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تهران- ایرنا- فرمانده هوانیروز ارتش جمهوری اســامی ایران از موفقیت آمیز بودن آزمایش ســامانه خودحفاظتی بالگردهای هوانیروز و موشک ارتقاء یافته شفق 
در رزمایش اقتدار۱۴۰۱ نیروی زمینی ارتش خبرداد. به گزارش خبرنگار حوزه دفاعی و امنیتی ایرنا، امیر ســرتیپ »یوســف قربانی« در جریان برگزاری رزمایش 
اقتدار ۱۴۰۱ نیروی زمینی ارتش گفت: در این بخش از رزمایش بالگردهای هوانیروز مجهز به سامانه های دید و تیر در شب، طی عملیات ویژه ای برای اولین بار به 
صورت آفندی وارد میدان رزم شده و عملیات تاخت شبانه را با موفقّیت اجرا کردند.وی افزود: پس از نفوذ نیروهای واکنش سریع، بالگردهای هوانیروز ضمن اجرای 

مأموریت های پرواز در شب و  تیراندازی شبانه، عملیات هلی برن تیم های واکنش سریع تیپ ۶۵ در منطقه....

www.sobh-eqtesad.ir

در رزمایش اقتدار 1401 انجام شد:
آزمایش موفقیت آمیز »موشک ارتقاء  یافته شفق«

info@sobh-eqtesad.ir

رییس ستاد مرکزی اربعین اعام کرد
سفر زمینی اربعین فعال منتفی است

رییس ستاد مرکزی اربعین گفت: سفر مردم به اربعین منتفی است به 
جز سفر هوایی که ممنوعیتی وجود ندارد.به گزارش ایسنا، سید مجید 
میراحمدی درباره آخرین وضعیت مرزهای کشــور، بیان کرد: وسیله 
حمل و نقل در آن ســوی مرز کم است یا وجود ندارد به خاطر همین 
قیمت ها چند برابر افزایش پیدا کرده است و به همین دلیل سفر مردم 
به اربعین منتفی اســت به جز سفر هوایی که ممنوعیتی وجود ندارد.

وی ادامه داد: در عراق مشکاتی از قبیل تامین آب آشامیدنی و گرمای 
هوا وجود دارد. اگر تا ۴۸ ســاعت آینده تغییری در شرایط ایجاد شد 
ما به اطاع مردم می رسانیم ولی بدون تغییر شرایط، نمی توانیم مجوز 

حرکت زائران را بدهیم.

وزیر کشور:
 به سمت مرز حرکت نکنید

تهران- ایرنا-وزیر کشور گفت: افرادی که در حال عبور از مرز هستند، از 
قبل در این پایانه حضور داشتند و تعدادی از زائران نیز در استان ایام 
بودند که به تدریج در حال عبور هســتند.به گزارش خبرنگار سیاسی 
ایرنا،  احمد وحیدی در گفت وگو با شبکه خبر درباره آخرین وضعیت 
مرزهــا برای عبور زائران اربعین، گفت: افرادی که در حال عبور از مرز 
هســتند، از قبل در این پایانه حضور داشــتند و تعدادی از زائران نیز 
در اســتان ایام بودند که به تدریج در حال عبور هســتند.وی افزود: 
دیروز و شــب گذشته حجم بســیار زیادی از زائران عازم مرزها عراق 
شــده اند و از آنجا که طرف عراقی نیز ظرفیت این حجم از تردد زائر با 
این سرعت را ندارد، این عزیزان پشت مرزها و گیت های ورودی عراق 
معطل مانده بودند که اذیت شدند، بنابراین صاح هم نیست که چنین 
تجمعات گســترده ای در مرزها داشته باشیم.وزیر کشور اظهار کرد: ما 
نگران ســامت مردم هســتیم، و به همین دلیل از مردم در خواست 
داریم از مبدأ به سمت مرزها حرکت نکنند، زیرا شرایط بسیار پرازدحام 
است.وی ادامه داد: در صورتی که شرایط فراهم شود و بتوانیم به موقع 
و به طور مناســب زائران را از مرز عبور دهیم و دوستان عراقی نیز این 
بســتر را فراهم کنند تا با سرعت زیاد عزیزان را عبور دهند و از طرف 
دیگر در آن ســوی مرز نیز تعداد مناســب اتوبوس فراهم شده باشد، 
خدمت مردم اطاع رســانی خواهیم کرد.وحیدی بیان کرد:  خواهش 
می کنم عزیزانی که هنوز به سمت مرز حرکت نکرده اند، تصمیم خود 
را به تعویق بیاندازند، در حال حاضر دوستان ما، عزیزانی که از قبل در 
استان ایام و سایرها حضور داشتند را از مرز عبور می دهند، اما به هر 
حال گرمای هوا بســیار شدید است و حتما کودکان و سالمندان نباید 
در این شرایط حضور داشته باشند.وی اضافه کرد:  گرمای هوا در مرزها 
به حدی است که حتی جوانان و افراد میانسال نیز با مشکاتی مواجه 
می شوند. رئیس شورای امنیت کشــور گفت: پلیس راه در تمام نقاط 
تذکرات الزم را می دهد و مجبور اســت کسانی که خارج از استان های 
مرزی هستند را کنترل کرده و درخواست کند که به مسیرشان ادامه 
ندهند، در اســتان های مرزی  نیز کسانی که از قبل حضور داشتند به 

کندی در حال عبور هستند.
وزیر کشور با بیان اینکه همه نیروها در مرز بسیج هستند اما جمعیت 
در آنجا بسیار زیاد است، اظهار کرد: به محض اینکه دوستان عراقی ما 
آماده شدند و شرایط تسهیل شد، ما اعام خواهیم کرد که عزیزان دیگر 
نیز بپیوندند، اما به طور جدی توصیه می کنم که مردم عزیز ما اآلن به 
سمت مرز حرکت نکنند، زیرا با جاده های قفل شده مواجهه می شوند و 

ما بیش از پیش شرمنده شان خواهیم شد.

با تاکید بر رعایت پروتکل های بهداشتی؛
درخواست وزیر بهداشت از زائران 

اربعین در بازگشت به کشور
وزیر بهداشــت، به زائران اربعین توصیه کرد که در این ایام اســتفاده 
از ماســک، غذای ســالم، رعایت فاصله اجتماعی و نکات بهداشتی را 
فراموش نکنند.به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عین اللهی، در حاشیه 
برگزاری آئین اختتامیــه اولین دوره آموزشــی و فرهنگی »همراه با 
حکیمــان« در جمع خبرنــگاران، اظهار کرد: در ارتباط با حماســه 
راهپیمایی اربعین، تدابیر میدانی را در مرزهای شــلمچه و مهران که 
۹۰ درصد ترددها از این مرزها صورت می گیرد، داشتیم و عمده نگرانی 
ما گرمای این روزهای عــراق و مناطق مرزی بود که در این خصوص 
ضمن بیان توصیه ها، کانکس هــا و امکانات الزم را فراهم کرده ایم.وی 
تصریح کرد: امسال مرکز بهداشتی و درمانی شهید حاج قاسم سلیمانی 
را در شــلمچه راه اندازی کردیم و برخی نیروهای بهداشتی داوطلبانه 
در آنجــا حضور دارند.عین اللهی افزود: برای مرز مهران هم از ظرفیت 
کانکس ها و سازه های دانشگاه علوم پزشکی ایام، سپاه، ارتش و نیروی 
انتظامی بهره گرفتیم. ضمن اینکه در عراق مدیریت با جمعیت هال 
احمر است و هر نیروی حوزه ســامت که بخواهد برای ارائه خدمات 
داوطلبانه به عــراق برود، نیاز به مرخصی ندارد و ســفرش مأموریت 
محســوب می شود.وزیر بهداشــت ادامه داد: همچنین پس از این ایام 
هم برای زائران پیاده امام رضا )ع( برنامه ریزی شده تا از ظرفیت تمامی 
دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور با مدیریت دانشگاه علوم 
پزشــکی مشهد به عنوان دانشــگاه میزبان استفاده شود.عین اللهی به 
وضعیت کرونا در کشــور اشــاره کرد و گفت: با توجه به تزریق ۱۵۴ 
میلیون دوز واکســن و ثبت اعداد ۹۱، ۸۶ و ۷۲ درصد در دوزهای اول 
تا ســوم، حاشیه امن خوبی داریم.وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: ما در 
این روزها بر تزریق دوز یادآور، زدن ماســک، رعایت فاصله اجتماعی، 
غذای سالم و رعایت نکات بهداشتی تاکید داریم و اینکه زائران اربعین 
در زمان بازگشت به ایران همکاری الزم را با نیروهای بهداشتی مستقر 
در مرزها داشــته باشند.وی تاکید کرد: به مردم توصیه می کنیم بدون 
توجه به تعداد دوزهای دریافتی واکسن کرونا هرچه سریع تر دوز یادآور 
را دریافت کنند و بدانند که کرونا هنوز پایان نیافته و بهترین کار برای 
دوری از این ویروس منحوس دریافت ساالنه یک بار دوز یادآور تا زمان 

پایان این همه گیری است.

