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رئیس جمهور: 
نیازمند حرکتی جهشی و جهادی برای 

رفع مشکالت کشور هستیم

دزفول - ایرنا - رئیس جمهور رفع مشکالت کشور را نیازمند حرکتی 
جهــادی و تحولی دانســت و گفت: با گام های آهســته نمی توان 
مشــکالت را برطرف کرد لذا باید یک حرکت جهشی داشته باشیم.

به گزارش ایرنا آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی دیروز جمعه در آیین 
بهره بــرداری از طرح غدیر با قدردانی از بیــش از ۲ هزار نفر که به 
صورت شبانه روزی در طراحی و اجرای طرح آبرسانی غدیر مشارکت 
داشتند، گفت: ایرانی بودن تمام اقدامات از طراحی، اجرا و تجهیزات 
به کار رفته در این طرح باعث افتخار است.وی با بیان اینکه این طرح 
با دست توانمند مهندســان، کارگران و مدیریت جهادی مدیران به 
نتیجه رسیده اســت، افزود: با اجرای این طرح بزرگ در مدت زمان 
۱۰  ماه معلوم می شود که ظرفیت های بزرگی در کشور ما وجود دارد.

رئیس جمهور با قدردانی از وزیر نیرو، استاندار خوزستان، سازمان آب 
و برق و همه افرادی که در اجرای طرح غدیر نقش داشــتند، گفت: 
وزیر نیرو دارای روحیه ای جهادی هستند و برای مدیریت آب و برق 
کشور به صورت شبانه روزی تالش می کند.وی مدیریت امکانات برای 
رفع مشــکالت مردم را ضروری خواند و افــزود: این طرح به زوار ابا 
عبداهلل الحسین)ع( آبرسانی می کند که توفیقی بزرگ است.آیت اهلل 
رئیسی گفت: بسیج، ارتش، سپاه و همه نیروهای مردمی که در سنگر 
دفاع مقدس بودند اکنون در سنگر سازندگی و آبادانی در جای جای 
کشــور در حال فعالیت هســتند که این موضوع برای مردم روشن و 
محسوس است.وی اجرای طرح غدیر در کمترین زمان را موجب باال 
رفتن توقع ما و مردم دانست و افزود: از مسووالن استان خوزستان از 
جمله ســازمان آب و برق و پیمانکاران انتظار می رود سایر طرح های 
اســتان را نیز با مدیریت جهادی همچون طرح غدیر اجرا و تکمیل 
کنند.رئیس جمهور اظهارداشت: می گفتند با مشکالتی که در ارتباط 
با تولید برق وجود دارد مگر می شــود خاموشی نداشته باشیم اما با 
مدیریت و اســتفاده درســت از برق و آب و همکاری صنایع و بخش 
کشــاورزی این کار محقق شــد.وی افزود: طبق برنامه ریزی صورت 
گرفته اگر مشکلی درخصوص خشکسالی گریبانگیر هر کدام از سدها 
شود از ظرفیت سایر سدها برای تامین آب آشامیدنی مردم استفاده 
می شود.آیت اهلل رئیسی با بیان اینکه طرح غدیر سه یا چهار ساله بود 
که در مدت ۱۰ ماه به سرانجام رسید، گفت: این از اقدامات مخلصانه 
بوده و اجر آن عنداهلل محفوظ اســت چراکه افرادی شبانه روز در این 
طرح کار کردند و مردم خوزســتان امیدوار شدند.وی این امیدواری 
را موجب مشــارکت بیشتر مردم و افزایش سرمایه و نشاط اجتماعی 
استان خوزستان دانست و افزود: طرح غدیر باعث نقش آفرینی جوانان 
خوزستانی در منطقه خواهد شد.رئیس جمهور با اعتقاد بر اینکه می 
توان کارهای بزرگی در کشور انجام داد، بیان کرد: عرب، لر، دزفولی 
و اندیمشکی همه باید احساس کنند که در منطقه دارد فعالیت و کار 
انجام می شود.وی با تاکید بر لزوم تسریع در اجرای طرح های فاضالب 
در خوزستان شد و افزود: نباید باران که نعمت الهی است باعث ایجاد 

دلهره در مردم شود.

رشد اقتصادی پنج درصدی در خوزستان
آیت اهلل رئیسی با اشاره به افزایش رشد اقتصادی خوزستان از ۲ درصد 
به پنج درصد گفت: این مهم با جذب اعتبارات استان محقق شده که 
جای قدردانی دارد.وی با اشاره به فعالیت شرکت های بزرگ در استان 
خوزستان افزود: مسوولیت های اجتماعی این شرکت ها می تواند گره 
های اســتان را باز کنند و باعث توسعه منطقه شوند.رئیس جمهورر 
بیان کرد: مردم باید احســاس کنند که مجاهدانه در راســتای ایجاد 
اشــتغال در سطح استان کار می شود.آیت اهلل رئیسی از نماینده ولی 
فقیه در خوزســتان، نمایندگان مجلس، سپاه، بسیج و ارتش خواست 
با مدیریت دلسوزانه و مجاهدانه در راستای رفع مشکالت استان گام 
بردارند.وی خواستار تداوم طرح های بزرگ تا حصول نتیجه قطعی شد 
و افزود: طراحی قوی و برنامه خوب می خواهیم ولی مهمترین بخش 
هر کار انگیزه و مدیریت جهادی است.رئیس جمهور با گرامیداشت یاد 
و خاطره آیت اهلل قاضی دزفولی گفت: پنج بار برای بررســی مسایل 
خوزستان به این استان سفر کردم ولی تا زمان عملیاتی شدن وعده ها 

پیگیر مشکالت خواهم بود و در میان مردم حاضر می شوم.

رفع مشــکل آب آشامیدنی از خواسته های مردم خوزستان 
بود

آیت اهلل رئیسی رفع مشــکل آب آشامیدنی را یکی از خواسته های 
مردم خوزستان دانست و اظهارداشت: همه کشور مدیون خوزستان 
اســت چون روزهای سختی را در مقابل ســتمگران و صدامیان در 
جنگ تحمیلی ســپری کرد.وی با گرامیداشــت یادو خاطره مرحوم 
آیت اهلل قاضی امام جمعه فقید دزفول افزود: مردم دزفول در جریان 
موشــک باران دشمن، شــهر را ترک نکردند و در جریان ایستادگی 
خود فرزندانشان شهید شدند.آیت اهلل رئیسی با بیان اینکه بسیاری از 
نقاط استان خوزستان به رغم تهدیدهای دشمن ماندند و مجاهدانه از 
ارزش های کشور دفاع کردند، بیان کرد: خوزستان سرزمین مجاهدان، 
ایثارگران و شهیدانی اســت که مردانه ایستادند و فتح المبین خلق 
کردند.وی افزود: مردم خوزستان در دوران دفاع مقدس با سالح مقابل 
دشــمن ایستادند و اکنون با اقدام انقالبی و جهادی باید مشکالت را 

رفع و با تحقق شعار ما می توانیم دشمنان را مایوس کنند.

تغییر سیاست ارزی »داروهای وارداتی«
 این داروها هنوز تغییر قیمت ندارند

سرپرست اداره کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو جزئیات تغییر سیاست ارزی داروهای 
وارداتی را تشــریح و تاکید کرد که با تغییر سیاســت ارزی  این داروها، مانند داروهای تولید داخل، 
پوشش بیمه برایشان افزایش یافته و بنابراین پرداخت از جیب مردم به هیچ وجه افزایش نمی یابد.

دکتر حسین شمالی در گفت وگو با ایسنا، درباره تغییر سیاست ارزی داروهای وارداتی، گفت: سیاست 
ارزی برای واردات بخشــی از داروهای وارداتی نیمایی شد، اما مساله مهم این است که هنوز تغییر 
قیمتی برای داروهای وارداتی رخ نداده اســت.وی افزود: شرکت ها زمانی که اولین محموله خود را 
بــا ارز نیمایی ترخیص کنند، در آن زمــان قیمت جدید مبتنی بر ارز نیمایی به آن ها خواهیم داد. 
بنابراین این داروهای وارداتی هنوز تغییر قیمت نداشتند و فقط سیاست ارزی شان از تاریخ ۲۴ مرداد 
ماه ۱۴۰۱ تغییر یافته است.وی با بیان اینکه در عین حال تغییر سیاست ارزی برای همه داروهای 
وارداتی نیست و برای حدود ۸۰ درصد بازار داروهای وارداتی سیاست ارزی تغییر کرده است، گفت: 
بــه طور کلی ۸۰۰ میلیون دالر محصول نهایی وارد می کردیم که تغییر سیاســت ارزی فعال برای 
حدود ۶۰۰ میلیون دالر اعمال شــده اســت و به بقیه داروها همچنان ارز ترجیحی تعلق می گیرد.

وی ادامه داد: داروهای وارداتی که سیاست ارزی شان از ۲۴ مرداد ماه تغییر کرده، داروهایی هستند 
که مشمول پوشش بیمه هستند. بنابراین با تغییر سیاست ارزی شان، مانند داروهای تولید داخلی، 
پوشــش بیمه برایشان افزایش یافته و مابه التفاوت قیمت  دولتی تا آزاد هم از سوی بیمه ها پوشش 
داده می شــود. بنابراین پرداخت از جیب مردم به هیچ وجه افزایــش نمی یابد.او تاکید کرد: عمده 
مصرف کنندگان این داروها بیماران خاص، صعب العالج و نادر هستند که بعضی از آنها فرانشیزشان 
صفر بوده و بعضا هم در حد یک یا دو درصد فرانشــیز می دهند که بعد از اصالح سیاســت، مطلق 
پرداختی بیمار تغییر نمی کند؛ یعنی بیماری که اصال پرداختی نداشــت، همچنان فراشیزش صفر 
است و بیماری که دو درصد پرداخت می کرد، همان میزان پول قبلی را می پردازد.وی درباره اعتبار 
مورد نیاز تغییر سیاست ارزی داروهای وارداتی، گفت: مجموعا برآورد می شود ساالنه حدود ۱۵ هزار 
میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.گفتنی است؛ پیش از این و در قالب اجرای طرح دارویاری، اصالح نظام 
ارزی دارو با داروهای تولید داخل و با تکیه بر افزایش پوشش های بیمه ای و ثابت ماندن پرداخت از 

جیب بیماران، از ۲۳ تیر ماه امسال کلید خورد و به اجرا گذاشته شد.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس 
معرفی شد

محمدهادی زاهدی وفا به عنوان وزیر پیشــنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ســوی دولت به 
مجلس معرفی شــد.به گزارش فارس، محمدهادی زاهدی وفا به عنوان وزیر پیشــنهادی تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی از ســوی دولت به مجلس معرفی شــد.گفتنی است پیش از این حجت اهلل 
عبدالملکی به عنوان وزیر کار فعالیت داشت که با پذیرش استعفای وی از سوی رئیس جمهور، 
محمدهادی زاهدی وفا به سمت سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب شد. زاهدی 
وفا نیز از خرداد ماه تا کنون تصدی وزارت کار را به عنوان سرپرســت برعهده داشــته اســت.

محمدهادی زاهدی وفا ۵۹ ســاله، دارای دکترای اقتصاد از دانشــگاه اتاوا در کانادا است. وی در 
سال های گذشته عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، رئیس هیات 
مدیره هلدینگ صنایع نوین، رئیس هیات مدیره رایتل و عضو شــورایعالی الگوی اسالمی ایرانی 
پیشرفت بود.در سوابق مدیریتی زاهدی وفا، معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در 
دولت نهم، نماینده وزارت اقتصاد در شوراها و کمیسیونهای تخصصی شورای عالی تحقیقات و فن 
آوری، شورای اقتصاد، کمیسیون اقتصادی دولت، شورای پول و اعتبار و شورای عالی انرژی دیده 
می شــود.زاهدی وفا همچنین سابقه عضویت در کارگروه ویژه نفت، شورای عالی توسعه صادرات 
غیر نفتی، ستاد تنظیم بازار، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی شورای عالی امنیت ملی، کارگروه طرح 
تحول اقتصادی، شــورای عالی تدوین برنامه پنجم، شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی، شورای 
آمایش ســرزمین، شــورای عالی آمار، کمیته ملی اهداف توسعه هزاره و کارگروه تدوین ضوابط 
حمایت از صادرات غیر نفتی را در کارنامه خود داردزاهدی وفا همچنین در دولت سیزدهم معاون 
اقتصادی معاونت اول ریاســت جمهوری را بر عهده داشــت.از مسئولیت های علمی و پژوهشی 
زاهدی وفا می توان به اســتادیاری دانشــگاه امام صادق)ع(، مدیر مسئولی دوفصلنامه مطالعات 

اقتصاد اسالمی و سردبیری مطالعات امنیت اقتصادی اشاره کرد.

صالح آبادی خبر داد؛

جمع آوری بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی از بازار
فاطمی امین تاکید کرد؛

۷ هزار خودروی ناقص در پارکینگ هاست

یارانه  شهریور نقدی است؟

وزیر صمت با بیان اینکه ۷۳۰۰ خودروی ناقص در پارکینگ ها داریم، گفت: خودروسازی چالش های زیادی دارد 
که برای رفع آنها یک برنامه ۴ ساله تهیه کرده ایم که تاکنون ۸ ماه از این برنامه گذشته است.به گزارش خبرنگار 
مهر، سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در برنامه صف اول به سواالت در حوزه خودرو، صنعت 
و تجارت پاسخ داد.در سال ۱۴۰۰ کل تجارت کشور به جز نفت نسبت به سال ۹۹، ۴۰ درصد رشد داشته است 
و در ۴ ماه اول امسال ۲۱ درصد رشد صادرات داشته ایم. میزان صادرات غیر نفتی به ۴۸ میلیارد دالر رسید که 
یک جهش بود.خوشبختانه زبر ساخت های صادرات فراهم شده و ما ۱۸ مرکز تجاری در کشورهای خارجی ایجاد 
کرده ایم. رایزن ها و صندوق ضمانت ها تأثیر گذاشــته اســت.در نمایشگاه روسیه ۷۰۰ میلیون دالر قرارداد بسته 
شــد.در سال ۹۹، ۴۹۰ میلیون دالر و در ســال ۱۴۰۰، ۲.۳ میلیون دالر صادرات خدمات فنی و مهندسی بوده 
است.سال گذشته صادرات به عمان ۶۰ درصد نسبت به سال ۹۹ رشد داشته است. همچنین ۳۵ درصد افزایش 

صادرات به روسیه داشته ایم......

بر اساس اعالم مرکز آمار؛

 متوسط قیمت خانه های کلنگی تهران
 به متری ۵۲ میلیون تومان رسید

مهر و آباِن خشکی در راه است

کنعانی:

 نظرات ایران برای جمع  بندی مذاکرات وین برای 
»انریکه مورا« ارسال شد
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گزیده خبر
امیرعبداللهیان:

دشمنان جهان اسالم در صدد تجزیه 
کشورهای اسالمی هستند

وزیر امور خارجه کشــورمان گفت: دشمنان جهان 
اسالم در صدد تجزیه کشــورهای اسالمی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شــامگاه پنج شنبه دهم 
شهریور ماه ۱۴۰۱، نشســت هم اندیشی وزیر امور 
خارجــه و اعضای مجمع عمومی و اندیشــمندان و 
مهمانان از ۱۱۸ کشــور با حضور آیــت اهلل رمضانی دبیرکل مجمع جهانی 
اهــل بیت )ع( در وزارت امور خارجه برگزار شــد.در این نشســت آخرین 
وضعیت ظرفیت ها و چالش های جهان اســالم مورد بررسی قرار گرفت.در 
ابتدای جلسه، آیت اهلل رمضانی، دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت )ع( ضمن 
قدردانی از همکاری دستگاه دیپلماسی کشور در تقویت فعالیت های مجمع 
جهانی اهل بیت )ع(، اســتمرار تالش فکــری، علمی و فرهنگی در معرفی 
ســیره عملی و حیات سیاســی اهل بیت )ع( به جامعه بشری و مخاطبین 
جهانی را از جمله فعالیت های مجمع جهانی اهل بیت )ع( دانست.حســین 
امیرعبداللهیــان وزیر امور خارجه کشــورمان نیز در این نشســت، زمینه 
سازی برای هم اندیشــی علما و پژوهشگران مسلمان در سرتاسر جهان را 
از دستاوردهای ارزشــمند هفتمین اجالس مجمع عمومی مجمع جهانی 
اهل بیت )ع( خواند.وزیر امور خارجه کشورمان با تبیین جایگاه برجسته و 
اثرگذار مقام معظم رهبری در بین اندیشمندان و تحلیلگران جهانی، بینش و 
گفتمان حکیمانه، منطقی و به روز مقام معظم رهبری در عرصه های مختلف 
را از افتخارات و سرمایه های ارزشمند جهان اسالم و مسلمانان جهان خواند.

امیرعبداللهیان در ادامه، ضمن اشــاره به تالش های دشمنان جهت ایجاد 
تفرقه بین جهان اســالم و ارائه تصویری نادرست و خشونت آمیز از چهره 
اسالم، بر ضرورت اتحاد جریان های اسالمی و جلوگیری از هر گونه انشقاق 
و همچنین ضرورت جهاد تبیین به منظور معرفی اسالم ناب محمدی )ص( 
تاکید کرد.وزیر امور خارجه کشورمان گفت: دشمنان جهان اسالم در صدد 
تجزیه کشورهای اسالمی هستند.رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان ایجاد 
اجماع جهانی علیه خشــونت، تمرکز بر گفتمان صلح و عدالت اســالمی و 
افشای ابعاد ســاختگی و متعارض حقوق بشر غربی را ضرورتی انکارناپذیر 
در جهاد تبیین خواند.امیرعبداللهیان رویکرد، گفتمان و عملکرد سیاســت 
خارجی جمهوری اســالمی ایران را بر مبنای عزت مداری، استقالل و صلح 

دوستی خواند و بر تداوم مسیر استقالل سیاسی و عزت ملی تاکید کرد.
وزیر امور خارجه کشــورمان در پایان ضمن اشاره به فرصت ها و چالش های 
جهان اسالم، دیدگاه های جمهوری اســالمی ایران در مورد وضعیت یمن، 
سوریه، بحرین، لیبی، افغانستان، لبنان و اوکراین و همچنین آخرین وضعیت 
مذاکرات رفع تحریم ها را تشریح نمود.گفتنی است در این مراسم، چهار تن 
از علما و فعاالن شــرکت کننده در هفتمین اجالس مجمع عمومی مجمع 
جهانی اهل بیت )ع( از کشــورهای ترکیه، لبنان، انگلیس و افغانستان طی 

سخنانی، دیدگاه های خود را بیان کردند.

کنعانی:

 نظرات ایران برای جمع  بندی مذاکرات وین برای »انریکه مورا« ارسال شد
سخنگوی وزارت امور خارجه از ارسال نظرات جمهوری اسالمی 
ایــران در مورد پاســخ آمریکا درباره متــن پیش نویس توافق 
احتمالی رفــع تحریم ها خبر داد و گفت: متن ارســالی دارای 
رویکردی سازنده با هدف نهایی کردن مذاکرات است.به گزارش 
فارس، نظرات جمهوری اسالمی ایران  برای جمع بندی مذاکرات 
رفــع تحریم ها به »انریکه مــورا« هماهنگ کننده اتحادیه اروپا 
ارسال شد.ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه بامداد روز 
)جمعه( ۱۱ شهریور ماه از ارسال نظرات جمهوری اسالمی ایران 
در مورد پاســخ آمریکا درباره متن پیش نویس توافق احتمالی 
رفع تحریم ها خبر داد.ســخنگوی وزارت امــور خارجه در این 
باره توضیح داذ: پس از دریافت پاســخ آمریکا، تیم کارشناسی 
جمهوری اســالمی ایران آن را به دقت مورد بررســی قرار داده 
و پاســخ های ایران، پس از ارزیابی در ســطوح مختلف، تدوین 
و جمعه شــب به هماهنگ کننــده تحویل داده شــد.کنعانی 
گفت: متن ارســالی دارای رویکردی ســازنده بــا هدف نهایی 
کردن مذاکرات است.حســین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه 
پنجشنبه دهم شــهریور ماه در رایزنی تلفنی با همتای اماراتی 
گفت:  جمهوری اســالمی ایران برای رســیدن به توافق قوی و 
پایدار، حســن نیت و جدیت خود را نشــان داده و همکارانم با 
دقت و سرعت در حال بررسی متن و آماده سازی پاسخ هستند.

