع کرد به گونه ای که رهبر معظم 
انقالب فرمودند در شــرایط سختی دولت را شــروع می کنید و اقدام اول 
شما باید مهار کرونا باشد. وی اضافه کرد: در آغاز دولت سیزدهم تنها 1۹ 
میلیون نفر واکسن تزریق کرده بودند و بقیه ی افراد جامعه برای تزریق به 
کشورهای دیگر سفر می کردند و در آغاز دولت سیزدهم واکسنی نداشتیم 
و با همکاری تمامی دستگاه ها در هفته ی اول آغاز به کار دولت، 10 میلیون 
واکســن وارد کشور شــد و همه ی مردم پای کار آمده و پایگاه های شبانه 
روزی و ماشــینی در کشــور به راه افتاد و رکورد تزریق واکسن نسبت به 

جمعیت زده شد چراکه روزانه یک میلیون و ۶00 هزار نفر واکسن تزریق 
می شد و حجم بسیار تزریق باعث شد تا به سرعت مقاومت مردم باال رود 
و روزی 50 هزار مبتال و هشــت هزار بیمار بدحال داشــتیم و در چنین 
شرایطی به سرعت میزان شیوع ویروس کرونا کاهش یافت.وزیر بهداشت 
در ادامه بیان کرد: از ابتدای شــیوع ویروس کرونا تا آذر ماه 1400، 13۲ 
هزار فوتی داشتیم و با واکسینه کردن جمعیت، مرگ و میر کاهش یافت 
و تاکنون 143 هزار فوتی داشته ایم، یعنی تنها 11 هزار فوتی در یک سال 
بوده است.وی متذکر شد: واکسن سازان و دانشمندان داخلی وارد میدان 
شــده و تاییدیه گرفتند و تاکنون 153 میلیون دز واکســن تزریق شده 
و شش مرکز تولید واکسن نیز تأســیس شده است درحالیکه اکنون 50 
میلیون واکسن ذخیره داریم و به دنبال صادرات آنها هستیم. وی در ادامه 
در خصوص اقدامات انجام شــده وزارت بهداشت در طول یکسال گذشته 
گفت: برنامه عدالت و تعالی نظام سالمت را پیش بردیم و با کمک مجلس، 
بیمه همگانی را ایجاد و شش هزار میلیارد تومان بودجه برای بیمه همگانی 
در نظر گرفته شد و شش میلیون نفر نیز بیمه شدند که بقیه نیز سه ماه 
فرصت دارند تا بیمه خود را تکمیل کنند.عین الهی ادامه داد: پیشــرفت 
۹۸ درصدی نسخه الکترونیک، اختصاص پنج  هزار میلیارد تومان بودجه 
برای بیماران خاص و تشکیل صندوق بیماران خاص اقدامات دیگر ما بود 
همچنین دارو یکی از عمده ترین مشکالت ما بود و با توجه به ارز ترجیحی 
اختصاص یافته عمده آن قاچاق می شــد اما تصویب شد که ارز ترجیحی 
به ارز آزاد و نیمایی تبدیل شــود.وی افزود: طرح دارویار، طرحی هوشمند 
یا ابر یارانه ای است که کنترل داروها را برعهده دارد و با اجرای آن، قیمت 
دارو به قیمت شهریور سال گذشته برگشته است همچنین بومی گزینی 
در دانشــگاه های علوم پزشــکی و افزایش 10 هزار تخت در طول یکسال 
در مناطق مختلف کشــور اقدامات دیگر وزارت بهداشت در طول یکسال 

گذشته بوده است.

وزیر بهداشت خبر داد:
ذخیره سازی 50 میلیون واکسن کرونا

پس از 4 ماه از اعالم نهایی شدن مصوبه واردات خودرو

باالخره آیین نامه واردات ابالغ شد
وزیر نفت:

 امضای 100 میلیارد دالر تفاهم نامه نفتی

وزیر اقتصاد پاسخ داد؛

کاالبرگ از کی عملیاتی می شود؟

وزیر نفت گفت: با مشارکت سرمایه گذاران داخلی، بانک ها و هلدینگ های اقتصادی در یکسال اخیر 
بیش از 100 میلیارد دالر تفاهم نامه و قرارداد در بخش تامین امنیت انرژی کشور منعقد شده است.

جواد اوجی،  در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه اهواز در جمع مردم اظهار کرد: در سال های 
آخر دولت قبل به واسطه اینکه منتظر مذاکرات بودند سرمایه گذاری خاصی در حوزه نفت و گاز انجام 
نشــد.وی افزود: اگر امروز چالش هایی در بحث کمبود گاز در زمســتان داریم به لحاظ این است که 
سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز انجام نشده است.به گزارش ایسنا، وزیر نفت با بیان اینکه پروژه هایی 
کلیدی برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف وزارت نفت تعریف شده است، گفت: منتظر سرمایه 
گذارهای خارجی نمانده ایم و از ظرفیت های مالی کشور و هلدینگ های اقتصادی برای سرمایه گذاری 
در حوزه صنایع نفت و گاز اســتفاده کرده ایم.اوجی ادامه داد: خوشبختانه با مشارکت سرمایه گذاران 

داخلی، سرمایه بانک ها و هلدینگ...

چگونه وام ۲۰۰ میلیونی مسکن بگیریم؟

امیرعبداللهیان: در مراحل پایانی رفع تحریم هستیم
 آمریکایی ها واقع بینانه برخورد کنند
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افزایش ۵۷ درصدی به دریافتی کدام 
بازنشستگان تعلق گرفت؟
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گزیده خبر

در دیدار مدال آوران المپیادهای علمی؛
رئیس جمهور: بسط عدالت آموزشی از 

اولویت های دولت مردمی است

تهران- ایرنا- رئیس جمهور نیروی انسانی نخبه را پرچمدار شعار »ما می توانیم« 
در کشــور خواند و گفت: موفقیت های نخبگان کشــور در المپیادهای علمی 
جهانی، از مهم ترین مصادیق امیدآفرینی در کشــور و بسط روحیه خودباوری 
در جامعه اســت.به گزارش حوزه دولت ایرنا، آیت اهلل دکتر سیدابراهیم رئیسی 
شــامگاه پنج شنبه در دیدار با مدال آوران المپیادهای علمی کشوری و جهانی، 
خانواده آنها، اســاتید و معلمان فعال در این حوزه، با ابراز خرسندی از حضور 
در جمع آنان گفت: برافراشتن پرچم مقدس جمهوری اسالمی و افتخارآفریدن 
برای کشور در هر عرصه ای برای جامعه بسیار شیرین، عزت آفرین و دلپذیر است.

رئیس جمهور موفقیت های علمی نخبگان دانش آموزی را حاصل لطف خداوند 
متعال برشمرد و خاطر نشان کرد: دانش بشری جلوه ای از علم خداوند است و 
اولین اثر آن باید نجات انسان و سپس نجات جامعه باشد.رئیس جمهور در ادامه 
با تاکید بر نقش محوری نخبگان و اندیشمندان در پیشرفت و تعالی کشور، از 
اراده جدی دولت برای طراحی سازوکارهای موثر توسعه شبکه نخبگانی و حفظ 
نخبگان در کشور خبرداد.دکتر رئیسی نیروی انسانی نخبه را مهمترین سرمایه 
کشور در مسیر توسعه پایدار خواند و اظهار داشت: شما مدال آوران عرصه های 
کشوری و جهانی نباید با نامالیمت ها صحنه را خالی کنید، قرار است به دست 
شما فرهیختگان و نخبگان از مشکالت و مسائل جامعه گره گشایی شود.آیت اهلل 
رئیسی در تشریح وظایف نخبگان و فرهیختگان کشور برای تعالی جامعه، افزود: 
»امید داشــتن به خــدا و الطاف الهی«، »پرهیز از یــأس و ناامیدی«، »تالش 
خستگی ناپذیر« و »مجاهدت در کسب علم« از وظایف شما نخبگان برای رفع 
مشــکالت جامعه است، لذا در این مسیر شتابان و جهادی حرکت کنید.رئیس 
جمهور با گرامیداشت یاد شــهید کاظمی آشتیانی مؤسس پژوهشگاه رویان، 
گفت: نام ایشــان یک نماد از اراده، تصمیم، علم، دانش و فناوری است. ایشان 
با شعار »ما می توانیم« و با کمترین امکانات پژوهشگاه رویان را راه اندازی کرد.

دکتر رئیسی تأکید کرد: دشمن نمی خواهد در کشور مدال آور المپیادی داشته 
باشیم که به افزایش تولید، فعالیت شرکت های دانش بنیان و راه اندازی واحدهای 
اشــتغال آفرین کمک کنند، اما وظیفه ما این اســت کــه در مقابل او مجدانه 
ایستادگی کنیم تا دشمن مستأصل و مجبور به عقب نشینی شود.رئیس جمهور 
افزود: دشمن اگر در گذشته دنبال غارت مخازن و معادن کشورها بود، امروز در 
جنگ شناختی، الکترونیکی، سایبری و نرم افزاری دنبال جذب مغزها و نخبگان 
دیگر کشورها است.آیت اهلل رئیسی با اشاره به نقش مسئوالن در رفع مشکالت 
و دغدغه های نخبگان در کشور، گفت: »امیدآفرینی«، »ایجاد زمینه های شکوفا 
کردن اســتعدادها« و »فراهم کردن بستر رشد و تعالی استعدادهای نخبگان« 
از وظایف مسئوالن در قبال شما است. هرگونه هزینه کردن برای علم و دانش 
ســرمایه گذاری اســت و موجب تضمین آینده کشور می شــود.رئیس جمهور 
همچنین از همه دستگاههای دارای مسئولیت در حوزه نخبگان، از جمله باشگاه 
پژوهشگران جوان، جهاد دانشگاهی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد، خواست زمینه 
جذب، اشــتغال، رشد و شــکوفایی نخبگان را بیش از پیش فراهم کنند.دکتر 
رئیســی در بخش پایانی سخنان خود بســط عدالت آموزشی را از اولویت های 
دولــت مردمی خواند و تصریح کرد: همه فرزندان ایران اســالمی باید فرصت 
شکوفا شدن استعدادهای شان را داشته باشند و دولت چنانکه پیش از این هم 
اعالم کرده، به مقوله عدالت آموزشــی بعنوان زیرساخت اصلی توسعه متوازن 
در کشــور باور جدی دارد.پیش از سخنان آیت اهلل رئیسی ۸ نفر از مدال آوران 
جهانی المپیادهای دانش آموزی مســایل و دغدغه های خود را در زمینه هایی 
همچون لزوم شبکه سازی نخبگان، فراهم کردن بسترفعالیت های بین رشته ای، 
تالش برای جلوگیری از مهاجرت و رهاشــدگی مدال آوران المپیادی، معافیت  
خدمت ســربازی برای دانش آموزان مدال آور پســر، عدالت آموزشی، آشنایی 
مدیران مدارس سمپاد با شرایط و مسیر المپیادها، توجه به حضور دختران در 
تیم های اعزامی المپیادهای جهانی، فراهم سازی زمینه همکاری های بین المللی، 
توجه به وضعیت اشــتغال و معیشــت دانش آموزان المپیادی، ایجاد شرایطی 
برای نخبه پروری توســط نخبگان و تشکیل هیأت امنای باشگاه دانش پژوهان 
جوان با رئیس جمهور مطرح کردند.یوســف نوری وزیر آموزش پرورش نیز در 
این دیدار با اعالم اینکه در دولت سیزدهم استخدام نخبگان تسهیل و مصوب 
شده است، گفت: نخبگانی را که بنیاد ملی نخبگان معرفی کنند، بدون آزمون 
در دستگاه های مختلف اســتخدام می شوند.وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر 
اینکه نخبگان در افزایش تولید ناخالص ملی نقش دارند، اظهار داشــت: باید با 
بهبود مستمر مواد آموزشی و محتوای دروس، موجبات شکوفایی بیش از پیش 
نخبگان را فراهم آوریم. در این راستا برای تحقق عدالت آموزشی به شکل روزانه 
دروس المپیادی توســط بهترین اساتید در رسانه ملی آموزش داده می شود.در 
پایان این مراسم آیت اهلل رئیسی با اهدای لوح از مدال آوران المپیادهای جهانی 

دانش آموزی سال های اخیر قدردانی کرد.

واکنش سخنگوی وزارت خارجه به ادعای آمریکا؛
حضور آمریکا در سوریه غیرقانونی و 

محکوم است
تهران- ایرنا- ســخنگوی وزارت امور خارجه 
حضور آمریــکا در خاک ســوریه و تجاوز به 
مدافعان اســتقالل و تمامیت ارضی ســوریه 
را غیرقانونــی دانســت و آن را محکوم کرد.

به گزارش حوزه سیاســت خارجی ایرنا، ناصر 
کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در توییتر 

خود نوشــت: آمریکا حمالت اخیر ارتش متجاوز این کشــور به گروههای 
مردمی و نیروهای ضدتروریســتی سوریه را »پاسخی مستقیم به حمالت و 
تهدیدات مداوم علیه نیروهای ایاالت متحده« خوانده است!سخنگوی وزارت 
امور خارجه در ادامه نوشته است: حقیقت: اصل حضور آمریکای اشغالگر در 
سوریه و تجاوزات آن به مدافعان استقالل و تمامیت ارضی سوریه غیرقانونی 
و محکوم است.به گزارش ایرنا، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا بامداد امروز 
در نامه ای حمالت تجاوزکارانه کشــورش را به شرق سوریه به اطالع رئیس 
مجلس نمایندگان آمریکا و رئیس موقت مجلس ســنا رسانده و گفته است 
که این حمالت به دستور او انجام شده است.در این نامه آمده است: نیروهای 
ایاالت متحده روز ۲۳ آگوست ۲۰۲۲ به دستور من به انجام حمالت نقطه زن 
به تاسیساتی در شرق سوریه اقدام کردند.بایدن ادعا کرد این تاسیسات مورد 
اســتفاده گروههای تحت حمایت ایران بوده و با پهپاد، راکت و خمپاره به 
نیروها و تاسیسات آمریکا در سوریه حمله کرده اند.رئیس جمهوری آمریکا 
همچنین مدعی شــده است که دستور این حمله را به منظور محافظت  و 
دفاع از امنیت نیروهای آمریکایی صادر کرده است.بایدن همچنین ادعا کرده 
اســت که آمریکا آماده اتخاذ اقدامات بیشتر در صورت لزوم برای مقابله با 

تهدیدات و حمالت بیشتر است.

یک روز پس از پاسخ آمریکا به نظرات و درخواست های ایران
سازمان ملل: امیدواریم طرفین به توافق 

دست یابند
نیویورک - ایرنا- ســخنگوی سازمان ملل متحد از گفتگوی تلفنی آنتونیو 
گوترش دبیر کل سازمان ملل و حســین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه 
ایران یک روز پس از پاســخ آمریکا به نظرات و خواســته های ایران درباره 
پیشــنهاد اتحادیه اروپا در خصوص مذاکرات رفع تحریم ها خبر داد و ابزار 
امیدواری کرد طرف ها به توافق دســت یابند.استفان دوجاریک سخنگوی 
ســازمان ملل روز پنجشــنبه به وقت محلی در جمــع خبرنگاران از گفت 
وگوی آنتونیو گوترش دبیر کل این ســازمان و حسین امیرعبداللهیان وزیر 
امورخارجــه ایران درباره برجام خبر داد و گفت: دو طرف درخصوص برنامه 
هسته ای ایران و برجام گفت وگو و تبادل نظر کردند.سخنگوی سازمان ملل 
متحد افزود، گوترش در این تماس بر اهمیت تالش همه طرف های برجام 
برای احیای آن تاکید کرد.به گفته دوجاریک، معاهده منع گسترش سالح 
های هسته ای )ان پی تی( نیز از جمله مسایلی بود که دو طرف درباره آن 
گفتگو کردند.ســخنگوی دبیر کل سازمان ملل در پاسخ به پرسشی درباره 
اینکه آیا دو طرف درباره سواالت آژانس از ایران گفتگو کردند، گفت که این 
مساله نیز طبیعتا بخشی از برجام است.وی تصریح کرد: بسیاری از مسایل 
برجام به هم مرتبط هســتند و ابراز امیدواری کرد که طرف های مذاکرات 

هسته ای به توافق برسند.

سرلشکر موسوی:

رزمایش پهپادی ارتش مایه دلگرمی دوستان و عصبانیت دشمنان است
تهران- ایرنــا- فرمانده کل ارتش جمهوری اســالمی ایران 
برگزاری رزمایش مشــترک پهپادی ارتش در گستره کشور 
را مایه دلگرمی و خشــنودی ملت و دوســتان کشــورمان و 
عصبانیت دشمنان برشــمرد و گفت: دشمنان باید در مقابل 
منطق حق ســر تســلیم فرود آورنــد وگرنــه ناگزیرند این 
پیشــرفت ها را با چشم ببینند و بر عصبانیتشان افزوده شود.

به گزارش خبرنــگار حوزه دفاعی و امنیتی، امیر سرلشــکر 
»سید عبدالرحیم موسوی« روز پنجشنبه در حاشیه رزمایش 
مشترک پهپادی 14۰1 ارتش جمهوری اسالمی ایران گفت: 
این اولین رزمایش پهپادی است که با این وسعت و گستردگی 
در کشور، به صورت مشترک توسط نیروهای چهارگانه ارتش 
برگزار می شود. این رزمایش مشــترک در استان های غربی، 
جنوب غربی، جنوبی، جنوب شرق، خلیج فارس، تنگه هرمز 
و دریای عمان و در استان های مرکزی اصفهان، سمنان و یزد 
برگزار شــده است.فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران 
افــزود: هر چهار نیروی ارتش با محوریت و فرماندهی قرارگاه 
ذوالفقار در این رزمایش حضور دارند و توان خود را در عرصه 
پهپاد و جنگال به میدان آورده اند و جای خوشحالی است که 
در این میدان تلفیق دانش، فناوری، تجربه و خالقیت و نشاط 
و شــادابی جوانان را مشاهده می کنیم.امیر سرلشکر موسوی 
بــه اینکه همه آنچه که در این رزمایش به کار گرفته شــده 
جدیداســت، گفت: از نیروهای جوان و با نشاطی  که در این 
رزمایش پای کار هستند تا تجهیزات اعم از پرنده ها و تجهیزات 

زمینی و ســامانه های فرماندهی و کنترل با فناوری های روز 
آماده شده اند.فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران پیام 
رزمایش ها و آمادگی نیروهای مسلح را برای مخاطبان مختلف 

کامال رســا، روشــن و صریح عنوان کرد و گفت: ملت بزرگ 
ایــران به دلیل اینکه در این رزمایش پــا در رکابی نیروهای 
مسلح خودشان را برای دفاع از کیان و ناموس ملت می بینند، 

راضی و خشــنودند.وی گفت: دوســتان ما هم وقتی که می 
بینند جمهوری اســالمی ایران با وجود تمام کینه ورزی ها و 
دشمنی ها و خباثت هایی که در قبالش انجام شده با قدرت و 
با استقامت و سربلندی ایستاده و راه پیشرفت را بخصوص در 
عرصه دفاعی طی می کند هم دلگرم و هم خوشحال می شوند.