پیامک های رجیستری موبایل قطع شد
سرگردانی مردم در بازار تلفن همراه

رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی با بیان اینکه قطعی سامانه همتا بازار تلفن  همراه را در سرگردانی قرار 
داده است، گفت: قطعی پیامک های سامانه همتا به ضرر خریداران موبایل تمام می شود.به گزارش خبرنگار 
اقتصادی خبرگزاری مهر، اخیراً پیامک های اطاع رســانی ســامانه همتا به خریداران گوشی دچار قطعی و 
اختال گسترده شده است و همین قضیه خطرات مالی و قضایی متعددی را برای مالکان گوشی تلفن همراه 
به وجود آورده است.این در حالی است که اپراتورهای پاسخگوی مرکز تماس سامانه همتا نیز این مشکل را 
تاکید کرده اند و اذعان داشته اند که این مشکل عمدتاً از سمت سیم کارت همراه اول به وجود آمده است. گویا 
اختافات مالی همراه اول با وزارت صمت و وزارت ارتباطات منشا به وجود آمدن چنین مشکلی بوده است 
که هر چه سریع تر الزم است تا مقامات مسئول نسبت به حل آن اقدام الزم را انجام دهند.طرح رجیستری 
تلفن همراه درآمدهای گمرکی انبوهی را از بابت قطع ورود قاچاق به کشور، نصیب دولت کرده است که الزم 

است این درآمدها برای بهبود ارائه خدمات به مردم مصرف شود.

وزارت صمت و وزارت ارتباطات پاسخگو باشند
مهدی محبی رئیس اتحادیه دســتگاه های مخابراتی در گفت وگو خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر، با بیان 
اینکه اخیراً ارسال پیامک های سامانه همتا قطع شده است، خاطر نشان کرد: گویا اختافات مالی بین سامانه 
همتا و برخی اپراتورهای تلفن همراه پیش آمده است و همین قضیه موجب متضرر شدن خریداران موبایل و 
کسبه شده است.وی با بیان اینکه قطعی پیامک های سامانه همتا مستقیماً به ضرر خریداران تمام می شود، 
گفت: خریداران تلفن همراه ممکن در نقل و انتقاالت خود سرگردان شوند و به طور غیرارادی گوشی قاچاق 
را به جای گوشــی با اصالت خریداری کنند.محبی با بیان اینکه وزارت صمت و وزارت ارتباطات دو مسئول 
اصلی حل مشکل پیش آمده هستند، گفت: این دو وزارتخانه باید با اپراتورهای تلفن همراه وارد رایزنی شوند 

تا بتوانند این مشکل را مرتفع کنند

سرگردانی مردم و کسبه در بازار تلفن همراه
وی با بیان اینکه تا به االن به علت قطعی سامانه همتا بسیاری از هم وطنانمان در خرید گوشی خود دچار 
مشکل شده اند، گفت: به زودی حجم این مشکات پیش آمده مشخص خواهد شد و معلوم خواهد شد در این 
آشفته بازار به وجود آمده چه حجمی از گوشی های قاچاق وارد بازار شده است.وی با بیان اینکه هنگام واردات 
گوشــی تلفن همراه حقوق ورودی گمرکی بابت ارسال پیامک همتا از واردکننده اخذ می شود، گفت: مردم 
نباید ضرر کم کاری و اختافات مالی ارگان های دولتی را متحمل شوندرئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی 
اپراتورهــا و علی الخصوص همراه اول پیامک های همتا را به مشــتریان ارســال نمی کنند، گفت: اصناف و 
خریداران تلفن همراه هیچ مسئولیتی بابت اختافات مالی ارگان های دولتی با اپراتورهای تلفن همراه ندارند.

قاچاقیان در حال تزریق گوشی های قاچاق به بازار
محبی با بیان اینکه هم اکنون در بازار تلفن همراه اختال گسترده ای بابت عدم ارسال پیامک های رجیستری 
به وجود آمده است، گفت: قاچاقیان از این فرصت استفاده کرده اند و ممکن است در سایه نبود پیامک های 
رجیستری، حجم انبوهی از گوشی های قاچاق و سرقتی را وارد بازار کرده و به مشتریان ناآگاه بفروشند.وی 
با بیان اینکه پیامک های همتا شامل اطاع رسانی از وضعیت رجیستری و نام مالک آن است، گفت: همین 
موضوع اختال گسترده ای در وضعیت نقل و انتقاالت تلفن همراه و رسوخ گوشی های قاچاق در کشور ایجاد 
خواهد کرد.رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی در پایان خاطرنشان کرد: این اتحادیه مسئولیتی بابت ثبت 

رجیستری گوشی ندارد و نمی تواند نامه نگاری و پیگیری از مراجع ذی صاح انجام دهد.

تهران- ایرنا- ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی ایران تصریح کرد: برقراری مجدد نظام راستی آزمایی پیشین مستلزم عمل کردن طرف های برجامی به 
تعهدات خود اســت و تاکنون برنامه هســته ایی صلح آمیز ایران بیشترین شفافیت را داشته است.به گزارش خبرنگار حوزه سیاست خارجی ایرنا، »بهروز 
کمالوندی« روز پنجشــنبه با اشاره به گزارش اخیر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت که برقراری مجدد نظام راستی آزمایی پیشین مستلزم 
عمل کردن طرف های برجامی به تعهدات خود است و مطالب گزارش فصلی اخیر مدیرکل آژانس تکرار موارد بی اساس قبلی با اهداف سیاسی بوده و هیچ 
نکته جدیدی جز بازی با عبارات برای اهداف خاص ندارد.معاون امور بین الملل، حقوقی و مجلس سازمان انرژی اتمی در ادامه گفت: بدیهی است همانند 
گزارش های قبلی ســفیر و نماینده دائم کشــورمان در جلسه هفته آینده شورای حکام پاسخ های حقوقی و مستدل ایران به گزارش اخیر مدیرکل  ارائه 
خواهد کرد.سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران متذکر شد که برخی رسانه های بین المللی با تحریف و تفسیر و مصادره به مطلوب عباراتی که عمدی توسط 
مدیرکل مبهم تنظیم شده و مشحون از جزئیات غیر ضرور است، همانندگذشته با استفاده از این ابهامات، فضا سازی های پوچ رسانه ای خود را با هدف 
القا غیرصلح آمیز بودن برنامه هسته ای کشور دنبال می کنند.به گفته کمالوندی برقراری مجدد نظام راستی آزمایی پیشین مستلزم عمل کردن طرف های 
برجامی به تعهدات خود است و نباید از ایران انتظار داشته باشند هنگامی که به تعهدات خود عمل نمی کنند و در حالی که تحریم های ظالمانه آنان علیه 
ملت ایران همچنان ادامه دارد، ایران پذیرای نظارتهای فرا پادمانی نیز باشد.به گزارش ایرنا،  آژانس بین المللی انرژی اتمی شانزدهم شهریور با انتشار دو 
گزارش که در اختیار اعضای شورای حکام قرار گرفت ادعاهای خود درباره مسائل پادمانی در موضوع هسته ای ایران را تکرار کرد و مدعی شد میزان ذخائر 
اورانیوم غنی شده ایران در حال حاضر ۱۹ برابر سقف تعیین شده در برجام است. »رافائل گروسی« در گزارشی که فرازهایی از آن به رسانه های خارجی درز 

کرده، اعام کرده است که ذخایر اورانیوم ایران در تاریخ ۳۰ مرداد با افزایش ۱۳۱.۶ کیلوگرم به ۳ هزار و ۹۴۰ کیلوگرم رسیده است.

رییس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با 
اشاره به ضرورت واکسیناسیون کودکان، گفت: اگر ویروس کرونا تغییری کند یا 
فاصله بین واکسیناسیون افراد زیاد شده و ایمنی  ناشی از واکسیناسیون یا ابتا 
به بیماری، کاهش یابد، احتمال می دهیم که شــاید اواخر پاییز مجددا شاهد 
خیزی از ویروس باشیم.دکتر علیرضا ناجی در گفت وگو با ایسنا، درباره شرایط 
کرونا در کشور، گفت: در حال حاضر شاهد کاهش موارد کووید ۱۹ در کشور 
هستیم. به طوری که تعداد موارد مثبت روزانه مان بسیار کاهش یافته و موارد 
بســتری هم کاهش یافته و به نظر می رسد که اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، در 

روند کاهشی موج هستیم.