روز چهارشــنبه دوم شهریور ماه ناصر کنعانی سخنگوی وزارت 

امور خارجه از دریافت پاســخ دولت آمریکا به نظرات جمهوری 
اسالمی ایران برای حل و فصل موضوعات باقیمانده در مذاکرات 
رفع تحریــم از طریق هماهنگ کننده اروپایی گفت وگوها خبر 
داد و افزود: بررســی دقیق نظرات طرف آمریکایی آغاز شده و 
ایران پس از تکمیل بررســی ها، نظرات خــود در این رابطه را 

به هماهنگ کننده اعالم خواهد کرد.وزیر امور خارجه ششــم 
شــهریور ماه در گفت وگوی تلفنی با همتای عمانی نیز با بیان 
این که پاســخ طرف آمریکایی با دقت در حال بررســی است، 
گفت: جمهوری اســالمی ایران با پایان یافتن بررســی و جمع 
بندی نظرات خود را اعالم خواهد کرد.حســین امیرعبداللهیان 

وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی ایران ســوم شهریور ماه و 
در جمــع ایرانیان مقیم تانزانیا در دارالســالم با بیان این که در 
حال بررســی و آنالیز دقیق آخرین متن روی میز و پاسخ طرف 
آمریکایی هســتیم و به هیچ وجه حاضر نیســتیم در شرایطی 
که همه طرف ها به برجام برمی گردند برخی اتهامات سیاسی و 
بی اساس آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه جمهوری اسالمی 
ایران باقی مانده باشد و آنها بخواهند مثل استخوان الی زخم هر 
زمان که خواستند این ادعاهای برخاسته از محیط ناامن کننده 
رژیم صهیونیســتی را تکرار کنند.جوزپ بورل مسؤول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا دیروز چهارشنبه ابراز امیدواری کرد »طی 
چند روز آینده« توافقی در وین حاصل شود و گفت: »می دانید 
بیش از سه هفته است که من به عنوان تسهیل کننده اتحادیه 
اروپا یک متن پیش نویس را برای جمع بندی گفت وگوهای وین 
پیشــنهاد داده ام. از همه هیأت ها بازخــورد گرفته ام. از ایران و 
آمریکا نظراتشان را دریافت کرده ام که هر دو را معقول دانستم.«

وی اضافه کرد: »برای من روشــن است که زمینه های مشترک 
بین طرف ها وجــود دارد و ما می توانیم به توافقی برســیم که 
نگرانی هــای همه را در نظر می گیرد و امیدوار هســتم که طی 
روزهای آینده با توجه به این نظرات منطقی که هر دو طرف -هم 
ایران و هم آمریکا- به من ارائه کرده اند ما این وضعیت مثبت را از 

دست نخواهیم داد و توافق را جمع بندی خواهیم کرد.«

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: جمهوری اسالمی 
ایران به دنبال صلح و دوستی پایدار در منطقه و جهان است.

به گزارش خبرگزاری مهــر به نقل از روابط عمومی ارتش، 
امیر علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش، 
صبح دیروز به منظور چهاردهمین ســالروز تشکیل نیروی 
پدافند هوایی ارتش با وابستگان خارجی مقیم تهران دیدار و 
گفتگو کرد.فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش در این دیدار 
ضمن تبریک روز نیروی پدافند هوایی ارتش، تعامل سازنده، 
اثرگــذار، مثمر ثمر و همچنین تبادل دانش با کشــورهای 
دوست و هم پیمان را در تمامی سطوح امری الزم و ضروری 
دانســت و گفت: امروز نیــروی پدافند هوایی ارتش با تکیه 

بر دانش بومی، خالقیت، نوآوری، تعهد و نیروی انســانی با 
ذکاوت و هوشیار توانسته است با عبور از تمامی تحریم ها و 
محدودیت ها به قدرتی مثال زدنی در سطح منطقه تبدیل 
شــود.امیر علیرضا صباحی فرد، گفت: جمهوری اســالمی 
ایران به دنبال صلح و دوســتی پایــدار در منطقه و جهان 
است و پدافند هوایی ارتش همواره در راستای مقابله با انواع 
تهدیدات در زمینه ی علوم پدافندی لحظه به لحظه در حال 
رشد و نقش آفرینی است.وی خطاب به وابستگان نظامی و 
دفاعی خارجی مقیم تهران با اشــاره به برگزاری و بازدید از 
نمایشــگاه توانمندی نیروی پدافند هوایی در زمینه ی علوم 
پدافندی، اعم از راداری، موشــکی، جنگالی، سایبر و… در 

دانشگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا )ص(، اظهار داشت: شما 
تنها گوشــه ای از اقتدار و صالبت نیروی پدافند هوایی را در 
دفاع از گوشــه گوشه ی ایران اســالمی مشاهده کردید که 
ماحصل انســجام، یکپارچگی و هم افزایی نیروهای مسلح 
ایــران در کنار نبوغ، خالقیت و وطن پرســتی جوانان این 
مرز و بوم است.وی با برشمردن برخی از دستاوردهای نوین 
نیروی پدافند در زمینه ی ســامانه های راداری و موشــکی، 
تاکید کرد: پدافند هوایی ارتش با در اختیار داشــتن به روز 
ترین تجهیــزات که در لبه فنآوری روز دنیا اســت هزاران 
کیلومتــر فراتر از مرزها را رصد می کنــد و در صورت ورود 
بدون مجوز هرگونه پرنده ای اقدامی قاطع و پشیمان کننده 

انجام می دهد.امیر صباحی فرد، خاطر نشان کرد: در زمینه ی 
تجهیزات پدافندی به هیچ کشــوری وابستگی نداریم و به 
درجه ای از رشــد و بالندگی رسیده ایم که در جهت تبادل 
دانش، تعامل و صلح و دوســتی پایدار تجهیزات هم صادر 

می کنیم.

امیر صباحی فرد:

ایران به دنبال صلح و دوستی پایدار در منطقه و جهان است
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نگـــاه

مناقشات ادامه دار تعریف رکود اقتصادی؛
 اعالم رکود اقتصادی تازه یک سال 

بعد از شروع! 

اختالفات بر ســر تعریف رکود اقتصادی همچنان ادامــه دارد که دامنه این 
اختالفات به مناقشــات سیاسی هم کشیده می شــود.اقتصادآنالین – شیما 
احمدی؛ ویراســتاران ویکی پدیا نمی توانند در مــورد تعریف رکود به توافق 
برســند. ماه گذشته این ســایت پس از اختالف شدید بر سر این ادعا که دو 
فصل متوالی کاهش تولید ناخالص داخلی نشان دهنده رکود اقتصادی است، 
کاربران جدید و ثبت نام نشــده را از ویرایش صفحه خود در این زمینه منع 
کرد. این صفحه که قباًل فقط ۲۴ بار در ســال ۲۰۲۲ اصالح شده بود، ۱۸۰ 
بار در یک هفته ویرایش شد. همچنین این بحث فقط به آماتورهای عالقه مند 
محدود نمی شود. در ایاالت متحده این موضوع یک مشاجره سیاسی نیز بوده 
است.در ۱۲ آگوست ۲۰۲۲، دفتر آمار ملی بریتانیا اعالم کرد که اقتصاد این 
کشور در سه ماهه دوم سال کوچکتر شده است. پیش بینی کنندگان اقتصادی 
فکر می کنند که کاهش بیشــتری در پیش اســت. پس چه چیزی رکود را 
شــکل می دهد؟به طور خالصه رکود یعنی یــک دوره کاهش قابل توجه در 
فعالیت های اقتصادی. رکود معموال منجر به کاهش تولید و ســرمایه گذاری، 
کاهش سود مشاغل و افزایش بیکاری می شود. بحران مالی جهانی سال ۰۹-

۲۰۰۷ تقریبا ۴درصد از رشد اقتصادی سراسر جهان را کاهش داد. در برخی 
از کشورها از جمله بریتانیا، فرانسه و آلمان قرارداد این است که دو فصل رشد 
منفی تولید ناخالص داخلی نشان دهنده رکود است. اما بسیاری از اقتصاددانان 
معتقدند که این تعریف بسیار محدود است. دفتر کابینه ژاپن از شاخص های 
متعددی از جمله تولید کارخانه، خرده فروشی و اشتغال استفاده می کند.دولت 
ایــاالت متحده نیز اختیار اعالم رکــود را به یک گروه تحقیقاتی خصوصی و 
غیرانتفاعی به نام »دفتر ملی پژوهش اقتصادی« واگذار کرده است.این گروه 
تحقیقاتی هیاتی متشــکل از ۸ اقتصاددان اســت که به کمیته تاریخ گذاری 
چرخه کسب و کار شــناخته می شوند و تعیین کننده رکود اقتصادی آمریکا 
از ســال ۱۹۷۸ بوده اســت. همانطور که در ژاپن کمیته با استفاده از طیف 
وســیعی از عوامل مانند اشتغال، درآمدهای شخصی و تولید صنعتی رکود را 
تعریف می کند.یکی از اعضای ســابق این کمیته می گوید که در نظر گرفتن 
تولید ناخالص داخلی به تنهایی، مانند این اســت که بیماری افراد را فقط از 
طریق بررسی دمای بدن آنها تشــخیص دهیم. این یکی از دالیلی است که 
علیرغم کاهش تولید ناخالص داخلی در ســه ماهه اول و دوم ســال، آمریکا 
به طور رسمی در رکود نیست. بیکاری کم و رشد شغلی استوار است. ایاالت 
متحده در ماه جوالی ۵۲۸هزار شغل ایجاد کرد که بیش از دو برابر حد انتظار 
بود. اکنون همه افرادی که در طول همه گیری کرونا شــغل خود را از دست 
داده بودند، دوباره شاغل شده اند.دلیل دیگر این است که این کمیته نمی تواند 
به موقع قضاوت کند، چه برســد به اینکه بخواهد پیش بینی کند. این کمیته 
ترجیح می دهد که گذشــته نگر باشد تا در نتیجه از احتمال خطا جلوگیری 
شــود. )مثال در ســال ۲۰۱۳، پس از بازنگری در ارقام تولید ناخالص داخلی 
ســال ۲۰۱۲ آشکار شد که بریتانیا در ســال گذشته وارد رکود نشده است.( 
دفتر ملی پژوهش اقتصادی، معموال رکود را پس از شروع آن و یا حتی پس از 
تمام شدن آن نشان می دهد. طبق یک اعالمیه رسمی در ژوئن ۲۰۲۰، رکود 
ناشی از بیماری همه گیر کرونا از ماه فوریه تا ماه آپریل به طول انجامید. فاصله 
معمول بین شــروع رکود تا اعالم کمیته معموال ۱۲ماه است. این کمیته در 
دسامبر ۲۰۰۸ به این نتیجه رسید که رکود آمریکا در ۲۰۰۸ ناشی از بحران 
مالی جهانی بوده که در دســامبر ۲۰۰۷ آغاز شــده است.دفتر ملی پژوهش 
اقتصادی ممکن اســت تمایل داشته باشــد که تا قبل از اعالم رسمی صبر 
کند. اما به نظر می رســد که رویکرد محتاطانه آن تاثیر کمی بر آمریکایی ها 
دارد. در یک نظرســنجی که ماه گذشته توسط شــبکه سی ان ان انجام شد، 
۶۴درصد پاســخ دهندگان معتقد بودند که رکود از قبل شــروع شده است.

جمهوری خواهان از دموکرات ها به دلیل ایجاد رکود انتقاد می کنند و هشدار 
می دهند که بهای آن را در انتخابات میان دوره ای ۸ نوامبر خواهند پرداخت. 
دموکرات ها نیز معتقدند که چنین رکودی وجود ندارد. این ممکن است که از 
نظر فنی درست باشد، اما آنها دالیل سیاسی خوبی هم برای دفاع از آن دارند. 
در ســه رکود گذشــته که در زمان رقابت نامزدهای ریاست جمهوری اتفاق 
افتاد، حزب کنترل کننده کاخ سفید قدرت را از دست داد. چنین پیامدهای 
سیاسی فقط مخصوص به آمریکایی ها نیست. در کشورهایی که مردم تمایلی 
ندارند که به سیاستمداران اعتماد کنند، رکود اقتصادی احتماال منجر به تغییر 
رهبری می شود.با وجود همه سروصداهای سیاسی، اگر رکود بتواند به ایاالت 
متحده ضربه ای وارد کند، احتماال نســبتا خفیف خواهد بود. شــاید در همه 
کشــورها اینگونه نباشد. بانک مرکزی انگلستان پیش بینی می کند که با پنج 
فصل کاهش تولید مواجه خواهد شد. در کشورهای فقیر و با درآمد متوسط، 
این پیش بینی حتی بدتر است. بانک جهانی می گوید در بسیاری از کشورها، 

اجتناب از رکود دشوار خواهد بود.

فرمول همسان سازی حقوق کارمندان چیست؟
رییس سازمان اداری و استخدامی گفت: قطعا همسان سازی حقوق به معنای پرداخت 
حقوق یکسان به کارکنان یک دستگاه و سازمان نیست چراکه شرایط رقابتی بین 
کارکنان در این شــرایط از بین مــی رود اما به زودی نظام جامع یکپارچه حقوق و 
دســتمزد خواهیم داشت و ایجاد شناسه یکتا برای کارکنان دقیقاً در همین راستا 
است.به گزارش خبرآنالین، میثم لطیفی درباره تصمیمات اتخاذ شده برای افزایش 
حقوق و دستمزد کارکنان دولت توضیح داد: برای جبران خدمات، پیشنهادهایی را 
تهیه کرده ایم که البته این موضوع در الیحه بودجه ۱۴۰۱ هم آمده بود اما مجلس 
آن را تغییــر داد.معاون رییس جمهور افزود: نظام جبران خدمات مبتنی بر درصد 
است و برای کارکنانی که دریافتی باالتری دارند، این درصد باعث می شود دریافتی 
این افراد باالتر برود. از این رو با توجه قانون خدمات مصوب سال ۸۶ افزایش حقوق 
باید بر اساس امتیاز و ضریب ساالنه باشد که مغفول مانده است.لطیفی تاکید کرد: 
پیشنهاد ما این بود که الگوی امتیازی برای افزایش حقوق و دستمزد در نظر گرفته 
شود. همچنین پیشنهاد دادیم تا افزایش حقوق و دستمزد از ابتدای شهریورماه به 
اجرا برسد؛ البته نگران منابع افزایش حقوق و دستمزد هستیم.رییس سازمان اداری 
و استخدامی ادامه داد: تتمین اعتبارات برای افزایش حقوق و دستمزد باید از منابع 
پایدار باشد و نباید استقراض از بانک مرکزی صورت گیرد که بار تورمی داشته باشد.

وی درباره همسان ســازی حقوق کارمندان گفت: برای ساماندهی الگوی پرداخت 
عادالنه در ســازمان اداری و استخدامی کارگروهی با حضور چند دستگاه تشکیل 
شده اســت. کارکنان در نظام پرداخت حقوق و دستمزد از مسائلی رنج می برند که 
نیازمند اصالح است؛ البته موضوع اصلی بحث تورم است و تا زمانی که مساله تورم 
حل نشــود، افزایش حقوق هر چند به طور مقطعی نشاطی را ایجاد می کند اما در 
نهایت اثری نخواهد داشت.رییس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه در بحث 
حقوق و دستمزد اقتضائات سازمان ها و دستگاه ها را در نظر می گیریم تاکید کرد: در 
بحث پرداخت حقوق عادالنه به سمت شغل خاص در دستگاه و سازمان ها می رویم و 
قطعا همسان سازی حقوق به معنای پرداخت حقوق یکسان به کارکنان یک دستگاه 
و سازمان نیست چراکه شرایط رقابتی بین کارکنان در این شرایط از بین می رود اما 
به زودی نظام جامع یکپارچه حقوق و دستمزد خواهیم داشت و ایجاد شناسه یکتا 

برای کارکنان دقیقاً در همین راستا است.

بر اساس اعالم مرکز آمار؛

متوسط قیمت خانه های کلنگی تهران به متری ۵۲ میلیون تومان رسید
مرکز آمار ایران متوسط قیمت هر متر مربع مسکن کلنگی 
در تهران طی زمســتان سال گذشته را ۵۲.۱ میلیون تومان 
اعــالم کرد.به گزارش خبرگزاری مهر بــه نقل از مرکز آمار 
ایران، نتایج طرح گردآوری اطالعات قیمت و اجاره مســکن 
شــهر تهران در زمســتان ۱۴۰۰ منتشر شدمتوسط قیمت 
فــروش هر مترمربع زمین یا زمین ســاختمان مســکونی 
کلنگی معامله شــده در زمستان ۱۴۰۰ از طریق بنگاه های 
معامالت ملکی در شهر تهران ۵۲ میلیون و ۱۷۴ هزار تومان 
با میانگین مســاحت ۲۳۸ متر مربع بوده است که نسبت به 
فصل قبل )پاییز ۱۴۰۰( درصد و نسبت به فصل مشابه سال 
قبل ۱۷.۱ درصد افزایش داشــته است.بنگاه های معامالت 
ملکی کشور موظف هستند مشخصات کلیه معامالت خرید 
و فــروش و اجاره را در ســامانه اطالعات مدیریت معامالت 
امالک و مستغالت کشور ثبت کنند.با توجه به این که کاهش 
یا افزایش حجم )تعداد( معامالت در مناطق شهر تهران باعث 
کاهش یا افزایش شــدید متوسط )حسابی( قیمت در سطح 
کل شهر می شود، از متوسط تعدیل شده )وزنی( که در آن، 
وزن با اســتفاده از سهم واحدهای مســکونی دارای سکنه 
محاسبه می شود، استفاده شــده تا بتوان با حذف اثر حجم 
معامالت، تغییرات واقعی قیمت را مشــخص کرد.متوســط 

قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی 
کلنگی معامله شــده در زمستان ۱۴۰۰ از طریق بنگاه های 
معامالت ملکی در شهر تهران ۵۲۱۷۴۳ هزار ریال با میانگین 
مساحت ۲۳۸ مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل از 
آن )پاییز ۱۴۰۰( ۴.۸ درصد و نســبت به فصل مشابه سال 

قبل )زمستان ۱۳۹۹( ۱۷.۱ درصد افزایش داشته است.
متوسط قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی معامله 
شده در زمســتان۱۴۰۰ از طریق بنگاه های معامالت ملکی 
در شــهر تهران ۳۶ میلیون و ۷۷۱ هــزار تومان با میانگین 
مساحت ۸۶ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۳ سال بوده است 
که نسبت به فصل قبل )پاییز ۱۴۰۰( ۹.۸ درصد و نسبت به 
فصل مشابه سال قبل )زمستان ۱۳۹۹( ۱۴.۵ درصد، افزایش 
داشــته است.متوســط مبلغ اجاره ماهانه به عالوه ۳ درصد 
ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مســکونی 
معامله شده در زمستان ۱۴۰۰ از طریق بنگاه های معامالت 
ملکی در شــهر تهران ۱۰۶ هــزار و ۲۷۱ تومان با میانگین 
مساحت ۸۱ متر مربع و متوسط عمر بنای ۱۶ سال بوده که 
نســبت به فصل قبل )پاییز ۱۴۰۰( ۲۲.۲ درصد و نسبت به 
فصل مشابه سال قبل )زمستان ۱۳۹۹( ۵۶.۶ درصد افزایش 

داشته است.

شــهریور ماه امسال نیز پرداخت یارانه به صورت نقدی است و به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.
اقتصاد آنالین - نادیا سیه کار؛ در سال های گذشته مبلغ ۴۵ هزار تومان به عنوان یارانه معیشتی و کمک 
هزینه ای به برخی از اقشار جامعه پرداخت می شد. مبلغی که کافی نبود و تنها بار بودجه ای به دنبال داشت. 
با حذف ارز ترجیحی قرار به اصالح این یارانه ها شــد. بنابراین در یک شــب رییس جمهوری در برنامه ای 
تلویزیونی از افزایش مبلغ یارانه نقدی به ۳۰۰ و ۴۰۰هزار تومان خبر داد و قرار بر آن شد تا یارانه های قبلی حذف شوند. طبق این طرح ۳دهک 
اول که همان ضعیف ترین قشر  جامعه هستند، نفری ۴۰۰ هزار تومان و۶  دهک بعدی نفری ۳۰۰ هزار تومان به عنوان یارانه دریافت می کنند.