وی افزود: البته عصبانیت هیچ ســودی ندارد و دشــمنان ما 
باید در مقابل منطق حق ســر تســلیم فــرود بیاورند وگرنه 
ناگزیرند  این پیشرفت ها را با چشم ببینند و بر عصبانیتشان 
افزوده شــود.فرمانده کل ارتش اظهارداشت: این رزمایش در 
شــرایطی انجام می شــود که ما روز صنعت دفاعی کشور را 
پشت سر گذاشتیم و این رزمایش قدرت و توانمندی صنعت 
دفاعی کشور و کار مشــترک ارتش و صنایع دفاعی را نشان 
می دهد و این قدرت و اقتداری که توســط دانشمندان جوان 
و شرکت های دانش بنیان به وجود آمده است.وی خاطرنشان 
کرد: ما از گذشــته با شــرکت های دانش بنیان همکاری های 
بسیار زیادی داشتیم، اما امسال با تاکیدی که فرمانده معظم 
کل قوا داشــتند، این همکاری در عرصه های مختلف به رشد 
چند برابری رســیده است.امیر سرلشکر موسوی در پاسخ به 
ســوالی پیرامون میزان دســتیابی به اهداف در این رزمایش 
گفت: آنچه ما تاکنون مشــاهده کردیم نشان دهنده موفقیت 
رزمندگان ما در این رزمایش بود اما باید صبر کنیم تا داوران 

ما ارزیابی خود را به صورت دقیق انجام دهند

امیر دریادار ایرانی با اشــاره به انهدام 
موفقیت آمیز اهداف پهپادها در بخش 
دریایــی رزمایش مشــترک پهپادی 
ارتــش، گفت: امــروز ما مــی توانیم 
به صــورت ترکیبــی در حــوزه دریا 
عملیات انجــام دهیم.به گزارش گروه 
سیاسی خبرگزاری فارس، امیر دریادار 
ایرانی فرمانده نیــروی دریایی ارتش 
در حاشــیه رزمایش مشترک پهپادی  
ارتــش14۰1 در منطقه ســوم نبوت 
کنارک گفت: نیرو های مسلح جمهوری 
اســالمی ایران به ویژه ارتش در حوزه 
پهپادی و ارتقاء آن با اتکا به توانمندی 
خود رشد خوبی داشته اند، لذا نیروی 
ارتــش جمهوری  دریایــی راهبردی 
اسالمی ایران با توجه به توانمندی که 
در حوزه سکو های شناوری در سطح و 
زیر سطح داشته است از این توانمندی 
در عرصه دریا استفاده کرده و پهپادها 
را با استفاده از گروه خاصی از شناور ها 
با توانمندی های مختلف تشــکیل داد 
کــه در واقع یک طــرح جدیدی بود.

وی تصریح کــرد: با توجــه به اینکه 
نیروی دریایی ارتش تقریبا تا دو هزار 
و ۲۰۰ کیلومتر دورتر از مرز های آبی 
کشور جهت برقراری امنیت کشتیرانی 
مستقر هستند، وجود این نوع پهپادها 

با هدف افزایش شعاع عملیاتی و تسلط 
اطالعاتی بســیار ضروری اســت.امیر 
دریادار ایرانی ضمن اشــاره به تجهیز 
یگان های شــناور به انــواع پهپادهای 
عمــود پــرواز و انجــام عملیات های 
مختلف توسط این نوع پهپادها از عرشه 
شناورهای سطحی و زیرسطحی نیروی 
دریایــی ارتش در رزمایش مشــترک 
پهپــادی 14۰1 ارتش عنــوان کرد: 
وقتی که تسلط شــما بدون استفاده 
از تجهیزاتی که ممکن اســت توسط 
دشــمن رصد شــود، صد ها کیلومتر 
افزایش پیدا می کنــد، این یک نقطه 
قوتی است که ما در حوزه نظامی به آن 
اشراف هوایی و بخشی را برتری هوایی 
می گوییــم که آن صیانت و ســیادت 
هوایــی در حوزه دریــا اتفاق می افتد.

فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش 
انواع پهپادهای شناسایی  از شــرکت 
تهاجمــی و ترکیبی و اجرای عملیات 
ترکیبی و هم زمــان چندین پهپاد در 
منطقه رزمایش و انهدام موفقیت آمیز 
اهداف مــورد نظر در بخــش دریایی 
رزمایــش مشــترک پهپــادی ارتش 
خبر داد و گفت: امــروز ما می توانیم 
به صورت ترکیبی در حوزه دریا عملیات 
انجام دهیم؛ یعنی یک دســته پروازی 
پهپادی را از عرشه یگان ها به پرواز در 
بیاوریم و مجموعه فرماندهی- کنترل 
را از یک یگان به یگان دیگری منتقل 
کنیم؛ یعنی صحنــه را کاماًل جابه جا 
کنیم و هر کــدام از این پهپاد ها یک 
وظیفه ای را برای اجرای یک مأموریت 
دریادار  شــوند.امیر  عهــده دار  موفق 

ایرانی خاطرنشــان کرد: مجهزشــدن 
واحدهای شــناور زیرسطحی به انواع 
پهپادهای عمودپرواز چمروش و تجهیز 
یگان های شناور نیروی دریایی ارتش 
به انواع پهپادهای تهاجمی و نقطه زن 
آرش و بــاور ۵ به منظور افزایش توان 
رزمی یگان های شــناور ایــن نیرو در 
حوزه تحت مســئولیت نیروی دریایی 
در آب هــای آزاد در مقابلــه با یکی از 
اهداف اصلی ما که مبارزه با تروریسم 
دریایی و کنترل نا امنی ها است، کمک 
شایانی خواهد کرد.وی ادامه داد: امکان 
به پرواز درآوردن پهپادهای عمودپرواز 
و پرتابی از روی زیردریایی های کالس 
طارق فاتح و غدیر و همچنین تجهیز 
واحدهای شــناور زیرسطحی به انواع 
پهپادهــای عمودپــرواز چمروش، در 
راستای افزایش و ارتقاء توان رزمی این 
نیرو، از اهم اقداماتی اســت که در ماه 
های گذشته و در حوزه پهپادی انجام 
شده است.فرمانده نیروی دریایی ارتش 
در پایان اضافه کــرد: امروز بحمداهلل 
ظرفیت تولید انواع پهپاد ها به دســت 
توانمنــد جوانان برومنــد، باغیرت و 
دلسوز، ایجاد شده و ما می توانیم حتی 
به صورت ترکیبی در حوزه دریا عملیات 

انجام دهیم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش:
 امروز می توانیم به صورت ترکیبی در حوزه دریا عملیات انجام دهیم

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: باید بتوانیم در افق سال های آینده، کشور را تبدیل به یکی از قطب های ساخت و طراحی نیروگاه های اتمی کنیم.به 
گزارش خبرنگار مهر، محمد اسالمی رئیس سازمان انرژی اتمی در جریان افتتاح پروژه پرتودهی گاما در بناب گفت: به لطف الهی در سال اول دولت، 
برنامه ریزی برای توسعه کاربرد پرتوها در دستور کار قرار گرفت. سند جامع توسعه در سطح کشور مطالعه و طراحی شد و در دستور کار قرار گرفت. بر 
اساس این سند 1۲ نقطه در کشور شناسایی شد که بتواند در حوزه کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد.وی افزود: ما تنها یک سیستم پرتودهی داشتیم 
که در این منطقه مورد استفاده بخش محدودی قرار داشت و با خالقیت و نوآوری که انجام شد، همکاران ما متعهدانه و غیرتمندانه توانستند نسبت به طراحی یک سیستم واقعی پرتابل 
پیشرفته اقدام کنند.رئیس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: اولین نمونه بومی، به زودی در اولین سایت در یکی از استان های کشور نصب و راه اندازی خواهد شد. ظرفیت سازی خط تولید 
این سامانه پرتودهی گاما در مرکز بناب ایجاد شده است.وی افزود: برنامه گسترده ای داریم که در گام اول ظرف سه سال کشور را با نصب تجهیزات سامانه گاما پوشش دهیم.اسالمی تاکید 
کرد: موضوعی که برای ما بسیار حائز اهمیت است این است که بتوانیم کاربردهای فناوری هسته ای را به صورت روز افزون در کشور گسترش دهیم. در موضوع تولید برق هسته ای که یکی 
از نیازهای کشور است هدف گذاری ۲۰ ساله را در نظر گرفتیم.رئیس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: امروز دنیا با بحران مواد سوختی و سوخت مواجه شده است و تقریباً تمامی کشورها 
به ویژه کشورهای اروپایی همه به احداث نیروگاه های اتمی روی آوردند و ما یک غفلت چندین ساله در این زمینه داریم و باید بتوانیم با اجرای این برنامه در افق سال های آینده، کشور را 

تبدیل به یکی از قطب های ساخت و طراحی نیروگاه های اتمی کنیم.

معاون اول رئیس جمهور روابط جمهوری اسالمی ایران و روسیه را روابطی راهبردی توصیف کرد و گفت: اراده تهران برای 
توســعه مناسبات با مســکو و ایجاد جهش در روابط فیمابین جدی است.به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر در دیدار 
»ایگور لویتین« دســتیار رئیس جمهور روسیه با اشــاره به وجود زمینه های متعدد هم کاری میان دو کشور اظهار داشت: 
جمهوری اسالمی ایران و روسیه از ظرفیت های گسترده ای برای توسعه روابط فیمابین برخوردار هستند و می توانند سطح 

روابط خود را در زمینه های مختلف انرژی، ترانزیت، حمل و نقل، صنعت و امنیت غذایی ارتقا دهند.معاون اول رئیس جمهور بر لزوم گسترش همکاری های تهران- 
مسکو برای اجرای پروژه راه آهن رشت- آستارا تأکید کرد و افزود: دو کشور باید این پروژه را به عنوان یکی از اولویت های جدی دنبال کنند چرا که می تواند به 
توســعه همکاری های فیمابین در زمینه حمل و نقل و ترانزیت منجر شــود.وی با اشاره به همکاری های گسترده سیاسی میان ایران و روسیه گفت: دو کشور در 
مسائل سیاسی هماهنگی های خوبی دارند اما سطح روابط اقتصادی فیمابین متناسب با روابط سیاسی نیست که الزم است با اجرای تفاهمنامه ها و قراردادهای 
فیمابین، سطح مناسبات تجاری دو کشور را نیز ارتقا دهیم.مخبر بر ضرورت حل مسائل بانکی میان دو کشور تأکید و تصریح کرد: روابط بانکی پیش نیاز اصلی 
ارتقای مراودات تجاری دو کشــور اســت و می تواند بسترهای الزم را برای فعالیت بخش خصوصی دو کشور بیش از پیش فراهم کند.معاون اول رئیس جمهور بر 

اهمیت تالش جدی دو کشور جهت توسعه حمل و نقل و ترانزیت تاکید کرد.

اسالمی:

ایران تبدیل به قطب ساخت نیروگاه های اتمی خواهد شد
مخبر در دیدار دستیار رئیس جمهور روسیه:

 اراده تهران برای توسعه مناسبات با مسکو

قم- فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسالمی 
ایــران گفت: پهپادهای ارتش امروز مســلح هســتند و 
رادارهــای بومی با برد ۳ هزار کیلومتری داریم.به گزارش 
خبرنگار مهر، امیر علیرضا صباحی فرد شامگاه پنجشنبه 
در یاداره شــهدای نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری 
اسالمی که در سالن همایش مرکز فقهی ائمه اطهار )ع( 
برگزار شد در سخنانی اظهار داشت: وقتی انقالب اسالمی 
ایران به پیروزی رسید، دشمنان انقالب و استکبار به این 
دلیل که تصور می کردند ارتشی در کشور باقی نمانده که 
بتواند از کشــور دفاع کنند، جنگ را بر ما تحمیل کردند.

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: دشمنان تصور 
می کردنــد که تجهیزات باقی مانــده ارتش از زمان دوره 

طاغوت وابسته به کشورهای خارجی است و ایرانی ها بعد 
از انقالب اسالمی امکان استفاده از این ابزارها را ندارند، اما 
به همت ارتشی ها و نیروهای مسلح کشور این تجهیزات با 

هوش جوانان ایرانی علیه آنان در جنگ استفاده شد.امیر 
صباحی فرد افزود: ۶۰۰ بیان از سوی رهبر معظم انقالب 
در خصوص پدافند هوایی وجود دارند و این امر نشــان از 

اهمیت کار در این بخش است.
وی تصریح کرد: اگر دشمنان می توانستند به آسمان ایران 
تجاوز و تعدی کنند؛ تاکنون ایــن کار را انجام می دادند 
اما اگر نتوانســتند دست به این اقدام بزنند به دلیل توان 
باالی بازدارنده پدافند هوایی ارتش اســت.فرمانده نیروی 
پدافند هوایی ارتش با بیان اینکه امروز هیچ ســامانه ای 
در پدافند هوایی ارتش غیر بومی نیست افزود: در زمینه 
ساخت تجهیزات پدافندی و راداری هیچ مشکلی نداریم و 

گره ی در این بخش وجود ندارد.

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش:

رادارهای بومی با برد ۳هزار کیلومتر داریم
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یک کارشــناس حوزه کار با اشاره به قول مساعد مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی برای ۲۵ درصد باقیمانده طرح 
همســان سازی حقوق بازنشستگان،  ابراز امیدواری کرد:  مصوبه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کارگران از همین ماه 
نهایی شــده و جهت ابالغ به وزارت کار ارســال تا معوقات آن از فروردین به حســاب کارگران واریز شود.رحمت اهلل 
پورموســیـ  در گفت گو با ایســنا، درباره مصوبه ۶۵۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران گفت: کمک هزینه مسکن 
کارگران مبلغ باالیی نیســت و ۶۵۰ هزار تومانی که شــورای عالی کار درنظر گرفت، عدد کوچکی در سبد معیشت 
کارگران اســت ولی آنچه مسلم است مصوبات شــورای عالی کار تجدیدنظر ندارد و قطعی و الزم االجرا است. شاید 
پیشنهاد تلقی شود ولی چون همه شرکای اجتماعی و نماینده دولت،  کارگر و کارفرما و وزیران در آن حضور دارند و 
به تصویب می رسانند بنابر این مصوبه، قانونی و الزم االجرا است.وی افزود: در طول سالهای اخیر مصوبه حق مسکن 
عینا و بدون قید و شرط از سوی هیات وزیران ابالغ شده است. حق مسکن تنها آیتم دستمزد کارگران است که برای 
اجرا شدن به تایید هیات وزیران نیاز دارد و این امر هم ناشی از این مساله است که بحث تامین مسکن به طور کلی 
از وظایف دولتها به شــمار می رود.این کارشناس حوزه کار در پاسخ به این پرسش که اگر مبلغ حق مسکن در حد 
پیشنهاد است، دولت می تواند آن را تغییر دهد؟ گفت: هرگونه تغییر یا کاهش و افزایش مصوبه باید مجددا از مجرای 
شورای عالی کار بگذرد بنابر این چنانچه دولت الزم بداند که مصوبه کاهش پیدا کند باید به شورای عالی کار برگرداند 

تا مورد بحث و گفت وگو قرار گیرد ولی معتقدم با توجه به ابالغ مصوبه افزایش مســتمری بازنشســتگان از ســوی 
سرپرست وزارت کار، در روزهای آتی ابالغ مصوبه ۶۵۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران را هم شاهد خواهیم بود.

واریز معوقات حق مسکن از اول فروردین 1401
پورموســی با بیان اینکه مبلغ حق مســکن باید از ابتدای سال محاسبه و معوقات آن به حساب کارگران واریز شود، 
اظهار کرد: تصویب مبلغ حق مسکن طی سالهای اخیر همواره در هیات وزیران صورت گرفته است ولی معتقدم که 
این امر می تواند به شورای عالی کار واگذار شود و شورا دراین باره تصمیم گیری کند، کما اینکه حداقل دستمزد و 
بن خواربار و ســایر مزایای جانبی مزد در شورای عالی کار تعیین و مصوب می شود.وی گفت: در مورد بازنشستگان 
تامین اجتماعی هم هرگونه افزایش حقوق و مستمری و سایر سطوح مزدی از مصوبه شورای عالی کار تبعیت می کند 
که امسال مغایرت پیدا کرد و در نهایت از سوی دکتر زاهدی وفاـ  سرپرست وزارت کارـ  همان افزایش ۳۸ درصد به 
عالوه ۵۱۵ هزار تومان ابالغ شد که از همین برج اجرایی خواهد شد.این کارشناس حوزه کار ادامه داد: در خصوص 
افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری دولت می تواند نقش داشته باشد چون آنها از بودجه دولتی استفاده 
می کنند ولی در مورد بازنشســتگان تامین اجتماعی ریالی از بودجه دولت اختصاص نمی یابد و از محل واریز حق 

بیمه ۱۴ میلیون کارگر و ۴ میلیون بازنشسته حقوق ها پرداخت می شود.

کف دریافتی بازنشستگان حداقل بگیر، 5 میلیون و 580 هزار تومان
پورموسی درباره حداقل دریافتی بازنشستگانی که مشمول افزیش ۵۷ درصدی حقوق شدند نیز توضیح داد: مطابق 
ماده ۹۶ و ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، افزایش دریافتی مســتمری  بگیران تأمین اجتماعی هر سال به تصویب 
هیأت وزیران می رسد، به گونه ای که حداقل دریافتی مستمری بگیران از حداقل حقوق مصوب همان سال کارگران 

نباید کمتر باشــد. با توجه به آنکه حداقل دریافتی کارگران برای ســال ۱۴۰۱ در شورای عالی کار به رقم ۵ میلیون 
و ۵۸۰ هزار تومان رســید، هیات وزیران هم کف حقوق بازنشســتگان را همین مبلغ تصویب کرد و بر این اســاس 
بازنشستگانی که ســال گذشته حقوقشان ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان بود دریافتی آنها امسال با متناسب سازی و 
حق مســکن و بن خواربار و افزایش ۵۷ درصدی به رقم ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان رســید.وی با بیان اینکه هیچ 
بازنشســته حداقل بگیری نباید امسال حکمش از ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان کمتر باشد، تاکید کرد: برای امسال 
همه بازنشســتگان حداقل بگیر و کســانی که دریافتی آنها ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان است، مشمول افزایش ۵۷ 
درصدی حقوق و اعمال ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی و کسانی که باالتر از مبلغ ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان می 
گیرند، مشمول افزایش ۳۸ درصدی سایر سطوح به عالوه ۵۱۵ هزار تومان و اعمال ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی 
شده اند که افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح از همین ماه اعمال و احکام آنها صادر خواهد شد.

اجرای 25 درصد مانده همسان سازی حقوق بازنشستگان تا پایان سال
این کارشناس حوزه کار همچنین درباره ۲۵ درصد باقیمانده طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز گفت: برای 
بازنشســتگان تامین اجتماعی مطابق بند ب ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه ۷۵ درصد همسان سازی انجام شد 
ولی ۲۵ درصد آن باقی ماند که با توجه به اینکه امسال آخرین سال برنامه ششم توسعه است و قوانینی که جاری و 
سازی است باید نهایتا در سال پایانی برنامه ششم محقق شود، امسال این ۲۵ درصد باقی مانده حتما باید انجام شود.

وی با اشاره به قول مساعد دکتر هاشمی ـ مدیرعامل سازمان تامین اجتماعیـ  برای تحقق این امر در ماههای آینده 
تصریح کرد: با پیگیری هایی که از ســوی کانون عالی بازنشســتگان انجام شده و مکاتبات و مذاکراتی که با سازمان 
تامین اجتماعی و نمایندگان مجلس صورت گرفته امسال ۲۵ درصد باقی مانده همسان سازی حقوق ها حتما انجام 

خواهد شد.