احتمال بروز خیز جدیدی از کرونا در اواخر پاییز
وی با بیان اینکه البته مطمئنا خیزهای دیگری هم خواهیم داشت، گفت: اگر 
ویروس تغییری کند یا فاصله بین واکسیناسیون افراد زیاد شده و ایمنی  ناشی 
از واکسیناســیون یا ابتا به بیماری، کاهش یابد، احتمال می دهیم که شاید 
اواخر پاییز مجددا شــاهد خیزی از ویروس باشــیم که ممکن است با سویه 

جدیدی باشد یا اینکه با سویه های موجود این اتفاق رخ دهد.

ضرورت تزریق واکسن کرونا در کودکان 5 سال به باال
وی ادامــه داد: موضــوع مهم دیگر که باید در شــرایط فعلی مورد توجه قرار 
گیرد، واکسیناســیون در کودکان اســت. در حال حاضر با بازگشایی مدارس 
هم واکسیناسیون در بزرگساالن و تزریق دزهای یادآور در افراد دارای بیماری 
زمینه ای، ســالمندان و... مهم است و در عین حال تزریق واکسن در کودکان 
هم بســیار مهم است. در کشــور مجوز تزریق واکسن کرونا از سن ۵ سال به 
باال وجود دارد و باید در این زمینه مردم تشــویق شده و برای واکسیناسیون 
کــودکان اقدام کنند.ناجی تاکید کرد: باید توجه کرد که کلید ماجرای کووید 
یکی پایش بیماری اســت تا بتوانیم نشــانه های خیزهای احتمالی بیماری را 
داشــته باشیم که شامل انجام تسست و بیماری یابی است و دیگری باال بودن 
سطح پوشــش واکسیناسیون اســت. به ویژه تزریق دز یادآور که بسیار مهم 
اســت. در عین حال شرایط بهداشت اجتماعی، اســتفاده از ماسک و رعایت 
فاصله گذاری و تهویه بسیار مهم است.وی درباره وضعیت بیماری یابی کرونا در 
دنیا باتوجه به روند کاهشــی ویروس در دنیا، گفت: اکنون در تمام دنیا تعداد 

تســت ها کاهش یافته است. البته باید توجه کرد که اطاعات اپیدمیولوژی از 
طریق تست به دســت می آید و وقتی تست کاهش یابد، یکسری اطاعات را 
از دســت می دهیم. در این زمینه دو راهکار در دنیا در نظر گرفته شده است؛ 
برخی کشــورها با پایش فاضاب ها این اقدام را انجام می دهند. به طوری که 
فاضاب مناطق متعدد را در زمان های مناســب گرفته و میزان کمی ویروس 
را در آن ســنجش می کنند و اگر مقدار ویروس در منطقه  افزایش پیدا کرده 
باشد، به این معناست که در آن منطقه موارد عفونت دارد زیاد می شود که در 
آن مناطق اقدامات الزم را انجام می دهند. البته ضعف این اقدام این اســت که 
بیمار را نمی بینیم و فقط بازتابی از عفونت را در یک منطقه مشاهده می کنیم. 
نوع دیگر کار به صورت نمونه گیری های رندوم و تصادفی اســت. به طوری که 
نمونه گیری رندوم از جمعیت می تواند اطاعات را نســبتا به ما بدهد. در این 
اقدام می توان با شناســایی بیماران، افراد در تماس با او و ... را پایش کرد. در 

کشور ما هم می توان از این روش ها استفاده کرد.

کرونا ضعیف شده است؟
ناجی با بیان اینکه ویروس کرونا واقعا ضعیف نشــده است، گفت: شرایطی که 
اکنون می بینیم یک قسمتش مربوط به ویروس است و عمده این نتیجه مربوط 
به بازتاب واکسیناسیون و گردش ویروس در بین مردم و در نتیجه ایمنی ناشی 
از عفونت طبیعی اســت. با این حال در همین اُمیکرون می بینیم که در افراد 
دارای ریســک و افرادی که واکسن تزریق نمی کنند یا سیستم ایمنی ضعیف 
داشته و یا موعد واکسیناسیون یادآورشان گذشته است، بیماری شدید ایجاد 
می کند. همین افراد هســتند که در آی سی یو بستری شده اند. باید توجه کرد 
که تصور ضعیف شدن ویروس و عدم رعایت پروتکل ها، موجب پخش ویروس 
در جامعه می شود و در آن زمان بخش حساس جامعه آلوده می شوند. بنابراین 
حتما باید رعایت کنیم، حتما باید در فضای بســته ماسک بزنیم، حتی حتما 
باید در فضای بازی که امکان فاصله گذاری نیست، ماسک بزنیم. بنابراین رعایت 
فاصله، استفاده از ماسک، شستن دست ها و ... بسیار مهم است. از طرفی باید 
بیماریابــی را هم به صورت فعال حفظ کنیم تا بتوانیم بیماران را شناســایی 
کرده و درمان کنیــم.وی درباره ابتای مجدد به کرونا، گفت: درباره اُمیکرون 
این موضوع دیده شــده است؛ به طوری کلی از زمانیکه دلتا آمد، میزان موارد 

ابتای مجدد بسیار زیاد شد. 

احتمال خیز جدید کرونا؛ اواخر پاییز 

 ویروس ضعیف نشده است

 25 درصد نازل ها غیرفعالند

سقف سوخت گیری در برخی استان ها به ۳۰ لیتر رسید
بانک جهانی: 

فقر مطلق در ایران 3 برابر شد

واردات لوازم خانگی؛ هیاهو برای هیچ!

تهران- ایرنا- آمارهای بانک جهانی نشــان می دهد فقر مطلق در ایران در دوره فعالیت دولت قبل سه برابر شده 
است.این نهاد بین المللی فقر مطلق را بر پایه درآمد روزانه ۱.۹ دالر برای هر نفر )بر اساس شاخص برابری قدرت 
خرید به قیمت ثابت ســال ۲۰۱۱( تعریف کرده اســت و این رقم حداقل مبلغی اســت که یک نفر برای تأمین 
نیازهای ضروری زندگی خود به آن نیاز دارد.بر این اساس در سال ۲۰۱۳ )۱۳۹۲( و در آغاز فعالیت دولت یازدهم 
نسبت جمعیت دارای فقر مطلق به کل جمعیت در ایران ۰.۲ درصد بوده است اما این رقم در سال ۲۰۱۹ )۱۳۹۸( 
که آخرین آمار منتشرشده از سوی بانک جهانی است به ۰.۶ درصد افزایش می یابد. یعنی در این سال که دومین 
سال فعالیت دولت دوازدهم بوده است فقر مطلق در ایران نسبت به ابتدای فعالیت دولت یازدهم سه برابر شده 

است.در سال اول فعالیت دولت.....

فاطمی امین:

وزارت صمت متولی واردات خودرو نیست
شب پرکابوس بریتانیا

ملکه انگلیس در سن ٩٦ سالگی درگذشت

واکنش ایران به گزارش اخیر آژانس انرژی اتمی

کمالوندی: برنامه هسته ای صلح آمیز ایران تاکنون 
بیشترین شفافیت را داشته است
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شناسایی۷۰۰ بیمار جدید کرونا در کشور
۱۷ استان بدون مرگ و میر کرونایی

بر اســاس اعام وزارت بهداشــت، در ۲۴ ساعت گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۷۰۰ بیمار 
جدید مبتا به کووید۱۹ در کشــور شناسایی شــده و در عین حال ۱۷ استان بدون مرگ و میر کرونایی 
بوده اند.به گزارش ایســنا، بر اساس اعام مرکز روابط عمومی و اطاع رسانی وزارت بهداشت،  تا دیروز ۱۸ 
شــهریورماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۷۰۰ بیمار جدید مبتا به کووید۱۹ در کشور 
شناســایی و ۱۹۶ نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۵۳۷ هزار و 
۷۸۱ نفر رسید.متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۲۷ بیمار مبتا به کووید۱۹ در کشور جان خود را از 

دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۴ هزار و ۱۳۵ نفر رسید.
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گزیده خبر

امیر عبداللهیان در گفت وگوی تلفنی با وزیر خارجه چین:
آمریکا باید از کاربرد ادبیات ابهام فاصله 

بگیرد تا توافق در کوتاه ترین زمان ممکن به 
نتیجه برسد

تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه کشورمان گفت:آمریکا باید از کاربرد ادبیات ابهام 
در متن فاصله بگیرد تا توافق در کوتاه ترین زمان ممکن به نتیجه برسد.به گزارش 
حوزه سیاســت خارجی ایرنا، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان 
و وانگ ایی عضو شــورای دولتی و وزیر امــور خارجه چین در تماس تلفنی در 
خصوص مسائل دوجانبه، منطقه ای و بین المللی و مذاکرات رفع  تحریم ها گفت 
و گــو و تبادل نظر کردند.وزیر امور خارجه کشــورمان و وانــگ ایی با توجه به 
گفتگوهای اخیر معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در پکن، آخرین 
وضعیت اجرای برنامه جامع همکاری های راهبردی را مورد بررســی قرار دادند.