همین طور طبق تصمیمات رییس جمهور دهک آخر که از ثروتمندان جامعه تشکیل می شود، مبلغ یارانه را دریافت نمی کنند.در ادامه  تصویب 
این طرح، دولت برنامه  داشــت پس از ۲ماه پرداخت یارانه به صورت نقدی را حذف کند و به جای آن کاال برگ به هر شــهروند اهدا کند. پس 
از گذشــت چند ماه همچنان دولت موفق به انجام این طرح نشــده است و شهریور ماه سال ۱۴۰۱ نیز پرداخت یارانه به صورت نقدی است و 
به حســاب سرپرستان خانوار واریز می شود.در واقع این ماه هم یارانه نقدی داریم و حاال باید ببینیم که آیا باالخره دولت میتواند یارانه کاالیی 

جایگزین کند و یا یارانه نقدی ادامه خواهد داشت.

رئیس امور سالمت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه گفت: با کمک معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت بهداشت ۸ پلتفرم تولید دارو طراحی 
شده که این پلتفرم ها حدود ۱.۷ میلیارد دالر صرفه جویی ارزی به همراه خواهد داشت.به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا عوض پور در حاشیه مراسم 
افتتاحیه نمایشگاه گزیده ای از دستاورد های شاخص پژوهش، فناوری و نورآوری جهاد دانشگاهی گفت: جهاد دانشگاهی با موسسات و نخبه هایی که 
دارد اتفاق مهمی را در حوزه پزشکی رقم زده و نرخ شتاب جهاد دانشگاهی نسبت به حوزه های دیگر بسیار بیشتر است؛ به طور مثال کیت کویید۱۹که 
قبال وارد میشد اکنون با تولید داخلی حدود یک پانزدهم  قیمت جهانی به وزارت بهداشت  تحویل داده می شود.رئیس امور سالمت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در 
حوزه درمان سرطان و فاکتور انعقادی خون اتفاقات خوبی در کشور افتاده است، تصریح کرد: سازمان برنامه و  بودجه کمک های الزم، برای تولید داروی داخلی را انجام خواهد داد .عوض 
پور افزود: در همین راستا با کمک معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت بهداشت ۸ پلتفرم تولید دارو طراحی شده که پلتفرم ها حدود ۱.۷ میلیارد دالر صرفه جویی ارزی در بازه زمانی 
۵ تا ۱۰ ساله به همراه خواهد داشت.وی با تاکید بر اینکه سازمان برنامه و بودجه کمک ها الزم برای تامین مالی تولید داخلی دارو را انجام خواهد داد؛ افزود: سازمان  برنامه و بودجه  نقشه 
راه حمایت از تولید داخلی را با کمک معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت بهداشت تنظیم کرده و به زودی  تفاهم نامه ای با حضور رئیس سازمان، معاون علمی رئیس جمهور و وزیر 
بهداشت به امضا می رسد.عوض پور افزود: با توجه به شعار سال و مطالبه مقام معظم رهبری  و سیاست های دولت سیزدهم مبنی بر عدم اتکا به واردات و حمایت از تولید داخل، جهت 

گیری در سازمان برنامه و بودجه  به سمت حمایت از فعالیت مبتنی بر دانش بوده و تحول عمیقی در این حوزه  شکل گرفته است.

دریافت کنندگان یارانه بخوانند؛

یارانه  شهریور نقدی است؟
با حمایت از تولید داخلی دارو

صرفه جویی ارزی ۱.۷ میلیارد دالری 
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افزایش برآورد اوپک پالس از مازاد عرضه 
بازار نفت

کمیته فنی مشترک اوپک پالس پیش بینی کرد مازاد عرضه بازار نفت امسال به 
۹۰۰ هزار بشکه در روز می رسد که ۱۰۰ هزار بشکه در روز باالتر از پیش بینی 
قبل این کمیته است.به گزارش ایسنا، کمیته فنی مشترک اوپک پالس تحت 
سناریوی پایه خود، انتظار دارد مازاد عرضه نفت در سپتامبر به ۳.۱ میلیون بشکه 
در روز می رسد و به ۰.۶ میلیون بشکه در روز در اکتبر کاهش پیدا کرده و سپس 
به ۱.۴ میلیون بشــکه در روز در نوامبر رشــد می کند.پس از اظهارات شاهزاده 
عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی که هفته گذشته اعالم کرد 
اوپک ممکن است الزم باشد تولید نفت را محدود کند، اعضای این گروه شامل 
عراق، الجزایر، کویت، گینه استوایی و ونزوئال با انتشار بیانیه هایی، حمایت خود را 
از این پیشنهاد اعالم کردند. لیبی و کنگو هم چند روز بعد به جمع حامیان این 
پیشنهاد پیوستند.شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی 
در مصاحبه ای به بلومبرگ گفت: بازار معامالت آتی نفت گرفتار دور باطل خود 

ساخته نقدینگی بسیار اندک و نوسان بسیار شدید شده است.

قیمت سوخت در قطر تغییر نکرد
ایسنا/خراسان رضوی قیمت سوخت در قطر اعالم شد و به طور تقریبی همه 
نرخ ها طی چهار ماه گذشته بدون تغییر باقی ماندند.به گزارش خلیج تایمز، 
قطر قیمت بنزین و گازوئیل را برای ماه ســپتامبر ۲۰۲۲ اعالم کرد.از اول 
سپتامبر، قیمت بنزین سوپر به ازای هر لیتر  ۲.۱۰  ریال قطر خواهد بود که 
همان قیمت ماه آگوست است. قیمت گازوئیل نیز بدون تغییر باقی می ماند 
و قیمــت هر لیتــر ۲.۰۵ ریال خواهد بود.با این حال، بنزین ســوپر برای 
رانندگان اندکی هزینه بیشتر خواهد داشت و نرخ آن ۱.۹۵ ریال در هر لیتر 
در مقایسه با ۱.۹۰ ریال در ماه آگوست است. تمام قیمت سوخت در قطر 
در چهار ماه گذشته ثابت مانده است.طی چند ماه گذشته، کمیته قیمت 
سوخت امارات متحده عربی نرخ های تجدید نظر شده را در آخرین روز هر 
ماه اعالم کرده اســت.قیمت های خرده فروشی سوخت در ماه های ژوئن و 
جوالی با افزایش قیمت نفت افزایش یافت اما در ماه آگوست کاهش یافت.

قیمت بنزین برای اولین بار در ژوئن از چهار درهم در هر لیتر گذشت و در 
ماه جوالی به اوج خود رسید.

گزیده خبر

مهر و آباِن خشکی در راه است
منطقه ای  آب  شــرکت  مدیرعامل 
تهران گفت: براساس پیش بینی های 
سازمان هواشناسی و رصدهایی که 
روی ســامانه های هواشناسی انجام 
داده ایم، مهر و آبان خشــکی را در 
پیش داریم اما برنامه ریزی کرده ایم 
که بتوانیم منابع آبی شهر تهران را 
در شــرایط پایدار نگه داریم.به گزارش ایسنا، بهزاد پارسا درجمع خبرنگاران 
و در پاسخ به سوال ایسنا درباره تمهیدات و پیش بینی های انجام شده برای 
تامیــن آب تهران در پاییز اظهار کرد: هرچند تاکنون پیش بینی شــده که 
بارش هــا از آذرماه آغاز می شــود اما هرچه به فصل پاییز نزدیک تر شــویم، 
پیش بینی ها قطعیت بیشتری پیدا می کند.وی ادامه داد: برنامه  ریزی شده تا 
مشکلی برای تامین آب تهران در پاییز نداشته باشیم اما با این حال از تمام 
شهروندان درخواست می کنیم تا با رعایت صرفه جویی و همکاری، شرایطی را 

فراهم آورند تا پاییز را نیز بدون مشکل پشت سر بگذاریم.

بارندگی های تهران 208 میلی متر ثبت شد
مدیرعامل شــرکت آب منطقــه ای تهران با بیان این که امســال با توجه به 
پیش بینی هایی که از سال گذشته انجام شده بود، سال کم آبی داشتیم اظهار 
کرد: امسال دومین سال متوالی کم آبی است که تهران با کاهش منابع روبه رو 
بوده و براســاس آخرین آمار امسال تا امروز میزان بارندگی های تهران ۲۰۸ 
میلی متر ثبت شده است.پارسا با بیان این که این عدد نسبت به سال گذشته 
۲۵ درصد و نســبت به بلندمدت ۲۴ درصد منفی بوده است، تاکید کرد: از 

این ۲۰۸ میلی متر ۲۸ میلی متر آن مربوط به سامانه مونسون بوده است.

حجم ذخیره سدهای تهران 490 میلیون مترمکعب
به گفته وی، در حال حاضر ســدهای استان تهران ۴۹۰ میلیون مترمکعب 
حجــم ذخیره دارند که نســبت به تــراز نرمال ۴۰ درصد منفی اســت.او 
با بیان این که با مدیریت خوبی که از ســال گذشــته آغاز شد و با توجه به 
پیش بینی هایی که داشتیم، سناریوهای خوشبینانه و واقع بینانه ای را تدبیر 
کردیم و براســاس آن تهران با شرایط پایدار آبی از پیک تابستان عبور کند، 
گفت: اکنون می توانیم بگوییم که پیک تابســتان را پشت سر گذاشته ایم و 
برای یک ماه آینده برنامه ریزی شده تا این ماه نیز بدون مشکل سپری شود.

نسبت استفاده از منابع سطحی به زیرزمینی 60 به 40
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای تهران با تاکید بر این که منابع آبی از ذخائر 
استراتژیک کاهش پیدا کردند و امیدواریم بارندگی های پاییز زودتر آغاز شود 
و بتوانیم منابع جدیدی را داشته باشیم، گفت: در سال های مختلف با توجه به 
حجم منابع آب سطحی و زیرزمینی تالش می کنیم تا یک تعادل بین این دو 
منبع ایجاد کنیم.پارسا ادامه داد: سال هایی که منابع آب های سطحی مناسب 
باشد تا ۷۰ درصد نیز از این منابع بهره می بریم اما در سال هایی همچون امسال 
که منابع آبی کاهش پیدا کرده، این نســبت ۶۰ بــه ۴۰ و یا حتی کمتر نیز 
شده است.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران تاکید کرد که امسال میزان 
استفاده از منابع سطحی و زیرزمینی ۶۰ به ۴۰ بوده اما در برخی روزهای پیک 

حتی کمتر از ۶۰ درصد نیز از آب های سطحی استفاده کرده ایم.

کیفیت آب ماملو را حفظ کردیم
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای کیفیت آب سد ماملو اظهار کرد: 
در تمام ســدها سیســتم پایش آنالین وجود دارد و خارج از سد نیز شرکت 
آب و فاضالب کیفیت را به صورت دقیق بررسی می کند، عالوه بر این وزارت 
بهداشــت به صورت مداوم وظیفه کنترل و بررسی ســدها را برعهده دارد.

مدیرعامــل شــرکت آب منطقه ای تهران با بیان این کــه کیفیت منابع آب 
سطحی در تهران بسیار باالســت، ادامه داد: در شرق تهران سامانه سد الر، 
لتیان و ماملو بهم پیوسته است اما سعی می کنیم کیفیت آب را باال نگه داریم.

پارسا اضافه کرد: سد الر به جهت حوزه حفاظت  شده ای که دارد، کیفیت آب 
آن بســیار عالی است لذا سعی می کنیم منابع آب سد الر را از لتیان و ماملو 

در یک تعادل کیفیت حفظ کنیم.

سیالب 1۷.۵ میلیون مترمکعب به ذخائر آبی تهران اضافه کرد
وی با بیان این که امسال ذخیره سد ماملو از ۶۰ میلیون کاهش نیافت و در 
ســیل ماه گذشته نیز یک آورده خوبی برای این سد شاهد بودیم، گفت: از 
مجموع ۱۷.۵ میلیون مترمکعب آبی که به ســدهای تهران در پی سیالب 
اخیر اضافه شد، نزدیک به شش میلیون در حوزه ماملو بود که کمک زیادی 
کرد تا کیفیت ســد حفظ شود.وی با اشاره به اقداماتی که برای جمع آوری 
ســیالب می بایست انجام شود اظهار کرد: معموال سازه ها و ساخته های سد 
روی رودخانه های دائمی ایجاد می شــوند، با توجه به این که ســیالب ها در 
بهار و زمستان در همین حوزه اتفاق می افتد در واقع کنترل سیالب صورت 
می گیرد.پارسا ادامه داد: در حوزه باران های تابستانی به ویژه امسال به دلیل 
این که بارش ها نقطه ای بود، شرایط متفاوتی را تجربه کردیم. ۱۷.۵ میلیون 
مترمکعب در ســدها ذخیره شــد و مابقی نیز در پایین دست برای تغذیه 
آب های زیرزمینی مورد اســتفاده قرار گرفت.وی در پایان با بیان این که در 
منطقه پاکدشــت به کمک فرمانداری آب را برای تغذیه آب های زیرزمینی 
منتقــل کردیم، افزود: اگر بخواهیم برای این بخش برنامه ریزی کنیم، باید 
تغذیه مصنوعی پیاده سازی شود تا آب برای منابع آب زیرزمینی تخصیص 

یابد.

افزایش ۲۰۰ هزار بشکه ای ظرفیت تولید نفت 
ایران تا پایان امسال

مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران گفت: ظرفیت تولید 
نفت کشــور تا پایان سال با افزایش ۲۰۰ هزار بشکه ای، 
به ۴میلیون و ۳۸ هزار بشــکه در روز می رسد.به گزارش 
خبرگزاری تسنیم، محسن خجسته مهر با اشاره به اینکه 
ظرفیت تولید نفت در دولت ســیزدهم در پایان ســال 
گذشــته به میزان پیــش از تحریم ها بازگشــت، افزود: 

ظرفیت تولید نفت اکنون ۳ میلیون و ۸۳۸ هزار بشــکه در روز اســت.وی ادامه داد: 
تا پایان امســال با اقداماتی که انجام شــده، ظرفیت تولید نفت ایران به ۴ میلیون و 
۳۸ هزار بشــکه در روز افزایش پیدا خواهد کرد.معاون وزیر نفت در خصوص افزایش 
صادرات نفت در دولت ســیزدهم گفت: با توجه بــه افزایش ظرفیت تولید نفت، این 
امکان وجود دارد که با توجه به کشــش بازارهای بین المللی، صادرات خود را افزایش 
دهیم.وی تاکید کرد: این یک ظرفیت بهینه اســت تا هر زمانی که شرایط بین المللی 
گشایش بیشتری داشته باشد این آمادگی را داشته باشیم که صادرات را به نحو قابل 
مالحظه ای باال ببریم و با حداکثر توان به بازارهای جهانی بازگردیم.خجســته مهر در 
خصوص آخرین وضعیت توسعه میدان مشترک آزادگان توسط کنسرسیومی متشکل 
از شرکت ها و بانک های ایرانی نیز افزود: فرآیند توسعه آزادگان، در حال ثبت شرکت 
اســت.وی ادامه داد: اکنون اســاس نامه آن نهایی و مشارکت نامه تدوین شده است و 

منتظر ثبت شرکت هستیم.

یک عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی:
هیچ برنامه رسمی برای افزایش قیمت بنزین 

وجود ندارد
یک عضو هیات رئیســه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: اقدام دولت 
برای کاهش میزان ســوخت آزاد موجود در کارت ها نمی تواند در مبارزه با قاچاق 
سوخت موثر باشد.عبدالعلی رحیمی مظفری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به طرح 
جدید دولت در خصوص کاهش میزان ســوخت آزاد در کارت ها بیان کرد: مطالبی 
که این روزها برای افزایش قیمت بنزین، به دنبال این طرح مطرح می شــود صرفا 
گمانه زنی و یا نظرات افراد اســت و تاکنون هیچ برنامه رسمی برای افزایش قیمت 

بنزین وجود نداشته است.

کنترل قاچاق سوخت نیازمند طرحی هوشمند است
وی در ادامــه اظهار کرد: علی رغــم اینکه عده ای معتقدند که با اجرای طرح کاهش 
سهمیه آزاد سوخت کارت ها می توان جلوی قاچاق بنزین را گرفت، ولی بنده با توجه 
به شــناختی که از سیستم حمل و نقل دارم معتقدم که چنین اتفاقی نخواهد افتاد. 
ما اگر به دنبال جلوگیری از قاچاق سوخت هستیم باید اصل برنامه پیمایش و سامانه 
هوشــمند مربوط به باربری ها و راهداری را کنترل کنیم.نماینده مردم سروستان در 
مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه برای جلوگیری از قاچاق سوخت، نیازمند طرح 
هوشمند هستیم، گفت: این طرحی که اجرا شده است یک مسکن جزئی است اما اصل 

درد در جای دیگری است که باید درمان شود.

رویارویی اروپا با ریسک سهمیه بندی انرژی
اگر روســیه عرضه گاز را به میزان بیشتری کاهش دهد، اروپا با 
ریسک خاموشی، سهمیه بندی برق و رکود شدید روبرو خواهد 
شد.به گزارش ایسنا، توقف سه روزه فعالیت خط لوله نورد استریم 
۱ که مســیر مهم انتقال گاز روسیه به اتحادیه اروپاست، از روز 
چهارشنبه آغاز شد و نگرانی های گسترده ای وجود دارد که مسکو 
بهانه دیگری برای کاهش بیشتر عرضه پیدا کرده و صادرات گاز 
بــه این منطقه را به طور کامل قطع کند.چند ســاعت پیش از 
توقف فعالیت نورد استریم، شرکت دولتی گازپروم با لحن نگران 
کننده ای به نیروگاه فرانســوی اِنژی اعالم کرد که تحویل گاز به 
این نیروگاه را از روز پنج شنبه به دلیل اختالف بر سر پرداخت، 
متوقف خواهد کرد. این اقدام که به عنوان تالفی جویی مســکو 
برای تحریم های مربوط به حمله به اوکراین دیده می شود، عرضه 
گاز روسیه به اروپا را به میزان بیشتری کاهش می دهد.بدترین 
سناریوی ممکن، توقف کامل عرضه گاز روسیه به این منطقه و 
ســرمای زودهنگام است. با گزینه های معدودی که وجود دارند، 
افزایش تقاضای گرمایشــی، قیمت ها را به رکورد باالیی خواهد 
رســاند و ممکن اســت زمینه را برای ناآرامی اجتماعی فراهم 
کــرده و عزم اروپا برای حمایــت از اوکراین را به محک بگذارد.

گازپروم اعالم کرده که تعمیرات و بازرسی های معمول از ایستگاه 
کمپرسور نورد استریم، ضروری است. با کاهش تدریجی عرضه 
گاز روســیه و افزایش تنش در بازارهای انرژی، این جدیدترین 
قسمت بازی موش و گربه بین کرملین و اروپاست. تعطیلی سه 
روزه نورد استریم تنها چند هفته پس از تعطیلی طوالنی این خط 
لوله برای کارهای تعمیراتی انجام می گیرد.کرملین تقصیر را به 
گردن اروپا انداخته و اعالم کرده که تنها مانع تامین گاز از طریق 
نورد استریم، تحریم ها بوده است. توربینی که برای تعمیر ارسال 
شــده بود، هنوز به محل خود برنگشته و مسکو و برلین بر سر 
اسناد مورد نیاز برای فراهم کردن امکان بازگشت این توربین به 
روسیه، مشاجره می کنند.دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین 

روز ســه شنبه گفت: سوای مشــکالت فنی ناشی از تحریم ها، 
این ضمانت وجود دارد که هیچ چیز مانع تحویل گاز نمی شود.