وزیر اقتصاد پاسخ داد؛

کاالبرگ از کی عملیاتی می شود؟
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در حال حاضر نزدیک به ۷۷ میلیون نفر یارانه می گیرند، 
اظهار کرد: در تعیین دهک ها مردم نارضایتی های بسیاری دارند و این جزء مواردی 
اســت که باید در مورد مقدماتش سخت گیری و دقت می شد تا مردم سختی آن را 
احســاس نکنند.به گزارش  تسنیم، »احسان خاندوزی«  در برنامه »بدون توقف« با 
اشــاره به وجود نظرات موافق و مخالف در خصوص ارز ترجیحی گفت: ما در حوزه 
سیاست های اقتصادی دسته بندی های فکری و نظری متفاوتی داریم، در این موضوع 
خاص ساماندهی یارانه ها و ارز ترجیحی واقعیت این است که اکثریت صاحبنظران 
اقتصادی اصل این سیاســت را قبول دارند و در اکثریت موارد نیز فعاالن اقتصادی 
خودشــان اعالم می کنند که ما با این سیاست موافق هستیم.وی ادامه داد: ما االن 
به غیر از اجماع حداکثری الزام قانونی داریم و مکلف هستیم این کار را طبق قانون 
انجام دهیم و قائل به این هســتیم که انشاءاهلل اگر ثمرات این موضوع روی کاهش 
وابســتگی ما بــر واردات و افزایش تولید داخل که در ســال آینده ظهور پیدا کند 
مشــخص شود جمع بیشتری دولت را بابت این سیاســت تأیید خواهند کرد.وزیر 
اقتصاد با اشــاره به اینکه درست است که من سخنگوی دولت هستم اما قبول دارم 
که در جزئیات و در بخش هایی در زمینه توزیع یارانه نقدی نقطه ضعف وجود داشت، 
تصریح کرد: ما نمی آئیم ۱۰۰ درصد از همه چیز دفاع کنیم، مردم هم در بخش هایی 

ناراضی هستند که مثال ما جزء فالن دهک نیستیم، این نقطه ضعف از نقاطی است 
که در تالش هستیم در ماه های آینده به حداقل برسد، مجموعا فکر می کنم مسیر 
برای اینکه تولیدکننده داخلی بیشتر نفع ببرد و کاهش وابستگی ما به واردات شکل 
بگیرد و ســفره مردم اینقدر با هر دالر کوچک نشــود باز است و اگر ما به یک توان 
داخلی برسیم که در خوراک مردم هم وابسته نباشیم آن وقت است که باید ببینیم 
چه کسی می تواند از طریق فشارهای تحریمی این قدر اقتصاد ایران را مورد فشار قرار 
دهد.خاندوزی با بیان اینکه در حال حاضر نزدیک به ۷۷ میلیون نفر یارانه می گیرند 
و االن با وجود کد ملی راستی آزمایی در خصوص این مورد کار سختی نیست، تأکید 
کرد: در تعیین دهک ها مردم نارضایتی های بسیاری دارند و این جزء مواردی است 
که باید در مورد مقدماتش سخت گیری و دقت می شد تا مردم سختی آن را احساس 
نکنند اما از طرف دیگر از آن دسته کارهایی بود که چند سال بود انجام نشده بود، 
حتی برخی از قســمت های سامانه چندین سال باز نشــده بود که مردم اطالعات 
جدید را در آن وارد کنند تازه این اتفاق افتاد و ما باید عقب افتادگی سال های پیش 
را هم جبران کنیم.وی در خصوص وعده های اجرایی نشــده برای توزیع کاال برگ 
نان نیز توضیح داد: ما برای این مورد باید تمام کارت های بانکی جمعیت کشور در 
تمام بانک ها را با کدهای ملی یکپارچه می کریم که این خیلی کار دشــواری است، 

باید همه کشور را بسیج می کردیم تا بتوانیم به صورت یکپارچه این کار انجام دهیم 
تا مردم ضربه نخورند، اگر می خواستیم به حالت سنتی این کارت را ارائه دهیم که 
ســاده بود، این موضوعی بود که زمان می بــرد، اما وعده ای که وزارت رفاه داده این 
است که در شهریورماه برای کل کشور حتی در زمان قطعی اینترنت این طرح قابل 
پیاده شــدن باشد.ســخنگوی اقتصادی دولت در خصوص ضرورت توزیع کاالبرگ 
یادآور شــد: این یکی از موضوعاتی اســت که در الیحه دولت هم نبود اما وقتی در 
مجلس تصویب شــد ما هم اســتقبال کردیم چون مردم در لحظه خرید احساس 
می کننــد که با نصف قیمت می توانند کاالیی که دو ماه پیش گرانتر می خریدند را 
خریداری کنند، ایجــاد این ادراک اجتماعی که در لحظه خرید علی رغم باال رفتن 
قیمت ها همان جا دولت شریک می شود که نصف این خرید برای ماست خیلی برای 
ما مهم بود.خاندوزی همچنین عنوان کرد: اما در خصوص تأخیر در اجرای طرح کاال 
برگ نان باید عرض کنم در ابتدا می خواهیم از طریق ســامانه  نان و آرد انحراف را 
به حداقل برسانیم، بعد اگر قرار بود قیمت افزایش پیدا کند بگوئیم از همه ابزارهای 
دیگر اســتفاده کردیم، در گذشــته نزدیک به ۳۰ درصد میزان توزیع آردی که در 
کشــور صورت می گرفت به فروش مشتری نمی رسید و الحمداهلل در همین دو سه 
ماه که این طرح پیاده شده بدون فشار به مردم این حجم را شناسایی کردیم، وامروز 

می توانیــم بگوئیم که چه فردی با کارت ملی از کدام نانوایی نان خریده اما در واقع 
نانی خریده نشده و تنها آرد را برده است.وی در پایان یادآور شد: امروز ما اختیار را 
به استاندار همه استان ها دادیم که در رایانه خودشان هر روز ببینند که کدام یکی از 
نانوایی های استان این تخلف را انجام داده است، بستر فنی را ایجاد کردیم و امیدوار 
هستیم اجرای کامل آن به زودی انجام شود ضمن اینکه به زودی ماجرای بین آرد 

خبازی ها و نان فانتزی ها نیز حل خواهد شد.

مهندس عبداهلل عذاری اهوازی در تشریح عملکرد یکساله شرکت در دولت سیزدهم

   افزایش 18 درصدی ظرفیت تولید شركت نفت و گاز اروندان با چشم انداز تولید
 قریب 1 میلیون بشكه در روز تا پایان دولت سیزدهم

مدیرعامل شــرکت نفت و گاز اروندان با بیان اینکه 
مطالعــات پژوهشــی و فناورانه به  منظور توســعه 
فناوری هــا برای بهینه ســازی فرآیندهــای تولید و 
افزایــش ضریب برداشــت در میــدان دارخوین نیز 
حدود ۷۶ درصد پیشــرفت داشته است، اضافه کرد: 
تفاهم نامه های متعددی نیز برای توســعه طرح های 
ساخت داخل منعقد شــده است که رویدادهایی  نیز 
در این دوره برای آن ها برگزار شد که به همین منظور 
با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای رفع 
نیازهای فناورانه شرکت تفاهم نامه ای به امضا رسید. 
برای انجام خدمات فنی، آزمایشگاهی و آموزشی نیز با 
دانشگاه صنعت نفت و برای انجام پروژه های تخصصی 
در حوزه های باالدستی، پایین دستی، انرژی و محیط 
زیست با پژوهشگاه صنعت نفت تفاهم نامه هایی امضا 
شد.عذاری اهوازی بخش مهمی از فعالیت های شرکت 
نفت و گاز اروندان را متمرکز بر طرح های نگهداشت 
و افزایش تــوان تولید عنوان و خاطرنشــان کرد: بر 

همین اســاس تعمیر و احیای هشــت حلقه چاه در 
میدان آزادگان شــمالی افزایش توان تولید را در این 
میدان به دنبال داشــت.وی ضمن قدردانی از پرسنل 
و همکاران شرکت نفت و گاز اروندان و نقش پررنگ 
آن ها در موفقیت های کسب شــده، افزود: در میدان 
آزادگان جنوبی، با تعمیر، رفع موانع و احیای تعدادی 
از چاه های بســته با عملیات درون چاهی و با استفاده 
از لوله مغزی سیار، همچنین به کارگیری روش جدید 
آلتراسونیک از سوی شرکت های دانش بنیان برای رفع 
مانع های درون چاهــی که اجرای ۲ حلقه از چاه های 
بسته با این روش بوده هم اکنون در حال انجام است.

مدیرعامل شــرکت نفت و گاز اروندان ضمن تقدیر از 
دکتر خجسته مهر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران 
بابت پیگیری ها در انعقاد تفاهم نامه ها و اســتقبال از 
طرح های پژوهشــی و دانش بنیان ادامه داد: فعالیت 
پژوهشی ساخت پایلوت جداسازی ترکیبات آسفالتین 
واکس و رزین به منظور سبک سازی نفت سنگین در 

تأسیسات روســطحی و ارزیابی آن توانست در دوره 
۱۰ ماهه )از مهرماه ســال ۱۴۰۰ تا تیرماه ۱۴۰۱(، 
افزایش ظرفیت توان تولید به میزان ۱۸ درصد نسبت 

به  مهرماه ۱۴۰۰ را رقم بزند.

صرفه جویی ارزی ۸ میلیون دالری با فعال کردن 
واحد فرآورش غرب کارون

وی تشــریح کرد: در همین حال با انتقال بخشی از 
نفت یکــی از واحدهای آزادگان بــه واحد فرآورش 
غرب کارون صرفه جویی ارزی ساالنه ۸ میلیون دالر 
را رقــم زدیم که تاکنون ۷۰۰ هــزار دالر در یک ماه 
محقق شده است؛ این نفت پیش تر با قیمت هر بشکه 
یک و نیم دالر در یکی پاالیشــگاه های سیار پاالیش 
می شــد.عذاری اهوازی گفت: عــاوه بر اهداف مورد 
نظر طرح های نگهداشــت و افزایش تولید، هدف های 
دیگری نیز همسو با این اهداف محقق شد که می توان 
به پروژه احداث حوضچه بتنی به منظور دفن کنده های 
حفاری در منطقه عملیاتی دارخوین اشاره کرد که این 
پروژه به بهبود تولید با توجه به شــاخصه های حفظ 
محیط زیســت ُمنجر می شود.وی با اشــاره به پروژه 
احداث خطوط لوله جریانی و تأسیســات روسطحی 
چاه های شماره ۳۲ و ۲۶ میدان دارخوین گفت: همسو 
بــا این طرح ها، پروژه احداث خط انتقال ۱۲ اینچ گاز 
از مبدأ واحد بهره برداری دارخوین به ان جی ال۳۲۰۰ 
با برآورد بودجه ۱۴ میلیون دالر در حال اجرا اســت 
که به همین منظور پیش نویس قرارداد سرمایه گذاری 
با شرکت پاالیش گاز یادآوران خلیج فارس به شرکت 
ملی نفت ارسال شد.به گفته مدیرعامل شرکت نفت 
و گاز اروندان بخش روسطحی پروژه حفاری و تعمیر 
چهــار حلقه چاه در میدان دارخویــن در حال انجام 
است و اولین دکل آن شهریور سال جاری آغاز به کار 
می کند که با انجام آن برآورد می شود ظرفیت روزانه 
۱۰ هزار بشــکه به منظور نگهداشت و افزایش تولید 

محقق شود.

حضور پررنگ شرکت نفت و گاز اروندان در 
مسئولیت های اجتماعی

عــذاری اهواز یکی از قراردادهــای مهم را در زمینه 
تبدیل نفت سبک به ســنگین عنوان کرد و گفت: 
در حوزه مســئولیت های اجتماعی شــرکت نفت و 
گاز اروندان در ســاخت مدرســه و خانه بهداشــت 
در مناطق محروم، کمک به تیم های ورزشی و ساخت 
زمین فوتبال، آبرســانی با تانکر و مخزن و کمک به 
دانش آموزان مناطق محروم مشــارکت داشته است.
وی یادآور شــد: در حادثه متروپل نیز شرکت نفت 
و گاز اروندان با آوردن ۱۱۴ دستگاه ماشین سبک، 
سنگین و فوق سنگین، تهیه غذا، تجهیزات و نظایر 
آن فعال بود.عذاری اهواز اظهار کرد: در بحث اربعین 
نیز شــرکت نفت و گاز اروندان بــه عنوان نماینده 
شرکت ملی نفت ایران در مرز شلمچه ضمن تشکیل 
ستاد اربعین و در اختیار گذاشتن امکانات لجستیکی 
و مانند سال گذشــته با برپایی موکب، تجهیزات و 

امکانات پذیرای زائرین اربعین حسینی خواهد بود.

شــرکت نفت و گاز اروندان پیشرو در طرح 
طبقه بندی مشاغل

مدیرعامل شــرکت نفت و گاز اروندان افزود: این 
شرکت در تبدیل وضعیت کارکنان به عنوان اولین 
شــرکت اقدام کننده در شــرکت ملی نفت ایران 
در این خصــوص بود. همچنین طرح طبقه بندی 
مشــاغل مطابق با کارکنان شــرکت نفت و بیمه 
تکمیلی از دیگر مواردی است که به انجام رسید.

وی خاطرنشان کرد: پرســنل شرکت نفت و گاز 
ارونــدان در بدتریــن شــرایط آب و هوایی و در 
دمای باالی ۵۰ درجه استان با اورهال و تعمیرات 
تجهیزات و دستگاه ها باعث پایداری تولید شده و 
رویکرد مثبت وزیر نفت نسبت به افزایش حقوق 
و مزایــا اقدامات مثبتی انجام و به زودی ماده ۱۰ 

کارکنان نیز انجام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان با اشاره 
به نگاه شرکت به دانش بنیان شدن در آینده 
نزدیک و فعالیت های گسترده در این حوزه 
و  نفت  پژوهشی شرکت  فعالیت های  گفت: 
گاز اروندان باعث شد در بازه زمانی مهرماه 
سال گذشته تا پایان تیرماه سال جاری ۱۸ 
درصد افزایش ظرفیت توان تولید داشــته 
باشد.به گزارش روابط عمومی شرکت نفت و 
گاز اروندان، عبداهلل عذاری اهوازی سه شنبه 
یکم شــهریورماه در نشست خبری که به 
منظور ارائه گزارش عملکرد یکســاله این 
شــرکت در دولت مردمی سیزدهم برگزار 
شــد، اظهار کرد: چشم انداز شرکت نفت و 
گاز اروندان طبق برنامه ها در ســال ۱۴۰۴ 
اســتخراج ۹۰۰ هزار تا یک میلیون بشکه 
نفت در روز است.وی افزود: در حال حاضر 
پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز و سازمان 
پژوهش های علمی و صنعتی ایران برای رفع 
نیازهای فناورانه تفاهم نامه هایی را با شرکت 
نفت و گاز اروندان امضا کردند ولی تالش ما 
این است که در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی 
از مســیر تولید دانش بنیان شرکت نفت و 
گاز اروندان را به یک شــرکت دانش بنیان 
تبدیل کنیم.وی با بیان اینکه رویکرد دولت 
سیزدهم در بحث افزایش سرمایه گذاری در 
میادین نقتی بخصوص میادین نقتی مشترک 
اســت که به همین منظــور قراردادهایی 
به امضا رســیده اســت، گفت: پژوهشگاه 
صنعت نفت از تیرماه سال ۹۹ مشغول طرح 
جداسازی آسفالتین، واکس و رزین از نفت 
خام در تأسیسات روسطحی و ارزیابی فنی 
و اقتصادی آن است که پروژه ای سرمایه ای 
محسوب می شــود و ۹۵ درصد پیشرفت 

داشته است.

افزایش ۵۷ درصدی به دریافتی کدام 
بازنشستگان تعلق گرفت؟
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با تشدید محدودیت های اروپا
صادراتسوختروسیهبهآسیاباالترمیرود

تحلیلگران شــرکت مشاوره FGE پیش بینی کردند روسیه احتماال تالش می کند حجم باالتری سوخت به 
آسیا صادر کند تا همزمان با اجرای تحریم های اروپایی، بازارهای جایگزینی پیدا کند.به گزارش ایسنا، آرمان 
اشرف، مدیر جهانی بخش مایعات گاز طبیعی در شرکت مشاوره FGE در مصاحبه با بلومبرگ گفت: از فوریه 
که تحریم های اتحادیه اروپا به اجرا درمی آید، نفتای بیشتری از سوی روسیه به قطب هایی نظیر سنگاپور 
و فجیره روانه خواهد شد. صادرات مجدد از این مناطق ممکن است متداول شود زیرا بعضی از خریداران، 
حاضر نیستند واردات مســتقیم از روسیه داشته باشند.حمله نظامی روسیه به اوکراین، بازارهای انرژی را 
در ســال میالدی جاری ملتهب کرده و اختالالت پیش آمده در سال ۲۰۲۳ ادامه پیدا می کند. ممنوعیت 
اتحادیه اروپا علیه واردات نفت دریابرد روسیه، از دسامبر آغاز می شود و دو ماه بعد، واردات فرآورده های نفتی 
از جمله نفتا ممنوع خواهد شــد. در حالی که اداره اطالعات انرژی آمریکا پیش بینی کرده که تولید نفت 
روسیه در نتیجه محدودیت ها کاهش پیدا خواهد کرد اما پاالیشگاه های این کشور همچنان به منابعی برای 
تامین خوراک نفتا نیاز دارند.طبق آمار شــرکت ورتکسا، صادرات نفتای روسیه به آسیا، در اوت ۸۴ درصد 
رشــد کرد و به حدود ۱۳۰ هزار بشــکه در روز در مقایسه با کل ژوییه رسید.این افزایش صادرات با وجود 
شرایط منطقه ای ضعیف روی داد زیرا تولیدکنندگان پالستیک که مصرف کنندگان اصلی نفتا هستند، با 

حاشیه سود ضعیف و تقاضای ضعیف چین برای پالستیک مواجه شده اند.

قهرخریدارانهندیبانفتآمریکا
آمار حاکی از آن است که هند در سه ماهه دوم سال میالدی جاری، 
واردات نفت خام از آمریکا را یک میلیون تن کاهش داد و همزمان 
واردات نفت ارزان از روســیه را افزایش داد.به گزارش ایسنا، منابع 
واردات انرژی هند نسبت به یک سال پیش کامال متفاوت شده بود. 
سال میالدی گذشته، سهم روســیه از واردات نفت به هند، حدود 
۲.۲ درصد و سهم آمریکا ۹.۲ درصد بود. اکنون روسیه حدود ۱۲.۹ 
درصد و نفت شــیل آمریکا تنها ۵.۴ درصد از بازار نفت هند سهم 
دارد.هنــد با وجود این که ۸۰ درصد از نفت مــورد نیازش را وارد 
می کند، هرگز خریدار بزرگ نفت روســیه نبوده است. در یک سال 
معمولی، هند تنها دو تا پنج درصد از نفت مورد نیازش را از روسیه 
وارد می کرد که تقریبا مشــابه واردات نفت آمریکا از روسیه پیش از 
اعالم ممنوعیت ۱۰۰ درصدی واردات کاالهای انرژی روســی بوده 
اســت. در واقع، هند در سال ۲۰۲۱، تنها ۱۲ میلیون بشکه نفت از 
روسیه وارد کرد و عمده وارداتش از عراق، عربستان، امارات متحده 

عربی و نیجریه بود.

گزیده خبر

وزیر نفت:
امضای۱۰۰میلیارددالرتفاهمنامهنفتی

ایسنا/خوزستان وزیر نفت گفت: با مشارکت سرمایه گذاران داخلی، بانک 
ها و هلدینگ های اقتصادی در یکســال اخیر بیش از ۱۰۰ میلیارد دالر 
تفاهم نامه و قرارداد در بخش تامین امنیت انرژی کشــور منعقد شــده 
است.جواد اوجی، ۴ شــهریورماه در سخنرانی پیش از خطبه های نماز 
جمعه اهواز در جمع مردم اظهار کرد: در ســال های آخر دولت قبل به 
واسطه اینکه منتظر مذاکرات بودند سرمایه گذاری خاصی در حوزه نفت 
و گاز انجام نشــد.وی افزود: اگــر امروز چالش هایی در بحث کمبود گاز 
در زمســتان داریم به لحاظ این اســت که سرمایه گذاری در حوزه نفت 
و گاز انجام نشــده است.به گزارش ایســنا، وزیر نفت با بیان اینکه پروژه 
هایی کلیدی برای ســرمایه گــذاری در بخش های مختلف وزارت نفت 
تعریف شده است، گفت: منتظر سرمایه گذارهای خارجی نمانده ایم و از 
ظرفیت های مالی کشور و هلدینگ های اقتصادی برای سرمایه گذاری 
در حوزه صنایع نفت و گاز استفاده کرده ایم.اوجی ادامه داد: خوشبختانه 
با مشارکت ســرمایه گذاران داخلی، ســرمایه بانک ها و هلدینگ های 
اقتصادی در یکسال اخیر بیش از ۱۰۰ میلیارد دالر تفاهم نامه و قرارداد 
در بخش تامین امنیت انرژی کشــور منعقد شده است.وی افزود: امروز 
مصرف و تولید بنزین در کشــور تقریبا برابر شــده است زیرا در دولت 
گذشــته اقداماتی در بحث افزایش تولید و سرمایه گذاری در این حوزه 
در کشور انجام نشده است.وزیر نفت گفت: در آغاز دولت صادرات نفت و 
گاز و محصوالت پتروشیمی در پایین ترین سطح خود بود اما با همت و 
اراده جدی ای که داشتیم بازارهای جدید را شناسایی کردیم و پشت میز 
ننشستیم و با شناسایی ظرفیت های جدید توانستیم درآمدزایی خوبی 
برای دولت داشته باشیم.اوجی ادامه داد: دولت در سفرهای استانی چالش 
ها و مشکالت مردم را از نزدیک لمس می کند و برای آن ها برنامه ریزی 
می کند. دولت ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برای انجام پروژه های نیمه کاره 
به استان های مختلف اختصاص داده است. از این اعتبارات سهم وزارت 
نفت بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان اســت که ۱۴ هزار میلیارد تومان از 
آن برای بحث های مسئولیت های اجتماعی هزینه خواهد شد.وی با بیان 
اینکه ۵۰ درصد از اعتبارات پروژه های مسئولیت های اجتماعی نفت در 
خوزستان است، تصریح کرد: بیش از ۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان پروژه 
مسئولیت اجتماعی نفت در خوزستان در حال اجرا است.وی با اشاره به 
اینکه در بحث دانش بنیان شــرکت های دانش بنیان توانمند خوبی در 
خوزســتان وجود دارد، افزود: از ۱۵۵ شرکت دانش بنیان فعال در حوزه 
نفت و گاز در کشور، ۱۵۰ شرکت فعالیتشان را با وزارت نفت آغاز کرده 
اند و امیدواریم ســطح این فعالیت ها را در راستای منویات مقام معظم 
رهبری ارتقا دهیم.وزیر نفت بیان کرد: رئیس جمهور دغدغه معیشــت 
مــردم را دارد و امیدواریم با برنامه ریزی های انجام شــده این روزهای 
ســخت را پشت سر بگذاریم. در این زمینه سال گذشته وزارت نفت ۳۵ 
هزار نیروی ایثارگر را تبدیل وضعیت کرد. همچنین در یکسال اخیر ۹۸ 

درصد از فارغ التحصیالن دانشگاه صنعت نفت را جذب کرده ایم.