امیرعبداللهیان افزود: ما در رسیدن به توافق خوب، قوی و پایدار همچنان جدی 
هستیم اما آمریکا باید از کاربرد ادبیات ابهام در متن فاصله بگیرد تا توافق در کوتاه 
ترین زمان ممکن به نتیجه برســد.وزیر امور خارجه چین نیز در این گفت وگوی 
تلفنی، ضمن ابالغ سالم رییس جمهور چین به دکتر رییسی، عالقمندی پکن در 
گسترش بیش از پیش روابط تهران و پکن را مورد تاکید قرار داد.وانگ ایی توسعه 
روابط دوجانبه را منطبق با منافع دو کشور توصیف و بر اجرایی شدن برنامه جامع 
همکاریهای دو کشور، فارغ از سمت و سوی تحوالت بین المللی تاکید کرد.وانگ  
ایی با اشاره به دیدگاه مشترک دو کشور در خصوص بسیاری از موضوعات منطقه 
ای و بین المللی، از حمایت طرف ایرانی برای مشــارکت چین در فرمت آستانه 
تقدیر  و آمادگی کشورش را برای ایفای نقش فعال جهت برقراری ثبات و آرامش 
در سوریه اعالم کرد. وانگ ایی با رد یکجانبه گرایی در عرصه بین المللی و حمایت 
از درخواست های منطقی ایران در مذاکرات هسته ای، دستیابی به حقوق قانونی 

را حق ایران دانست.

کنعانی در واکنش به بیانیه اعراب علیه ایران:
جزایر سه گانه ایرانی جزء الینفک و ابدی خاک 

ایران است 
تهــران- ایرنا- ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت: جزایر ســه گانه ایرانی 
ابوموســی، تنب بزرگ و تنب کوچک جزء الینفک و ابدی خاک ایران است 
به گزارش حوزه سیاســت خارجی ایرنا، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور 
خارجه با رد اتهامات بی اســاس وارده در بیانیه پایانی نشســت ۱۵۳ وزرای 
خارجه شــورای همکاری خلیج فارس، جزایر سه گانه ایرانی ابوموسی، تنب 
بزرگ و تنب کوچک را جزء الینفک و ابدی خاک جمهوری اســالمی ایران 
دانســت.  کنعانی نقش سیاســت های مخرب و فتنه انگیزانه آمریکا و رژیم 
صهیونیستی و اشتباه محاسباتی بعضی از کشورهای منطقه در باز کردن پای 
بیگانگان به معادالت امنیتی منطقه را از مهمترین عوامل بی ثباتی در منطقه 
دانســت و افزود: جای تأسف است که برخی از کشورهای عضو شورا به جای 
مسؤلیت پذیری و اصالح سیاست های ناکارآمد و شکست خورده، بر فرافکنی 
و بیان حرف های تکراری و مالل آور اصرار می ورزند.  ســخنگوی دســتگاه 
دیپلماسی تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران همانگونه که همواره تاکید کرده، 
معتقد است همکاری و چارچوب های منطقه ای بدون حضور بیگانگان، بهترین 
روش برای رفع مشــکالت، تقویت و تعمیق روابط بین همســایگان و تأمین 
ثبات و امنیت مشــترک در منطقه اســت.  کنعانی از بازگشت و ازسرگیری 
فعالیت سفرای دولت کویت و دولت امارات متحده عربی در تهران و استمرار 
گفتگوها با عربستان اســتقبال کرد و گفت: جمهوری اسالمی ایران همانند 
گذشته بر لزوم اتخاذ رویکرد همکاری محور از سوی همه کشورهای منطقه 
برای دســتیابی به امنیت، ثبات و صلح در منطقــه خلیج فارس تاکید دارد.

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی همچنین با تاکید بر ضرورت اقدام برخی 
کشورهای منطقه در اصالح رفتارهای متناقض خود اظهار داشت: جمهوری 
اسالمی ایران بر اساس نگاه راهبردی و سیاست اصولی خود، همواره بهترین 
راهکار حل مسائل و مشکالت منطقه را تعامل و همکاری با همسایگان دانسته 
و از ابتکارهای مثبت و ســازنده در توسعه مناســبات دوجانبه و منطقه ای 

استقبال می کند.

سرلشکر موسوی: 
نیروی زمینی ارتش تهدیدات پیش رو را ناکام 

کرده است
ارتــش گفت: نیروهــای جوان و آموزش دیــده نیروی زمینی امــروز با تلفیق 
تجهیــزات نوین و نوآورانه، در جهت ناکام ســازی تهدیــدات پیش رو گام های 
مهمی برداشته اند.به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، امیر سرلشکر سید 
عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران در منطقه رزمایش 
اقتدار ۱۴۰۱ نیروی زمینی و در جمع خبرنگاران با بیان اینکه نیروهای مســلح 
همواره باید متناســب با تهدیدات روز، آموزش ها، تجهیزات و تسلیحات خود را 
ارتقا دهند، اظهار داشــت: نیروهای جوان و آموزش دیده نیروی زمینی امروز با 
تلفیق تجهیزات نوین و نوآورانه، در جهت ناکام سازی تهدیدات پیش رو گام های 
مهمی برداشــته اند.فرمانده کل ارتش با اشاره به ارتقای قابل مالحظه و آمادگی 
مطلوب واحدهای رزمی نیروی زمینی گفت: بحمداهلل امروز نیروی زمینی محوری 
و نیروهای پدافند، هوایی و دریایی ارتش آمادگی انجام هر گونه ماموریت در جهت 
حفظ استقالل، تمامیت ارضی و پاسداری از نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
را دارنــد که این مهم با هماهنگی، هم افزایی و روحیه باالی نیروهای والیتمدار، 

ارزشی و منسجم ارتش جمهوری اسالمی به دست آمده است.

در رزمایش اقتدار ۱۴۰۱ انجام شد:
 آزمایش موفقیت آمیز »موشک ارتقاء  

یافته شفق«
تهران- ایرنا- فرمانده هوانیروز ارتش جمهوری اســالمی ایران از موفقیت آمیز 
بودن آزمایش ســامانه خودحفاظتی بالگردهای هوانیروز و موشک ارتقاء یافته 
شفق در رزمایش اقتدار۱۴۰۱ نیروی زمینی ارتش خبرداد. به گزارش خبرنگار 
حوزه دفاعی و امنیتی ایرنا، امیر ســرتیپ »یوسف قربانی« در جریان برگزاری 
رزمایــش اقتدار ۱۴۰۱ نیــروی زمینی ارتش گفت: در ایــن بخش از رزمایش 
بالگردهای هوانیروز مجهز به سامانه های دید و تیر در شب، طی عملیات ویژه ای 
برای اولین بار به صورت آفندی وارد میدان رزم شــده و عملیات تاخت شبانه را 
با موفقّیت اجرا کردند.وی افزود: پس از نفوذ نیروهای واکنش سریع، بالگردهای 
هوانیروز ضمن اجرای مأموریت های پرواز در شــب و  تیراندازی شبانه، عملیات 
هلی برن تیم های واکنش سریع تیپ ۶۵ در منطقه عمومی رزمایش را در زمان 
بسیار کوتاه انجام دادند.امیر سرتیپ قربانی تصریح کرد: پس از هلی برن شبانه، 
تکاوران بر مواضع و استحکامات نیروهای مهاجم تاخته و بعد از اتمام، عملیات 
برداشــت با بالگردهای هجومی هوانیروز انجام شد و در این رزمایش همزمان با 
عملیات برداشت و پس از هوشیاری نیروهای مقابل از تهاجم ضربتی، بالگردهای 
شکاری کبرا با پشتیبانی برنامه ریزی شده، اقدام به برهم زدن سازمان رزم آنها 
کردند.وی  به ایجاد سامانه خود حفاظتی جهت ارتقاء سطح ایمنی بالگردها اشاره 
کرد و گفت که در عملیات متحرک شــبانه، بالگردهای هوانیروز )هلی برن( که 
به سامانه های خود حفاظتی مجهز شده اند در مقابله با موشک های دوش پرتاب 
اقدام به فلرریزی کرده و طی این فرآیند، موشــک های حرارتی دوش پرتاب را 
منحرف کردند. امیر سرتیپ قربانی درباره آزمایش موشک ارتقاء یافته شفق هم 
توضیح داد که در بخشی از این عملیات شبانه، موشک ارتقاء یافته، هوشمند و 
نقطه زن شفق که برد آن نیز نسبت به گذشته افزایش ۳ برابری داشته است و 
به صورت شــلیک کن_ فراموش کن عمل می کند، از بالگرد کبرا شلیک شده و 

نقطه هدف را مورد اصابت قرار داده است.