جریان گاز در نورد اســتریم متوقف شده است و به گفته لئون 
ایزبیکی، تحلیلگر گاز شــرکت انرژی اسپکتس، قیمت ها نشان 
دهنده آن اســت که بازار ۳۰ درصد احتمال می دهد تحویل گاز 
به اروپا از طریق این مســیر حتی در ســطح حداقلی هفته های 
اخیر ازسرگرفته نشــود.آلمان در مرکز این بحران قرار دارد چرا 
که نقطه اتصال نورد اســتریم به شبکه گاز اروپاست و منازل و 
کارخانه های این کشــور وابستگی شدیدی به گاز دارند. کلوس 
مولر، رئیس رگوالتور انرژی آلمان گفت: بزرگترین اقتصاد اروپا 

باید مصرف گاز را حداقل ۲۰ درصد کاهش دهد و منابع تامین 
دیگری پیدا کند تا بتواند فصل زمستان را سپری کند. اگر بتوانیم 
این کار را انجام دهیم، شانس این را داریم که زمستان امسال و 
سال آینده را پشت سر بگذاریم. اگر موفق نشویم، اوضاع ممکن 
اســت دشوار شــود.ذخایر گاز آلمان ۸۳ درصد پر شده و حتی 
اگر به ســطح ۹۵ درصدی هدف گذاری شده برسد، در صورت 
قطع عرضه گاز روســیه، کمتر از ســه ماه تقاضای گرمایش و 
تقاضای برق و مصرف صنعتی را پوشــش می دهد. این رگوالتور 
در صــورت اعالم وضعیت اضطراری، توزیع گاز را کنترل خواهد 
کرد.پس از این که شــرکت یونی پر - بزرگترین خریدار آلمانی 

گاز روســیه- روز دوشنبه خواستار افزایش خط اعتبار دولتی به 
۱۳ میلیارد یورو برای اجتناب از انحالل شــد، فوریت حمایت از 
بخش انرژی و همزمان، حمایت از مصرف کنندگان آسیب پذیر، 
جدی تر شد.کومرس بانک هشدار داده است اگر عرضه گاز روسیه 
به طور کامل متوقف شــود، آلمان دچار رکود شــدیدی خواهد 
شد. آژانس اعتبارسنجی فیچ در گزارشی اعالم کرد در حالی که 
آلمان به دلیل وابســتگی عمیق به واردات گاز از روسیه، آسیب 
پذیرترین کشور اروپایی است اما این ریسک، به اتریش و ایتالیا 
هم گســترش پیدا کرده است. بعضی از کشورهای دیگر هم گاز 
روسیه را از طریق همسایگانشان دریافت می کنند و قطع صادرات 
روسیه، ممکن است تجارت آنها را مختل کند.صنایع مختلف از 
زینک و آلومینیوم تا تولید کود، تولیدشان را به دلیل قیمتهای 
باالی انرژی محدود کرده اند. اگر شرکت های بیشتری فعالیتشان 
متوقف کنند، این امر می تواند آســیب ماندگاری به اقتصاد اروپا 
وارد کند.با وجود این نگرانی ها، انتظار می رود روسیه تا حدودی 
عرضه گاز به اروپا که بازار اصلی این کشــور است را حفظ کند 
زیرا اگر تحویل گاز متوقف شود، روسیه منبع درآمد مهمی را از 
دست خواهد داد.تحلیلگران گروه گلدمن ساکس هفته گذشته 
اعالم کردند توقف دائمی نورد استریم، سناریوی پایه آنها نیست 
و انتظار می رود جریان گاز در سطح ۲۰ درصد ظرفیت این خط 
لوله ازسرگرفته شود. این میزان شاید برای نجات زمستان اروپا 
کافی باشد.تاکنون پیش بینی ها امیدوارکننده بوده است و طبق 
گزارش مرکز هواشناسی اروپایی، انتظار می رود دمای هوای اوایل 
اکتبر، باالتر از حد میانگین باشــد.بر اســاس گزارش بلومبرگ، 
آلمان هم به ســختی تالش کرده تا ســبد انرژی خود را متنوع 
کند. این کشور نیروگاه های زغال سوز را دوباره راه انداخته و در 
حال بررسی تمدید فعالیت تاسیسات هسته ای باقی مانده است. 
همچنین در تالش برای اتصال به نخستین پایانه های ال ان جی 

شناور در زمستان امسال است.

بحران انرژی اروپا و محدودیت های زنجیره تامین، باعث کاهش شدید میزان خرید نیروی خورشیدی و بادی از 
سوی شرکت ها در سراسر جهان شد.به گزارش ایسنا، گزارش بلومبرگ نیو انرژی فاینانس نشان داد شرکت های 
خصوصی و موسســات دولتی در هفت ماه نخســت امســال، ۱۴.۸ گیگاوات قراردادهای جدید خرید نیرو با 
تاسیسات انرژی پاک اعالم کردند که ۲۴ درصد پایین تر از سطح سال ۲۰۲۱ تا ژوییه بود و در نتیجه، امسال 
شاهد نخستین کاهش ساالنه این قراردادها از سال ۲۰۱۶ خواهد بود.کاهش ممتد خرید نیروی پاک توسط شرکت ها، به تالش جهانی برای مبارزه 
با تغییرات اقلیمی ضربه می زند. شرکت ها عوامل کلیدی در این تالش بودند و با هزینه اندک نیروی تجدیدپذیر و همچنین تبلیغات مناسبی که 
اغلب با چنین قراردادهای خریدی همراه است، به خرید نیروی پاک ترغیب می شدند. اما افزایش قیمت گاز طبیعی در اروپا، باعث شد هر نوع برقی 
گران تر شــود و جذابیت برق پاک را برای شــرکت ها کمتر کرده است.بر اساس گزارش بلومبرگ، غول اینترنتی آمازون، با اعالم خرید بیش از پنج 
گیگاوات، بزرگترین خریدار نیروی پاک در هفت ماه نخســت ســال میالدی جاری بود. از آمازون تا گوگل، شرکت های بزرگ وعده داده اند انتشار 
کربن حاصل از فعالیت هایشان را به صفر برسانند. خرید مستقیم نیروی تجدیدپذیر از تولیدکنندگان، تاکتیک متداولی برای رسیدن به این هدف 

شده اما افزایش قیمتها، اغلب شرکت ها را برای انعقاد قراردادهای بلندمدت بی رغبت کرده است.

صادرات نفت دریابرد روســیه به آســیا در مدت سه ماه گذشته، بیش از ۵۰۰ هزار بشــکه در روز کاهش یافت و به پایین ترین میزان از اواخر مارس رسید.
به گزارش ایسنا، آمار رصد کشتی که از سوی بلومبرگ جمع آوری شد، نشان داد صادرات نفت از روسیه در هفته منتهی به ۲۶ اوت، بر مبنای هفتگی و 
در مقایسه با میانگین چهار هفته ای، کاهش پیدا کرد.صادرات نفت روسیه در هفته منتهی به ۲۶ اوت، مجموعا به ۳.۰۴ میلیون بشکه در روز رسید که در 
مقایسه با ۳.۶۲ میلیون بشکه در هفته پیش از آن، کاهش داشت. میزان صادرات این کشور در چهار هفته منتهی به ۲۶ اوت، به ۳.۳ میلیون بشکه در روز 
در مقایســه با ۳.۴۱ میلیون بشــکه در روز در دوره منتهی به ۱۹ اوت، رسید.صادرات نفت روسیه به آسیا که پس از بایکوت نفت روسیه از سوی خریداران 

اروپایی بر سر حمله مسکو به اوکراین، افزایش پیدا کرد، از ژوئن روند رو به کاهشی داشته است. این منطقه اکنون مقصد نیمی از صادرات نفت دریابرد روسیه است که در مقایسه با ۶۰ درصد 
در آوریل، کمتر اســت. پیش از آغاز جنگ در اوکراین، آســیا، حدود یک سوم از صادرات نفت دریابرد روسیه را دریافت می کرد.چندین عامل در کاهش فروش به دو خریدار بزرگ آسیایی شامل 
هند و چین، دخیل بوده اند. تقاضای چین برای نفت به دلیل محدودیتهای وضع شده برای مقابله با گسترش بیماری کووید، ضعیف شده است و آمار رسمی نشان داد مصرف نفت خام چین در 
ژوییه که پاالیشگاه های کمترین میزان تولید را از مارس سال ۲۰۲۰ داشتند، ۱۰ درصد سقوط کرد.نفتی که چین از روسیه خریداری می کند، در مقایسه با واردات از خاورمیانه یا غرب آفریقا که 
تحت قراردادهای بلندمدت خریداری شده اند، بیشتر در معرض ریسک کاهش خرید قرار دارد. تعمیرات پاالیشگاهی در چین و هند، ممکن است در کاهش خرید نفت روسیه نقش داشته باشد 
اما احتماال موقتی خواهد بود.همچنین قیمت هم بدون تاثیر نبوده است. اختالف قیمت نفت اورال با نفت برنت، از اواسط ژوییه تا اوسط اوت، به حدود ۱۸ دالر و ۷۰ سنت در هر بشکه رسید که 

کمتر از ۳۰ دالر در هر بشکه در دو ماه پیش بود و به منزله کوچک ترین تخفیف از زمان آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین در فوریه است.

در پی بحران انرژی اروپا

کاهش صادرات نفت روسیه به آسیاشرکت ها از خرید انرژی پاک فراری شدند
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گزیده خبر

صادرات ۷۸ میلیون یورویی پسته ایران 
به اتحادیه اروپا در نیمه نخست ۲۰۲۲

ایران در نیمه نخســت سال جاری میالدی 
بیش از ۷۸ میلیون یورو پســته به اتحادیه 
اروپــا صادر کرد کــه این رقــم ۲۶ درصد 
نســبت به مدت مشابه ســال قبل کاهش 
داشته اســت.به گزارش خبرگزاری تسنیم، 
اطالعات منتشر شده از سوی پایگاه آماری 
اتحادیه اروپا )یورو اســتات( نشان می دهد 

ایران در نیمه نخســت ســال جاری میالدی ۷۸.۶ میلیون یورو پسته به 
کشورهای اروپایی صادر کرده اســت.صادرات پسته ایران به اتحادیه اروپا 
در نیمه نخست سال جاری میالدی ۲۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال 
قبل کاهش داشته است. ایران در نیمه نخست سال ۲0۲1 بالغ بر 10۶.1 
میلیون یورو پســته به این اتحادیه صادر کرده بود.بر اســاس این گزارش 
صادرات پســته با پوســت ایران به اروپا در ماه های ژانویه تا ژوئن۲0۲۲ با 
کاهش 53 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به 31.۶ 
میلیون یورو رســیده است. ایران در نیمه نخست سال ۲0۲1 بالغ بر ۶۷.۸ 
میلیون یورو پسته با پوست به اروپا صادر کرده بود.با وجود کاهش صادرات 
پســته با پوست ایران به اتحادیه اروپا در نیمه نخست ۲0۲۲ صادرات مغز 
پســته ایران به این اتحادیه رشد ۲3 درصد را تجربه کرده و به 4۷ میلیون 
یورو رســیده است. ایران در نیمه نخست سال قبل 3۸.3 میلیون یورو مغز 
پسته به اروپا صادر کرده بود.آلمان و ایتالیا بزرگ ترین واردکنندگان پسته از 
ایران در نیمه نخست ۲0۲۲ بوده اند. 50 میلیون یورو از کل صادرات پسته 
ایران به مقصد آلمان و 14 میلیون یورو به مقصد ایتالیا بوده است.بر اساس 
این گزارش ایران پس از آمریکا دومین صادرکننده بزرگ پسته به اروپا در 
نیمه نخست ۲0۲۲ بوده است. آمریکا در این دوره ۲۷۶ میلیون یورو پسته 
به اروپا صادر کرده اســت. صادرات پســته آمریکا به اروپا در نیمه نخست 
۲0۲۲ نیز با کاهش 4 درصدی مواجه شده است.اگرچه آمریکا در مجموع 
صادرات پسته بیشــتری به اروپا در مقایسه با ایران داشته است اما آمارها 
نشــان می دهد مغز پسته ایران از محبوبیت بیشتری نزد مشتریان اروپایی 
برخوردار اســت. در حالی که صادرات مغز پسته آمریکا به اتحادیه اروپا در 
نیمه نخســت سال جاری میالدی 34 میلیون یورو بوده است ایران در این 

دوره 4۷ میلیون یورو مغز پسته به اروپا صادر کرده است.

صادرات فوالدی ها کاهش یافت
طبق آمار طی چهار ماهه ابتدایی امســال 
بالغ بر سه میلیون تن صادرات اقالم فوالدی 
صورت گرفته که نسبت به مدت مشابه سال 
گذشــته برای همه مقاطــع، محصوالت و 
شمش و آهن اسفنجی کاهشی رقم خورده 
است؛ این در حالیســت که تا پیش از این 
صادرات اقالم فوالدی اکثرا افزایشــی ثبت 

شده است.بر اســاس آماری که توسط انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 
در اختیار ایسنا قرار گرفت، طی چهار ماهه نخست امسال 13۶ هزار تن 
مقاطع تخت فوالدی صادر شــده است که نسبت به 1۷۸ هزار تن صادر 
شــده در مدت مشابه سال گذشــته ۲4 درصد کاهش داشته و کمتریت 
حجــم صادراتی اقالم فوالدی طی این مدت اســت.پس از آن در  چهار 
ماهه نخست امسال، 1۶۶ هزار تن آهن اسفنجی صادر شده که ۶0 درصد 
کاهش صادرات را نســبت به میزان صادرات آن در مدت مشــابه ســال 
گذشــته تجربه کرده اســت. در چهار ماهه ابتدایی سال 1400 قریب به 
415 هزار تن از این محصول معدنی صادر شــده است و بیشترین میزان 
کاهش را داشــته اســت.  در مجموع صادرات مقاطع طویل و محصوالت 
فوالدی در چهار ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
کاهش داشته  است. کل مقاطع طویل فوالدی صادر شده در مدت مذکور 
ســال جاری به ۷40 هزار تن و محصوالت صادری فوالدی به ۸۷۶ هزار 
تن رســیده که نســبت به ۹۸5 هزار تن  مقاطع طویل و یک میلیون و 
1۶3 هزار تن محصوالت فوالدی صادراتی در چهار ماهه ســال گذشته، 
برای هریک ۲5 درصد افت صادرات را نشان می دهد.انواع شمش فوالدی 
)شامل اســلب، بلوم و بیلت( نیز در مدت مذکور سال جاری دو میلیون 
و ۲11 هزار تن صادر شــده است که به نســبت دو میلیون و 5۲۸ هزار 
تن صادر شــده در مدت مشابه سال 1400، کاهش 13 درصدی داشته و 
بیشترین میزان صادرات فوالدی ها به لحاظ وزنی و کمترین درصد کاهش 
را ثبت کرده است.  کاهش صادرات فوالدی ها در حالیست که طبق آمار 
واردات، ضمن اینکه واردات آهن اســفنجی و شمش فوالد به کشور صفر 
است، سایر اقالم فوالدی هم با کاهش چهار و ۹ درصدی مواجه شده اند؛ 
بنابراین به نظر می رســد که بیشترین حجم تولید اقالم فوالدی در داخل 

مصرف می شود.

 رمز موفقیت اقتصاد روسیه 
در سایه جنگ؟

یک نظرسنجی تجاری امروز پنجشنبه نشان 
داد که فعالیت در بخش تولید روسیه در ماه 
آگوست با ســریع ترین نرخ از ژانویه افزایش 
یافت که ناشــی از تقاضــای داخلی قوی تر 
بود که باعث افزایش فروش شــد.به گزارش 
ایســنا، شــاخص مدیران خرید اس اند پی 
گلوبال در ماه آگوســت از 50.3 در ماه قبل 

بــه 51.۷ رســید و باالتر از مرز 50 صعود کرد کــه افزایش فعالیت ها را از 
انقباضات جدا می کند.تولید در این بخش در ماه آگوســت پس از شش ماه 
انقباض که در فوریه آغاز شــد، افزایش یافت و این زمانی بود که روســیه 
10ها هزار نیرو را به اوکراین فرستاد و تحریم های بی سابقه ای از سوی غرب 
علیه روسیه ایجاد کرد.اس اندپی گلوبال در یک نظرسنجی ماهانه اعالم کرد 
که افزایش تولید با تقاضای مشــتری قوی تر و افزایش ورودی سفارشــات 
جدید مرتبط است.افزایش فروش جدید در ماه آگوست سریع ترین افزایش 
فروش از آوریل ۲01۹ بود زیرا شرکت ها به کسب مشتریان جدید و تقاضای 
مشــتریان قوی تر در بازار داخلی اشاره کردند اما سفارشات صادراتی جدید 
برای هفتمین ماه متوالی کاهش یافت و نرخ انقباض به باالترین حد خود در 
سه ماه گذشته رسید.به نقل از رویترز، این نظرسنجی نشان داد که اعتماد 
تجاری در میان تولیدکنندگان روســی با وجــود موانع اقتصادی، همچنان 
خوش بین بــود. اس اندپی گلوبال اعالم کرد: گزارش ها نشــان می دهد که 
خوش بینی ناشــی از امید به تقاضای بیشتر مشــتری و سرمایه گذاری در 

بازاریابی و تبلیغات بود.

ناجی اقتصاد هند چه بود؟
اقتصــاد هند با ســریع ترین 
ســرعت در یک سال گذشته 
رشد کرد که با مصرف تقویت 
شــد و حوزه بانک مرکزی را 
برای تمرکز بر مبارزه با تورم 
افزایش داد.به گزارش ایســنا، 
داده های منتشر شده وزارت 
آمار هند نشــان می دهد که 
تولید ناخالص داخلی در دوره آوریل تا ژوئن 13.5 درصد نسبت به 
سال گذشته افزایش یافته است. این در مقایسه با برآورد میانگین 
15.3 درصدی در نظرسنجی بلومبرگ و با رشد 4.0۹ درصدی در 
سه ماه منتهی به مارس است.تاثیر تولید ناخالص داخلی با احیای 
تقاضای داخلی، به ویژه در بخش خدمات گسترده کشور، حمایت 
می شــود زیرا دولت محدودیت های تحــرک مرتبط با ویروس را 
کاهش داد.در حالی که هند ســریع ترین رشد اقتصادی جهان را 
حفظ می کند، به دلیل ترس از رکود جهانی و افزایش هزینه های 
استقراض، سرعت رشد در آینده تعدیل می شود. بانک مرکزی از 
ماه مه، نرخ سیاستی معیار را 140 واحد پایه در سه حرکت نرخ 
افزایش داده و قول داده اســت که اقدامات بیشتری برای کاهش 
تورم به زیر ســقف هدف شــش درصدی خود انجام دهد.کونال 
کوندو، اقتصاددان گفت: ما نشــانه هایی از کاهش شدت بادهای 
دنباله دار ناشی از بازگشایی اقتصادی را می بینیم. افزایش هزینه 
استقراض را به چشــم انداز مصرف داخلی بی خطر اضافه کنید، 
و ســرمایه گذاری تجاری می تواند به طور بالقوه ضعیف باشد.بر 
اساس گزارش بلومبرگ، داده ها نشان می دهند که سرمایه گذاری 
خصوصی طی آوریل تا ژوئن ۲0.1 درصد نسبت به سال گذشته 
افزایش یافته است. هزینه های دولت 1.3 درصد افزایش یافت در 

حالی که مصرف خصوصی ۲5.۹ درصد افزایش یافت.

فاطمی امین تاکید کرد؛

۷هزارخودرویناقصدرپارکینگهاست
وزیــر صمت با بیان اینکه ۷300 خودروی ناقص در پارکینگ ها 
داریم، گفت: خودروسازی چالش های زیادی دارد که برای رفع 
آنها یک برنامه 4 ســاله تهیه کرده ایم که تاکنون ۸ ماه از این 
برنامه گذشته اســت.به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا فاطمی 
امین وزیر صنعــت، معدن و تجارت امش در برنامه صف اول به 

سواالت در حوزه خودرو، صنعت و تجارت پاسخ داد.

سوال: وضعیت صادرات صنعتی و تجاری کشور چگونه 
است؟

قاطمی امین: در ســال 1400 کل تجارت کشــور به جز نفت 
نســبت به سال ۹۹، 40 درصد رشد داشته است و در 4 ماه اول 
امسال ۲1 درصد رشــد صادرات داشته ایم. میزان صادرات غیر 
نفتی به 4۸ میلیارد دالر رســید که یک جهش بود.خوشبختانه 
زبر ســاخت های صادرات فراهم شــده و ما 1۸ مرکز تجاری در 
کشورهای خارجی ایجاد کرده ایم. رایزن ها و صندوق ضمانت ها 
تأثیر گذاشته است.در نمایشگاه روسیه ۷00 میلیون دالر قرارداد 
بســته شــد.در ســال ۹۹، 4۹0 میلیون دالر و در سال 1400، 
۲.3 میلیون دالر صادرات خدمات فنی و مهندســی بوده است.

ســال گذشــته صادرات به عمان ۶0 درصد نسبت به سال ۹۹ 
رشــد داشــته اســت. همچنین 35 درصد افزایش صادرات به 
روسیه داشــته ایم.صادرات به آفریقا در سال قبل 100 درصد و 
در ســه ماه اول امسال 33 درصد رشــد داشته است. از ابتدای 
ســال 45 هیئت آفریقایی وارد کشور شده است.در 5 کشور ما 
خرده فروشی داشته ایم و به شبکه توزیع 5 کشور رشد صادرات 
داشــته ایم که پایداری صادرات همراه با افزایش قیمت خواهد 
بــود.در حوزه حمل ونقل ما هم خط مســتقیم به قطر و عمان 
داشته ایم. به سمت صادرات کاالی پیشرفته و کاالی دانش بنیان 
حرکت می کنیم. پهپاد و تجهیزات پزشکی را در حوزه صادرات 

خود قرار داده ایم.