درآمدروزانهیکمیلیارددالری
عربستانازفروشنفت

ارزش صادرات نفت عربستان سعودی در ژوئن با افزایش قیمت ها و رشد 
تولید، به ۳۱ میلیارد دالر رسید که باالترین میزان در شش سال گذشته 
بود.به گزارش ایســنا، اداره آمار عربستان ســعودی اعالم کرد صادرات 
ماهانــه نفت در ژوئــن، به بیش از یک میلیارد دالر در روز رســید و بر 
مبنای ســاالنه ۹۴ درصد افزایش یافت. ارزش صادرات نفت عربســتان 
ســعودی در سه ماهه دوم سال میالدی جاری، بیش از ۹۱ میلیارد دالر 
معادل ۸۰ درصد از کل صادرات بود.عربستان سعودی که بزرگترین صادر 
کننده نفت جهان است، انتشار ماهانه آمار صادرات نفت را در سال ۲۰۱۶ 
آغاز کرد.میانگین قیمت نفت امســال به بیش از ۱۰۰ دالر در هر بشکه 
رســید و کمک کرده است اقتصاد عربستان سعودی، سریع ترین رشد را 
در میان اعضای گروه ۲۰ داشته باشد؛ در حالی که در سال ۲۰۲۰ بر اثر 
ریزش قیمت های نفت به شــدت آسیب دیده بود.مازاد بودجه عربستان 
ســعودی در سه ماهه دوم به ۷۷.۹ میلیارد ریال )۲۱ میلیارد دالر( رشد 
کرد. بزرگترین شــریک تجاری عربستان سعودی در ژوئن، چین بود که 
ارزش صادرات ریاض به این کشور، به ۲۱ میلیارد ریال رسید و پس از آن 
کشورهای ژاپن، هند، کره جنوبی و آمریکا قرار گرفتند.بر اساس گزارش 
بلومبرگ، مجموع صادرات عربستان سعودی در سه ماهه دوم ۸۵ درصد 
در مقایســه با مدت مشابه ســال ۲۰۲۱ افزایش یافت و به حدود ۴۳۰ 

میلیارد ریال سعودی رسید.

تهدیدعراقبهاقدامحقوقیعلیه
خریداراننفتکردستان

شرکت بازاریابی نفت دولتی عراق )سومو( تهدید کرد علیه خریداران نفت 
منطقه نیمه خودمختار کردستان، اقدام حقوقی جدیدی انجام خواهد داد.

به گزارش ایسنا، این اخطار، جدیدترین اقدام از سلسله تالشهای وزارت 
نفت عراق برای کنترل درآمد نفتی منطقه کردستان است.طبق حکمی 
که از سوی دادگاه عالی فدرال عراق در فوریه صادر شد، بنیانهای حقوقی 
بخش نفت و گاز منطقه کردســتان، مغایر قانون اساسی است. اما دولت 
منطقه ای کردستان این حکم را رد کرده است.در نامه شرکت سومو به 
تاریخ ۲۳ که توسط رویترز مشاهده شده، آمده است: اقدام حقوقی قاطع 
باید علیه همه طرفین مربوطه انجام گیرد تا مانع بارگیری محموله های 
غیرقانونی از عراق شــود که فقط محدود به نفت صادر شــده از منطقه 
کردستان نیست. وزارت نفت فدرال عراق و سومو به عنوان زیرمجموعه 
این نهاد، حق دنبال کردن اقدام حقوقی علیه هر واسطه یا خریدار نفت 
قاچاقی را دارند که ثابت شــود از مبدا عراق است؛ به خصوص نفتی که 
از پایانه نفتی ســیهان ترکیه بدون موافقت سومو بارگیری می شود.این 
اقدامات مشابه اقدام وزارت نفت عراق در سال ۲۰۱۴ است که مانع تخلیه 
محموله های کشتی هایی که نفت کردستان عراق را بارگیری کرده اند، در 
بنادر خارجی شد.عراق بارها برای اجرای حکم دادگاه که در فوریه صادر 
شده، درخواست کرده است و شرکتهای متعددی که در منطقه کردستان 
فعالیت دارند را به دادگاههای تجاری فراخوانده که مکررا به تاخیر افتاده 
اســت و سیاستی را اعالم کرده اســت که تحت آن، شرکتهای خدمات 
میدان نفتی در صورت عدم خروج از منطقه کردســتان، به لیست سیاه 
اضافه می شــوند.بر اساس گزارش رویترز، جدیدترین شرکتهای خدمات 
میدان نفتی که در لیست سیاه عراق قرار دارند، شامل شرکت »ودرفورد 

اینترنشنتال« و شرکت OIL SERV  هستند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران عنوان کرد
۵.۵میلیارددالرسرمایهگذاریدر
۱۶مخزنخامیمناطقنفتخیزجنوب

ایسنا/خوزستان مدیرعامل شرکت 
ملی نفت ایران گفت: به زودی چند 
طرح راهبردی میادین مشترک در 
منطقه عســلویه به بهــره برداری 
خواهد رسید.محسن خجسته مهر 
در مراسم رســمی بهره برداری و 

آغاز عملیات اجرایی طرح های وزارت نفت در خوزســتان که 
امروز ۴ شهریورماه برگزار شد، اظهار کرد: با درایت وزیر نفت و 
دولت سیزدهم امروز حدود ۹۰۰ میلیون دالر طرح و پروژه در 

خوزستان کلنگ زنی و یا به بهره برداری می رسد.
به گزارش ایســنا، وی افزود: توســعه میادین نفت و گاز باید با 
توسعه پایدار و متوازن قرین باشد و مسئولیت های اجتماعی نیز 
باید به طرح های سرمایه گذاری پیوست باشد تا شاهد توسعه 
پایدار باشــیم.مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران گفت: برای 
توســعه فاز دوم میدان مشترک یاران حدود ۴۰۰ میلیون دالر 
سرمایه گذاری انجام شده اســت. آغاز عملیات اجرایی توسعه 
میدان مشترک بالل به ارزش ۴۴۰ میلیون دالر، طرح افزایش 
تولید از میدان نرگســی و ۲۳ پروژه عام المنفعه از دیگر طرح 
هایی است که امروز اجرایی می شوند.خجسته مهر عنوان کرد: 
به زودی آغاز عملیات بهره برداری از میدان مشــترک سهراب 
در غرب کارون را خواهیم داشــت.وی ادامه داد: شــرکت ملی 
مناطق نفتخیز جنوب در تولید ســال گذشته و امسال حدود 
۷۵ درصد از سهم تولید شرکت ملی نفت ایران را به عهده دارد.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: یکی از ماموریت های 
مهم شرکت ملی نفت ایران جمع آوری گازهای همراه است. در 
این زمینه مزایده تمامی گازهای مشعل منطقه مسجدسلیمان 
به میزان ۶۵ میلیون فوت مکعب و ارزش ۶۵ میلیون دالر به سه 
پیمانکار واگذار شده است.خجسته مهر ادامه داد: پایان امسال 
NGL۳۲۰۰ در غرب کارون با ظرفیت جمع آوری ۵۰۰ میلیون 
فوت مکعب گاز به بهره برداری می رسد.وی با اشاره به سرمایه 
گذاری در مناطق نفتخیز جنوب گفت: طرح هایی با ســرمایه 
گذاری حدود ۵.۵ میلیارد دالر در ۱۶ مخزن گازی گروه خامی 
در شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب برنامه ریزی شده است 
تا خوراک پتروشیمی ها را تامین کنیم.مدیرعامل شرکت ملی 
نفت ایران گفت: برای انجام این ماموریت ها باید حداکثر سهم 
داخل را در بحث ســاخت و استفاده از توان پیمانکاران داخلی 
در نظر داشــته باشیم و از این ظرفیت ها به صورت حداکثری 
استفاده کنیم.خجســته مهر عنوان کرد: مصوب شده است تا 
مجموعه شــرکت ملی نفت ایران بتواند از شرکت های داخلی 
ســفارش کاالی ۵ ساله به ارزش ۴.۶ میلیارد دالر داشته باشد. 
سهم مناطق نفتخیز جنوب از این مبلغ حدود ۶۰ درصد است.

وی افزود: به زودی و در هفته آینده چند طرح راهبردی میادین 
مشترک با حضور وزیر نفت در منطقه عسلویه به بهره برداری 

خواهد رسید.

وزیر نفت خبر داد؛

امضای قرارداد خرید و سوآپ گاز از روسیه در آینده نزدیک
وزیــر نفت با اشــاره به مذاکــرات ســازنده با دســتیار ویژه 
رئیس جمهوری روسیه، گفت: در آینده ای بسیار نزدیک قرارداد 
نهایی خرید و ســوآپ گاز از روسیه بین شرکت ملی گاز ایران و 
طرف روس در مسکو امضا خواهد شد.به گزارش اقتصاد آنالین، 
براســاس اعالم وزارت نفت، جواد اوجی عصر )چهارشنبه، دوم 
شــهریور ماه( پس از دیدار و گفت وگوی بیش از دو ســاعته با 
ایگور لویتین، دســتیار ارشد رئیس جمهوری روسیه اظهار کرد: 
پیرو تفاهم نامه ها و قرادادهای پیشین در حوزه انرژی و حمل و 
نقل ریلی مذاکراتی انجام شد. وی ادامه داد: در بخش حمل ونقل 
گفت وگوهای در زمینه احداث خط آهن رشــت- آستارا و برقی 
کردن خط ریلی گرمســار-اینچه برون انجام شــد به طوری که 
تعهدهای تأمین مالی ازسوی بانک های روس انجام خواهد شد و 
از آنجا که دستیار ارشد رئیس جمهوری روسیه اختیار تام داشت، 
این پروژه ها به زودی عملیاتی می شــوند.  وزیر نفت با اشاره به 
امضای تفاهم نامه ۴۰ میلیارد دالری با شرکت های بزرگ روس 
گفت: این موارد شــامل تفاهم نامه و قراداد می شود؛ اکنون برای 
توســعه هفت میدان نفتی و گازی با روســیه قرارداد داریم که 
پیشــرفتی بین ۱۰ تا ۳۰ درصد دارند و درباره ۱۴ میدان دیگر 
مذاکرات در حال انجام اســت.اوجی افزود: خرید و سوآپ گاز از 
روسیه نهایی شده است و در آینده نزدیک در مسکو بین شرکت 
ملی گاز ایران و طرف روس امضا می شود؛ مذاکراتی نیز در باره 
سوآپ فرآورده های نفتی نیز انجام شد؛ ایران ظرفیت های زیادی 
در زمینه دریا، راه آهن و حمل ونقل زمینی برای توســعه سوآپ 

دارد.وی بــا بیان اینکه با شــرکت های توانمند روس توافق های 
خوبی شــده و در این نشســت همه موارد توافق را یکبار دیگر 
برســی و رصد و چالش هایی پیش روی آنها را بررســی کردیم، 

گفت: ۲ ماه دیگر نشست کمیسیون مشترک دو کشور در مسکو 
برگزار خواهد شــد و در موارد مختلف شامل انرژی، حمل ونقل، 
تجارت و حتی ورزش مذاکرات ادامه خواهد داشت. رئیس طرف 

ایرانی کمیسیون مشترک ایران و روسیه با اشاره به اینکه روسیه 
۵ میلیارد یورو در بحــث پروژه ها و طرح های ایران تأمین مالی 
خواهد داشت، ادامه داد:  ۲.۵ میلیارد یورو تعیین تکلیف شده و 
حتی در پروژه های نیروگاهی در حال اجراســت، برای باقیمانده 
ایــن مبلغ نیز طرح ها را تعریف کردیم کــه قراردادهایش امضا 
خواهد شد. اوجی با بیان اینکه ایران و روسیه هر دو ظرفیت های 
مطلوبی در حــوزه انرژی دارند، گفت: مجموع ذخایر نفت و گاز 
روسیه بســیار باالست در بحث انرژی از کشــورهای تأثیرگذار 
جهان هســتند. وی با تأکید بر اینکه همکاری ایران و روسیه در 
زمینه انرژی یک طرفه نیســت و شرکت های ایرانی توان باالیی 
دارند، افزود: در صنایع پتروشیمی قراردادهایی برای محصوالت و 
کاتالیست ها امضا و صادرات کاتالیست پتروشیمی به روسیه نیز 
آغاز شد.وزیر نفت با اشاره به اینکه عمده قراردادها و تفاهم نامه 
در بخش باالدست نفت با روسیه برای توسعه میدان های مشترک 
و در خوزستان اســت، گفت: یکی دیگر از موارد تأکید شده در 
امضای تفاهم نامه با روسیه بحث فشارافزایی میدان گازی پارس 
جنوبی اســت، زیرا روس ها توانمندی خوبی در این حوزه دارند. 
اوجی تأکید کرد: یکی دیگر از چالش ها تأمین منابع مالی است 
که شــرکت های روس پذیرفتند در هفت میدان یادشده تأمین 
منابع مالی را انجام دهند و در زمینه اجرا از ظرفیت پیمانکاران 
ایرانی استفاده شود.وی گفت: تاکید آقای رئیسی بر این است که 
ایران و روسیه حداکثر همکاری را در زمینه های مختلف داشته 

باشند.

قیمت نفت در معامالت روز پنج شــنبه درپی نگرانی ها 
نســبت به مختل شدن صادرات روســیه و کاهش تولید 
اوپک پالس که محدودیت عرضه را تشــدید خواهد کرد، 
افزایش یافت.به گزارش ایســنا، بهای معامالت نفت برنت 
با ۵۹ سنت معادل ۰.۶ درصد افزایش، به ۱۰۱ دالر و ۸۱ 
ســنت در هر بشکه رســید. بهای معامالت وست تگزاس 
اینترمدیت آمریکا با ۴۲ سنت معادل ۰.۴ درصد افزایش، 
به ۹۵ دالر و ۳۱ سنت در هر بشکه رسید.هر دو شاخص 
پــس از این که وزیر انرژی عربســتان ســعودی احتمال 
کاهش تولیــد اوپک پالس برای پشــتیبانی از قیمتها را 
مطــرح کرد، روز چهارشــنبه به باالترین حد ســه هفته 
اخیر صعود کردنــد. همچنین با ادامــه مذاکرات درباره 

احیای توافق هســته ای، زمان بازگشت نفت ایران به بازار 
جهانی نامعلوم مانده است.تحلیلگران گروه مالی سیتی در 
یادداشتی نوشــتند: نفت برنت به دنبال اظهارات مقامات 
سعودی که تمایل آنها برای حمایت از قیمت ها از طریق 
کاهش تولید اوپک پالس را نشان داد، به باالی ۱۰۰ دالر 
در هر بشــکه بهبود پیدا کردند. با این حال در شــرایطی 
که مذاکرات برای دســتیابی به توافق برای احیای توافق 
هســته ای ایران ادامه دارد و وخامت دورنمای اقتصادی، 
اوپک پالس بــرای این که بخواهد کاهش تولید را توجیه 
کند با ابهاماتی مواجه است.در آمریکا که بزرگترین مصرف 
کننده نفت در جهان اســت، شــرکت بریتیش پترولیوم 
اعالم کرد بعضی از واحدهای پاالیشگاه خود در وایتینگ 

ایندیانا را در پی وقوع یک آتش سوزی در روز چهارشنبه، 
تعطیل می کند. این پاالیشگاه به ظرفیت ۴۳۰ هزار بشکه 
در روز، تامین کننده مهم ســوخت بــرای مرکز آمریکا و 
شــهر شیکاگو است.محمد الفارس، وزیر نفت کویت اعالم 
کرد تولید نفت این کشــور طبق توافــق اوپک پالس، به 
۲.۸۱۱ میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کرده است. وی 
در ادامه افزود: ســال ها عدم ســرمایه گذاری، به ظرفیت 
مازاد تولید جهانی محدود، منتهی شد و بازارها را نوسانی 
کرد. کویت به حمایت از تالش ها برای ثبات بازارهای نفت 
از طریق اوپک پالس، ادامه می دهد.منابع آگاه در اوپک به 
رویتــرز گفتند: کاهش تولید احتمالی اوپک پالس ممکن 
اســت فوری نباشد و احتماال با بازگشت ایران به بازارهای 
جهانی مصادف می شود.کاهش ذخایر نفت و فرآورده های 
نفتــی آمریکا، از روند صعودی قیمت ها پشــتیبانی کرد. 
اداره اطالعــات انرژی آمریکا اعالم کــرد ذخایر نفت در 

هفته منتهــی به ۱۹ 
 ۳.۳ میــزان  به  اوت، 
کاهش  بشکه  میلیون 
پیدا کرده و به ۴۲۱.۷ 
رسیده  بشکه  میلیون 
اســت کــه بزرگتر از 
هــزار  کاهــش ۹۳۳ 
که  اســت  بشــکه ای 

تحلیلگران در نظرســنجی رویترز پیش بینی کرده بودند.
بر اساس گزارش رویترز، با این حال، کاهش کمتر از حد 
انتظــار ذخایر بنزین، تاثیر مثبت کاهــش ذخایر نفت را 
تا حــدودی تعدیل کرد. ذخایر بنزیــن آمریکا در همین 
مدت، به میزان ۲۷ هزار بشــکه کاهش یافت در حالی که 
تحلیلگران، کاهش این ذخایر به میزان ۱.۵ میلیون بشکه 

را پیش بینی کرده بودند.