امیر صباحی فرد:

تستنهاییباور۳۷۳روزهایآیندهانجاممیشود
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش اظهارداشت: تست نهایی باور۳۷۳ روزهای آینده انجام 
می شود و برد این سامانه به باالی ۳۰۰ کیلومتر خواهد رسید.به گزارش خبرنگار سیاسی 
خبرگزاری فارس، امیر ســرتیپ علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش 
در گفت وگویی تلویزیونی،اظهارداشت: پدافند هوایی طبق بیانات فرمانده معظم کل قوا 
همواره در صف اول، خط مقدم و اولویت اول اســت.وی افزود: فرمانده معظم کل قوا در 
ســال های اخیر بیش از ۶۰۰ مرتبه درباره اهمیت و اولویت پدافند هوایی فرمایشاتی را 

ایراد کردند.

چرایی تفکیک پدافند از ساختار نیروی هوایی ارتش
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش در پاســخ به سوالی درباره چرایی تفکیک پدافند از 
ســاختار نیروی هوایی ارتش گفت: تجربه دفاع مقدس، جنگ های قرن 2۱ و نبردهای 
حاضر در حال رخ دادن ما را به این نتیجه رســاند که بایستی پدافند هوایی یک هویت 
مســتقل از نیروی هوایی داشته باشد.وی ادامه داد: این اتفاق بسیار مهم و تاریخی برابر 
تدبیــر فرمانده کل قوا در ۱۰ شــهریور ۱۳8۷ رخ داد و پدافند هوایی ارتش به صورت 

مستقل تحت عنوان قرارگاه پدافند هوایی به ماموریت های خود ادامه داد.

 قرارگاه پدافند هوایی دستاوردهای بسیاری داشته است
امیر سرتیپ صباحی فرد با بیان اینکه قرارگاه پدافند هوایی دستاوردهای بسیاری داشته 
اســت، خاطرنشان کرد: این قرارگاه در آن زمان دوگونه کار می کرد، یعنی هم به صورت 
یک قرارگاه فعالیت داشت و هم کار یک نیرو را انجام می داد. نیروی پدافند هوایی ارتش 
اکنون به عنوان یکی از نیروهای چهارگانه ارتش جمهوری اسالمی ایران فعالیت دارد و 
قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء )ص( نیز وجود داشــته و به کار خود ادامه می دهد.

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش در پاســخ به سوالی درباره تاثیر هوا و فضای امن در 
اقتصاد کشور بیان داشت: نباید فراموش کنیم که در هشت سال دفاع مقدس به ویژه در 
شهرهای مرز چه اتفاقاتی رخ می داد. آیا می شد در آن شهرها سرمایه گذاری کرد و رشد 
اقتصادی داشت؟ این اتفاق به سایر شهرها که از آن ها فاصله داشت نیز سرایت کرده بود. 

 ایکائو اعالم کرد آسمان ایران، امن ترین آسمان غرب آسیاست
وی ادامه داد: اکنون نیز طبق اعالم سازمان بین المللی هوانوردی)ایکائو( آسمان کشورمان 
اکنون امن ترین آسمان غرب آسیاست. البته این موضوع چندین سال است که اعالم شده 
و آن گونه که اعالم شده فضای آسمان ایران اسالمی در غرب آسیا، امن ترین آسمان این 
منطقه است.امیر سرتیپ صباحی فرد با بیان اینکه پس از اعالم امنیت باالی آسمان ایران 
در غرب آسیا، تعداد پروازهای عبوری به ۳ تا ۴ برابر افزایش یافته است، تاکید کرد: هر 
چند این کار نیازمند افزایش فعالیت های پدافند هوایی بود، اما این کار را انجام دادیم و 

این امنیت در موضوع اقتصاد موثر است.

 نوید فرمانده پدافند هوایی ارتش به سرمایه گذاران در ایران 
وی افــزود: ما بــه همه افرادی کــه می خواهند در کشــورمان کارهــای اقتصادی و 
ســرمایه گذاری کنند، اطمینان قلبی می دهم که تامین امنیت آسمان ایران اسالمی به 

خوبی انجام می شود و هر کاری اقتصادی که می خواهند انجام بدهند.

 تغییرات پدافند هوایی ارتش برای ایجاد چابکی صورت گرفت

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش در پاســخ به سوالی درباره تغییرات انجام شده 
در این نیرو گفت: تغییرات باعث ایجاد پویایی، تحرک و چابکی  در همه بخش ها 
می شود. در نیروی پدافند هوایی نیز این اتفاق رخ داد. وی ادامه داد: سابقه پدافند 
هوایی ارتش در کشورمان به یک قرن قبل باز می گردد. اما به مرور زمان دستخوش 
تغییرات بسیاری شده و ایجاد تغییرات رخ داده در پدافند هوایی ضرورت داشت تا 

به یک پدافند هوایی سریع و چابک برسیم. 

 نقش پدافند هوایی ارتش و پدافند هوافضای سپاه در ایجاد سد امن دفاع 
از کشور

امیر ســرتیپ صباحی فرد با اشــاره به جایگاه نیروی پدافند هوایی ارتش در میان 
نیروهای چهارگانه اظهارداشت: ما در میان نیروهای چهارگانه پس از نیروی زمینی 
ارتش، پدافند هوایی ارتش دومین نیرو از نظر سلســله مراتب اســت. البته اکنون 
شرایط فرقی نکرده و همه یگان های پدافندی در سراسر کشور تحت کنترل شبکه 
یکپارچه پدافند هوایی قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء)ص( هستند. وی با بیان 
اینکه مــا در حال حاضر دو پدافند محکم و مقتدر در کشــور داریم؛ یکی نیروی 
قدرتمند پدافند هوایی ارتش و دیگری پدافند مقتدر هوافضای ســپاه پاســداران، 
تاکید کرد: ما یک ماموریت واحد را با قدرت بیشتری انجام می دهیم. تعداد سامانه 
های پدافند هوایی ارتش و پدافند هوافضای ســپاه پاســداران باعث تبدیل پدافند 
هوایی کشور را به یک ســد محکم در مقابل تهاجم احتمالی دشمن تبدیل کرده 

است.

 آخرین اخبار از سامانه باور 373
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش درباره آخرین وضعیت ســامانه باور ۳۷۳ گفت: 

همه تجهیزاتی که در راســتای ماموریت خود در اختیار داریم، همگی بومی بوده 
و ســامانه باور ۳۷۳ نیز از این قاعده مستثنی نیســت. ما از طریق اجرای یک کار 
علمــی پیچیده با همکاری نیروی پدافند هوایی ارتش، دانشــگاه ها و وزارت دفاع 
به سامانه قدرتمند باور ۳۷۳ دست پیداکردیم. وی ادامه داد: دانشمندان ما به این 
رســیده اند که تجهیزات خودمان را براساس تهدیدات بروزرسانی کنیم، این اتفاق 
در باور ۳۷۳ نیز رخ داده اســت. هنگام رونمایی باور ۳۷۳ برد درگیری این سامانه 

به میزان کنونی نبود.

 تست نهایی سامانه باور 373 در روزهای آینده انجام می شود
امیر سرتیپ صباحی فرد با بیان اینکه دشمنان فرامنطقه ای ما هر از گاهی اظهاراتی 
را مطرح می کنند که با واقعیت فاصله بسیاری دارد، تصریح کرد: ما با توجه به این 
اظهارات، تهدیدات خودمان را جلوتر از این سخنان برده ایم. یکی از سخنان دشمنان 
فرامنطقه ای ما این است که دیگر نیاز نداریم تا به آسمان ایران نزدیک شویم بلکه 
از راه دور اقدامات خود را انجام می دهیم.وی افزود: اکنون قدرت موشکی باور ۳۷۳ 
به جایی رســیده که قادر است فراتر از مرزهای ما هواپیماهای آن ها را شکار کرده 
و به قلب های ســیاه آن ها شــلیک کند. فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش همه 
تست های اولیه ســامانه باور ۳۷۳ را با موفقیت پشت سر گذاشته ایم، بیان داشت: 
تست نهایی این سامانه در روزهای آینده انجام می شود و برد آن را به باالی ۳۰۰ 
کیلومتر می رسانیم.امیر سرتیپ صباحی فرد گفت: همه سامانه های پدافندی ما در 
لبه فناوری دنیا هســتند و باور ۳۷۳ گل سرسبد آن هاست که اکنون در مدار قرار 
دارد. پس از این تســت نیز مجدداً با تغییرات اساسی و پیشرفته تر از تهدیدات روز 

وارد شبکه پدافند هوایی می شود.