سوال: وضعیت در حوزه تولید به چه شکلی است؟
فاطمی امین: تولید داخل رو به رشــد است. در حوزه فوالد خام 
در 4 ماه اول امســال نسبت به سال قبل 5.۲ درصد رشد تولید 
داشته ایم. در مقاطع فوالدی و ورق میلگرد 4.۹ درصد رشد و در 

آلومینیوم 15 درصد رشد داشته ایم.

سوال: قطع برق آیا تأثیری در حوزه تولید داشته است؟
فاطمی امین: صنایع امسال 1۲ درصد نسبت به سال گذشته برق 
بیشتر دریافت کرده اند و قطعی برق منظم و از قبل اطالع رسانی 

شده بود و به نوعی کاهش تولید به دلیل برق کمتر بوده است.

سوال: در حوزه خودرو تولید به چه صورتی بوده است؟
فاطمی امین: امســال میزان تولیــد اتوبوس و مینی بوس 1۲0 
درصد نسبت به سال قبل بیشتر بوده است. تولید کشنده کامیون 
و وانت 1۲0 درصد بیشتر بوده است.در حوزه خودرو سواری در 

5 ماه امسال، تولید در این بخش کامل بوده و ۲۷۹ درصد رشد 
داشته است.ســال قبل ۸۸ هزار خودروی کامل تولید شده بود 
امســال 134 هزار دســتگاه و تمامی ارقام حاکی از روند رو به 

رشد است.

سوال: چرا با وجود تحریم ها در حوزه صادرات و واردات 
کاهش نداشته ایم؟

فاطمی امین: فکر ما عوض شــده و مســائل توسط خود کشور 
باید حل شود. در حوزه سیمان ما با برگرداندن قیمت به قیمت 
پیش از گرانی رســیدیم. تولید افزایش یافته و صادرات افزایش 

یافته است.

مسائل را به صورت اساسی حل می کنیم و حوزه سیمان و فوالد 
خود کنترل اســت و بازار را تنظیم می کند. در حوزه میلگرد و 

فوالد تنظیم بازار صورت گرفته است.

دولت مردمی عقیده دارد نباید منتظر رفع تحریم ها بماند و نباید 
بی تصمیم در این بخش باشد.

سوال: نشست و برخاست های دیپلماتیک چه میزان در 
حوزه تجارت تأثیر دارد؟

فاطمی امین: ما با خیلی از کشورها روابط سیاسی مطلوب داریم 
به طور مثال با روســیه، سوریه، پاکســتان و عمان پیش از این 
سطح روابط اقتصادی ما پایین تر از سیاسی بود که در این بخش 
کار کردیم و هم اکنون شــاهد افزایــش حجم تولید و صادرات 

بوده ایم.

سوال: در حوزه خودرو تاکنون چه برنامه ای صورت گرفته 
و چه میزان به وعده ها عمل شده است؟

فاطمی امین: صنعت خودروی ایــران چالش های زیادی دارد و 
بیماری مزمنی دارد. یک برنامه 4 ساله تهیه شده و تاکنون از این 
برنامه ۸ ماه گذشته است.دی ماه سال گذشته 1۷0 هزار خودرو 
ناقص در پارکینگ ها وجود داشــت که هم اکنون تعداد آن به ۷ 

هزار و 300 خودرو رسیده است.

ثبات بخشی به تولید و اصالح ساز و کارهای تأمین قطعات تأثیر 
گذاشت. هم اکنون دیگر خودرو ناقص تولید نمی شود و در حد 

استاندارد کاال تولید می شود.

سوال: همکاری با شــرکت های دانش بنیان تأثیر داشته 
است؟

فاطمی امین: کمبود قطعه ای سی یو یکی از مهم ترین دالیل این 
نقص های تولید بود که هنوز بخشی از این قطعه ها وارد می شود 
اما همکاری با شرکت های دانش بنیان تأثیر گذاشته است. ما به 
ثبات رسیده ایم و تیراژ تولید هم افزایش داشته است.پیش از این 
30 درصد از قطعات یدکی خودرو یا قاچاق بوده و یا دست دوم 
و تقلبی بوده اســت. اما امروز ۲30 میلیون قطعه کد رهگیری 
خورده است 130 هزار قطعه خودرو شناسه دار داده ایم.صنعت 
خودرو به سمت پلتفرم های مستقیم در حال حرکت است. 10 

محصول جدید معرفی شده است.

ســوال: درباره خودروهای اقتصــادی که در حال تولید 
هســتند، حداقل نیازهای متقاضی در این بخش تأمین 

شده است؟

فاطمی امین: چند کار از قبل انجام شده که بخشی از آن مربوط 
به ممنوعیت واردات بوده اســت و بخش دیگری هم مربوط به 
تعرفه ها است. بخشی از کاالها ابهام داشت که سامانه ای طراحی 
شده که کاالهای مبهم شناسایی و مشکالت بین تولید کننده و 
وارد کننده بر طرف شده است.ساز و کار طراحی شده ممنوعیت 
تعرفه ها و تشخیص ســاخت کاال امکان تولید ساخت کاالی با 

کیفیت را فراهم می کند.

سوال: واحدهای زیر ظرفیت تولید و غیر فعال داشتیم آیا 
این مشکل همچنان وجود دارد؟

فاطمی امین: بســیاری از واحدهای تولیدی شکایت داشتند که 
ســرمایه در گردش ندارند این مشکل با همکاری بانک مرکزی 
برطرف شده اســت.منابع را در تولید نگه داشتیم و طبق قانون 
به تولید ۷0 درصد تســهیالت به صورت تأمین مالی زنجیره ای 
پرداخت می شــود و رشــد بسیار خوبی داشته اســت. منابع و 

تسهیالت به بنگاه داده شده و به زنجیره ها پرداخت می شود.

برخی از بنگاه ها در حوزه بازاریابی و تأمین مالی مشکل داشته اند. 
اما بازار خدمات کســب وکار حداقل 30 درصد ازچالش بنگاه ها 
را حل کرده اســت. یکی ازچالش ها در مواد اولیه بوده است که 

سهمیه بندی مواد اولیه را حذف کرده ایم.

سوال: در شناسه کاال در چه وضعیتی هستیم؟
فاطمی امین: زیر ساخت مهم در شناسه کاال و در اکثر حوزه ها 

انجام شده و هیچ چالشی نداریم.

سوال: وضعیت در سامانه جامع تجارت چگونه است؟
فاطمی امین: در سامانه جامع تجارت، سطح باالتری انتظار داریم 
و اصالحا ســامانه جامع تجارت پایان ندارد .5 میلیون تراکنش 
انجام می شــود. حقوق معادن را از طریق سامانه جامع تجارت 
انجام می شود.فروشــگاه ها را به ســامانه جامــع تجارت متصل 
کرده ایم و اخیراً یک فروشــگاه زنجیره ای را در ســامانه تجارت 
بارگذاری کرده ایم و تا پایان ســال بخشی از خرده فروشی ها را 
متصل خواهیم کرد.به طوری مشــخص می شود از یک کاال چه 
میزان فروخته شده است و دراین طرح ساختارها اصالح می شود 
و مسائل به صورت ریشه ای حل می شــود.با ورود فروشگاه ها و 
خرده فروشــی ها به ســامانه جامع تجارت خروجی فروشگاه ها 
مشخص می شود که در هر فروشگاه چه کاالیی با چه قیمتی و 
به چه تعدادی فروخته شده است. مبادالت شفاف می شود و در 

این شرایط گران فروشی و احتکار دیگر معنا ندارد.

تهران- ایرنا- صادرات ایــران به ترکیه در ۷ 
ماهه نخســت سال جاری میالدی 5۶ درصد 
رشد کرده و تراز تجاری دو کشور در این مدت 
به میزان 443 میلیون دالر به نفع ایران بوده 
اســت.به گزارش ایرنا، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی اداره آمار ترکیه نشان 
می دهد مبادالت تجاری این کشــور با ایران در ۷ ماهه نخست سال جاری میالدی 
33 درصد رشــد داشته اســت.ارزش تجارت ایران و ترکیه که در ماه های ژانویه تا 

جــوالی ۲0۲1 بالغ بر ۲.۸۷۷ میلیارد دالر بوده در مدت مشــابه ســال جاری به 
3.۸4۷ میلیارد دالر افزایش یافته است.بر اساس این گزارش صادرات ترکیه به ایران 
در ماه های ژانویه تا جوالی ۲0۲۲ با افزایش 13 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 
قبل مواجه شــده و به 1.۷0۲ میلیارد دالر رسیده است. ترکیه در ژانویه تا جوالی 
۲0۲1 بالغ بر 1.50۷ میلیارد دالر کاال به ایران صادر کرده بود.رشــد واردات ترکیه 
از ایران در ۷ ماهه امســال نسبت به صادرات این کشور بیش از 4 برابر بوده است. 
ترکیه در ۷ ماهه نخست سال جاری میالدی ۲.145 میلیارد دالر کاال از ایران وارد 

کرده است که این رقم نســبت به مدت مشابه سال قبل رشد 5۶ درصدی داشته 
است. ترکیه در ماه های ژانویه تا جوالی سال ۲0۲1 بالغ بر 1.3۷ میلیارد دالر کاال 
از ایران وارد کرده بود. تراز تجاری ایران با ترکیه در ۷ ماهه سال جاری میالدی به 
میزان 443 میلیون دالر به نفع ایران بوده اســت.بر اســاس این گزارش در جوالی 
۲0۲۲ واردات ترکیه از ایران رشــد ۲۶ درصدی نســبت به مدت مشابه سال قبل 
داشته و به ۲41.۶3 میلیون دالر رسیده است. صادرات ترکیه به ایران در همین ماه 

رشد 1 درصدی داشته و به ۲41.۲۶۸ میلیون دالر رسیده است.

رشد 5۶ درصدی صادرات ایران به ترکیه

 تراز تجاری ایران با ترکیه مثبت ۴۴۳ میلیون دالر شد
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گزیده خبر

بخشنامه بانک مرکزی به بانک ها برای 
فروش ارز اربعین

بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک های ملی، سپه، تجارت، ملت و صادرات، 
تاکید کرد درصورت بروز هرگونه اختالل در ســامانه نظارت ارز )سنا( و به 
منظور تســریع و تسهیل در ارائه خدمات به زائران مراسم اربعین حسینی، 
صرفا پس از احراز هویت متقاضیان، نسبت به فروش ارز اقدام نموده و پس 
از رفع مشــکل سامانه سنا، اطالعات مربوط به فروش ارز را در سامانه ثبت 
نمایند.به گزارش ایســنا به نقل از بانک مرکــزی، در این نامه که به بانک 
های ملت، ملی، ســپه، صادرات و تجارت ابالغ شده، آمده است، پیرو نامه 
شماره ۱۳۶۹۶۱/۰۱ مورخ ۱شهریور ۱۴۰۱ با توجه به گزارش های دریافتی 
در خصوص مشــکالت پیش آمده در ثبت برخط و همزمان مشخصات زائر 
)شماره ملی( در ســامانه نظارت ارز )سنا( در زمان فروش ارز و در راستای 
تســهیل ارائه خدمات بانکی فروش ارز به زوار ایرانی عتبات عالیات در ایام 
اربعین حسینی )ع(   مقتضی است در صورت بروز اختالل در سامانه نظارت 
ارز ســنا به منظور جلوگیری از اتالف وقت هم وطنــان عزیز پس از احراز 
هویت متقاضی، نسبت به فروش از اقدام نموده و متعاقب رفع مشکل  سنا 

نسبت به ثبت اطالعات فروش در سامانه اقدام نمایید.

آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان
مدتی است که فعالیت زنجیره ای بیت کوین بین سبز و قرمز نوسان دارد با این 
حال، این بار پس از اینکه قیمت بیت کوین متحمل زیان شدید شد، فعالیت 
روی زنجیره، بار دیگر به سمت نزول تغییر کرد. این کاهش، اکثر معیارها را 
تحت تأثیر قرار داده و منجر به کاهش دو رقمی در برخی موارد شده است.به 
گزارش ایسنا و به نقل از کوین، فعالیت زنجیره ای بیت کوین در هفته گذشته 
موارد زیادی به جای گذاشته که نمونه ای از آن درآمدهای ماینر است. درآمد 
روزانه ماینرهای بیت کوین بــه دنبال کاهش ارزش بیت کوین به ۱۷هزار و 
۶۰۰ دالر، به کمترین میزان ســاالنه ۱۸ میلیون دالری رسید و با بهبودی، 
درآمــد روزانه ماینرها به باالی ۲۰ میلیون دالر رســید اما بار دیگر، درآمد 
ماینرها کاهش یافته اســت.در هفته گذشــته، درآمد روزانه ماینرها حدود 
۰.۱۰ درصد کاهش یافت و به ۲۰.۷ میلیون دالر رسید که کمترین کاهش 
در همان دوره زمانی بوده اســت. درآمد روزانه حاصل از کارمزدها با کاهش 
۰.۲۷ درصدی به ۱.۱۰ درصد رســیده است و در مقابل، معامالت روزانه با 
کاهش ۳.۷۸ درصدی در بازه زمانی مشــابه قرار دارد.بیشترین کاهش در 
هفته گذشته مربوط به کارمزدهای روزانه بوده است. کاهش ۲۱.۲۷ درصدی 
باعــث کاهش آن از ۲۶۵هزار و ۵۹۵  دالر به ۲۰۹هزار و ۹۳ دالر شــد. در 
مورد حجم معامالت روزانه، این متریک زنجیره ای با کاهش ۱۶.۷۰ درصدی، 
از ۳.۳۵۶ میلیارد دالر به ۲.۷۹۶ میلیارد دالر نزول کرد که نشــان می دهد 
پول کمتری در بالک چین بیت کوین جابجا می شود.نرخ هش بیت کوین یکی 
از تنها مواردی بود که در این دوره زمانی ســبز شد. در زمانی که بیشترین 
کاهش ها ثبت شده بودند، تولید بلوک در ساعت به طور قابل توجهی افزایش 
یافت و  افزایش ۷.۳۱ درصد، میانگین ۶.۱۸ بلوک را به ۶.۶۴ بلوک رساند. 
این تنها رنگ سبز در دریای سرخ است. افزایش نرخ کشف بالک بیت کوین 
به احتمال زیاد دلیل کاهش کارمزد تراکنش ها بوده که منجر به پایین ترین 
میانگین کارمزد تراکنش روزانه از آوریل ۲۰۲۰ شــده است.به طور طبیعی، 
نرخ هــش در حال افزایش بود. این آخرین افزایش در خندق خون آخرین 
هفته آگوست شاهد افزایش آن به سمت اوج های ژوئن بود. با این حال، کمی 
کمتر از باالترین رکورد خود متوقف شد اما همچنان مسیر صعودی دلگرم 
کننــده خود را حفظ می کند.با این حال، میانگین تراکنش های هر بلوک و 
میانگین ارزش تراکنش کاهش یافته است. میانگین تراکنش های هر بلوک 
بــا ۳.۷۸ درصد کاهش به ۱۵۳۷ رســید و میانگین ارزش تراکنش ۱۳.۴۳ 
درصد از ۱۳هزار و ۱۹۵ دالر در هفته قبل به ۱۱هزار و ۴۲۲ دالر در هفته 
گذشــته کاهش یافت.مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال 
حاضر ۹۸۱.۵۰ میلیارد دالر برآورد می شــود که این رقم نسبت به روز قبل 
۱.۲۳ درصد کمتر شده است. در حال حاضر ۳۹.۲۹ درصد کل بازار ارزهای 
دیجیتالــی در اختیار بیت کوین بوده که در یــک روز ۰.۰۶ درصد افزایش 
داشــته است.حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۶۸.۲۸ 
میلیارد دالر اســت که ۸.۳۶ درصد کاهش داشته است. حجم کل در امور 
مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۵.۳۳ میلیارد دالر است که ۷.۸۱ درصد از 
کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه های پایدار 
اکنون ۶۱.۵۹ میلیارد دالر اســت که ۹۰.۲۰ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته 

بازار ارزهای دیجیتال است.

تورم منطقه یورو رکورد زد
تورم ســاالنه منطقه یورو در ماه آگوست به رکورد جدید ۹.۱ درصد رسید.

به گزارش ایسنا به نقل از ترکیش، بر اساس برآورد دفتر آمار اتحادیه اروپا، 
تورم مصرف کننده ســاالنه منطقه یورو در ماه آگوست به رکورد جدید ۹.۱ 
درصد رســید.داده های یورواستات نشــان داد که این رقم از ۸.۹ درصد در 
ماه جوالی افزایش یافته است.این شرکت در بیانیه ای اعالم کرد که انتظار 
می رود انرژی در ماه آگوســت با ۳۸.۳ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه 
سال قبل در مقایسه با ۳۹.۶ درصد در جوالی باالترین رشد را داشته باشد.

پس از آن مواد غذایی، الکل و دخانیات )۱۰.۶ درصد در ماه آگوست، افزایش 
نسبت به ۹.۸ درصد در جوالی(، کاالهای صنعتی غیر انرژی )۵.۰ درصد در 
ماه آگوست، افزایش از ۴.۵ درصد در جوالی( و خدمات )۳.۸ درصد در ماه 
آگوســت در مقایسه با ۳.۷ درصد در ماه جوالی( قرار دارند.در همین حال، 
تورم اصلی، بدون احتساب انرژی، غذا، الکل و تنباکو در ماه آگوست به ۴.۳ 
درصــد افزایش یافت در حالی که یک مــاه قبل چهار درصد بود.به صورت 
ماهانه، شــاخص قیمت مصرف کننده منطقه یورو در ماه آگوست به دنبال 

افزایش ۰.۱ درصدی در ماه جوالی، ۰.۵ درصد افزایش یافت.

صالح آبادی خبر داد؛

جمع آوری بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی از بازار
رئیس کل بانک مرکزی به تشــریح اقدامات یک ســال اخیر در کنترل رشد پایه پولی، 
نقدینگی، بازار ارز، فراریان مالیاتــی و تأمین مالی دولت پرداخت.به گزارش خبرگزاری 
مهــر، علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی با حضور در گفتگوی ویژه خبری، درباره 
وضعیت متغیرهای پولی و تفاوتی که در این دولت نسبت به گذشته اتفاق افتاده است، 
اظهار کرد: وضعیت رشــد پایه پولی تا پایان تیرماه بهتر شده و رشد پایه پولی به ۲۶.۲ 
درصد و نقدینگی هم به ۳۷.۴ درصد رســیده است.وی ادامه داد: البته ۲.۵ درصد از این 
عدد مربوط به پوشــش آماری بانک مهر اقتصاد اســت که با کسر آن نقدینگی به ۳۴.۹ 
درصد می رســد و به این ترتیب رشد نقدینگی بهبود پیدا کرده است. البته این وضعیت 

هنوز مطلوب نیست و بانک مرکزی برنامه هایی برای بهبود این وضعیت دارد.

جزئیات کاهش تورم
صالح آبــادی در ادامه درباره آمار تورم نیز بیان کــرد: تورم نیز از ۵۹.۳ درصد در ابتدای 
دولت به ۴۰.۱ درصد رسیده است.وی یادآور شد: این آمار در شرایطی به دست آمده که 
در ماه های اخیر با تورم جهانی نیز مواجه بودیم به طوری که از اواخر سال قبل کشورهای 
اروپایی و آمریکایی با افزایش شــدید تورم مواجه شدند. در داخل کشور نیز ما از ناحیه 
طرح مردمی ســازی یارانه ها تورم داشتیم که به عنوان مثال تورم ماهیانه خردادماه به 

بیش از ۱۲ درصد رسید.

تورم حذف ارز 4200 تخلیه شد
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: البته این تورم طبیعی بود و هر وقت نیز طرح را 
اجــرا می کردیم همین اتفاق رخ می داد، ولی بحمداهلل آثار تورم این موضوع در مردادماه 
تخلیه شــد و تورم ماهیانه مردادماه به ۲ درصد رســید و هم اکنون در روال عادی قرار 

گرفته ایم.
رئیس کل بانک مرکزی درباره اقدامات متنوعی که در زمینه کنترل نقدینگی و پایه پولی 
در دست اقدام اســت، توضیح داد: برخی از این اقدامات مربوط به اصالح رابطه دولت و 
بانک مرکزی است که یکی از مهم ترین موضوعات در این زمینه استفاده دولت از تنخواه 
بانک مرکزی است. تالش دولت این است که از این تنخواه استفاده نکند و از سایر منابع 

خود استفاده کند.