ادامه روند صعودی نفت در بازار جهانی
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گزیده خبر

به دنبال ابالغ آیین نامه واردات خودرو
با توجه به شرایط مجاز واردات، چه 

خودروهایی وارد می شوند؟
پس از چند ماه انتظار،  )پنجشنبه ۳ شهریور ماه(، آیین نامه واردات خودرو 
ابالغ شــد که بر اساس آن شرایطی همچون واردات خودرو با قیمت زیر 
۲۰ هزار یورو، ممنوعیت ترخیص و تخلیه خودروهای بدون ثبت  سفارش، 
عرضه خودروها صرفا از طریق بورس کاال و... به تصوب رســیده اســت؛ 
بر این اســاس دبیر انجمن واردات کنندگان خودرو به تشــریح اینکه چه 
خودروهایی وارد خواهند شد، پرداخته است.به گزارش ایسنا،  )پنجشنبه(، 
پس از چهار ماه از نهایی شــدن مصوبه واردات خودرو، آیین نامه واردات 
خودرو )که در ۲۶ مرداد ماه به تصویب هیات وزیران رسید( توسط معاون 
اول رئیس جمهوری نهایی و ابالغ شد.براســاس ابالغیه آیین نامه واردات 
خودرو، واردات خودرو با قیمت زیر ۲۰ هزار یورو )فوب( و اولویت واردات 
بــا خودروهای زیــر ۱۰ هزار یورو، ممنوعیت تخلیــه خودرو بدون ثبت 
ســفارش و تخصیص ارز ممنوع، عرضه صرفا در بورس کاال، مجاز بودن 
واردات خودروهای ســواری بصورت سرمایه گذاری خارجی برای استفاده 
درشــبکه حمل ونقل عمومی و... مجاز اعالم شده است.شایان ذکر است 
که برخالف آنچه که پیش از این اعالم شده بود و مبنای محاسبات ارزی 
دالر در نظر گرفته شده بود، طبق مصوبه ابالغی، مبنای محاسبات ارزی، 
یورو در نظر گرفته شده است؛ در حال حاضر نرخ یورو و دالر بهم نزدیک 
شده اند، اما می توان بنا بر تعادل قبلی و طبق روال گذشته، سقف دالری 
را کمی بیشتر در نظر گرفت. همانطور که اشاره شد، سقف واردات خودرو 
۲۰ هزار یورو در نظر گرفته شده و اولویت با خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو 
است.  باتوجه به جزئیات اعالم شده اینکه با این شرایط چه خودروهایی 
امکان واردات خواهند داشــت، با دبیر انجمــن واردکنندگان خودرو به 
گفت وگــو پرداخته ایم.مهدی دادفر در گفت وگو با ایســنا، در این رابطه، 
اظهار کرد: ســقف قیمتی اعالم شده تقریبا مساعد است و احتمال اینکه 
بتوان خودروهایی که استاندارهای ۸۵گانه را پاس کند، بسیار بیشتر است. 
می توان تعداد خودروهایی که البته قیمت خودرو در جهان به دلیل کمبود 
چیپست ها و سیستم های الکترونیکی )آن هم بخشی به دلیل کرونا بود و 
بخشی هم تنش های سیاسی بین کشورهای چین و تایوان(، افزایش پیدا 
کرده است، وارد کنیم. واردات خودرو با سقف قیمتی تعیین شده موضوعی 
نشدنی نخواهد بود.دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: پس از ابالغ 
آیین نامه، همولوگیشــن )تایید اجزا و مجموعه های خاص در خودرو( و 
مسئولیت خودروی تازه وارد براساس قانون، با شرکت های نمایندگی است 
و صرفا این شرکت های نمایندگی خواهند توانست همولوگیت کنند. تصور 
نکنیم که واردات هر مدل خودرو توســط هر شخصی ممکن خواهد بود. 
شرکت های واردکننده ابداً بایستی مستندات استاندار خودروهای موردنظر 
خود برای واردات را ارائه کنند و ســپس چنانچه توانست استانداردها را 
کســب کند و مجوز را دریافت کنند )که ایــن فرآیند یکماه لغایت ۴۰ 
روز طول خواهد کشید( و همچنین مهمتر، کسب مجوز سازمان محیط 
زیســت مبنی بر یورو۶ بودن خودروها، اقدام به واردات کنند. در صورت 
کســب این دو مجوز و انجام امور توسط شرکت های نماینده، شاید سایر 
افراد با خرید خدمات پس از فروش بتوانند، خودرو وارد کنند.وی تصریح 
کرد: برداشــت ما از این مصوبه و اقدام برای واردات مثبت است و امیدوار 
هســتیم که دیگر گره ای ایجاد نشود. اما نکته مهم اینجاست که چنانچه 
قرار باشــد واردات منوط به بحث سرمایه گذاری در تولید و افزایش تولید 
باشد، واردات ممکن نخواهد بود؛ چراکه در حال حاضر مدعیان تولید، چه 
تعداد تولید می کنند و چه تولید می کنند؟ محاسبه مجموع میزان ارزبری 
خودروهای تولید، نشان می دهد،  خودروهای تولیدی اصالتا ارزبری بسیار 
بیشــتری از خودروهای  CBU داشته و دارند.دبیر انجمن تولیدکنندگان 
واردات خودرو ضمن تاکید بر رعایت قانون در واردات خودرو، گفت: باتوجه 
به اینکه کشور براساس قانون اداره می شود، بایستی دستورالعمل واردات 
خودرو نیز طبق قانون انجام شــود. بی قانونی کشــور را به فساد خواهند 
کشاند و منجر به ایجاد سوء جریان خواهد شد. نمونه هایی علی الخصوص 
در واردات خودرو داشته ایم، این بار نیز وزارت صمت، دستورالعمل مدنظر 
خود را بدون اخذ نظر تشکل ها و برخالف قانون تسهیل فضای کسب وکار 
انشــاء کرده است؛ اما امیدواریم که این دستورالعمل منجر به ایجاد سوء 
جریان نشود.دادفر تصریح کرد: کماینکه مسئولیت سوء جریان بابت انشاء 
چنین دستورالعملی با انشاءکنندگان است. در گذشته نیز همین موضوع 
را با دوستان سازمان توسعه تجارت در جریان گذاشتیم اما بگونه ای دیگر 
پاسخ گرفتیم؛ بگونه ای که گویی هیچ ارتباطی به ما نداشته است؛ لذا در 
صورت منجر شدن به فساد، هرچند زمان بر خواهد بود; اما مورد پیگیری 

قرار خواهیم داد.

قائم مقام دبیر کل خانه صمت خبر داد
هدف گذاری برای توسعه روابط تجاری با 

مجارستان
قائم مقام دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت، از افتتاح دفتر توســعه 
روابــط تجــاری و بین الملل خانــه صنعت، معدن و تجارت در کشــور 
مجارســتان خبر داد و گفت که هدف از تاســیس دفاتــر برون مرزی و 
بین المللی خانه صمت ایران، توســعه و تســهیل روابط اقتصادی بخش 
خصوصی با ســایر کشورها اســت.آرمان خالقی در گفت وگو با ایسنا، با 
بیان اینکه کشور مجارستان در بین کشورهای اروپایی، از اقتصادی رو به 
رشد برخوردار است، اظهار کرد: گزارش های مختلف از اقتصاد این کشور 
نشان دهنده این است که مجارستان در جایگاه پنجاه و هفتمین اقتصاد 
بزرگ جهان قرار دارد. ضمن اینکه با توجه به موقعیت ژئواستراتژیک این 
کشــور که در قلب اروپای مرکزی واقع شده، کشور مجارستان به عنوان 
دروازه ورود به اروپا محســوب می شــود.به گفته وی با توجه به موقعیت 
ویژه اقتصادی و جغرافیایی این کشــور و پیرو برگزاری جلسات مقدماتی 
مدیران خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، با سفیر ایران در مجارستان و 
با هماهنگی و همکاری سازمان توسعه تجارت، دفتر توسعه روابط تجاری 
و بین الملل خانه صنعت، معدن و تجارت در کشور مجارستان، امروز، پنج 
شنبه سوم شهریور، افتتاح خواهد شد.خالقی هدف از تاسیس دفاتر برون 
مرزی و بین المللی خانه صمت ایران را توسعه و تسهیل روابط اقتصادی 
بخش خصوصی با سایر کشورها و گسترش روابط اقتصادی و تجاری بین 
تجار و صنعت گران داخلی با ســایر کشورهای جهان عنوان کرد.گفتنی 
است در مراسم افتتاح دفتر توسعه روابط تجاری و بین الملل خانه صنعت، 
معدن و تجارت در کشور مجارستان، حمیدرضا نافذعارفی سفیر ایران در 
مجارستان، سید محمد رضا مرتضوی دبیر کل، آرمان خالقی عضو هیات 
مدیره و علی مالیی مشاور اقتصادی خانه صمت ایران و جمعی از فعاالن 

اقتصادی ایرانی مقیم مجارستان حضور خواهند داشت.

با وجود محدودیت  ۴۵ روزه برق صنایع در ۴ ماه نخست امسال
تولید فوالد ۱۳ تا ۲۲ درصد رشد کرد

طبق آمار، در مجموع چهار ماهه ابتدایی امسال، با توجه به اینکه 
محدودیت برق صنایع از نیمه خرداد ماه اعمال شــده است، تاثیر 
منفــی طی این مدت ۴۵ روزه بر رونــد افزایش تولید فوالدی ها 
نداشته و میزان تولید در مدت مذکور نسبت به چهار ماهه ابتدای 
سال گذشته بین ۱۳ تا ۲۲ درصد افزایش رقم خورده است. طبق  
آمار ارائه شده توسط انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران به ایسنا، از 
ابتدای سال جاری تا پایان تیر ماه، میزان تولید کل آهن اسفنجی 
بیشترین افزایش تولید را داشته  و در مقابل کمترین میزان افزایش 
را مقاطع تخت در این مقایســه آمار به خــود اختصاص داده اند.

در مجموع طی این مدت ســه میلیــون و ۲۰۶ هزار تن مقاطع 
تخت فوالدی تولید شــده است که نســبت به دو میلیون و ۸۲۵ 
هزار تن تولیدی در مدت مشــابه سال ۱۴۰۰، ۱۳ درصد افزایش 
داشته است.پس از آن مقاطع طویل فوالدی تولید شده در چهار 
ماه ابتدایی امســال معادل چهار میلیون و ۱۹۱ هزار تن نســبت 
به ســه میلیون و ۶۶۳ هزار تن تولیدی طی چهار ماهه نخســت 
۱۴۰۰، رشد ۱۴ درصدی را تجربه کرده است.شمش فوالد )فوالد 
میانی( نیز با افزایش ۱۹ درصدی تولید از هفت میلیون و ۴۸ هزار 
تن در مدت چهار ماهه ابتدایی ســال گذشته، به هشت میلیون و 
۳۷۶ هزار تن در مدت مشابه سال جاری رسیده است.محصوالت 
فوالدی و آهن اســفنجی نیز هریک رشد ۲۲ درصدی تولید را در 
مدت مذکور سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت 
کرده اند.  در حالیکه از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان آن به ترتیب پنج 
میلیــون و ۵۷۵ هزار تن محصوالت فوالدی و ۱۰ میلیون و ۱۷۰ 
هزار تن آهن اســفنجی تولید شده بود. این میزان تولید در مدت 
مشابه امسال به شــش میلیون و ۷۹۴ هزار تن برای محصوالت 
فوالدی و ۱۲ میلیون و ۳۸۳ هزار تن برای آهن اسفنجی رسیده 
است.رشــد تولید فوالدی ها در حالی در مدت چهار ماهه نخست 
امسال ایجاد شده اســت که طبق آمار ارائه شده از سوی انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران، تولید انــواع فوالد میانی، محصوالت 
فوالدی و آهن اســفنجی در تیرماه ســال گذشته نسبت به ماه 
پیش از آن )خرداد ۱۴۰۰(، کاهش شــدیدی داشــت و منجر به 
ثبت آمار کاهشی تولید در چهارماهه امسال نسبت به مدت مشابه 
سال ۱۳۹۹ شده بود. این کاهش تولید از اثرات همان قطعی های 
برق واحدهای تولیدکننده فوالد و عدم توجه به هشدارها رخ داده 
بود؛ اما آنطور که به نظر می رسد، برق رسانی به صنایع در تابستان 
امسال مدیریت شده و مشکلی برای صنعت فوالد کشور که منجر 

به کاهش تولید شود، پیش نیامده است.

پس از 4 ماه از اعالم نهایی شدن مصوبه واردات خودرو

باالخره آیین نامه واردات ابالغ شد
پس از چهار ماه از نهایی شدن مصوبه واردات خودرو، در سومین 
روز از شهریور ماه، آیین نامه واردات خودرو که در ۲۶ مرداد ماه به 
تصویب هیات وزیران رسیده بود، توسط معاون اول رئیس جمهور 
نهایی و به کلیه ســازمان ها شــامل وزارت صمت، وزارت کشور، 
وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد 
ابالغ شــد.به گزارش ایسنا، اواخر اردیبشــهت ماه وزیر صنعت، 
معدن و تجارت از نهایی شــدن مصوبــه واردات خودرو حداکثر 
تــا پایان همان ماه خبر داد و تاکید کــرد کرد که »محدودیتی 
در واردات نخواهیم داشــت و همزمان با واردات و افزایش عرضه 
خودروســازان داخلی، بخش عمده ای از تقاضای بازار پاسخ داده 
خواهد شــد. به گفته وی، هماهنگی های الزم انجام شده تا این 
واردات در اسرع وقت انجام شود، اما دولت، واردکننده نخواهد بود 
بلکه شــرایط را تسهیل خواهیم کرد.«همزمان با اعالم این خبر، 
ســخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی نیز نهایی شدن 
قانون واردات خودرو در مجمع تشــخیص مصلحت نظام را تایید 
کرد و گفت که به زودی فرآیند ابالغ این مصوبه انجام می شود. در 
همنی راســتا ۲۱ تیرماه، معاون حمل ونقل وزارت صمت ضمن 
اشــاره به اینکه  آئین نامه واردات خودرو تدوین شده و در دست 
بررسی توسط هیات دولت اســت تا آن را ابالغ کند، اعالم کرد: 
پیش از اجرا، جلسه توجیهی با صنعت گران و واردکنندگان برگزار 
خواهیم کرد. به گفته وی در آئین نامه تدوین شده، عالوه براینکه 
واردات خودروهای دست دوم امکان پذیر نیست، برای خودروهای 
اقتصادی مشوق هایی در نظر گرفته شده است تا با قیمت نهایی 
پایین تری به دســت مصرف کننده برسد و براساس برنامه ریزی 
صورت گرفته، تا شــهریور ۱۴۰۱ واردات خودرو انجام می شود.

در نهایت روز چهارشــنبه  )۲ شهریورماه( وزیر صنعت، معدن و 
تجارت اعالم کرد: آیین نامه واردات خودرو نهایی شــد و به جای 
خوبی رســیده است. چند قید در این آیین نامه لحاظ شده است 
و طی روزهای آتی ابالغ می شــود. اینکه واردات خودروها از چه 
کشورهایی انجام می شود، توســط بازرگانان مشخص می شود و 
قیدی در این خصوص وجود ندارد، قرار نیست خودروهای لوکس 

وارد شوند و واردات خودروهای دست دوم هم طبق قانون ممنوع 
خواهد بود.حال پس از حدودا چهار ماه از آغاز صحبت ها پیرامون 
بحث واردات خودرو، در ســومین روز از شــهریور ماه آیین نامه 
واردات خودرو نهایی پس از تصویب هیات وزیران توســط معاون 

اول رئییس جمهور ابالغ شد. 
ابالغیه محمد مخبر به شــرح زیر اســت که به جزئیات مصوبه 

واردات خودرو می پردازد:
»هیــات وزیران در جلســه ۲۶/۰۵/۱۴۰۱ به پیشــنهاد وزارت 
صنعت، معدن وتجارت و به اســتناد اصل یکصد و سی و هشتم 

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب کرد:
۱- واردات خودرو با قیمت زیر ۲۰ هزار یورو )فوب( مجازاســت؛ 

اولویت واردات با خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو )فوب( است.
تبصــره ۱ - تخلیه خودرو بدون ثبت ســفارش و تخصیص ارز 

ممنوع است.
تبصره ۲ - ارزش گمرکی براســاس ماده ۱۴ قانون امورگمرکی 

)سیف( محاسبه خواهد شد.
۲ - خودروهــای وارداتــی صرفا دربورس کاال عرضه می شــود. 
کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن وتجارت و عضویت 
وزارت اموراقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، موظف 
است نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی برحسب ارزش )فوب( 
را بــه گونه ای تأمین نماید کــه مابه التفاوت قیمت پایه با قیمت 
پایانی دربورس کاال ، معادل ســود عادالنه باشد. کارگروه مذکور 
مجاز به تعیین علی الحساب ســود بازرگانی در زمان ترخیص و 

تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است. 
۳ - وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت موظف اســت با هدف 
توســعه تولید خودروهای اقتصادی )حداکثر۱۰ هزاریورو( ضمن 
پیش بینی مشوق های سرمایه گذاری و تولید، اقدامات مورد نیاز 
برای هدایت بخشــی از واردات به سمت تولید و افزایش ساخت 
داخل را به عمل آورد. برنامه ساخت داخل واردکنندگان موضوع 

این بند، باید به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد.

۴ - واردات خودروهای ســواری بصورت سرمایه گذاری خارجی 
)با تأیید ســازمان سرمایه گذاری خارجی(  برای استفاده درشبکه 
حمل ونقل عمومی مجاز است. دستورالعمل این بند توسط وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت کشــور تدوین وابالغ 

می شود.
۵ - واردات خودرو برای شــماره گذاری در مناطق آزاد تجاری-

صنعتی منحصر بــه خودروهــای دونیرویی)هیبریدی( یا تمام 
برقی است. سرمایه گذاری و راه اندازی ایستگاه های شارژ برعهده 

واردکنندگان است.
۶- ســقف منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودروهای موضوع 
این تصویب نامه، به غیر از سرمایه گذاری خارجی، حداکثر معادل 

یک میلیارد یورو است.
۷ - منابــع ارزی مورد نیاز ایــن تصویب نامه از محل ارز حاصل 
ازصادرات، رمزدارایی،  ســرمایه گذاری خارجی )با تایید سازمان 
سرمایه گذاری خارجی( و ســایر منابع مورد تایید بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران تامین خواهد شد.
۸ -وزارت صنعــت، معــدن و تجارت باهمــکاری بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران )درخصوص مباحث مرتبط با آن بانک( 
دستورالعمل های اجرایی این تصویب نامه از جمله چگونگی تأمین 
و تخصیص ارز،  مشــخصات فنی،  خدمات پس از فروش، انتقال 
فناوری و تعیین صالحیت هــای فنی و حرفه ای واردکنندگان را 

تدوین و ابالغ می کند.
۹ - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف اســت گزارش اجرای 
این تصویب نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه، به ستاد هماهنگی 

اقتصادی دولت ارائه کند.«
رونوشت این مصوبه ال توجه به اصل ۱۳۸ قانون جمهوری اسالمی 
ایران، برای اطالع ریاســت مجلس شورای اسالمی ارسال شده و 
به وزارت صنعت، معدن و تجارت،  وزارت کشور، وزارت اقتصاد و 
دارایی، بانک مرکزی جمهورس اسالمی ایران، دبیرخانه شورای 
عالــی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ابالغ شــده 

است.

وزیر صنعــت، معدن و تجارت در حاشــیه 
نمایشگاه تحول صنعت خودرو از آغاز حرکت 
پر شتاب صنعت خودرو در مسیر تحول خبر 
داد و  ضمن مثبت ارزیابی کردن همکاری ها 
و هم افزایی شرکت های مرتبط، ورود موفقیت آمیز به عرصه بین المللی برای صنعت 
خودرو در افق سال ۱۴۰۴ متصور شد.به گزارش  ایسنا، سید رضا فاطمی امین- در 
حاشــیه نمایشگاه تحول صنعت خودرو که از امروز در محل نمایشگاه بین المللی 
تهران آغاز شده است، با بیان اینکه صنعت خودروسازی ایران طی نیم قرن فعالیت 
در این حوزه، با فراز و نشــیب های بسیاری روبرو شــده است؛ گفت: چالش ها و 
معضالت این صنعت طی سال های اخیر بیشتر هم شده است. بطور مثال صنعت 
خودرو اولین صنعتی بود که مورد هدف تحریم ها  قرار داشت که بر کشور اعمال 

شد تحریم بر صنعت خودروسازی بود که علیرغم ادامه فعالیت اما با تبعاتی مثل 
کاهش تولید نیز همراه شد.  وزیر صنعت، معدن و تجارت  ضمن تاکید بر ضرورت 
شناخت ظرفیت و پتانسیل صنعت خودروسازی کشور در همه ابعاد، افزود: سوال 
این است که آیا این ظرفیت میتواند مسیر را برای رشد و تعالی صنعت خودروسازی 
به ارمغان آورد؟  ســیر تحول صنعت خودروســازی کشور در این نمایشگاه دیده 
می شــود. خوشبختانه صنعت خودروسازی کشــور روند رو به رشدی را طی می 
کند. در این بین  انتظاراتی از ســوی مردم نیز مطرح اســت که همگی در حال 
پیگیری هستند.  وی در ادامه به خبر خوش در صنعت خودروسازی کشور اشاره 
کرد و گفت: در بخش های مختلف اعم از شــرکت های دانش بنیان، خودروسازان، 
طراحی ها، دانشــگاه ها و... حرکت پر شتاب برای تحول صنعت خودروسازی آغاز 
شــده و انتظار می رود در افق ســال ۱۴۰۴ صنعت خودروسازی ورودی جدی و 

موفقیت آمیز در عرصه بین المللی داشته باشد.  همکاری و هم افزایی شرکت های 
مرتبط با صنعت خودروسازی مثبت ارزیابی  می شود.فاطمی امین افزود: در همین 
راســتا تفاهم نامه همکاری فی مابین ایران خودرو و ســایپا برای تولید محصوالت 
مشترک امضا و نیز  تفاهم نامه بین شرکت های ایلیا خودرو، آمیکو، زامیاد و مکث 
موتور درقالب یک پلتفرم برای تولید محصوالت جدید و با کیفیت منعقد شــده 
اســت.  با تحقق این مهم، شاهد افزایش تولید داخلی خواهیم بود و هزینه های 
تولیــد کاهش نیز کاهش پیدا می کند.  مقام عالی وزارت صمت در ادامه ضمن با 
اشاره به برقراری تعامل بین شرکت های قطعه سازی و خودروسازی در این دوره از 
نمایشگاه، خاطرنشان کرد: در این نمایشگاه چندین محصول جدید رونمایی شده 
و برخی به تولید انبوه می رسند. این امر نوید بخش تغییر محصوالتی هستند که 
امروز تولید می شــوند.  وزیر صمت با یادآوری  آغاز برنامه چهارساله برای تحول 
صنعت خودروسازی کشــور از دی ماه سال گذشته، اظهار کرد: گام نخست این 
برنامــه تمرکز بر ثبات تولید خودرو بود کــه در ادامه بر ایمنی، کیفیت و عرضه 
محصوالت جدید تاکید و تمرکز می شود.  یک خودرو از زمان طراحی تا تولید و 

عرضه حداقل ۱۸ ماه زمان نیاز دارد. 