 رژیم منحوس صهیونیستی حرفی برای گفتن ندارد
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش در بخش دیگری از ســخنانش در پاسخ به اظهارات 
صهیونیست ها تصریح کرد: رژیم منحوس اشغالگر مجبور است این اظهارات را مطرح کند 
تــا اذهان عمومی خود را قانع کند. خودش هــم می داند که در دنیا حرفی برای گفتن 
ندارد و مانند یک طبل توخالی است.وی ادامه داد: جنگ های 22 و ۳۳ روزه را هیچ کس 
از یــاد نخواهد برد. آغازگر این جنگ ها این رژیم اشــغالگر بود که زورش فقط به مردم 
مظلوم و بی دفاع و زنان و بچه ها می رســد، اما خاتمه این جنگ با افتضاح و سرافکندگی 
بود. صهیونیست ها برای پایان دادن به این جنگ ها، دیگران را وارد میدان می کرد که دیگر 
بس است و بیایید آتش بس اعالم کنید.امیر سرتیپ صباحی فرد، اظهارات صهیونیست ها 

در تهدید ایران را فقط یک بلوف اعالم کرد.

 هشدار جدی فرمانده پدافند هوایی ارتش به صهیونیست ها
فرمانده نیروی پدافند هوایــی ارتش با بیان اینکه گنبد آهنین این رژیم هم مانع 
موشک هایی که به سمت آن پرتاب می شود، نیست، تاکید کرد: خود ملت آن ها و 
همه دنیا نیز از آن آگاه است.وی در پایان افزود: پدافند هوایی کشور قدرتمند ایران 
اسالمی، پدافندی است که با حرف های این رژیم منحوس قابل قیاس نیست. این 
رژیم چنین حماقتی نکرده و نخواهد کرد. اما، هشــدار جدی من این است که اگر 
می خواهــد چنین حماقتی انجام بدهد و عمر کوتاه منحوس خود را از این کوتاه تر 

بکند، این گوی و میدان.

نیویورک – ایرنا- نمایندگی ایران در ســازمان 
ملل بــا رد اتهامات آمریکا و انگلیس اعالم کرد 
چرا زمانی که ایران هدف حمالت سایبری قرار 
می گیرد، آمریکا و انگلیس ســاکت هستند و 
حتی از آن حمایت می کنند.نمایندگی ایران در 
سازمان ملل متحد روز پنجشنبه به وقت محلی با رد اتهام زنی آمریکا و انگلیس علیه 
تهران مبنی بر نقش داشتن در حمله سایبری به آلبانی، این دو کشور را فاقد صالحیت 
و مشروعیت برای طرح چنین اتهاماتی علیه جمهوری اسالمی ایران دانست.نمایندگی 
دائم ایران نزد ســازمان ملل متحد در نیویورک تاکید کرد، جمهوری اسالمی ایران به 
عنوان قربانی حمالت سایبری، هرگونه حمله سایبری به زیر ساختهای غیر نظامی را 
در همه اشکال محکوم می کند.نمایندگی جمهوری اسالمی ایران اضافه کرد: آمریکا و 
انگلیس که در حمالت ســایبری متعدد علیه زیر ساختها و حتی تاسیسات هسته ای 

جمهوری اسالمی ایران ساکت بوده اند و حتی بصورت مستقیم و غیر مستقیم از این 
اقدامات  حمایت می کنند، هیچگونه صالحیت و مشروعیتی برای طرح چنین اتهاماتی 
علیه جمهوری اســالمی ایران ندارند.نمایندگی ایران مستقر در نیویورک تصریح کرد: 
ایران به عنوان کشوری که بطور مستمر مورد حمالت سایبری قرار گرفته است، بخش 
مهمی از تالشــهای مسئوالنه بین المللی در مقابله با تهدید حمالت تروریستی است.

نمایندگی جمهوری اسالمی ایران همچنین با اشاره به اینکه جمهوری اسالمی ایران 
از قربانیان اصلی تروریسم است،تاکید کرد، ایران از دولتهای عضو سازمان ملل متحد 
می خواهد،که به تعهدات بین المللی خود برای مقابله با تروریسم پایبند بوده و از پناه 
دادن به گروههای تروریستی در خاک خود و یا حمایت از آنها خودداری کنند.آدرین 
واتســون سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا مدعی شده است که واشنگتن، ایران را 
مسئول حمله سایبری ۱۵ ژوئیه )2۴ تیر( و عملیات هکری متعاقب آن به آلبانی می 
داند.این مقام کاخ سفید افزود: طی هفته ها، دولت ایاالت متحده در کنار شرکای بخش 

خصوصی برای حمایت از تالش های آلبانی در جهت کاهش، بازیابی و بررســی حمله 
سایبری ۱۵ ژوئیه که داده های دولتی را از بین برد و خدمات دولت به مردم را مختل 
کرد، همکاری داشته است.وی  این اتهام را مطرح کرد: ما دریافته ایم که دولت ایران 
این حمله سایبری بی مالحظه و غیرمسئوالنه را انجام داده و مسئول عملیات هکری 
و افشاگری بعد از آن است.وی افزود: آمریکا قویا این حمله سایبری را محکوم می کند 
و همچون تیرانا خواســتار پاســخگویی ایران برای این اتفاق سایبری بی سابقه است.

نخست وزیر آلبانی نیز با مطرح کردن اتهام بی پایه و اساس علیه ایران، عنوان کرد که 
کشورش روابط خود را با ایران قطع کرده است. »ادی راما« تصریح کرد که این کشور 
در حال قطع روابط دیپلماتیک با ایران است و به دیپلمات های ایرانی و پرسنل سفارت 
ایران دســتور داده اســت ظرف 2۴ ســاعت خاک آلبانی را ترک کنند.  بعد از اخراج 
گروهک تروریستی منافقین از عراق، این گروهک به دستور آمریکا و با هماهنگی دیگر 
اعضای ناتو به آلبانی مهاجرت کرد تا بتواند از آنجا به جاسوســی و اقدامات خرابکارانه 

علیه مردم ایران ادامه دهد.منافقین هر ســاله اجالســی را با دعوت از چهره های ضد 
ایرانی به تیرانا برگزار می کرد تا اینکه اجالس امسال این سازمان بنا به دالیل امنیتی 
لغو شــد.به گزارش ایرنا، وزارت امور خارجه ایران با مردود شمردن ادعاهای بی اساس 
مطرح شده از ســوی دولت آلبانی علیه جمهوری اسالمی ایران، تصمیم این کشور به 
قطع روابط سیاسی با کشورمان را بر اساس چنین ادعاهای بی پایه، اقدامی نسنجیده 
و فاقد دوراندیشی در روابط بین المللی دانست.وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه 
در واکنش به اقدام ضدایرانی دولت آلبانی، با اشاره به مواضع اصولی جمهوری اسالمی 
ایران در زمینه فضای ســایبری در مجامع چندجانبه و بین المللی در راستای تدوین 
ضوابط و قاعده مند کردن این حوزه، تأکید شــده اســت، جمهوری اسالمی ایران به 
عنوان یکی از کشورهای هدف حمالت سایبری به زیرساخت های حیاتی خود، هرگونه 
اســتفاده از فضای سایبری به عنوان ابزاری برای حمله به زیرساخت های حیاتی سایر 

کشورها را مردود و محکوم می شمارد.