کنترل اضافه برداشت بانک ها
صالح آبادی ادامه داد: موضوع بعدی کنترل اضافه برداشت بانک ها بوده که به عنوان یک 
محور کلیدی در دســتور کار ما بوده است و می تواند به کنترل نقدینگی کمک کند.وی 
با اشاره به اینکه دولت بخشی از هزینه های خود را از ناحیه فروش اوراق تأمین می کند، 
یادآور شــد: اوراقی که در گذشته صادرشده اکنون سررسید شده و دولت باید با فروش 
اوراق جدید آن ها را تســویه کند، ولی درمجموع آر ابتدای سال جاری دولت ۳۴ همت 
اوراق منتشر کرده و فروخته است که ۱۲ همت از این رقم را بانک ها خریداری کرده اند و 
۲۲ همت نیز به غیر از بانک ها فروخته شده و مثاًل صندوق ها و سایر سرمایه گذاران این 
اوراق را خریداری کرده اند؛ بنابراین اتفاق خوبی است که فقط بانک ها خریدار این اوراق 
نباشــند.رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد: البته بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار 
بانک ها باید ۳ درصد از ســپرده های خود را به اوراق دولتی اختصاص دهند، اما در سال 
جاری ۳۵ درصد از اوراق به بانک ها و ۶۵ درصد به سایر نهادهای مالی فروخته شده است.

وی با تاکید بر اینکه در حال تعمیق بازار بین بانکی هستیم، گفت: به زودی امکانی فراهم 
می کنیم که بانک ها بتوانند اوراق مازاد خود را با یکدیگر معامله کنند.

پرداخت 1,000 میلیارد تومان تسهیالت بانکی در 4 ماهه 1401
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به جلسه روز گذشته هیئت دولت با رهبر انقالب 
بیان کرد: رهبر انقالب اشاره مهمی داشتند که اقدام بانک مرکزی درباره سختگیری بر 
ترازنامه بانک ها اقدام خوبی است و باید ادامه پیدا کند، اما باید توجه شود که سرمایه در 
گردش بنگاه های تولیدی نیز تأمین شــود که نکته بسیار مهمی بود.صالح آبادی تصریح 
کرد: رصد ما نشــان می دهد که طی ۴ ماه ابتدایی امســال ۱۰۰۰ همت تســهیالت به 
بخش هــای مختلف اعم از خانوارها و بنگاه ها پرداخت شــده که از این مقدار ۶۶ درصد 
به بخش ســرمایه در گردش بنگاه ها پرداخت شده اســت. ۱۲.۸ درصد نیز برای ایجاد 
بنگاه های جدید پرداخت شده و مابقی نیز به سایر حوزه ها پرداخت شده است؛ بنابراین 

مورد نظر بانک مرکزی است که این موارد را تقویت هم کنیم.

تأمین 20 درصد سرمایه در گردش بنگاه ها با اوراق گام در سال آینده
وی افزود: یکی از ابزارهای بانک مرکزی در راســتای تقویت بنگاه ها اســتفاده از اوراق 
گام اســت. در گذشــته بنگاه ها به بانک ها مراجعه می کردند و تسهیالت به صورت پول 
نقد دریافت می کردند، در حالی که ما از پایان ســال گذشــته با همکاری وزارت صمت 
تأمین مالی زنجیره ای را آغاز کردیم تا نیاز بنگاه ها به نقدینه خواهی را کم کنیم که یکی 

از ابزارهای مهم در زمینه تأمین مالی زنجیره ای، اوراق گام )گواهی اعتبار مولد( اســت.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: از اواخر ســال گذشــته که این اوراق راه اندازی شده تا 
تیرماه امســال حدود ۸.۸ همت از اوراق گام استفاده شده است. ما مقررات این اوراق را 
در شورای پول و اعتبار تسهیل کردیم و بسته تشویقی ایجاد کردیم و بانک های مختلف 
را دعوت کردیم به طوری که هم اکنون بانک های زیادی از این اوراق اســتفاده می کنند. 
خوشــبختانه در دو ماه اخیر ۱۱ همت از این اوراق اســتفاده شده است.وی با اشاره به 
مزیت هــای این اوراق گفت: اوراق گام هم باعث نظارت بر مصرف صحیح تســهیالت و 
اعتبارات بانکی می شود و هم اینکه در بخش مولد اقتصاد اعم از تولید و خدمات استفاده 
می شود؛ که این یک ابزار کوتاه مدت و مختص سرمایه در گردش است و به محض اینکه 
این اوراق در اختیار بنگاه قرار می گیرد می تواند آن را نگهداری کرده یا در بازار سرمایه آن 
را بفروشد و پول آن را دریافت کند. این اتفاق خوبی است که بتوان از سرمایه های بخش 

مردمی نیز در تأمین مالی بنگاه ها استفاده کرد.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: پیش بینی من این است که در ماه های آینده استفاده 
از این ابزار بیشتر شود و در سال آینده ۲۰ درصد سرمایه در گردش بنگاه ها از طریق این 
ابزار تأمین مالی شود؛ بنابراین هرچه که این ابزار تعمیر و توسعه پیدا کند می تواند کمک 
بزرگــی به تولید کند و اصالح خوبی هم در نظام بانکی اتفاق می افتد به این صورت که 

بنگاه ها نیاز کمتری به نقدینگی پیدا می کنند.

تصمیم گیری درباره 6 بانک با رشد ترازنامه باال
صالح آبادی با اشاره به کنترل مقداری ترازنامه بانک ها اظهار کرد: بانک ها می توانند بین 
۱.۵ تا حدود ۲.۵ درصد رشــد ترازنامه داشته باشد که توسط سامانه های کنترلی بانک 
مرکزی نظارت می شود. اگر بانکی هم این قانون را رعایت نکند سپرده قانونی آن از ۱۰ 
تا ۱۲ درصد به ۱۵ درصد افزایش می یابد که ضمانت اجرای سیاست بانک مرکزی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۶ بانک هســتند که مقداری از مقدار تعیین شــده ترازنامه 
باالتر هســتند که باید سریعاً اصالح شــوند. بعد از آذرماه تصمیمات جدید دراین باره 

اخذ می شود.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: البته برای بانک های قرض الحســنه رقم بیشــتری 
اختصاص دادیم که این نرخ بین ۴.۵ تا ۵ درصد است چراکه تسهیالت خرد به متقاضیان 
اعطا می کنند. در حال حاضر بانک ها را بر اســاس شــاخص هایی در ارزیابی ســالمت 
رتبه بنــدی کردیم که بر مبنای آن بانک های ســالم ۲.۵ درصد و بانک هایی که ناترازی 

دارند در کف ۱.۵ درصد اجازه رشد ماهیانه ترازنامه دارند.

تسهیل دسترسی مردم به خدمات و تسهیالت بانکی
صالح آبادی تسهیل دسترسی مردم به بانک ها را از دیگر سیاست های بانک مرکزی دانست 
و گفت: امســال امکان احراز هویت غیرحضــوری را فراهم کردیم که مردم بدون نیاز به 
مراجعه به شعب بانک بتوانند احراز هویت شوند و تا پایان تیرماه ۴۰۰ هزار نفر به صورت 
غیرحضوری احراز هویت شدند.به گفته او، ۲۵۰ هزار نفر نیز از سفته الکترونیک استفاده 

کردند که همه اینها در راستای تسهیل دسترسی مردم است.

آمار پرداخت وام ازدواج

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تسهیالت قرض الحسنه را به ۲۰۰ میلیون تومان برای 
اشخاص حقیقی افزایش دادیم، اظهار کرد: ۴۱۸ هزار فقره تسهیالت ازدواج به میزان ۵۸ 
همت از ابتدای سال تا تیرماه پرداخت شده است.وی افزود: همچنین ۳۱۵ هزار فقره وام 
فرزندآوری به مبلغ ۱۳ همت پرداخت شــده است که جمعاً ۷۱ همت می شود و این در 
حالی است که سال گذشته درمجموع ۸۰ همت تسهیالت ازدواج پرداخت شده است.به 
گفته صالح آبادی تا پایان تیرماه نیز ۲۰ همت تسهیالت ودیعه مسکن و ساخت مسکن 
پرداخت شده است.وی با بیان اینکه اصالح ساختار سرمایه بانک ها یکی دیگر از اقدامات 
مهم بانک مرکزی است، اظهار کرد: ۲۳ بانک موظف به اجرای این سیاست شدند که با 
قوت آن را دنبال می کنیم.صالح آبادی تاکید کرد: از سوی دیگر بازار بین بانکی در دولت 

سیزدهم عمق پیدا کرده و این سیاست همچنان ادامه خواهد داشت.

جمع آوری بیش از 30 هزار میلیارد تومان نقدینگی از بازار
رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک ها در گذشته اوراق خریداری شده از دولت را به بانک 
مرکزی می فروختند که سال گذشته ۱۰۲ همت اوراق در سبد بانک مرکزی وجود داشت 
و در حاضر به حدود ۷۰ همت کاهش یافته اســت که به معنی جمع شدن بیش از ۳۰ 
همت پول از بازار اســت، این موضوع هم در کاهش نقدینگی و هم رشد پایه پولی مؤثر 
بود.صالح آبادی تصریح کرد: اقدام مهم دیگری که با همکاری سازمان مالیاتی انجام شد 
ساماندهی ۱۸ میلیون درگاه پرداخت و کارت خوان است به نحوی که هم اکنون دستگاه 
کارت خوان و درگاهی که شناســنامه دار نباشند، نداریم. این اتفاق بسیار مهمی در نظام 

پولی و بانکی محسوب می شود.

کاهش نیاز به نقدینه خواهی با بازگشت اعتبار به چک
وی در ادامه اضافه کرد: موضوع دیگر قانون چک اســت که البته به مدت دو یا سه سال 
از زمان اجرای آن می گذرد و خوشــبختانه می توان گفت که این قانون تقریباً به صورت 
کامل اجرایی شــده اســت جز یک بند که آن هم مالحظات خاص خود را دارد. قانون 
چک دارای بخش های متعددی است که یکی از آن ها وصل سامانه یکپارچه صدور چک 
بود. اتفاق بسیار مهمی که در ماه های اخیر روی داد، موضوع مسدود کردن حساب های 
فردی بود که چک صادر کرده، اما موجودی نداشت.رئیس کل بانک مرکزی در این رابطه 
یادآور شد: بر اساس قانون چنانچه فردی چکی صادر کند و دریافت کننده متوجه خالی 
بودن حساب آن شود، حساب های صادرکننده در کل شبکه بانکی به میزان چک بسته 
می شود. این کار باعث شده چک های برگشتی کاهش پیدا کند و افرادی که چک صادر 
می کنند، انضباط بیشتری به خرج دهند، زیرا وقتی چکی برگشت می خورد باید به دنبال 
فرد دریافت کننده برای رفع ســو اثر باشد که با این روش اعتبار به چک برمی گردد.وی 
افزود: یکی از مهم ترین ابزارهای پرداخت در شــبکه بانکی چک است و زمانی که مردم 
به آن اطمینان نداشته باشــند به ابزار نقدینگی رجوع می کنند، هر اندازه ابزارهای غیر 
نقدی را معتبرتر کنیم و مردم از آن ها استفاده کنند نیاز به نقدخواهی کمتر خواهد شد؛ 
بنابراین درصورتی که کســی چکی را دریافت می کند عالوه بر اینکه در سامانه مربوطه 
ثبت می شود، فرد دریافت کننده هم می تواند اعتبار صادرکننده را در سایت بانک مرکزی 
بررســی کند.صالح آبادی یادآور شد: از قانون چک یک قسمت آن باقی مانده که آن هم 
تعریف اعتبار برای چک طبق قانون است که در شورای پول و اعتبار ایراداتی به آن وارد 
آمد و این نگرانی مطرح شد که ممکن است کسب وکارها را مختل و مشکالتی ایجاد کند 

که قرار شد تدابیری اتخاذ شود تا مشکلی به وجود نیاید.

بازار ارز در ثبات و آرامش
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه یادآور شــد: از اقدامات دیگر بانک مرکزی در یک سال 
گذشــته فعالیت های بازار ارز بود. خوشــبختانه در بازار ارز با وجود نوساناتی که وجود 
داشــت از یک ثبات خوبی برخوردار بوده است و بانک مرکزی اقدامات متعددی در این 
خصوص انجام داده است. بازار توافقی که در دو ماه گذشته اجرا شد با عمق بخشی که به 
بازار ارز داد باعث ثبات در بازار ارز شد.وی با بیان اینکه بازار متشکل ارزی عمق بیشتری 
پیدا کرده است، گفت: مبادالت ارزی که با کشورهای دوست و همکار روی داده اتفاقات 
خوبی اســت، ولی همه را نمی توان مطرح کرد. در حوزه حواله و اسکناس ارزی اتفاقات 
خوبــی روی داده و تأمین ارزی که بانک مرکزی در طی این چند ماه انجام داده حدود 

۲۶ میلیارد دالر بوده است.

توزیع ارز اربعین
وی در مــورد پرداخــت ارز به زائران کربال افزود: هر زائر می تواند ۱۰۰ دالر یا معادل آن 
۱۵۰ هزار دینار عراق خریداری کند. حدود ۷۰۰ شعبه بانک های صادرات، ملت، تجارت 
و ۲۲۰ صرافی این خدمات را ارائه می دهند. عالوه بر آن در ســه استان ایالم، کرمانشاه 
و خوزســتان دســتگاه های خودپرداز در ایام اربعین قابلیت برداشت تا ۵۰۰ هزار تومان 

خواهند داشت و دستگاه های خودپرداز سیار هم تهیه شده است.

اقتصاد آسیا کم آورد؟
نظرسنجی ها امروز پنجشنبه نشان داد که فعالیت کارخانه های آسیا در ماه آگوست کاهش یافت زیرا محدودیت های کووید صفر و فشار هزینه ها در چین همچنان 
به کســب وکارها آســیب می زند و چشم انداز بهبود اقتصادی شــکننده منطقه را تیره تر می کند.به گزارش ایسنا، فعالیت های تولیدی در کشورهایی مانند ژاپن، 
چین، کره جنوبی و تایوان ضعیف بود و نشانه ای از کاهش تقاضا بود که به مشکالت شرکت هایی می افزاید که قباًل از محدودیت های عرضه رنج می بردند.به گفته 
تحلیلگران، عزم فدرال رزرو آمریکا برای ادامه افزایش تهاجمی نرخ بهره نیز با دامن زدن به ترس از رکود در یکی از بزرگ ترین بازارهای صادراتی آسیا، حال وهوای 
تجاری را تضعیف می کند.محدودیت های همه گیر چین و تنش های ژئوپلیتیکی با ایاالت متحده همچنان زنجیره تامین را مختل می کند. تورو نیشیهاما، اقتصاددان 
ارشد در توکیو گفت: افزایش تورم به تقاضای داخلی در سراسر آسیا آسیب می زند.ترس از رکود ایاالت متحده نیز کمکی نمی کند. اقتصادهای ایاالت متحده و 
چین موتورهای رشد جهانی هستند، بنابراین وقتی هر دوی آنها در حال نوسان هستند، این امر برای مشاغل دردسر ایجاد می کند.داده ها امروز پنج شنبه نشان 
دادند که شاخص مدیران خرید متمرکز بر تولید چین )PMI( برای اولین بار در سه ماه گذشته در ماه اگوست کاهش یافت زیرا تقاضای ضعیف، کمبود برق و شیوع 
دوباره بیماری کووید، باعث اختالل در تولید شده است.فعالیت کارخانه های ژاپن در ماه آگوست با کمترین سرعت در نزدیک به یک سال گذشته رشد کرد، در 
حالی که فعالیت کره جنوبی با شدیدترین سرعت در دو سال اخیر کاهش یافت.فعالیت های تولیدی در تایوان نیز به شدت بدتر شد و تولید و سفارش های جدید 
هر دو با سریع ترین سرعت از زمان موج اولیه همه گیری در مه ۲۰۲۰ کاهش یافتند.آنابل فیدس، معاون اقتصادی در S&P Global درباره چشم انداز تولید تایوان 
گفت: وخامت قابل توجه تقاضا همچنین به این معنی است که شرکت ها فعالیت خرید و موجودی انبار را کاهش می دهند زیرا شرکت های بیشتری پیش بینی 
می کنند ســطح تولید در ســال آینده کاهش بیشتری پیدا کند.شــاخص نهایی مدیران خرید ژاپن در ماه اگوست از ۵۲.۱ در ماه قبل به ۵۱.۵ کاهش یافت که 

ضعیف ترین نرخ رشد از سپتامبر ۲۰۲۱ را نشان می دهد.

پیش بینی جالب یک اقتصاددان از آینده قیمت طال و 
سایر کامودیتی ها

تیمور رحمانی اقتصاددان، آینده سیاست پولی آمریکا را پیش بینی کرد.به گزارش اقتصادآنالین، 
تیمور رحمانی، اقتصاددان، درمورد آینده سیاست پولی آمریکا نوشت:»با وجود آنکه یک رییس 
جمهور دموکرات در آمریکا در مســند قدرت است و در کنگره و سنا هم اکثریت با دموکرات ها 
است و با وجود آنکه دموکرات ها اهمیت کمتری به کنترل تورم در مقایسه با جمهوری خواهان 
می دهند، بانک مرکزی آمریکا با افزایش نرخ بهره قدم جدی برای کنترل تورم برداشــته است. 
در طول حدود ۱۸۰ ســال گذشــته در تاریخ آمریکا فقط در دو مورد از انتخابات میان دوره ای 
کنگره آمریکا، حزب رییس جمهور انتخاب شده در دو سال قبل از آن تعدادی  کرسی از دست 
نداده است، پس احتمال غالب آن است که حزب دموکرات در انتخابات پیش رو تعدادی کرسی 
از دســت بدهد و کنگره در اختیار جمهوری خواهــان قرار گیرد. در آن صورت، حمایت ضمنی 
سیاســی برای سیاست پولی انقباضی در آمریکا بیشــتر خواهد شد که دارای داللت هایی برای 
قیمت کامودیتی ها و دارایی ها خواهد بود و شــاید چنین چشم اندازی به درد سرمایه گذاران و 

تصمیمات آنها بخورد.«

مدیرعامل بازار متشکل ارزی با بیان اینکه هیچ کمبودی در منابع دالری اربعین 
وجود ندارد، گفت: دالر و دینار در کشور عراق قابل تبدیل و ریال هم قابل پذیرش 
اســت.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و ســیما، امیر هامونی مدیرعامل 
بازار متشــکل ارزی در خصوص تامین دینار بــرای زوار اربعین گفت: هم اکنون 
منابع دالری با توجه به ذخایر کشــور خیلی بیشتر از دینار است. مسئوالن بانک 
مرکزی هم برای تامین دینار تالش هایی انجام داده اند که به علت ناآرامی هایی که 
در کشور عراق بوده در بحث انتقال ارز به کشور دچار مسئله شده است.مدیرعامل 
بازار متشــکل ارزی ادامه داد: در تامین دالر هیچ مشکل خاصی وجود ندارد. در 

حــوزه دینار قاعدتاً تالش ها ادامه دارد و امیدواریم بتوانیم طبق قولی که به مردم 
و زوار محترم دادیم دینار تهیه کنیم.هامونی تصریح کرد: دالر و دینار در کشــور 
عراق قابل تبدیل و ریال هم قابل پذیرش اســت.مدیرعامل بازار متشــکل ارزی 
افزود: درسال های گذشته به علت نوســانات ارزی که داشتیم تجار عراق ریال را 
نمی پذیرفتند، اما امســال ریال هم با توجه به اینکه یک ثبات نسبی در بازارهای 
ارز شاهد آن هستیم، قاعدتاً ریال هم االن مورد پذیرش است و خیلی از مخارجی 
که زوار محترم اربعین حسینی دارند با ریال هم قابل تامین است. به لحاظ منابع 
دالری هیچ کمبــودی در منابع دالری اربعین وجود نــدارد فقط بحث تامین و 

مراکز تامین اســت.هامونی با بیان اینکه مردم معمــوالً برای تامین ارز به میدان 
فردوســی و صرافی ها مراجعه می کنند افــزود: ما تامین ارز را برای ۵ میلیون نفر 
برنامه ریزی کردیم، تا برای تامین و فروش ارز از شعب بانک ها هم کمک بگیریم، 
تا این فروش سراســری و ملی در شــهرهای مبدا هم بتوانیم انجام دهیم لذا بالغ 
بر ۹۰۰ شعبه بانک و صرافی در شهرهای مختلف و در تهران ۱۸۰ بانک و شعبه 
خدمات فروش ارز اربعین را انجام می دهند. توصیه بنده این است که مردم عالوه 
بر صرافی ها شــعب بانک ها را هم مدنظر قــرار دهند.هامونی ادامه داد: صرافی ها 
عالوه بر ارز اربعین، ارز مســافری، ارز دانشــجویی و ســایر مصارف را هم تامین 
می کنند. اما بانک ها طبق تکلیفی که به آن ها شده است فقط ارز اربعین می دهند.