/خبر خوش وزیر صمت برای صنعت خودرو کشور/

حرکت پر شتاب صنعت خودرو در مسیر تحول 
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طالی جهانی بر نردبان صعود پا گذاشت!
قیمت طال امروز پنجشنبه با کاهش ارزش دالر افزایش یافت، در حالی که سرمایه گذاران منتظر سخنرانی جروم پاول، رئیس 
فدرال رزرو آمریکا در سمپوزیوم جکسون هول برای سرنخ هایی در مورد افزایش نرخ بهره و سالمت اقتصاد بودند.به گزارش 
ایســنا، بهای هر اونس طال در ســاعت ۸ و ۸ دقیقه صبح به وقت شرقی با ۴.۵ درصد افزایش به ۱۷۵۶ دالر رسید. قیمت 
طالی آمریکا نیز با ۰.۲۶ درصد افزایش به ۱۷۵۷ دالر رسید.ارزش دالر ۰.۲ درصد کاهش یافت و طال را برای خریدارانی که 
سایر ارزها را در اختیار دارند ارزان تر کرد، در حالی که شاخص بازدهی خزانه داری ۱۰ ساله آمریکا نزدیک به باالترین سطح 
چند هفته ای در جلســه قبل بود.ســرمایه گذاران آماده هستند تا فدرال رزرو تعهد خود را برای کاهش تورم دو برابر کند و 
انتظار دارند که پاول در گردهمایی ساالنه بانک مرکزی این هفته در وایومینگ پیام سختگیرانه ای را ارائه دهد و امیدها برای 
کاهش نرخ بهره در سال آینده را از بین ببرد.نرخ های بهره باالتر هزینه فرصت نگهداری شمش های بدون بازده را افزایش 

می دهد و در عین حال دالر را تقویت می کند.

آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان
کارمزد تراکنش های بیت کوین سقوط کرد

داده ها نشان می دهند که کارمزد تراکنش های بیت کوین اکنون به سطوحی کاهش یافته که از آوریل ۲۰۲۰ یعنی دقیقا پس از 
شروع همه گیری، مشاهده نشده است.به گزارش ایسنا، کارمزد تراکنش های بیت کوین به پایین ترین حد خود کاهش یافته که از 
 ،)Arcane Research( بیش از دو سال پیش تاکنون مشاهده نشده و بر اساس آخرین گزارش هفتگی  بالک چین آرکین ریسرچ
کارمزد تراکنش های بیت کوین در هفته گذشــته ۲۸ درصد کاهش ثبت کرده است.»کارمزد تراکنش« در اینجا به مقدار کمی 
اشاره دارد که هر کسی در بالک چین بیت کوین نقل و انتقال انجام دهد باید به تراکنش اضافه کند تا ماینرها آن را دریافت کنند.

در دوره های شلوغی شبکه، برخی از تراکنش ها می توانند برای مدتی قبل از دریافت توسط ماینرها گیر کنند زیرا ماینرها فقط 
می توانند تعداد محدودی از تراکنش ها را در هر زمان معین هش کنند. کاربرانی که عجله دارند و می خواهند تراکنش های خود 

را در اسرع وقت انجام دهند، کارمزدی باالتر از حد متوسط  برای نقل و انتقاالت خود می پردازند.

گزیده خبر

چگونه وام ۲۰۰ میلیونی مسکن بگیریم؟
اعالم مسئوالن بانک مرکزی حاکی از آغاز پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی 
مســکن برای فرزند سوم است که سرپرســت خانوارهای فاقد مسکن که 
تاکنون تسهیالت مسکن دریافت نکرده اند می توانند به شش بانک عامل در 
این زمینه مراجعه کنند.به گزارش ایسنا، تمامی خانواده هایی که دارای فرزند 
سوم متولد سال ۱۳۹۹ به بعد هســتند و صاحب خانه نیستند، می توانند 

جهت دریافت وام ودیعه مسکن ۲۰۰ میلیون تومانی اقدام کنند. 
در این زمینه، مســئوالن بانک مرکزی از ابالغ بخشنامه مربوطه به بانک ها 
و اجــرای آن خبر داده انــد که متقاضیان برای دریافت ایــن وام باید با در 
دست داشتن مدارک الزم به یکی از شعب بانک های عامل مسکن، تجارت، 

صادرات، کشاورزی، توسعه تعاون و پست بانک مراجعه کنند.
همچنین، برای دریافــت وام ۲۰۰ میلیون تومانی بــا بازپرداخت حداکثر 
۲۰ ســاله و کارمزد حداکثر ۴ درصد به صورت ساالنه، باید سفته و یا یک 
ضامــن معتبر به بانک ارائــه کنند.البته، تقاضای دریافت وام باید توســط 
سرپرســت خانوار یا نماینده قانونی آن به بانک اعالم شــود و احراز والدت 
فرزند متقاضی باید با مشاهده اصل شناسنامه زوجین، فرزند متولد شده و 
اســتعالم از سامانه های ثبت احوال توسط بانک نیز انجام شود.در این بین، 
وام ۲۰۰ میلیون تومانی مســکن به فرزند سوم خانواری تعلق می گیرد که 
فاقد مسکن باشند که در این زمینه، معاون اعتبارات بانک مرکزی می گوید: 
وقتی متقاضی به شعبه مراجعه می کند، بانک نمی تواند تشخیص دهد که 
متقاضی فاقد خانه هست یا خیر که در حال رایزنی با وزارت راه و شهرسازی 

هستیم که این امکان را به صورت یک لینک در اختیار شعب قرار دهند. 
صحابــی در ادامه بیان کرده کــه منتظر این لینک نماندیــم و از بانک ها 
خواســتیم که برای این که قانون روی زمین نماند و الزم االجراســت، به 
این که وضعیت متقاضی را در سامانه سمات بانک مرکزی رصد کنند و اگر 
متقاضی تسهیالت مسکن یا جعاله فعالی نداشت، اکتفا و این تسهیالت را 

به آنها پرداخت کنند.

مردم چقدر سفته خریدند؟
طبق اعالم بانک مرکزی، در چهار ماهه اول سال جاری حدود ۵۸.۳ میلیارد 
تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه 
ســال قبل ۶۲.۳ درصد افزایش را نشــان می دهد.به گزارش ایسنا، در تیر 
ماه ســال جاری بالغ بر  ۱۷.۹ میلیارد تومان ســفته و برات در شهر تهران 
فروخته شــد که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳ ۴. 
درصــد کاهش و ۶۶.۳ درصد افزایش یافت.در چهار ماهه اول امســال نیز، 
حدود ۵۸.۳ میلیارد تومان ســفته و برات در شــهر تهران فروخته شد که 
در مقایســه با دوره مشابه ســال قبل ۶۲.۳ درصد افزایش نشان می دهد.

همچنین، در تیر ماه ســال جاری معادل ۴۵۵ برگ سفته و برات به مبلغی 
معادل ۳۰.۸ میلیارد تومان در شــهر تهران برگشــت خورد که در این ماه 
شــاخص های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد 
۵۶.۸ و ۱۶۷.۳ رسید که در مقایسه با ماه قبل از لحاظ تعداد و مبلغ ۳۱.۷ 
درصد کاهش و ۷.۱ درصد افزایش داشــت و نسبت به ماه مشابه سال قبل 
از نظر تعداد ۳۳.۷ درصد کاهش و از نظر مبلغ ۳۸.۳ درصد افزایش نشــان 
می دهد.شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شـده در تیر 
مـــاه امسال به عدد ۲۹۴.۷ رسید که عدد شاخص مذکور در تیر ماه سال 
گذشته معادل ۱۴۱.۲ بوده است.عالوه بر این، در چهار ماهه اول سال جاری 
معادل ۱۹۲۳ برگ ســفته و برات به مبلغی ۱۰۶.۳ میلیارد تومان در شهر 

تهران برگشت خورد.

رییس کل بانک مرکزی:

موافقت بانک مرکزی با تاسیس بانک آفشور صحت ندارد
رییس بانک مرکزی درباره اظهارات »ســعید محمد« درباره 
موافقت بانک مرکزی با راه اندازی بانک آفشور در منطقه آزاد 
کیش، گفت: مجوزی برای تاسیس بانک آفشور در کشور صادر 
نکردیم و این خبر صحت ندارد .به گزارش خبرنگار اقتصادی 
ایلنا، در حالی که دبیر شورای عالی مناطق آزاد از اخذ مجوز 
برای تاســیس اولین بانک آفشور در کشور خبر داده بود، اما 
رییس کل بانک مرکزی ارائه و صدور این مجوز را رد و تکذیب 
کرد.آذر ماه ســال گذشته »سعید محمد« دبیر شورای عالی 
مناطق آزاد  از اجرای اقداماتی برای تاسیس بانک فراساحلی 
)آفشور( در مناطق آزاد خبر داد. وی در گفت وگو با ایلنا اعالم 
کرد که ســرمایه گذاران داخلی و خارجی می توانند با حداقل 
سرمایه بانک آفشور را تشکیل دهند و این مجموعه می تواند 
از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی مدیریت 
شود و مســتقل از بانک مرکزی است.پس از آن با گذشت ۶ 
ماه -اواخر اردیبهشت ماه - محمد اعالم کرد که خوشبختانه 
با مذاکرات پی در پی با بانک مرکزی مجوز تاسیسبانک آفشور 
گرفته شد و امسال مقدمات راه اندازی بانک آفشور در کشور 

مهیا می شــود. وی در این باره به ایلنا گفته بود بانک مرکزی 
در نامه ای موافقت خود را با راه اندازی اولین بانک آفشور اعالم 
کرده و قرار بر این اســت که سهامداران صاحب صالحیت را 
به بانک مرکــزی معرفی و اعالم کنیم. همچنین مکاتباتی با 
بانک مرکزی انجام شــده و یک مجموعه و کنسرســیومی از 
ســهامداران برای بانک افشور کیش تشکیل داده ایم.در حالی 
که محمد با اطمینان از اخذ مجوزهــا برای راه اندازی بانک 
آفشــور در کیش با ســرمایه ۵۰ میلیون دالری می گوید اما 
رییس کل بانک مرکزی  موافقت با تاســیس بانک آفشور و 
ارایــه مجوز را رد کرد. »علی صالح آبــادی« در گفت و گو با 
خبرنگار اقتصادی ایلنا در این باره گفت: مجوزی برای تاسیس 

بانک آفشور در کشور صادر نکردیم و این خبر صحت ندارد .
وی در پاســخ به این ســوال که آیا مقدمات راه اندازی بانک 
آفشور هم در دستور کار بانک مرکزی قرار ندارد، تاکید کرد: 
هیچ مقدماتی را هم برای راه اندازی بانک آفشــور در کشور 

فراهم نشده و نکرده  ایم.

در حالی که سرمایه گذاران منتظر سخنرانی جروم پاول، رئیس 
فدرال رزرو برای یافتن ســرنخ های جدید در مســیر سیاست 
پولی هســتند، دالر آمریکا از اوج نزدیــک به دو دهه اخیر در 
برابر سبدی از ارزهای اصلی عقب نشینی کرد.به گزارش ایسنا 
و به نقل از کارنسی، ســود دالر استرالیا که نماینده نقدینگی 
چشــم انداز تجارت اقتصادی چین اســت، از همتایان خود در 
بازارهای توسعه  یافته پیشــی گرفت زیرا یوان قوی تر را دنبال 
کرد.وون کره جنوبی پس از اینکه بانک مرکزی پیش بینی تورم 
خود را افزایش داد و به تشــدید بیشــتر سیاست های پیش رو 
اشاره کرد، افزایش یافت. شــاخص دالر آمریکا که ارزش دالر 
آمریــکا را در برابــر ۶ همتای آن اندازه گیــری می کند، ۰.۱۹ 

درصد کاهش یافت و به ۱۰۸.۴۲ رســید اما فاصله چندانی با 
باالترین میزان خود از سپتامبر ۲۰۰۲ در ۱۰۹.۲۹ نداشت که 
در اواســط جوالی به ثبت رساند.سرمایه گذاران آماده نشست 
ســاالنه فدرال رزرو در جکســون هول، وایومینگ و تعهد به 
کاهش تورم می شــوند و بازارهای پول انتظارات مبنی بر اینکه 
بانک مرکزی ایاالت متحده می تواند به دنبال اظهارات متعصبانه 
فدرال رزرو در هفته های اخیر به سمت کاهش نرخ بهره حرکت 
کند را کاهش دادند.کریســتینا کلیفتون، تحلیلگر بانک کامن 
ولث استرالیا در یادداشت مشتری نوشت: »انتظارات از عملکرد 
ســختگیرانه در مورد نرخ بهره توسط پاول در جکسون هول، 
احتماالً فشــار صعودی بر دالر آمریــکا را حفظ خواهد کرد. با 

این حال، این خطر وجود دارد که این سخنرانی به اندازه کافی 
سختگیرانه تلقی نشود و شاهد کاهش ارزش دالر باشیم«.دالر 
با ۰.۲۵درصد عقب نشــینی به ۱۳۶.۷۸ ین از باالترین ســطح 
یک ماهه این هفته از ۱۳۷.۷۰۵ رســید.  یورو پس از کاهش 
به ۰.۹۹۰۰۵ دالر در روز سه شــنبه، ۰.۱۸ درصد افزایش یافت 
و به ۰.۹۹۸۶۵ دالر رســید.ارز واحد از نگرانی های رشد آسیب 
دیده زیرا منطقه با بحران انرژی مواجه اســت و سرمایه گذاران 
پیش از اینکه روســیه عرضه گاز از طریق خط لوله اصلی نورد 
استریم یک را به مدت سه روز از چهارشنبه به منظور تعمیرات 
برنامه ریزی نشده متوقف کند، در خطر هستند.استرلینگ پس 
از ســقوط به کمترین میزان از مارس ۲۰۲۰ در روز سه شنبه 
در ۱.۱۷۱۸ دالر با ۰.۲ درصد افزایش به ۱.۱۸۱۵ دالر رســید.  
دالر استرالیا با افزایش ۰.۵۹ درصدی به ۰.۶۹۴۷۵ دالر رسید 
که در اوایل هفته ۰.۶۸۵۶ دالر کمتر از یک ماه گذشــته بود.

یوان چین از پایین ترین 
ســطح دو ســاله خود 
بازگشــته است.  کیوی 
نیوزیلند با افزایش ۰.۳۵ 
درصــدی بــه ۰.۶۲۱۲ 
خود  همتایــان  از  دالر 
برابر  در  افتاد.دالر  عقب 
وون کره، پــس از آنکه 
بانک کره نرخ ها را یک 

چهارم واحد افزایــش داد، همان طور که انتظار می رفت، ۰.۲۷ 
درصد کاهش یافت و به ۱۳۳۶.۹۶ رســید اما پیش بینی تورم 
امســال را از ۴.۵ درصد به ۵.۲ درصد ارتقا داد که سریع ترین 
نرخ از سال ۱۹۹۸ خواهد بود و در سال آینده از ۲.۹ درصد به 

۳.۷ درصد می رسد.

تالطم بازار ارز و عقب نشینی دالر جهانی
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گزیده خبر

آمریکا ۲۶ پرواز به مقصد چین را به حالت 
تعلیق درآورد

دولت آمریکا اعالم کرد که در واکنش به تصمیم دولت چین برای تعلیق برخی 
از پروازهای خطوط هوایی آمریکا به دلیل کووید-۱۹، ۲۶ پرواز از ایاالت متحده 
به چین را که توســط چهار شــرکت هواپیمایی چین انجام می شوند، متوقف 
می کند.به گزارش ایسنا، به نقل از رویترز، طبق تصمیم آمریکا برخی از پروازهای 
شرکت های »شــیامن«، خطوط هوایی چین )ایر چین(، خطوط هوایی جنوبی 
چین و خطوط هوایی چین شــرقی از پنجم سپتامبر آینده تا ۲۸ همان ماه به 
حالــت تعلیق درمی آید. وزارت حمل و نقل ایــاالت متحده اخیراً لغو پروازهای 
»امریکن ایرالینز، دلتا ایرالینز و یونایتد ایرالینز« را به دلیل به کووید-۱۹ اعالم 
کرد.شایان ذکر است روابط دو کشور پس از سفر نانسی پلوسی، رئیس مجلس 
نمایندگان آمریکا به تایوان در اوایل ماه اوت، شاهد تنش هایی است که واکنش 
خشــمگینانه پکن را برانگیخت و چین بزرگترین رزمایــش نظامی خود را در 

مجاورت این جزیره آغاز کرد.

وزیر خارجه آلمان:
 با کمبود شدید در انبارهای تسلیحاتی مواجه 

هستیم
وزیر امور خارجه آلمان اذعان کرد که نیروهای کشورش با کمبود شدید انبارهای 
تســلیحاتی روبرو هستند.به گزارش ایسنا، آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان 
در مصاحبه با کانال آلمانی ZDF گفت که »نیروهای کشــورش با کمبود شدید 
انبارهای تســلیحاتی روبرو هستند و خاطرنشــان کرد که »چشم انداز حمایت 
نظامی از کی یف ممکن است رو به نابودی باشد.«وزیر خارجه آلمان اظهار داشت 
که کشــورش »به دنبال حمایت تسلیحاتی از اوکراین اســت، اما از کمبود در 
انبارهــای خود رنج می برد« و توضیح داد کــه »کی یف نیاز به تدارکات نظامی 
داشــته و دارد، امــا مقامات آلمانی این موضوع را در میــان مدت برنامه ریزی 
خواهند کرد.«وی تاکید کرد که کشــورش سامانه های دفاع هوایی »Iris-T« را 
ارسال خواهد کرد.پس از اینکه اوالف شولتس، صدراعظم آلمان گفت که برلین 
به زودی بزرگترین ارتش را در میان ارتش های اروپایی ناتو خواهد داشت، روسیه 
دولت آلمان را به بی ثبات کردن امنیت اروپا با »تجهیز مجدد« خود متهم کرد.

ماریا زاخارووا، ســخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت: »ما اظهارات صدراعظم 
آلمان را می شنویم که برلین مسیری را برای تسریع تسلیح مجدد خود تعیین 
کرده اســت. این چه پایانی دارد؟ متاســفانه در تاریخ به خوبی شــناخته شده 
است.«روســیه قبال آلمان را به هماهنگی پروژه هــای بیولوژیکی در اوکراین با 

ایاالت متحده متهم کرده بود.