انتقاد نمایندگی ایران در سازمان ملل از سکوت آمریکا و انگلیس در برابر حمالت سایبری علیه تهران

فرمانده قــرارگاه مرکزی خاتم االنبیــاء )ص( گفت: 
پیشــرفت های نیــروی زمینی ارتش مایــه مباهات 
نیروهای مســلح اســت.به گزارش خبرگــزاری مهر، 
سرلشــکر غالمعلی رشــید فرمانده قــرارگاه مرکزی 
خاتم االنبیاء )ص( در حاشــیه بازدید از نمایشگاه که 
آوردگاه تجهیزات ابتــکاری در حوزه طراحی، تولید و 
بهینه سازی شده نزاجا به شمار می رود به فرماندهان، 
متخصصان و مبتکران نیــروی زمینی ارتش گفت: از 
همه عزیزان و متخصصانی که تالش کردند تا گوشه ای 
از توانمندی های نیروی زمینی را ارایه کنند تشــکر و 
قدردانی می کنم.سرلشکر رشــید افزود: همچنین به 
طور ویژه از زحمات برادر عزیزم امیر سرتیپ حیدری 
فرمانده میدانی، مقتدر و پای کار نیروهای مســلح به 
جهت تشکیل این آوردگاه تجهیزاتی تشکر و قدردانی 
می کنم.فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم االنبیاء 
)ص( ادامه داد: مشــاهده حجم عظیمی از دستاوردها 
و فناوری هــای دفاعی نیروی زمینی در کنار ســایر 
توانمندی هــا و آمادگی های رزمی ایــن نیرو حقیقتاً 
موجب افتخار و مباهات است.سرلشــکر رشید افزود: 
نکته قابل توجهی که بســیار ارزشــمند است فرآیند 
و بــازه زمانی محدودی اســت کــه از لحظه دریافت 
فرمان تا ســاخت این محصوالت طی شده؛ این مهم 
بیانگر شتاب، جهش و ســرعت نیروی زمینی ارتش 
در دســتیابی به فناوری های پیشرفته و ترکیب آن با 

تجهیزات مورد نیاز در مقابله با تهدیدات آینده است.
وی با بیان اینکه این دستاوردهای ارزنده و کارآمد در 
عرصه رزم زمینی در ســخت ترین شرایط تحریمی و 
اوج فشارهای دشــمن به ثمر نشسته است، گفت: به 
جــرأت می توان عنوان کرد که نیــروی زمینی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران نیرویی مقتدر، مجهز، منظم، 
منســجم ، آماده و قوی تر شده اســت و قادر است هر 
متجاوزی را ســرکوب نماید.فرمانــده قرارگاه مرکزی 
حضرت خاتم االنبیاء )ص( با بیان اینکه دشمن برای 
ارزیابی قدرت رزمی ما به قــد و قامت نیروی زمینی 
ارتش مان نگاه می کنــد، تصریح کرد: در حقیقت این 
نیروی زمینی اســت که با ارتقای توان آمادگی رزمی 
خــود قدرت بازدارندگی برای کشــور ایجاد می کند و 
اگــر ما از نیروی زمینی قدرتمندی برخوردار باشــیم 

هیچ متجاوزی جــرات تهاجم به تمامیت ارضی ایران 
عزیز را نخواهد داشت.سرلشــکر رشید در ادامه اظهار 
داشــت: همان طوری که رهبر معظم انقالب اسالمی 
همواره اشــاره فرمودنــد »در جنگ های اخیر، نیروی 
زمینی نقش مهم و محوری دارد و جز با رزم زمینی و 
حضور مقتدرانه یگان های رزم آور زمینی، مســاحت و 
عرصه جغرافیایی و زمین آزاد نمی شود.سرلشکر رشید 
افــزود: امروز نیروی زمینی بسترســاز امنیت پایدار و 
آزادســازی میادین نبرد و رسیدن به اهداف راهبردی 
است؛ از این رو به هر میزانی که قدرت واحدهای نیروی 
زمینی ارتقاء یابد به همان میزان نیز قدرت، اثربخشی 
و توان بازدارندگی مــان در مواجه با تهدیدات افزایش 
می یابد.سردار رشــید با اشاره به توان موشکی نیروی 
زمینی ارتش در ســال های اخیر، گفت: نیروی زمینی 
هم اکنون در حوزه موشــکی و توپخانه به توان نقطه 
زنی و دور زنی دســت یافته که این روند تکاملی باید 
با سرعت بیشــتری ادامه یابد.فرمانده قرارگاه مرکزی 
حضرت خاتم االنبیاء )ص( تغییرات ساختاری نیروی 
زمینی ارتش را متناســب با سطوح عملیاتی و مقابله 
با تغییر ماهیت تهدیدات و نوع تهدیدات، پیشــرو در 
جنگ آینده عنوان و خاطرنشان کرد: با پیشرفت های 
حوزه های پهپادی، زرهی، لجستیک، جنگ الکترونیک، 
هوانیروز، مهندسی، مخابرات و مکانیزه، نیروی زمینی 

یک نیروی بازدارنده است.

سرلشکر رشید:

پیشرفت های نیروی زمینی ارتش مایه مباهات نیروهای مسلح است
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گزیده خبر

قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی 
جدید ۱۳ هزار تومان تعیین شد

وزیر جهاد کشــاورزی گفت: قیمت گندم 
در ســال زراعی جدید ۱۴۰۱_۱۴۰۲، ۱۱ 
هزار و ۵۰۰ تومان بــا ۱۵۰۰ تومان یارانه 
کشت در نظر گرفته شده است.به گزارش 
خبرگزاری تســنیم سید جواد ساداتی نژاد 
وزیر جهاد کشــاورزی اظهــار کرد: قیمت 
گندم در سال زراعی جدید ۱۴۰۱_۱۴۰۲، 

۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعالم شده و ۱۵۰۰ تومان یارانه کشت در نظر گرفته ایم 
که بخشــی از آن را به یارانه کود و بذر اختصاص می دهیم.وی با بیان اینکه از 
ابتدای دولت نگاه ویژه رئیس جمهور به حوزه تولید بوده اســت، افزود: درسال 
گذشته کشت قراردادی را به صورت پایلوت در ۲۵۰ هزارهکتار از اراضی شروع 
کرده ایم.ســاداتی نژاد تصریح کرد: قیمت گنــدم را در ابتدای دولت و پیش از 
شروع فصل کشت به 7۵۰۰ تومان افزایش دادیم، سوم فروردین ۱۴۰۱ با بحران 
جهانی و افزایش قیمت ها، قیمت گندم را به ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان به عالوه یک 
هزار تومان یارانه کشت افزایش دادیم که ثمره آن تحویل ۱۱ میلیون تن گندم 
توسط کشاورزان بوده است، همچنین۲۰۵ درصد در برنج افزایش تولید داشته 
ایم.وی ادامه داد: افزایش ۱.۵ میلیون تنی کشــت دیم در ۲.6 میلیون هکتار از 
اراضی کشور را داشته ایم و در بیش از ۵ میلیون هکتار از اراضی در سال جاری 
کشت دیم انجام خواهد شد.وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تاکنون 8۲ هزار 
میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت شده است که در ۵ سال گذشته 
بی ســابقه بوده اســت، عنوان کرد: تا چند روز آینده تمام مطالبات گندمکاران 
پرداخت می شود.وی با اشاره به اینکه میزان نیاز کشور به گندم نان 9 میلیون 
تن است، ابراز امیدواری کرد: در سال زراعی جدید در تولید گندم نان به پایداری 
در خودکفایی برسیم.ســاداتی نژاد با تاکید بر اینکه سیاست ما یارانه کشت بر 
روی محصوالت و یارانه حمایتی برای تواید اســت، خاطرنشان کرد: برای کشت 
سویا یارانه 6 میلیون تومان در هر هکتار را در نظر گرفته ایم و برای کشت گندم 
۱۵۰۰ تومان یارانه کشــت در نظر گرفته شده است.وی ادامه داد: امسال پیش 
از هدفمندی یارانه ها خرید تضمینی کلزا با قیمت ۱۵ هزار تومان انجام می شد 
که پس از هدفمندی یارانه ها با ورود بخش خصوصی به ۲3 هزار تومان افزایش 
یافت و مابه تفاوت این مبلغ به حســاب کلزاکاران واریز شد.مقام عالی وزارت با 
بیان اینکه اهمیت امنیت غذایی با جنگ اوکراین به خوبی در جهان احســاس 
شــد، گفت: با برنامه ریزی های دولت سیردهم کشور در بحران جنگ اوکراین 
و اصالح اقتصادی دچار صف، کمبود و ســهمیه بندی نشد، تولیدکنندگان در 
بخش کشــاورزی با غیرت پای تامین سفره مردم ایستادند که از فعاالن بخش 
کشــاورزی، دام و طیور بسیار تشــکر می کنم.وی تصریح کرد: در فصل زراعی 
جدید کشــت قراردادی را به خصوص در اراضی خــرده مالکی اعمال خواهیم 
کرد تا به کشاورزان کمک کنیم، همچنین از کشت کلزا با یارانه کشت حمایت 
خواهیم کرد.ساداتی نژاد با بیان اینکه رئیس جمهور در نظارت ستادی از وزارت 
جهاد کشاورزی بر اجرای الگوی کشت تاکید کرد، ادامه داد: دستورالعمل آن تا 
هفته آینده به استان ها ابالغ خواهد شد.وی افزود: برای اجرای الگوی کشت به 
ابزارهایی نیاز داریم که یکی از این ابزارها قیمت گذاری است، از ابزار قیمت در 
کشت گندم اســتفاده کردیم و کشاورزان به کشت این محصول ترغیب شدند.