هامونی تصریح کرد: لیســت شــعب، صرافی ها آدرس و تلفن شان که در سایت 
بازار متشــکل ارزی موجود است که مردم می توانند به آن مراجعه کنند و لیست 
تمام مراکز فروش در سراســر کشــور را دریافت کنند و به آن شعبه های بانک ها 

و صرافی ها مراجعه کنند. من خواهشــم این 
اســت که افرادی که مراجعه می کنند حتماً 
در سامانه سماح ثبت نام کنند که ما بتوانیم 
خدمات بهتــری را بــه زوار محترم بدهیم.

هامونی با اشــاره به اینکه دالر توافقی دیروز 
میانگین به قیمــت ۲۸.۶۰۰ تومان در بازار 
متشــکل ارزی معامله شد افزود: صرافی ها و 
بانک ها یک درصد حداکثر می توانند با توجه 

به هزینه هایی که برای توزیع و فروش دارند بیشتر به مردم و زوار بفروشند.هامونی 
در خصوص نرخ عرضه دینار در بازار گفت: به علت اینکه نتوانستیم منابع دیناری 
را تجهیز کنیم، حجم بسیار پایین است، ولی نرخ آن حول و حوش ۲۱ تومان به 

ازای هر دینار، قیمت می خورد و به دست زوار محترم می رسد.

مدیرعامل بازار متشکل ارزی:

هیچ کمبودی در منابع دالری اربعین وجود ندارد
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گزیده خبر

واکنش آیت اهلل العظمی سیستانی به 
ناآرامی های اخیر عراق

نماینده مرجعیت عالی قدر شیعیان عراق طی حضور در مجلس عزاداری کشته 
شــدگان درگیری های اخیر این کشور اعالم کرد که آیت اهلل العظمی سیستانی 
نســبت به آنچه که رخ داده، اندوهگین و متاسف است و این اقدامات را محکوم 
می کند.به گزارش ایسنا، به نقل از روسیا الیوم، خبرگزاری عراق از بخش رسانه ای 
جریــان صدر نقل کرد که حســین نوری، نماینده آیت اهلل العظمی ســید علی 
سیســتانی، مرجع عالی قدر شیعیان عراق طی حضور در مجلس عزاداری کشته 
شــدگان ناآرامی های اخیر عراق، اندوه و تســلیت مرجع عالیقدر را به دلیل این 
امر انتقال کرد.النوری گفت: من تســلیت و همدردی مرجع عالی قدر سید علی 
سیستانی را به شما انتقال می دهم، ایشان از آنچه که رخ داده، بسیار اندوهگین 
و متاسف است.وی ادامه داد: آیت  اهلل سید علی سیستانی از این اقدامات شرم آور 

راضی نیست و آن را محکوم می کند.

چهار کشته در درگیری های بصره
برخــی منابع عراقی از کشــته شــدن چهــار تن در 
درگیری های شامگاه چهارشنبه و بامداد روز )پنج شنبه( 
در بصــره خبــر دادند.به گزارش ایســنا، بــه نقل از 
خبرگزاری رویترز عربی، برخی مسؤوالن امنیتی عراقی 
اظهار کردند، شامگاه چهارشــنبه درگیری هایی میان 

شبه نظامیان سرایا السالم وابسته به جریان صدر و شبه نظامیان عصائب اهل الحق 
وابســته به چارچوب هماهنگی شــیعیان عراق در نزدیکی منزل عدی العوادی، 
نماینده پارلمان عراق در شــهر بصره واقع در جنوب عراق آغاز شــد و تا صبح 
دیروز ادامه داشــت.در این درگیری ها چهار تن کشته شدند که دو تن از آنها از 
نیروهای سرایا السالم وابسته به جریان صدر بودند.در حال حاضر نیروهای امنیتی 
عراق اوضاع استان بصره را به کنترل خود درآورده اند.این درگیری ها جدیدترین 
خشونت هایی هستند که عراق در بحران سیاسی به وجود آمده میان طرفداران 
جریــان صدر به رهبری مقتدی صدر و گروه های وابســته به چارچوب همانگی 
شیعیان عراق شاهد آنها اســت.به گفته منابع یاد شده،  درگیری ها در بصره که 

مرکز اصلی تولید نفت در عراق است، رخ داده است.

سازمان ملل: 
چین احتماال در سین کیانگ مرتکب جنایت 

علیه بشریت شده است
کمیسیونر عالی حقوق بشر ســازمان ملل در گزارشی 
مدعی شــد، اقدام چین در بازداشــت خودســرانه و 
تبعیض آمیز اویغورهــا و دیگر مســلمانان در منطقه 
سین کیانگ احتماال برابر با جنایت علیه بشریت است.به 
گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، میچل باچله، 

کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل که به خاطر موضع گیری نرمش در مقابل 
چین از سوی برخی دیپلمات ها و گروه های حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته، 
این گزارش را روز چهارشنبه چند دقیقه پیش از پایان دوره تصدی چهار ساله اش 
منتشــر کرد. وی در مه سال جاری میالدی به چین سفر کرده بود.  دفتر حقوق 
بشر سازمان ملل در این گزارش ۴۸ صفحه ای مدعی شد: نقض های حقوق بشری 
جدی در منطقه سین کیانگ در قالب اقدامات دولت چین برای مبارزه با تروریسم 
و استراتژی های مقابله با افراط گرایی صورت گرفته است. بازداشت خودسرانه و 
تبعیض آمیز اویغورها و دیگر گروه های مسلمان احتماال برابر با جرائم بین المللی به 
ویژه جنایت علیه بشریت است.باچله به دولت پکن توصیه کرد تا اقدامات مناسبی 
را برای آزاد کردن تمامی افراد محبوس در مراکز آموزشی، زندان ها یا بازداشتگاه ها 
انجام دهد.دفتر حقوق بشر سازمان ملل مدعی شد: نشانه های معتبری از نقض 
حقوق باروری از طریق اجرای اجباری سیاست های تنظیم خانواده از سال ۲۰۱۷ 
میالدی وجود دارد. نبود داده های دولتی، نتیجه گیری درباره میزان کامل اجرای 
فعلی این سیاست ها و نقض حقوق باروری مرتبط با آن را دشوار می سازد.هیات 
چین در ژنو این گزارش را یک »نمایش مضحک« برنامه ریزی شــده از ســوی 
آمریکا، کشورهای غربی و گروه های ضد چین بر مبنای اطالعات نادرست و فرض 
گناه توصیف کرد.ژانگ جون، سفیر چین در مقر سازمان ملل در نیویورک پیش 
از انتشــار این گزارش گفت: پکن بارها مخالفت خــود را با این اتهامات مطرح 
کرده اســت. کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل نباید در امور داخلی چین 

دخالت کند.

الوروف:
 ناتو در فنالند پایگاه نظامی بزند، توانایی های 

نظامی مان در شمال غرب افزایش می دهیم
وزیر امور خارجه روســیه روز )پنجشــنبه( تاکید 
کرد، اگر ناتو پایگاه های نظامی در فنالند و ســوئد 
مستقر کند، روسیه مجبور خواهد شد تا توانایی های 
نظامی اش را در شــمال غرب کشور افزایش دهد.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، 
ســرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه امروز در نشستی با دانشجویان 
گفت: اگر پایگاه های نظامی در خاک فنالند و ســوئد مســتقر شود یا اگر 
تصمیمی به منظور ساخت پایگاه برای آنها گرفته شود، مطمئنم که آمریکا 
اصلی ترین نقش را در این موضوع خواهد داشت. بسته به نحوه تحقق این 
امر، تصمیم خواهیم گرفت تا چطور توانایی هایمان را در شمال غرب روسیه 
تقویــت کنیم. در هر صورت، خط تماس با ناتو به شــدت افزایش خواهد 
یافت.الوروف در بخش دیگری از سخنانش گفت: روسیه انتظار دارد شاهد 
یک ارزیابی واقع گرایانــه و بی طرفانه از وضعیت نیروگاه اتمی زاپوریژیا از 
سوی کارشناسان آژانس بین المللی انرژی اتمی باشد.وی افزود: ما انتظار 
یک ارزیابی واقع گرایانه و بی طرفانه را داریم. اگرچه همه کسانی که به نوعی 
درگیر این بازدید هستند و همه جوره تالش کرده اند تا این امر را دشوارتر 
کنند، آشکارا نمی خواهند هیات آژانس بین المللی انرژی اتمی نتیجه گیری 
بی طرفانه و واقع گرایانه ای داشته باشند.الوروف همچنین گفت: روسیه نباید 
در واکنش به تصمیم اتحادیه اروپا برای محدود کردن صدور ویزای شنگن 
برای اتباع روس، مرزهای خود را ببندد.وی افزود: معتقدم که در واکنش به 
این دیوارهای شنگن که اکنون کشیده شدند، نباید مرزهایمان را ببندیدم و 
دست به اقدام تالفی جویانه بزنیم و به صورت جمعی شهروندان کشورهای 
اروپایــی را مجــازات کنیم.وزیر امور خارجه روســیه در بخش دیگری از 
سخنانش گفت: مولداوی باید بداند که هرگونه اقدام علیه نیروهای حافظ 
صلح در منطقه تجزیه طلب ترانس نیســتریا به عنوان حمله ای به روسیه 
تلقی می شود.الوروف تصریح کرد: همه باید بدانند که هرگونه اقدام در به 
خطر انداختن امنیت نیروهای نظامی مان طبق قوانین بین المللی به عنوان 

حمله ای به فدراسیون روسیه تلقی می شود.

کمک ۳۰ میلیون دالری ماهانه 
آمریکا به نیروهای پیشمرگ ُکرد

کمیســیون ناظر در پارلمان اقلیم کردســتان عراق از کمک 
ماهانــه ۳۰ میلیــون دالری ائتالف بین المللــی به نیروهای 
پیشــمرگ ُکرد خبر داد.به گزارش ایســنا، به نقل از شــفق 
نیوز، بلین اســماعیل، رئیس کمیســیون ناظــر در پارلمان 
اقلیم کردســتان عراق گفت: ائتــالف بین المللی به رهبری 
آمریکا ماهانه ۳۰ میلیون دالر برای پرداخت حقوق نیروهای 
پیشمرگ به حساب وزارت امور پیشمرگ واریز می کند.رئیس 
کمیســیون ناظر در پارلمان اقلیم کردستان عراق همچنین 
اعالم کرد که دولت فدرال عراق برخالف توافق ها میان اربیل 
و بغداد مبلغ ۲۰۰ میلیارد دینار ماهانه برای پرداخت حقوق 
کارکنان بخش دولتی در اقلیم را پرداخت نکرده اســت.بلین 
اســماعیل در این باره گفت: مبالغی که باید برای تأمین مالی 
پرداخت حقوق به خزانه عمومی واریز شــود طبق توافق بین 
اربیل و بغداد، ماهانه ۲۰۰ میلیارد بوده اما متأسفانه در سال 
۲۰۲۲ دولت فدرال این مبلغ را فقط دو بار یا در مجموع ۴۰۰ 

میلیارد دینار واریز کرده است.

 نامه عضو کنگره آمریکا به گروسی درباره ادعاهای 
پادمانی علیه ایران

عضو کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در نامه ای که به امضای 
۵ همکار وی رسیده است، از مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی خواسته 
است تا پرونده پادمانی واهی علیه ایران را مختومه نکند.به گزارش خبرگزاری 
مهر، گروهی ۶ نفره از قانونگذاران مجلس نمایندگان آمریکا با ارسال نامه ای 
برای »رافائل گروسی« مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی از وی خواستند 
تــا پرونده ادعاهای واهی پادمانی علیه ایران را مختومه نکند.»کالودیا تنی« 
)Claudia Tenney( عضــو کمیته امور خارجی مجلــس نمایندگان آمریکا با 

ارســال نامه ای برای گروســی چنین درخواستی را مطرح کرده و متن مذکور را به امضای ۵ نماینده دیگر هم 
رســانده است.در این نامه ادعا شده است: جو بایدن با عجله و غیرمسئوالنه اش برای بازگشت به توافق هسته 
ای شکســت خورده با ایران مایل است امنیت ملی ما و اعتبار کل معماری منع اشاعه هسته  ای را به مخاطره 
بیندازد!»کالودیــا تنی« در ادامــه این نامه اضافه می کند: پرونده پادمانی ایران در آژانس تنها زمانی می تواند 
مختومه بشــود که همه مســایل و نگرانی های فنی به صورت کامل حل و فصل و برطرف شود. مایلم رافائل 
گروسی بداند علیرغم فشاری که ممکن است از سوی دولت بایدن و دیگران برای توقف زودهنگام تحقیقاتش 
با آن مواجه شود اعضای کنگره از مأموریت او حمایت می کنند.گفتنی است که آژانس بین المللی انرژی اتمی 
بدون ارائه هرگونه ســند ومدرکی مدعی شده است که »مواد هسته ای اعالم نشده ای« در چند نقطه از ایران 

یافته است، ادعایی واهی که همواره از سوی جمهوری اسالمی رد شده است.

آغاز مانور نظامی روسیه و  چین
 وزارت دفاع روســیه گفت: نیروی دریایی روســیه و چین در 
دریــای ژاپن اقدامات مشــترکی برای حفاظــت از ارتباطات 
دریایی، مناطق فعالیت اقتصادی دریایی و حمایت از نیرو های 
زمینی در مناطق ساحلی انجام خواهند داد.به گزارش اقتصاد 
آنالین به نقل از ایسنا، این مانورها همچنین قصد دارند نشان 
دهند که مســکو حتی در شرایطی که نیروهایش در اوکراین 
مشــغول جنگ هســتند، از قدرت نظامی کافــی برای مانور 
برخوردار است.وزارت دفاع روسیه اعالم کرد، مانور »ووستوک 
۲۰۲۲« تا هفت ســپتامبر )۱۶ شهریور( در هفت میدان تیر 
در خاوردور روســیه و دریای ژاپن ادامه خواهد داشت و شامل 
بیــش از ۵۰ هزار نیرو و پنج هزار واحد تســلیحاتی از جمله 
۱۴۰ هواپیمــا و ۶۰ ناو خواهد بود.ژنرال والری گراســیموف، 
رئیس ســتاد کل روسیه شخصا بر این مانورها نظارت خواهد 
داشت؛ مانورهایی که شامل نیروهایی از چندین کشور جماهیر 
شوروی ســابق، چین، هند، الئوس، مغولستان، نیکاراگوئه و 
سوریه خواهد بود.وزارت دفاع روسیه اعالم کرد: نیروی دریایی 
روسیه و چین در دریای ژاپن اقدامات مشترکی برای حفاظت 
از ارتباطات دریایی، مناطق فعالیت اقتصادی دریایی و حمایت 
از نیروهای زمینی در مناطق ســاحلی انجام خواهند داد.این 
مانورها گســترش روابط دفاعی میان مســکو و پکن را نشان 
می دهند.چین از انتقاد از حمله روسیه به اوکراین امتناع کرده 
و آمریکا و ناتو را مقصر تحریک مسکو دانسته و از تحریم های 
تنبیهی اعمال شــده علیه مسکو انتقاد کرده است.روسیه نیز 
از چین در بحبوحه تنش هایش با واشــنگتن به دنبال ســفر 
اخیر نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان 
حمایت کرده اســت.این رزمایش مانورهای جنگی روســیه و 
چین در سال های اخیر از جمله مانورهای دریایی و گشت زنی 
بمب افکن های دور برد بر فراز دریای ژاپن و دریای چین شرقی 

را ادامه می دهد.

سوء قصد به جان معاون رئیس 
جمهور آرژانتین

منابع خبری از سوء قصد به جان معاون رئیس جمهور آرژانتین 
خبر دادنــد و به جزئیات این حادثه اشــاره کردند.به گزارش 
خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، »کریســتینا فرناندز کرشنر« 
معاون رئیس جمهور آرژانتین در حوالی منزل خود در بوینس 
آیرس پایتخت آرژانتین مورد ســو قصد قــرار گرفت و از این 
حادثه جان سالم بدر برد.بر اساس این گزارش، فردی با سالح 
گرم، معاون رئیس جمهوری آرژانتین را هدف ســوءقصد قرار 
داده اما با وجود چکاندن ماشــه گلوله ای از آن شــلیک نشد.

منابع آرژانتینی، فرد سوء قصد کننده به معاون رئیس جمهوری 
آرژانیتن را »فرناندو آندرس صباغ و ۳۵ ساله اصالتا عرب است.

رسانه ها تصاویر از فرناندو صباغ در حالی که سالح را به سمت 
سر کرشنر نشانه رفته اســت، مخابره کردند.این فرد بازداشت 
شــده است و تحقیقات از او درباره علت این اقدام جریان دارد.

از ســوی دیگر آلبرتو فرناندز در واکنــش به این حمله گفت: 
این خطرناکترین حمله ای است که کشور ما از زمان بازگشت 
دموکراسی با آن روبرو بوده است.وی افزود: مهاجم شش گلوله 

در سالح خود داش

واشنگتن باز هم تالش کرد توپ را در زمین ایران بیاندازد

پاسخ ایران سازنده نبوده است
ساعاتی پس از ارائه پاســخ ایران به اتحادیه اروپا، واشنگتن که 
عموماً تالش دارد توپ را در موضوع مذاکرات وین در زمین ایران 
بیاندازد، مدعی شد که پاسخ ایران سازنده نبوده است.به گزارش 
گروه بین الملــل خبرگزاری فارس، با وجود اینکه وزارت خارجه 
جمهوری اسالمی ایران شامگاه پنجشنبه نظرات سازنده ای را به 
پاسخ آمریکا درباره متن پیش نویس توافق احتمالی در مذاکرات 
رفع تحریم ها به اتحادیه اروپا ارسال کرد،  اما واشنگتن بار دیگر 
به ادبیات همیشگی برای سلب مسئولیت کردن از خود متوسل 
شد.»وِدانت پاتل« معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ساعاتی 
بعد از ارسال پاسخ ایران به »انریکه مورا« معاون مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا، با تالش برای انداختن توپ در زمین ایران، 
مدعی شد که پاسخ تهران ســازنده نبود.به نوشته وبگاه شبکه 
»بلومبرگ«، پاتل با صدور بیانیه ای رسمی ادعا کرد: »ما در حال 
مطالعه و بررسی ]نظرات ایران[ هستیم و از طریق اتحادیه اروپا 
نیز پاســخ خواهیم داد، اما متأســفانه این ]پاسخ ایران[ سازنده 
نبود«.بامــداد روز )جمعه( بود که »ناصر کنعانی« ســخنگوی 
وزارت امور خارجه از ارســال نظرات جمهوری اسالمی ایران در 
مورد پاســخ آمریکا درباره متن پیش نویس توافق احتمالی رفع 
تحریم ها خبر داد و گفت: متن ارســالی دارای رویکردی سازنده 
با هدف نهایی کردن مذاکرات اســت.به گزارش فارس، »حسین 
امیرعبداللهیان« وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی ایران نیز 
روز پنجشــنبه در رایزنی تلفنی با همتای اماراتی گفته بود که 
تهران برای رسیدن به توافق قوی و پایدار، حسن نیت و جدیت 

خود را نشان داده و همکاران او با دقت و سرعت در حال بررسی 
متن و آماده سازی پاسخ هستند.این در حالی است که »امانوئل 
ماکرون« رئیس جمهور فرانســه نیز روز گذشته در ادامه تالش 

کشــورهای غربی برای افزایش فشــار افکار عمومی علیه ایران 
جهــت پذیرش توافــق در مذاکرات وین، آنهم بــدون دریافت 
تضمین معتبر از سوی این کشورها، براز امیدواری کرد که طی 

روزهــای آتی، توافقی با ایران بر ســر مذاکرات رفع تحریم ها و 
توافق هسته ای حاصل شود. این اظهارات رئیس جمهور فرانسه 
در حالی است که دور جدید مذاکرات رفع تحریم های ایران چند 
هفته پیش در شهر وین برگزار شد. برگزاری این دور از مذاکرات 
پس از آن صورت گرفت که »جوزپ بورل«، مســئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا در مقاله ای در روزنامه فایننشال تایمز مدعی 
شــده بود بسته پیشنهادی جدیدی روی میز گذاشته که حاوی 
راهکارهای به روز شــده ای در خصوص رفع تحریم ها و گام های 
هسته ای ایران است.جمهوری اسالمی ایران روز ۲۴ مرداد اعالم 
کرد پاســخ و مالحظات خود در خصوص پیشــنهادات اتحادیه 
اروپا را ارائه داده اســت. آمریکا نیز پاسخ خودش را به این متن 
داده اســت. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
پاســخ ایران و آمریکا، هر دو را »معقول« توصیف کرده اســت.