طالبان:
 هنوز جسد الظواهری پیدا نشده است

سخنگوی طالبان می گوید هنوز جسد ایمن الظواهری، 
رهبر القاعده که آمریکا مدعی کشتن وی در کابل شده 
پیدا نشده است.به گزارش ایسنا، به نقل از رویترز، ذبیح 
اهلل مجاهد، ســخنگوی طالبان گفت که طالبان جسد 
ایمن الظواهری را پیدا نکرده است و تحقیقات در این 

رابطه ادامه دارد. ماه گذشته مقامات آمریکایی گفتند که ایاالت متحده الظواهری 
را با موشــک شلیک شــده از یک پهپاد در حالی که او در بالکن مخفیگاه خود 
ایستاده بود، کشت که این بزرگترین ضربه به القاعده از زمان کشته شدن اسامه 
بن الدن توســط نیروی دریایی آمریکا بیــش از یک دهه پیش بود. طالبان که 
کنترل افغانستان را از تابستان گذشته در اختیار دارد، به طور کلی منکر حضور 

سرکرده القاعده در کابل بوده است.

با پذیرش مسئولیت مرگ آبه، رئیس پلیس 
ژاپن استعفا کرد

خبرگزاری کیودو به نقل از افراد مطلع گزارش داد که مراسم تشییع جنازه 
شینزو آبه، نخســت وزیر سابق ژاپن که در ماه ژوئیه ترور شد، حدود ۲۵۰ 
میلیون ین )۱.۸۲ میلیون دالر( برای دولت هزینه خواهد داشــت. این در 
حالی اســن که رئیس پلیس ملی ژاپن روز )پنج شــنبه( با قبول مسئولیت 
تیراندازی مرگبار به شــینزو آبه اســتعفا کرد.به گزارش ایســنا به نقل از 
اسپوتنیک، انتظار می رود تصمیم رسمی در مورد میزان اعتبارات تخصیص 
یافته در تاریخ ۲۶ اوت اتخاذ شــود. به گزارش شبکه تلویزیونی ان اچ کی 
، دولت ژاپن برای شــرکت حدود ۶۴۰۰ نفر در مراســم تشییع جنازه آبه 
از جمله مقامات عالی رتبه خارجی آماده می شود.مراســم تشــییع جنازه 
آبه در ۲۷ ســپتامبر دومین تشییع جنازه ایالتی یک نخست وزیر سابق از 
زمان جنگ جهانی دوم خواهد بود. اولین آن در ســال ۱۹۶۷ برای شیگرو 
یوشــیدا برگزار شد.از ســوی دیگر رئیس پلیس ملی ژاپن روز )پنج شنبه( 
با قبول مســئولیت تیراندازی مرگبار به شینزو آبه استعفا کرد.پلیس ملی 
ژاپن در گزارش خود اعالم کرد که ایتارو ناکامورا، رئیس پلیس در ۸ ژوئیه 
هنگامی که آبه در نارا در غرب ژاپن ترور شد، نتوانست جان نخست وزیر را 
نجات دهد.گزارش پلیس به ضعف های شیوۀ محافظت از آبه اشاره می کند 
که به مهاجم اجازه داده بود از پشــت به او شلیک کند.ایتارو ناکامورا اعالم 
کرد که اســتعفای خود را در اوایل روز پنج شنبه به کمیسیون ملی امنیت 
عمومی ارائه کرده اســت و افزود: »برای جلوگیری از تکرار چنین حادثه ای، 
باید بازنگری اساســی در شیوه های محافظت انجام و امور بر اساس سیستم 

جدیدی اداره شود.«

با نزدیک شدن به احیای برجام بایدن گفت وگوی تلفنی با الپید را نپذیرفت
رسانه های صهیونیستی اعالم کردند که در سایه نردیک شدن به امضای توافق هسته ای جو بایدن گفت وگوی تلفنی با یائبیر الپید را نپذیرفت و وزیر دفاع آمریکا 
نیز احتماال با بنی گانتس دیدار نکند.به گزارش روزنامه تایمز اسرائیل، در سایه پیشرفت گسترده روند احیای توافق هسته ای، کاخ سفید درخواست راهبردی رژیم 
صهیونیستی مبنی بر انجام گفت وگوی تلفنی میان جوبایدن، رئیس جمهور آمریکا و یائیر الپید، نخست وزیر رژیم صهیونیستی را نپذیرفت.به گزارش ایسنا، واشنگتن 
در پاسخ به درخواست تل آویو مبنی بر انجام گفت وگوی تلفنی فوری میان الپید و بایدن گفت که »رئیس جمهور آمریکا در تعطیالت به سر می برد« این درحالی 
است که شورای امنیت داخلی رژیم صهیونیستی چندین روز است تالش می کند که این گفت وگو انجام شود اما واشنگتن آن را به تعویق می اندازد.به گزارش شبکه 
۱3 رژیم صهیونیستی با توجه به اینکه مذاکرات هسته ای با ایران به مرحله نهایی رسیده است می توان گفت که اسرائیل اولویت مهمی برای آمریکا نیست و در سبد 
اولویت های این کشور قرار ندارد.در این گزارش آمده است که بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز که روز گذشته )پنجشنبه( راهی آمریکا شده است احتماال 
با لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا دیدار نکند زیرا به مسئوالن اسرائیلی اعالم شده است که آستسن اکنون در خارج از واشنگتن به سر می برد.بنی گانتس قبل از سفرش 
به واشنگتن اعالم کرد که هدف از این سفر رساندن پیام واضح درخصوص مذاکرات هسته ای است.وی گفت: توافقی که چندین سال ایران را به عقب بازنگرداند و آن 
را در سال های آینده محدود نکند، به امنیت منطقه و جهان آسیب خواهد زد.این شبکه صهیونیستی در پی تعویق گفت وگوی تلفنی میان بایدن و الپید به نقل از یک 
منبع سیاسی صهیونیست اعالم کرد که شکاف ها میان واشنگتن و تل آویو بسیار زیاد شده است.به گزارش ایسنا، پیش از این نیز پایگاه خبری عبری روتر اعالم کرد 
که با توجه به پیشرفت مذاکرات هسته ای برای احیای برجام، دیدار ایال حوالتا، مشاور امنیت داخلی رژیم صهیونیستی با آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا لغو شد.در 
این گزارش آمده است که لغو دیدار وزیر خارجه آمریکا با حوالتا و برگزاری آن در سطح معاون وزیر درحالی است که تل آویو تالش گسترده ای در راستای قانع کردن 
آمریکا برای عدم امضای توافق با ایران کرده است.همچنین برخی مسئوالن صهیونیستی اعتراف کرده اند که در قانع کردن واشنگتن برای عدم امضای توافق هسته ای 
با ایران شکست خورده اند و اسرائیل اکنون در رویا رویی با ایران تنها مانده است.ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اخیرا از دریافت پاسخ دولت آمریکا 
به  نظرات جمهوری اسالمی ایران برای حل و فصل موضوعات باقی مانده در مذاکرات رفع تحریم، از طریق هماهنگ کننده اروپایی گفت وگوها طی عصر امروز خبر داد.

وی اعالم کرد : بررسی دقیق نظرات طرف آمریکایی آغاز شده و جمهوری اسالمی ایران پس از تکمیل بررسی ها، نظرات خود در این رابطه را به هماهنگ کننده اعالم 
خواهد کرد.

گروسی: 
توافق برای احیای برجام چندان دور نیست

 مدیــرکل آژانس بین المللــی انرژی اتمی 
در گفت وگویی عنوان کــرد که مذاکرات 
بــرای احیای برجــام درحال پیشــرفت 
اســت.به گزارش ایســنا، رافائل گروسی، 
مدیــرکل آژانس بین المللــی انرژی اتمی 
روز پنج شــنبه در گفت وگو با فرانسه ۲۴ 
به مسئله هسته ای ایران پرداخت و عنوان 
کرد که مذاکرات در حال پیشــرفت اســت.وی در ادامــه اظهار کرد که 
توافق میان طرفین »چندان دور نیســت«.مدیرکل آژانس اتمی بر »نقش 
حیاتــی« اتحادیه اروپا در مذاکرات احیای برجام تاکید و همچنین گفت 
که ایران منتظر »احیای توافق« اســت تا از بن بست خارج شود.مدیر کل 
آژانس در پاســخ به سوال مجری برنامه که گفت اسرائیل تاکنون یکی از 
موانع برای شکل گیری توافق هسته ای بوده هم گفت: »این مسئله ای بین 
ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی اســت. دیگران ممکن است نظرات 
و منافعی در منطقه داشــته باشند اما من باید روی کارم در ایران تمرکز 
کنم. من از آنچه اســرائیل و سایر کشــورها می گویند نظراتی که دارند 
مطلع هســتم و به آن احترام می گذارم اما به عنوان یک نهاد بین المللی 
مســتقل، من روی مأموریت خودم متمرکز هســتم. من با ایران صحبت 
می کنم، با آنها همکاری می کنم و امیدوارم که آنها به زودی با ما همکاری 

خواهند کرد.

اولیانوف:
 مذاکرات وین طوالنی خواهد بود

میخائیــل اولیانــوف، نماینده روســیه در 
مذاکرات برجام ازطوالنی شــدن روند این 
مذاکرات خبر داده است.به گزارش اقتصاد 
آنالین، میخائیل اولیانوف، نماینده روســیه 
در مذاکرات برجــام و برخی منابع دیگر از 
احتمال طوالنی شــدن  روند این مذاکرات 
می گویند.اولیانوف نوشــته اســت: هرگونه 
پیشــنهاد جدید برای تهیه پیش نویس، مذاکــرات وین در مورد  برجام را 
به طور عینی طوالنی می کند. ممکن اســت مایه تاســف باشد، اما شرکت 
کنندگان این حق را دارند که مطابق با رویه عادی دیپلماســی چندجانبه، 

تغییراتی در متن درخواست کنند. باید صبور باشیم.

آمریکا:

 احیای برجام نه تنها در راستای منافع آمریکاست، بلکه قدمی مهم برای خاورمیانه است
معاون ســخنگوی وزارت امور خارجــه آمریکا در یک کنفرانس 
خبری به ســواالتی درباره آخرین تحوالت رونــد احیای توافق 
هســته ای و دیگر موضوعات مرتبط با ایران پاسخ داد.به گزارش 
ایسنا، وبگاه وزارت امور خارجه آمریکا نوشت، ودانت پاتل، معاون 
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری در 
پاســخ به این ســوال که آیا دولت آمریکا برنامه دارد برای سید 
ابراهیم رییسی، رییس جمهور ایران و همراهانش جهت شرکت 
در نشست مجمع عمومی ســازمان ملل روادید صادر کند یا نه، 
گفت: ما قبال هم گفته ایم که کشور میزبان سازمان ملل هستیم 
و آمریــکا در کل و طبق توافق با این ســازمان وظیفه دارد برای 
نمایندگان کشورهای عضو برای سفر به مقر سازمان ملل روادید 
صادر کند. آمریکا به عنوان کشــور میزبان سازمان ملل، وظایف 
و تعهداتش را جدی می گیرد، اســناد مربوط به روادید محرمانه 
هستند، بنابراین، نمی توانم چیز دیگری بگویم.پاتل در ادامه، در 
پاســخ به این ســوال که آیا آمریکا توانسته رژیم صهیونیستی و 
متحــدان آمریکا در منطقه را راضی کند که انجام شــدن توافق 
هســته ای برایشان بهتر است یا نه، با اشاره به این که قصد ندارد 
وارد جزئیــات رایزنی های واشــنگتن با رژیم اســراییل و دیگر 
متحدان و شرکای آمریکا شود، گفت: ما در این باره تعامل نزدیکی 
با شــرکای اسراییلی مان داشته ایم. ما همچنان فکر می کنیم که 
بازگشــتی دوجانبه به پایبنــدی به توافق، نه تنها در راســتای 
منافع ملی آمریکاست، بلکه قدمی مهم برای خاورمیانه محسوب 
می شــود.او در توضیح این که انتظار دارد چه زمانی نظرات ایران 
درباره پاسخ آمریکا به متن پیشنهادی اتحادیه اروپا جهت احیای 
توافق هســته ای ارائه شــود، گفت که قصد ندارد درباره این بازه 
زمانی گمانه زنی کند.اظهارات پاتال در این باره در پی این مطرح 
می شود که ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز 
چهارشــنبه از دریافت پاســخ دولت آمریکا به  نظرات جمهوری 
اسالمی ایران برای حل و فصل موضوعات باقی مانده در مذاکرات 
رفع تحریم، از طریق هماهنگ کننده اروپایی گفت وگوها خبر داد. 
کنعانی اعالم کرد : بررسی دقیق نظرات طرف آمریکایی آغاز شده 
و جمهوری اســالمی ایران پس از تکمیل بررسی ها، نظرات خود 
در این رابطه را به هماهنگ کننده اعالم خواهد کرد.وبگاه وزارت 
امور خارجه آمریکا در ادامه نوشــت که معاون سخنگوی وزارت 
امور خارجه آمریکا در پاســخ به این کــه آیا با توجه به ادعاهای 

اخیر مطرح شــده در یکی از گزارش های روزنامه واشنگتن پست 
درباره قوی تر شــدن اتحاد ایران و روسیه به گونه ای که احتمال 
دارد روســیه از احیای توافق هســته ای برای فروش نفت خود و 
دور زدن تحریم ها اســتفاده کند، او هم همین دیدگاه را دارد یا 
نه، تشریح کرد: ما در غیاب توافق از اختیارات تحریمی مان برای 
محدودســازی صادرات نفت و محصوالت نفتی  و پتروشیمی از 
ایران اســتفاده خواهیم کرد و به هــر گونه اقدامی در زمینه دور 
زدن تحریم ها رســیدگی می کنیم. چارچوب تحریم های آمریکا 
قوی اســت و همچنان تاثیر مشــهودی دارد. مــا از اختیارات 
تحریمی مــان برای پاســخ دادن بــه دور زدن تحریم های ایران 
استفاده کرده ایم و خواهیم کرد. شاهد گزارش هایی درباره افزایش 
درآمــد نفتی بوده ایم. نمی توانم دقیق بــودن این ادعاها را تایید 
کنم. اما می توانم بگویم آمار و ارقام صادرات نفت، مرتب با گذشت 
زمان و بر اساس قیمت ها نوسان می کند.پاتل در پاسخ به این که 
با توجه به اظهارات اخیر وزیــر امور خارجه ایران در مخالفت با 
تداوم بررسی موضوعات ساختگی توسط آژانس بین المللی انرژی 
اتمی در برنامه هسته ای ایران، آیا از نظر آمریکا جایی برای متوقف 
کردن برخی تحقیقات آژانس در ایران وجود دارد یا نه، بیان کرد: 

موضع ما در این باره بســیار روشن است و آن را به صور علنی و 
غیرعلنی به ایران هم منتقل کرده ایم. ایران باید به سواالت آژانس 
پاســخ بدهد. این تنها راه پرداختن به آن مسائل است. زمانی که 
مدیرکل آژانس به شورای حکام گزارش دهد که مسائل باقی مانده 
شفاف سازی و حل وفصل شده اند، انتظار داریم که این موضوعات 
از دســتور کار شورا خارج شــوند، اما نه قبل از آن. ما همچنین 
صراحتا گفته ایم که نباید اجرای دوباره برجام]توافق هســته ای[ 
مشروط به تحقیقات مربوط به تعهدات قانونی ایران باشد.اظهارات 
معاون ســخنگوی وزارت امور خارجــه آمریکا در پی این مطرح 
می شود که حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران اخیرا 
در گفت وگویی با آنتونیو گوترش، دبیرکل ســازمان ملل درباره 
مذاکرات رفع تحریم ها خاطر نشــان کرد: آمریکا روز گذشته به 
پیشنهادهای جمهوری اسالمی ایران پاسخ داد و اکنون همکارانم 
در حال بررسی آن هستند.وزیر امور خارجه ایران همچنین افزود: 
به همه طرف ها تاکید کرده ایم حل و فصل موضوعات ساختگی 
و سیاســی پادمانی، یک ضرورت اساســی است. ما اراده جدی و 
واقعی برای رســیدن به توافق قوی و پایدار را داریم و این اراده را 
در عمل نشان داده ایم.طبق متن مکتوب کنفرانس خبری معاون 

ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا، این مقام آمریکایی در پاسخ به 
این که چه نظری درباره این دارد که حمالت هوایی اخیر آمریکا 
در ســوریه  که سنتکام مدعی شــده بود علیه تاسیسات نظامی 
»نیروهــای تحت حمایت ایران« انجــام گرفته  بودند هم زمان با 
نزدیکی به حصول توافق در وین بوده است، با بیان ادعاهایی علیه 
نقش ایران در منطقه، گفت: چه توافقی در کار باشد و چه نباشد، 
تعهد رییس جمهور نسبت به حفاظت از کارکنان نظامی آمریکا 
و مقابله با آن دسته از  فعالیت های ایران که مردم ما و شرکایمان 
در منطقه را به خطر می اندازد، تزلزل ناپذیر است. توافق هسته ای 
ارتباطی با آمادگی و توان ما برای دفاع از ملت و منافعمان ندارد.

ادعاهــای پاتال در این باره در پی این مطرح می شــود که ارتش 
آمریکا بامداد چهارشنبه اعالم کرد طی عملیاتی در شرق سوریه، 
حمالتی هوایی را علیه »شبه نظامیان« مستقر در آنجا انجام داده 
است. پنتاگون مدعی شده بود که حمالت علیه »نیروهای وابسته 
به ایران« انجام شده اســت.بامداد پنجشنبه نیز منابع محلی از 
حمالت مجدد آمریکایی به مواضعی در خاک سوریه خبر دادند. 
رســانه های عربی گــزارش دادند که ائتالف متجــاوز آمریکایی 
حمالت گسترده ای به مواضع گروه های مقاومت در شرق سوریه 
انجام داده است.اظهارات بایدن و فرماندهان آمریکایی در ارتباط 
با حمله به »شــبه نظامیان وابســته به ایران« درحالی است که 
مقامات ایران و نیز مسئوالن ارشد ســوریه بارها تاکید کرده اند 
که ایران نه نیروی نظامی و نه گروه وابســته به خود در ســوریه 
ندارد و تنها مستشــاران ایرانی برای کمک به ارتش ســوریه در 
مبارزه با تروریسم، در این کشور حضور دارند.پیشتر ناصر کنعانی 
سخنگوی وزارت امور خارجه این حمله تجاوزکارانه ارتش آمریکا 
را نقض حاکمیت، اســتقالل و تمامیت ارضی این کشور دانست 
و آن را قویا محکوم کرده بود.ســخنگوی وزارت امور خارجه این 
تجاوز ارتش آمریکا علیه مردم سوریه، را یک اقدام تروریستی علیه 
گروه های مردمی و مبارز مخالف اشــغالگری توصیف و هرگونه 
وابســتگی آنان را به جمهوری اسالمی ایران تکذیب کرد.کنعانی 
تصریح کرد: استمرار حضور نظامیان آمریکایی در بخش هایی از 
خاک ســوریه، برخالف قوانین بین المللی و ناقض حاکمیت ملی 
این کشور بوده و اشغالگری به شمار می رود و بر این اساس می 
بایست فورا ســوریه را ترک نموده و به غارت ثروت های نفتی و 

غالت این کشور خاتمه بخشند.

رئیس جمهــور فرانســه در اظهارنظــری درباره 
مذاکرات رفع تحریم ها بدون اشــاره به مسئولیت 
طرف غربی، مدعی شد توپ در زمین ایران است.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، شبکه 
»العربیــه« به نقل از خبرگزاری فرانســه گزارش 
داد رئیس جمهور فرانســه جمعه )۲۶ اوت( گفت 
سرنوشــت احیای توافق هسته ای به ایران بستگی 
دارد و توافق »مفید« خواهــد بود حتی اگر همه 
چیز را حل و فصل نکند.طبق این گزارش، ماکرون 
در جریان سفر به الجزایر در پاسخ به سوالی درباره 
شانس موفقیت احیای برجام ادعا کرد که »اکنون 
توپ در زمین ایران است«. پیش تر کاخ الیزه اعالم 

کرد رئیس جمهور فرانســه با »رافائل گروســی« 
مدیــرکل آژانس بین المللی انــرژی اتمی درباره 

راه های بازگشــت ایاالت متحده و ایران به اجرای 
برجام گفت وگو کرد.کاخ ریاست جمهوری فرانسه 
در بیانیه ای اعالم کــرد: رئیس جمهور با مدیرکل 
)رافائل گروســی( درباره تالش هــای دیپلماتیک 
فرانسه و شــرکای آن برای یافتن راه حلی مذاکره 
کــرد که به آمریکا و ایران اجازه می دهد به اجرای 
کامل برجام از جمله راستی آزمایی و نظارت آژانس 
بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیت های هسته ای 
ایران بازگردند.طبق اعالم پاریس، ماکرون همچنین 
بر حمایت کامل فرانسه از آژانس بین المللی انرژی 
اتمی در اجرای بی طرفانه و مستقل مأموریت خود 

تاکید کرد.