پس از آن در تاریخ دوم شــهریور ماه کنعانی از دریافت پاســخ 
دولت آمریکا به نظرات جمهوری اسالمی ایران برای حل و فصل 
موضوعات باقیمانده در مذاکرات رفع تحریم از طریق هماهنگ 
کننده اروپایی گفت وگوها خبر داد و افزود: بررسی دقیق نظرات 
طــرف آمریکایی آغاز شــده و ایران پس از تکمیل بررســی ها، 
نظــرات خود در این رابطه را بــه هماهنگ کننده اعالم خواهد 
کرد.تحلیلگــران می گویند برخی عوامل مانند فشــارهای رژیم 
صهیونیســتی، اختالفات با کنگره و مشکالت داخلی در آمریکا 
دلیل بی میلی دولت بایدن برای بازگشــت به برجام در ماه های 

گذشته بوده است.

پــس از آنکه دولــت تایپه متعهد شــد تا در 
واکنش به افزایــش مانورهای نظامی چین در 
پیرامون تایــوان اقدامات جدی جدیدی اتخاذ 
کند، ارتش این جزیره  روز )پنجشــنبه( برای 
نخستین بار یک پهپاد غیرنظامی ناشناس را که 
وارد حریم هوایی اش در نزدیکی یکی از جزایر اطراف ســواحل چین شده بود، ساقط 
کرد.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، پکن که با وجود اعتراضات شدید 
دولت تایپه، تایوان را بخشی از قلمرو خود می داند، در واکنش به سفر نانسی پلوسی، 
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان در اوایل ماه گذشــته میالدی، مانورهای 

نظامــی در اطراف این جزیره برگزار کرده اســت.دولت تایــوان اعالم کرده که قصد 
تحریک یا تشــدید تنش ها را ندارد اما اخیرا بــه خاطر موارد متعدد پرواز پهپادهای 
چینی در اطراف جزایر تحت کنترل تایوان در نزدیکی سواحل چین خشمگین شده 
است.رئیس فرماندهی دفاعی تایوان در مجمع الجزایر کینمن در بیانیه ای که توسط 
وزارت دفاع این جزیره منتشر شد، گفت: این پهپاد درست بعد از ظهر چهارشنبه وارد 
حریم هوایی محدود شده بر فراز جزیره »شی« شد.در این بیانیه آمده است: نیروهای 
مستقر در این جزیره تالش کردند به این پهپاد هشدار دهند که منطقه را ترک کند 
اما فایده ای نداشت و این پهپاد سرنگون شد و بقایایش در دریا فرود آمد.پس از آنکه 
تسای اینگ-ون، رئیس جمهور تایوان به ارتش دستور داد تا اقدامات متقابل جدی را 

در برابر اقدامات تحریک آمیز چین اتخاذ کند، تایوان در روز سه شنبه برای نخستین 
بار مانورهای هشداردهنده ای به طرف یک پهپاد شلیک کرد.تسای اینگ- ون امروز 
در جریان سخنرانی در جمع نیروهای مسلح گفت: چین به استفاده از پهپادها و دیگر 
تاکتیک های »منطقه خاکستری« برای ارعاب تایوان ادامه می دهد.در این بیانیه آمده 
است: تسای اینگ-ون بار دیگر تاکید کرد که تایوان نباید تنش ها را تحریک کند اما 
این بدان معنا نیست که هیچ اقدام متقابلی انجام نخواهد داد. او همچنین به وزارت 
دفاع ملی دســتور داد تا اقدامات متقابل الزم و جدی را در زمان مناســب برای دفاع 
از امنیت ملی اتخاذ کند. اجازه دهید ارتش از این کشــور بدون ترس و با اعتماد به 

نفس قوی محافظت کند.

تایوان برای نخستین بار یک پهپاد را در نزدیکی سواحل چین ساقط کرد
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محققان با اســتفاده از دو روش تصویربرداری جدید موفق به کشف 
مســیر ارتباطی جدیدی بین مغز و ســلول های چربی شده اند.به 
گزارش ایســنا و به نقل از نیواطلس، مطالعــه ای جدید به رهبری 
گروهی از محققان موسسه تحقیقاتی اسکریپس)Scripps( به کشف 
یک مســیر ارتباطی جدید بین ســلول های چربی و مغز انجامیده 
است. یافته ها نشان می دهد که مغز چربی سوزی را نه فقط با پاسخ 
آهسته به ســیگنال های هورمونی در خون بلکه با ارسال مستقیم 
پیام هایــی به بافت چربی تنظیم می کند و با ارســال این پیام ها بر 
فرآیندهای متابولیک اثر می گذارد.براســاس دیدگاه های سنتی در 
مورد متابولیســم، بدن از انواع مولکول های ســیگنال دهنده مانند 
هورمون ها برای تنظیم میزان تولید انرژی خود اســتفاده می کند. 
بافت چربی مانند یک سیســتم ذخیره انرژی در بدن است و زمانی 
که در مواقع فعالیت بدنی یا استرس زیاد نیاز به استفاده از این منابع 
برای دسترســی به سوخت اضافی وجود داشته باشد، سیگنال های 
خاصی سیستم عصبی سمپاتیک را تحریک می کنند تا با سلول های 
چربی ارتباط برقرار شــود.تا به حال تصور می شد که اعصابی که در 
بافت چربی گســترش می یابند به طور عمده به مسیرهای سیستم 
عصبی ســمپاتیک مرتبط هســتند. اما درک اینکه دقیقاً چه نوع 
نورون هایی در این نوع بافت ها وجود دارند، کار دشواری بود. بنابراین 
برای به دست آوردن یافته های این مطالعه، محققان باید روش های 
کاماًل جدید تصویربرداری را توسعه می دادند.دو روش جدید در این 

تحقیق به کار گرفته شد.

محققان موفق به ســاخت یکی از بخش های ســازنده کلیه انسان 
شده اند که می تواند به توســعه درمان های جدید و ِکشت کلیه در 
آزمایشگاه کمک کند.به گزارش ایسنا و به نقل از فیز، بیماری کلیوی 
از هر ۹ فرد بزرگســال یک نفر را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار 
می دهد و بروز نارســایی کلیه در سراسر جهان به طور پیوسته در 
حال افزایش است. توانایی کشت بافت کلیه در آزمایشگاه می تواند به 
تسریع توسعه درمان های پزشکی برای بیماری های کلیوی و بازیابی 
عملکــرد کلیه کمک کند. کلیه به طور طبیعی در بدن انســان از 
 metanephric(ترکیب دو بخش سازنده با نام های مزانشیم متانفریک
mesenchyme( و جوانه میزنای)ureteric bud( تشــکیل می شــود. 

محققان آزمایشگاه جوزف بونونتر)Joseph Bonventre(، رئیس بخش 
کلیوی و موســس بخش مهندسی پزشــکی در بریگام، چگونگی 
تولید اولین بخش سازنده کلیه یعنی مزانشیم متانفریک که باعث 
ایجاد بســیاری از اجزای سازنده کلیه از سلول های بنیادی می شود 
را هفت ســال پیش کشف کردند.این آزمایشگاه اکنون روش بسیار 
کارآمدی برای تولید دومین بخش سازنده کلیه یعنی جوانه میزنای 
که در کلیه بزرگساالن رشد می کند، ایجاد کرده است. عالوه بر این، 
محققان مشــخصه های تعامل بین سلول های این دو بخش سازنده 
را مشــخص کردند و جنبه هایی از تعامل آن ها را که معموالً هنگام 
رشد کلیه رخ می دهد، بازتولید کردند. عالوه بر این، برای اولین بار، 
آزمایشگاه بونونتر رده های ســلولی اصلی و در هم آمیخته شده را 
توسعه دادند. این دو رده سلولی آخرین بخش پردازش ادرار در کلیه 

را تشکیل می دهند.

کشف راه ارتباطی جدید میان 
مغز و سلول های چربی

گامی مهم در جهت ِکشت کلیه در 
آزمایشگاه برداشته شد

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

آوارگان سیلزده در پاکستان/ خبرگزاری فرانسه

اعالم مشخصات کامل هوندا سیویک تایپ R جدید
هوندا سرانجام مشخصات کامل نسل جدید سیویک تایپ R را اعالم کرده است. این خودرو از نسخهٔ ارتقاءیافتهٔ پیشرانهٔ ۲ لیتری چهار 
سیلندر توربوشارژ K۲۰C۱ هوندا استفاده می کند که حاال خروجی آن به ۳۱۵ اسب بخار قدرت )۳۱۹ اسب بخار متریک( و ۴۲۰ نیوتن 
متر گشتاور رسیده است. این اعداد نسبت به نسخهٔ آمریکایی نسل قبلی ۹ اسب بخار و ۲۰ نیوتن متر بیشتر شده اند اما نسبت به نسخهٔ 
 R اروپایی قبلی که ۳۲۰ اسب بخار قدرت داشت )اسب بخار متریک( افزایشی را نشان نمی دهد. صرف نظر از این موضوع، سیویک تایپ
جدید قوی ترین خودرویی محسوب می شود که هوندا تاکنون در آمریکا عرضه کرده است.به گفتهٔ هوندا، در سیویک تایپ R جدید سعی 
شده با تغییر اندازه، شکل و تعداد پره های توربین، توربوشارژر در محدودهٔ دور موتور بیشتری کار کند. در همین حال، افزایش جریان 
هوای ورودی و سیستم اگزوز کارآمدتر با سوپاپ فعال نیز همگی به بهبود عملکرد این پیشرانه کمک کرده اند. دهانهٔ بزرگ تر جلوپنجره، 
رادیاتور بزرگ تر و فن بزرگ تر هم عملکرد پایدار و بهینهٔ پیشــرانه را در هنگام رانندگی های تهاجمی و طوالنی مدت تضمین می کنند.

عالوه بر این، گیربکس شــش ســرعته دستی هم برای ارتباط بهتر راننده با خودرو بهبود پیدا کرده است. فالی ویل سبک تر و سیستم 
اصالح شدهٔ تطبیق دور موتور )rev-matching( موجب تعویض دنده های بهتری می شوند.

آبرویمان بر سر »جام« رفت!
رونمایی از کاپ جام جهانی در ایران می توانســت به علت ازدحام جمعیت و مدیریت نادرســت مجری برنامه به یک تراژدی واقعی بدل 
شود.به گزارش ایسنا، کاپ جام جهانی بعد از عبور از کشورهای استرالیا و ژاپن، در مسیر حرکت به سمت عربستان و در نهایت اروپا، 
آفریقا و آمریکا، برای نخســتین بار وارد ایران شــد که سال گذشته توانست سهمیه حضور در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر را به دست آورد. 
این مراسم که با حضور پیشکسوتان فوتبال، مدیران شهری و خانواده ورزش برگزار شده بود، به بدترین شکل ممکن به پایان رسید.در 
حالی که از حدود یک سال قبل مشخص شده بود که قرار است تور جام جهانی با عبور از هر ۳۲ کشور حاضر در این مسابقات برگزار 
شود، مراسم رونمایی از این جام در نتیجه تصمیمات اشتباه برگزارکنندگان، از جمله مجری برنامه تبدیل به یک رونمایی زشت و زننده 
شــد به شــکلی که نمایندگان فیفا از ترس اینکه مبادا صدمه ای به این جام گران قیمت و نفیس وارد شود، به سرعت جام را در چمدان 
مخصوص قرار داده و از ســالن خارج کردند.طبق پروتکل های فیفا قرار بود مراســم رونمایی از کاپ جام جهانی با حضور شش نفر و به 
وسیله نماینده فیفا انجام شود اما هیچ یک از این مقررات در ایران رعایت نشد. در عوض با زیر پا گذاشتن دستورالعمل  مربوط به رونمایی 
از این جام توسط مجری برنامه، تمام پیشکسوتان به طور همزمان به روی استیج فراخوانده شدند و در نهایت مهمانان و افراد متفرقه هم 
به آن ها پیوستند تا یک بی نظمی تمام عیار در سالن همایش های برج میالد تهران رقم بخورد که می توانست به قیمت آسیب خوردن 

به کاپ جام جهانی تمام شود.

 روز وصِل دوستداران یاد باد
یاد باد آن روزگاران، یاد باد

کامم از تلخِی غم چون زره گشت
بانِگ نوِش شادخواران یاد باد

ند از یاِد من
َ

رگ هچ یاران افِرغ
از من ایشان را زهاران یاد باد

مبتال گشتم رد این بند و بال
کوشش آن حق زگاران یاد باد

رگ هچ صد رود است رد چشمم مُام
زنده روِد باِغ کاران یاد باد

راِز حافظ بعد از این انگفته ماند
ای ردیغا رازداران یاد باد

پیشنهاد

چهره روز

سمفونی مردگان
سمفونی مردگان عنوان رمانی نوشته عباس معروفی 
اســت. این رمان برندهٔ جایزه ســال ۲۰۰۱ از بنیاد 
انتشارات ادبی فلسفی سورکامپ شده است. سمفونی 
مردگان داســتان زندگی یک خانواده اســت که در 
اردبیل در اواخر ســلطنت رضا شاه زندگی می کنند. 
کتاب از ۴ فصل تشــکیل شــده که هر فصل از زبان 
یک راوی نقل می شود. پدر خانواده »جابر اورخانی« 
مغازه آجیل و خشــکبار فروشی در بازار اردبیل دارد. 
بچه هایش به ترتیب یوسف، آیدین و آیدا ، و اورهان 
هستند که دخترش آیدا، با آیدین دوقلوست. اورهان 
که بیشــتر از ســایرین به پدر در اداره مغازه کمک 
می کند، مورد عالقه اوســت و مادر آیدین را بیش از 
فرزندان دیگرش دوست دارد.آیدین عالقه بسیاری به درس و مطالعه دارد و اورهان بیشتر به کسب 
و کار عالقمند اســت. منزل خانواده اورهانی نزدیک پنکه سازی لرد قراردارد. با اوج گیری جنگ 
جهانی دوم، دولت روس به بخش های شــمالی کشور از جمله آذربایجان حمله هوایی می کند و 
چتر باز پیاده می کند. این مسئله موجب بروز هرج و مرج در شهر می شود. آشفتگی و ناامنی و 
کمبود ارزاق، بویژه نان در شهر حاکم می شود. جابر دوستی دارد به نام ایاز که پاسبان است. جابر 
در بیشتر امور زندگی ایاز را طرف شور و مشورت قرار می دهد. یوسف که در این زمان یک پسر 
بچه است، تحت تاثیر فضای جنگی حاکم بر شهر در خانه، ادای سربازها را در می آورد مخصوصاً 
محو تماشای چتر بازها می شود. یک روز هم به تقلید از چتر بازها، چتر بزرگ و سیاه پدر را برمی 
دارد و با آن از بام خانه پرواز می کند. اما در اثر سقوط از پشت بام، یوسف به نوعی عقب افتادگی 

دچار می شود. قوای تکلم و شنوایی اش به مرور از بین می رود و چیزی می شود ....

گوته
 Johann :یوهــان ولفگانگ فــون گوته )به آلمانــی
در   ۱۷۴۹ اوت   ۲۸ )زادهٔ   )Wolfgang von Goethe

فرانکفورت – درگذشتهٔ ۲۲ مارس ۱۸۳۲ در وایمار( 
شاعر، ادیب، نویسنده، نقاش، محقق، انسان شناس، 
فیلســوف و سیاســت مدار آلمانی بــود. او یکی از 
کلیدهــای اصلــی ادبیات آلمانــی و جنبش وایمار 
کالســیک و همچنین رمانتیسیسم به شمار می رود. 
وی یکی از مردان بــزرگ فرهنگی قرون ۱۸ و ۱۹ 
اروپا و یکی از افراد برجستهٔ ادبیات جهان محسوب 
می شود. خانه یوهان ولفگانگ فون گوته در مجموعه 
سنت گرایی وایمار قرار دارد. پدر گوته، یوهان کاسپار 
گوته )۱۷۱۰-۱۷۸۲( همــراه با خانواده اش در یک 
خانهٔ بزرگ در فرانکفورت زندگی می کرد، که آن زمان قســمتی از امپراتوری مقدس روم بود. 
مادر گوته نیز »کاترینا الیزابت گوته« )تِکستور سابق( از خانواده های سرشناس فرانکفورتی بود.

یوهان ولفگانگ در کنار پدر و معلم خصوصی اش بســیاری از معلومــات را، از جمله زبان های 
التین، یونانی، فرانسوی، انگلیسی و عبری فرا گرفت.او بین سال های ۱۷۶۵-۱۷۶۸ در الیپزیگ 
به تحصیل حقوق پرداخت و در آنجا به اشعار کریستیان فورشتگت گلرت عالقه پیدا کرد. پس 
از ســال ۱۷۶۸، گوته به زادگاهش بازگشــت و مدتی نیز در دارمشتات بود.گوته پس از این که 
تعدادی از آثار بزرگش را به پایان رســاند، سال ۱۷۷۵ به وایمار رفت و در آن جا بین سال های 
۱۷۷۶-۱۷۸۶ )حدود ۱۰ ســال( وزیر حکومت شد. سپس او تا سال ۱۷۸۸ به ایتالیا رفت و در 
آنجا به تحصیل هنر و مجسمه ســازی باستانی پرداخت. او خود را با کارهای میکل آنژ و رافائل 
مشــغول کرد.سال ۱۷۸۸، گوته به وایمار بازگشــت و تقریباً باقی عمرش را در آن جا گذرانید، 
هرچند که زندگی او در آن جا با جنگ های ناپلئونی روبه رو شــد. گوته در وایمار شــیفتهٔ اشعار 
حافظ شد. وی عالقه ویژه ای نیز به شهر ایلمناو در نزدیکی وایمار داشته است. در کوه کیکلهان 
در نزدیکی شهر ایلمانو کلبه ای از وی به یادگار مانده است. گوته در سال ۱۸۳۲ بر اثر نارسایی 
قلبی در شــهر وایمار درگذشــت و در همان جا به خاک سپرده شد.گفته می شود آخرین گفتهٔ 

شاعر پیش از مرگش، نور بیشتر )آلمانی: Mehr Licht( بود.

فرهنگ

عباس معروفی، داســتان نویس، نمایش نامه نویس و 
شاعر در سن ۶۵ سالگی در آلمان از دنیا رفت.

به گزارش ایســنا، صفحۀ رسمی خانۀ هدایت و نشر 
گردون این خبر را اعالم کرده و نوشــته است: »جان 
ما، جاودانه شد.«همچنین روابط عمومی نشر ققنوس 
بــا تایید این خبر به ایســنا گفت که عباس معروفی 
صبح روز )پنج شــنبه، ۱۰ شــهریور( در پی بیماری 
ســرطان از دنیا رفت.عباس معروفــی، رمان نویس، 
نمایش نامه نویس و شــاعر در ۲۷ اردیبهشت ۱۳۳۶ 
متولد شــد. او فعالیت ادبی خود را زیر نظر هوشنگ 
گلشیری و محمدعلی سپانلو آغاز کرد و در دهۀ ۶۰ 
با چاپ رمان »ســمفونی مردگان« به شهرت رسید. 
از دیگر آثار او می توان به »ســال بلوا«، »پیکر فرهاد«، »فریدون سه پسر داشت«، »ذوب شده«، 
»تماما مخصوص«، »نام تمام مردگان یحیاســت«، »روبروی آفتاب«، »آخرین نسل برتر«، »عطر 
یاس«، »دریاروندگان جزیره آبی تر«، »شــاهزاده برهنه«، »تــا کجا با منی«، »ورگ«، »نامه های 
عاشــقانه و منظومه ی عین القضات و عشق«، »چهل ساله تر از پیامبر« و... اشاره کرد. او در سال 
۱۳۶۹ مجلۀ ادبی »گردون« را تأســیس کرد.معروفی در دهه های پایانی عمر خود به آلمان رفت 

و در همان جا نیز درگذشت.

عباس معروفی درگذشت
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