ادعای ماکرون درباره مذاکرات:

 توپ در زمین ایران است

بوریس جانســون، نخست وزیر مستعفی انگلیس روز چهارشنبه در جریان ســفرش به کی یف گفت که با هرگونه تالش برای مذاکره و 
عادی ســازی روابط با روسیه بر سر عملیات نظامی این کشــور در اوکراین مخالف است.به گزارش ایسنا به نقل از اسپوتنیک، جانسون 
گفت: ما باید با هر گونه تالش برای عادی سازی روابط با پوتین ]والدیمیر[ رئیس جمهور روسیه مبارزه کنیم... ما همچنین می دانیم که 
اکنون زمان پیشبرد یک طرح ضعیف برای مذاکره با کسی که عالقه ای به آن  ندارد، نیست. شما نمی توانید با او مذاکره کنید.جانسون 
در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در کی یف گفت: با یک خرس در حالی که پای شما را می خورد یا یک سارق خیابانی که شما را به 
زمین چسبانده است، نمی توانید مذاکره کنید.جانسون افزود: مذاکره بین کی یف و مسکو حتی در صورت پیشنهاد پوتین غیرممکن خواهد بود. هیچ مذاکره ای وجود ندارد، 
هیچ پیشنهادی وجود ندارد. والدیمیر پوتین حتی پیشنهاد مذاکره نیز نمی دهد و حتی اگر او هم چنین بود، سخت است که ببینیم چگونه می توانید، چگونه مردم اوکراین 
می توانند در شــرایط فعلی مذاکره کنند.جانســون در جریان این سفر که مصادف با روز استقالل اوکراین بود از بسته کمکی ۵۴ میلیون پوندی )۶3.۵ میلیون دالری( شامل 
سیستم های نظارتی و موشکی بدون سرنشین خبر داد و گفت: بسته حمایتی امروز به نیروهای مسلح شجاع و انعطاف پذیر اوکراین تقویت دیگری در توانمندی خود می دهد و 
به آن ها اجازه می دهد به عقب راندن نیروهای روسی و مبارزه برای آزادی خود ادامه دهند. بسته کمک نظامی به بهبود قابلیت های نظارتی دوربرد و هدف گیری دفاعی اوکراین 

کمک می کند. بریتانیا از زمان آغاز جنگ با روسیه در فوریه تاکنون بیش از ۲.3 میلیارد پوند کمک نظامی و مالی به اوکراین متعهد شده است.

لیز تراس، وزیر امور خارجه انگلیس و یکی از مدعیان اصلی پســت نخســت وزیری آینده و رهبر حزب محافظه کار، گفت که در 
صورت لزوم آماده پرتاب موشک های هسته ای است.به گزارش ایسنا، تراس در نشستی با اعضای حزب محافظه کار در بیرمنگام در 
پاسخ به این سوال که چه احساسی نسبت به فشار دادن دکمه هسته ای و ایجاد »نابودی جهانی« دارد، گفت: »فکر می کنم این 
وظیفه مهم نخست وزیر است و آماده انجام آن هستم.«وزیر امور خارجه در مورد اینکه« انگلیس ممکن است علیه کدام کشور 

متقاعد شود که از سالح هسته ای استفاده کند«، توضیح بیشتری نداد.تراس برای تلگراف نوشت: من به عنوان نخست وزیر هر کاری که ممکن است - از جمله حذف 
محرمانه اطالعات بیشــتر - برای افشــای ابعاد والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در معرض دید جهانیان انجام خواهم داد. دولت من از اطالعات استراتژیک برای 
افشای تالش های کرملین برای تضعیف و بی ثبات کردن دموکراسی های آزادی خواه استفاده خواهد کرد.تراس افزوده است: من رویکرد سختگیرانه ای را برای مقابله با 
فعالیت های شرورانه از سوی کشورهای بالقوه متخاصم و سایرین که امنیت جهانی را تهدید می کنند، اتخاذ خواهم کرد.تراس و ریشی سوناک، وزیر خزانه داری بریتانیا، 
دو نامزد نهایی رقابت های انتخاباتی برای تصدی پست نخست وزیری هستند که پس از اعالم استعفای نخست وزیر بریتانیا بوریس جانسون در ۷ ژوئیه صورت گرفت. 
در آخرین دور، همه اعضای حزب - حدود ۲۰۰ هزار نفر - نامزد مورد نظر را از بین دو فینالیست انتخاب خواهند کرد. رای گیری از طریق پست انجام خواهد شد. 

جانشین جانسون در ۵ سپتامبر معرفی خواهد شد.

جانسون در کی یف:

 نمی توانید با پوتین مذاکره کنید
وزیر امور خارجه انگلیس: 

در صورت لزوم از سالح هسته ای استفاده می کنیم
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گروهی از پژوهشــگران آمریکایی در مطالعه اخیرشان، از ویروس های 
باکتری خوار بــرای درمان عفونت های پیچیده ریه اســتفاده کردند.به 
گزارش ایســنا و به نقل از اس تی دی، بیســت عفونت پیچیده و مقاوم 
به آنتی بیوتیک ریه توســط پژوهشگران دانشــکده پزشکی دانشگاه 
کالیفرنیا سن دیگو و دانشگاه پیتسبرگ آمریکا با استفاده از ویروس های 
باکتری خوار درمان شــدند. هیچ عارضه جانبی منفی پس از استفاده از 
این روش وجود نداشــت و بیش از نیمی از بیماران تحت درمان، نتایج 
بالینی مطلوبی داشتند.احتمال آنکه بیماران مبتال به فیبروز سیستیک 
)Cystic Fibrosis( یا ســایر اختالل های مزمن که طی آن نایژه های ریه 
)شــبکه ای از لوله هایی که اکسیژن و ســایر گازها را در سراسر اندام ها 
حمل می کنند( آســیب دیده یــا از بین می رود، بــه عفونت های غیر 
مایکوباکتریوم توبرکلوزیس )NTM( مبتال شوند، باالتر است. عفونت های 
غیــر مایکوباکتریوم توبرکلوزیس )NTM( به طــور فزاینده ای در میان 
بیماران مبتال به فیبروز سیســتیک یا ســایر بیماری های مزمن، شایع 
است.به دلیل مقاومت باکتریایی به آنتی بیوتیک ها، درمان عفونت های 
غیــر مایکوباکتریــوم توبرکلوزیس به ویــژه عفونت هایی که توســط 
»Mycobacterium abscessus« ایجاد می شــوند، چالش برانگیز است. بر 
 ،)CDC( اساس گزارش مرکز کنترل  و پیشگیری از بیماری های آمریکا
ســاالنه ۳۵ هزار نفر در ایاالت متحده در اثر ابتال به تقریبا سه میلیون 
عفونت که به همه آنتی بیوتیک ها مقاوم هستند، جان خود را از دست 
 )bacteriophages( می دهنــد.  ویروس هایی که به عنــوان باکتریوفــاژ

شناخته می شوند.

نتایج مطالعه جدید دانشگاه فلیندرز نشان می دهد افرادی که عالئم 
بی خوابی و آپنه انسدادی خواب را بسیار تجربه می کنند، در مقایسه 
با افرادی که این شــرایط را ندارند، بیشــتر در معرض خطر مرگ 
هستند.به گزارش ایسنا و به نقل از تی ان، دکتر الکساندر سویتمن 
و دکتــر یوهانس مالکو از محققان ایــن مطالعه می گویند که این 
مطالعه بر اهمیت شناسایی عالئم و عوامل خطر گزارش شده توسط 
افراد و توســعه ابزارهایی که می توانند ارزیابی بیشــتر و سریع تری 
را در جمعیت هایی که بررســی مطالعات خواب شبانه امکان پذیر 
نیست یا به راحتی در دسترس نیستند، تاکید می کند.دکتر الکساندر 
سویتمن، نویســنده ارشــد این مطالعه از مؤسسه سالمت خواب 
دانشگاه فلیندرز، گفت: بی خوابی و آپنه انسدادی خواب )OSA( دو 
مورد از شــایع ترین اختالل خواب هستند که هر کدام در ۱۰ تا ۳۰ 
درصد از جمعیت عمومی رخ می دهد، اما در بسیاری از بیماران این 
شرایط می تواند به طور همزمان رخ دهد که ما آن را بی خوابی چند 
ابتالیی و آپنه خواب )COMISA( می نامیم.تقریبا ۵۰ درصد از افراد 
مبتال به بی خوابی و آپنه انســدادی خواب از نظر بالینی بی خوابی 
قابــل توجهی دارند، در حالی کــه ۳۰-۴۰ درصد از افراد مبتال به 
بی خوابی مزمن به بی خوابی و آپنه انســدادی خواب مبتال هستند. 
بی خوابی و آپنه انســدادی خواب هر دو به طور مســتقل با کاهش 
کیفیت زندگی مرتبط هســتند، در حالی که نشان داده شده است 
کــه افراد مبتال به بی خوابی چند ابتالیی و آپنه خواب، خواب بدتر، 
عملکرد ضعیف تر در طول روز، سالمت روان و مشکالت بهره وری و 

میزان بیشتری از بیماری های قلبی عروقی را دارند.

استفاده از ویروس های 
باکتری خوار برای عفونت ریه

بررسی ارتباط میان اختالالت 
خواب و مرگ

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

معامله گران بازار بورس نیویورک/ رویترز

معرفی کامل آستون مارتین والهاال 
آستون مارتین حدود یک سال پیش نسخهٔ تولیدی سوپرکار والهاال را رونمایی کرد اما حاال این خودرو به طور کامل معرفی شده و فضای 
داخلی آن هم به نمایش درآمده است. والهاال یک سوپرکار موتور وسط هیبریدی است که رقیبی برای فراری SF9۰ استراداله خواهد بود. 
به گفتهٔ آســتون، والهاال به عنوان اولین محصول پالگین هیبریدی این شرکت، تعریف جدیدی از آستون مارتین خواهد بود. این خودرو 
همچنین از طراحی جسورانه ای هم بهره می برد که تا سال ۲۰۲۴ در بیش از ۱۰ محصول آستون مارتین مثل ونکوئیش جدید هم بکار 
خواهد رفت.والهاال برخالف کانسپت سال ۲۰۱9 که قرار بود از یک پیشرانهٔ V6 اختصاصی ساخت خود آستون مارتین استفاده کند، به 
پیشرانهٔ ۴ لیتری V8 توئین توربوی AMG مجهز شده که ۷۵۰ اسب بخار قدرت تولید می کند و این نیرو را از طریق یک گیربکس هشت 
سرعتهٔ دوکالچهٔ اختصاصی کاماًل جدید به چرخ های عقب تحویل می دهد. این گیربکس هم در محصوالت آیندهٔ آستون استفاده خواهد 
شد. مثل AMG GT بلک سریز، این موتور V8 در اینجا هم به میل لنگ تخت مجهز است و گفته شده باالترین پرفورمنس و پاسخگویی 
یک موتور هشت سیلندر که تاکنون روی آستون مارتین نصب شده است را ارائه می کند. این پیشرانه به سیستم اگزوز سبک وزنی مجهز 

شده که خروجی های آن از روی بخش عقبی خودرو بیرون آمده و به فلپ های قابل تنظیمی مجهز است.

دختران تیم محبوبشان را از نزدیک تشویق کردند
روز پنج شنبه سوم شهریورماه برای اولین بار زنان و دختران ایرانی توانستند برای دیدن یک بازی فوتبال در چارچوب مسابقات لیگ برتر 
فوتبال ایران به استادیوم بیایند تا تیم محبوب شان را تشویق کنند. تیم فوتبال استقالل نیز با برد یک هیچ مقابل مس کرمان توانست 
دختران هوادار آبی پوش حاضر در اســتادیوم را به لبخند و شــادی بدرقه کرد.تهران- ایرنا- دولت مردمی با تالش و برنامه ریزی، زمینه 
نخستین حضور زنان تماشاگر در تاریخ لیگ برتر فوتبال را فراهم کرد تا ورزشگاه آزادی عصری فراموش نشدنی را در دیدار استقالل و 
مس کرمان تجربه کند.در ادامه و در رقابت تیم های ملی ایران و عراق بانوان شاهد صعود مقتدرانه شاگردان دراگان اسکوچیچ سرمربی 
کنونی تیم ملی به جام جهانی بودند.حال برای نخستین بار در تاریخ لیگ برتر، بانوان کشورمان عصر روز پنجشنبه دیدار استقالل و مس 
کرمان را از نزدیک نظاره گر بودند.شرایط حضور بانوان با تالش وزارت ورزش و جوانان و دولت سیزدهم برای نخستین بار در مسابقات 
لیگ برتر فراهم شــد و آرامشی که در بدو ورود زنان به ورزشــگاه آزادی دیده می شد نشان دهنده درایت و برنامه ریزی درست وزارت 
ورزش بود تا عصری فراموش نشدنی ثبت شود.فضایی که پیش از آن بدون حضور زنان اغلب با حواشی و درگیری میان هواداران همراه 

بود، اکنون شرایط متفاوتی دارد. گامی نو که می تواند در کاهش بی اخالقی در فوتبال تاثیرگذار باشد.
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پیشنهاد

چهره روز

کتاب شاهکار
کتاب شــاهکار اثر دیگری از امیل زوال نویسنده نامدار 
فرانســوی اســت که در طــول زندگــی اش رمان های 
بی نظیری نوشــته است. شــاید کتاب شاهکار برخالف 
نامش و البته در مقایسه با دیگر کتاب های نویسنده، یک 
شاهکار نباشد اما بدون تردید قلم زوال هر خواننده ای را 
جذب خود می کند. زوال در زمینه ادبیات یک مجموعه  
۲۰ جلدی خلق کرده که در آن سرگذشت خانواده روگن 
ماکار را طی نســل های مختلف به تصویر کشیده است. 
کتاب شاهکار چهاردهمین جلد این مجموعه است و به 
زندگی یک نقاش می پردازد. داســتان این رمان درباره 
»کلود النتیه« اســت. نقاش بلندپرواز و ناشــناخته ای 
اســت که فکر خلق یک اثر هنری باشکوه همه وجود او 
را تســخیر کرده است. او در پی خلق شاهکاری است که اثری روی مخاطب بگذارد، اثری که مخاطب 
را چنان دستخوش تحول کند که هرگز نتواند به زندگی عادی خود پیش از دیدن تابلو ادامه دهد. این 
وسوسه همواره با او همراه است و سراسر رمان لحظه ای دست از سرش برنمی دارد.صحنه ابتدایی کتاب 
چنین است که کلود یک شب دیرهنگام به خانه بازمی گردد و در جلوی خانه با دختر جوانی که زیر باران 
مانده برخورد می کند. با دل رحمی او را به اتاق خود راه می دهد و اجازه می دهد شب را آنجا بماند. اما 
از آنجایی که تمام زندگی کلود نقاشی و کار کردن روی تابلوهای مختلف است، ناگهان احساس می کند 
که باید چهره و تن این دختر زیبا را که فقط در صبح متوجه زیبایی او شده، بر یک تابلو نقاشی کند. 
در قسمتی از کتاب در این باره آمده است:دختر میان حرارت گرمخانه واری که از پنجره می آمد لحافش 
را پس زده و بی هوش از خستگی شبی بی قرار و پرتپش میان رودی از آفتاب خوابیده بود و از هیچ چیز 

خبر نداشت؛ غرق در خوابی تب آلود یکی از دگمه های سرشانه ی پیراهنش باز شده بود....

اکبر عبدی
اکبــر عبدی آقاباقر )زادهٔ ۴ شــهریور ۱۳۳9( بازیگر 
ایرانی اســت. او بــرای تنوع پذیــری در نقش هایش 
شــهرت دارد.او دارندهٔ نشــان درجه یک فرهنگ و 
هنر است. عبدی فعالیت خود را از اواخر دههٔ ۱۳۵۰ 
آغاز کرد و از هنرجویان مدرســه هنر و ادبیات صدا 
و سیما بوده اســت که توانست با مجموعهٔ تلویزیونی 
باز مدرســم دیر شد )۱۳6۲( به شهرت برسد.او برای 
نقش آفرینی در مادر )۱۳68( و خوابم می آد )۱۳9۰( 
برندهٔ دو جایزهٔ ســیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش 
مکمل مرد جشنواره فیلم فجر شده است.اکبر عبدی 
از پدری اردبیلی و مادری تهرانی در ســال ۱۳۳9 در 
محله نازی آباد تهران به دنیا آمد و از ســال ۱۳۵8 با 
دریافت مدرک دیپلم با نمایش های آماتوری فعالیت هنری اش را آغاز کرد و سپس از سال ۱۳6۰ 
به تلویزیون رفت و تاکنون به نقش آفرینی در موضوعات مختلفی می پردازد. اکبر عبدی سپس در 
سال ۱۳6۳ با فیلم جنجال بزرگ بازی در سینما را آغاز کرد و پس از آن در فیلم های مردی که 
موش شد، اجاره نشین ها، گراند سینما و ای ایران توانست قابلیت های خود را در ایفای نقش های 
کمدی ثابت کند. نوع چهره عبدی و بازی های او به قدری در زمینهٔ کمدی منحصر به فرد بود که 
حتی در فیلم مادر در نقش معلول و در فیلم ســفر جادویی در دو نقش میانسالی و کودکی اش 
ظاهر شد و توانست به محبوبیت خوبی در میان مخاطبین سینمایی دست پیدا کند، این امر حتی 
در فیلم های دلشــدگان و آقای شانس هم مشهود بود. عبدی را بیشتر به خاطر بازی های کمدی 
و طنز می شناســند. وی اصالتاً اهل روستای آقاباقر اردبیل است؛ و در هشتم دی ماه ۱۳9۴ کلید 

طالیی اردبیل به ایشان تقدیم شد.

سینما

مستند انیمیشن »بهار ابدی« به عنوان نماینده سینمای 
کانادا در شــاخه بهترین فیلم بین المللی جوایز اســکار 
۲۰۲۳ انتخاب شد.به گزارش ایســنا به نقل از ورایتی، 
این مستند انیمیشن به کارگردانی »جیسون الفتوس« 
برگرفته از اثر »داکسیونگ« تصویرگر مشهور بین المللی 
اســت که به عنوان عضــوی از گروه ممنوعــه »فالون 
گونگ« پس از یورش های پلیس در شــهر چانگ چون 
مجبور به فرار از چین شد.»بهار ابدی« با ترکیب فیلم  با 
انیمیشن های سه بعدی الهام گرفته از هنر »داکسیونگ« 
وقایعی را در بیســتمین سالگرد ســرکوب این گروه در 
چین همراه با روایت های شاهدان عینی از آزار و شکنجه 
و جزئیات مبارزه برای آزادی های سیاسی و مذهبی مرور 
می کند.در طول تاریخ جوایز ســینمایی اسکار، هشــت فیلم کانادایی به جمع نامزدهای نهایی شاخه 
بهترین فیلم بین المللی )فیلم غیرانگلیسی زبان یا خارجی( راه یافته اند که آخرین بار آن به سال ۲۰۱۳ با 
فیلم »جادوگر جنگ« ساخته »کیم نگوین« بازمی گردد.آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار ساالنه 
تنها یک فیلم را به نمایندگی از یک کشور برای بهترین بخش فیلم بلند بین المللی می پذیرد. فیلم های 
ارسالی باید در خارج از ایاالت متحده و به زبانی غیر از انگلیسی تولید شده باشند و باید حداقل هفت 
روز متوالی بین اول ژانویه ۲۰۲۲ تا ۳۰ نوامبر ۲۰۲۲ در کشــور ارسال کننده به نمایش گذاشته شده 
باشــند.مهلت معرفی نمایندگان منتخب کشورها برای رقابت در شاخه بهترین فیلم بین المللی اسکار 
۲۰۲۳ پس از چند سال به شرایط قبل از همه گیری کرونا بازگشته و کمیته اسکار کشورهای مختلف 
در نهایت تا ســوم اکتبر )۱۱ مهر ماه( فرصت دارند تا با بررســی گزینه های مختلف در نهایت نماینده 

رسمی سینمای خود را به آکادمی اعالم کنند.

انیمیشن کانادا در اسکار 
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