وزیر جهاد کشــاورزی با اشاره به بخشودگی پلکانی آب بها که از دیگر تاکیدات 
ریاست جمهوری است، بیان داشــت: با جلساتی که با وزارت نیرو داشتیم این 
موضوع را بررســی کرده ایم، کشــاورزانی که الگوی کشت را رعایت کنند ۵۰ 
درصد بخشودگی آب بها خواهند داشت و با افزایش بهره وری میزان بخشودگی 
افزایش می یابد.وی در رابطه با عوارض صادرات محصوالت آب بر گفت: صادرات 
این محصوالت عوارض خواهد داشت تا از خروج آب مجازی از کشور جلوگیری 
شود.ســاداتی نژاد با بیان اینکه الیحه آبخیزداری یک ضرورت برای کشور است 
و مراحل پایانی تدوین را طی می کند، اذعان داشــت: در این الیحه از مشاوره 
نخبگان، پژوهشــکده آبخیزداری و دانشگاهیان استفاده شده و یک اقدام علمی 
اســت.وی افزود: الیحه آبخیزداری یک اقدام بزرگ در حفاظت از خاک خواهد 
بود.مقام عالی وزارت در رابطه با مردمی ســازی آبخیزداری عنوان کرد: در سال 
های گذشته با ساالنه ۱.۵ میلیون هکتار آبخیزداری، 3۵ میلیون هکتار از اراضی 
آبخیزداری شده است و 9۰ میلیون هکتار از اراضی نیازمند عملیات آبخیزداری 
است لذا برای اتمام عملیات آبخیزداری در ۱۰ سال باید ساالنه 8 تا ۱۰ میلیون 
هکتار آبخیزداری انجام شــود که هزینه آن توســط دولت قابل تامین نیست و 
باید به ســمت مردمی ســازی آبخیزداری برویم تا به کار سرعت ببخشیم.وی 
تاکید کرد: تا پایان شــهریور وزارت جهادکشــاورزی خدمات خود را به پنجره 
واحد دولت هوشمند متصل خواهد کرد، خدمات وزارت جهاد کشاورزی شامل 
کشاورزی، دامپزشکی، قرنطینه و صادرات است.وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به 
اینکه عوارض صادرات باید بر روی محصوالت پر آب بر باشد تا به اجرای الگوی 
کشت کمک کند، خاطرنشان کرد: بسیاری از کشورها صادرات خود را برای آب 
مجازی کنترل می کند و اعتقاد ما این است که این عوارض باید لحاظ شود لذا 
برای کاهش جاذبه کشــت محصوالت پر آب بر مانند هندوانه عوارض صادراتی 
را لحاظ کرده ایم.وی ادامه داد: برای کشــت محصوالت آب بر از ظرفیت کشت 
فراسرزمینی اســتفاده خواهیم کرد، امسال شیوه نامه کشت فراسرزمینی ابالغ 
شــده و چند داوطلب برای این نوع کشــت اهلیت سنجی شده اند.ساداتی نژاد 
افزود: اوکراین، قزاقستان، برزیل و ونزوئال کشورهایی هستند که توافق اولیه برای 
کشت فراسرزمینی با آنها انجام شده است، همچنین در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ 
لزوم اجرای کشت فراسرزمینی و کنترل آب مجازی لحاظ شده است.مقام عالی 
وزارت تصریح کرد: در تولید محصوالت کشاورزی ۲۵ تا 3۰ درصد ضایعات داریم 
که ۱۴۰ میلیارد متر مکعب برای آن آب مصرف می شود و 7 برابر سد دز است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر آمار و اطالعات ما در بخش کشــاورزی در حد 
برآورد و تخمین است، خاطرنشان کرد: در دولت سیزدهم رصدخانه کشاورزی 
ایران را راه اندازی خواهیم کرد و فاز اول آن تا پایان سال ۱۴۰۱ انجام می شود.

وزیر جهادکشاورزی افزود: تا پایان دولت رصد کامل سطح زیر کشت، تولیدات 
باغی و دامپروری را به صورت کامل و شــفاف خواهیم داشت.وی با بیان اینکه 
خودکفایی در تولید محصوالت اساســی در اولویت دولت سیزدهم است، گفت: 
تالش ما این اســت که محصوالت آب بر و ســبزی و صیفــی را به گلخانه ها 
انتقال دهیم و تولید محصوالت اساسی به فضای باز منتقل شود، به این منظور 
۱۰۰ هزار هکتار گلخانه باید در کشــور ایجاد شــود اما در حال حاضر ۲3 هزار 
هکتار گلخانه داریم و به 8۰ هزار هکتار گلخانه نیاز داریم، همچنین با توجه به 
تحقیقات انجام شده کشت علوفه مرتعی را در مراتع انجام خواهیم داد.ساداتی 
نژاد در رابطه با تولید گندم در کشور گفت: ۵ استان ۵۲ درصد از گندم کشور را 
تولید می کنند که خوزســتان با ۱9 درصد بیشترین میزان تولید را دارد و پس 
از آن کردستان و کرمانشاه هستند، امسال ۵۰8 هزار نفر کشاورز ایرانی به دولت 

گندم فروخته است و بیش از ۲.۵ میلیون نفر در این امر مشارکت داشته اند.
مقام عالی وزارت خاطرنشــان کرد: با حمایت بانک مرکزی در کشت قراردادی، 
قرارداد تولید به عناون وثیقه در بانک ها مورد قبول است و کشاورزان می توانند 

از این طریق تسهیالت دریافت کنند.

جهش تورم تولیدکننده در بهار 
  افزایش ۴۹ درصدی هزینه تولید 

در یک سال
در فصــل بهــار امســال، شــاخص قیمت کل 
تولیدکننده 6۲6.۴ گزارش شده است که نسبت 
به فصل قبل )تورم فصلی( ۱۵.8 درصد، نســبت 
به فصل مشابه ســال قبل )تورم نقطه به نقطه( 
۴9.3 درصــد افزایــش داشــته و در چهارفصل 
منتهی به فصل بهار نســبت به دوره مشابه سال 
قبل )تورم ســاالنه( ۴9.7 درصد افزایش داشته 

است.به گزارش اقتصادآنالین؛ تورم فصلی تولیدکننده در بهار امسال برابر با ۱۵.8 
درصد بوده که نسبت به زمستان سال گذشته افزایش ۱۰.9 واحد درصدی را نشان 
می دهد؛ به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توســط تولیدکنندگان به ازای تولید 
محصوالتشــان در داخل کشور، در بهار امســال نسبت به فصل قبل، ۱۵.8 درصد 
افزایش یافته اســت.در این فصل بیش ترین تــورم فصلی با 38.۵ درصد مربوط به 
گروه »کشــاورزی« و کم ترین تــورم فصلی با 7.۴ درصد مربــوط به گروه معدن 
بوده اســت. در این فصل گروه »تولید، انتقال و توزیع برق« تورم ۰.8- درصدی را 
تجربه کرده است.در فصل بهار ۱۴۰۱،  تورم نقطه به نقطه تولیدکننده برابر ۴9.3  
درصد بوده که در مقایسه با زمستان سال گذشته 7.3 واحد درصد افزایش داشته 
اســت. در این فصل بیش ترین تورم نقطه بــه نقطه با 66.۲ درصد مربوط به گروه 
»کشــاورزی« و کم ترین تورم نقطه به نقطه با 8.۴ درصد مربوط به گروه »تولید، 
انتقال و توزیع برق« بوده اســت.در فصل بهار امسال، تورم ساالنه تولیدکننده برابر 
۴9.7 درصد گزارش شــده است که در مقایسه با زمستان ۱۴۰۰، ۴.6 واحد درصد 
کاهش داشــته است. در این فصل بیش ترین تورم ساالنه با 63.6 درصد مربوط به 
گروه »کشاورزی« و کم ترین تورم ســاالنه با ۱3.8 درصد مربوط به گروه »تولید، 

انتقال و توزیع برق« بوده است.

ایران چه کاالهایی به روسیه صادر کرد؟
از خیار و کیوی تا گل و غنچه

در راســتای اجرای طرح آزمایشی پروژه کریدور 
ســاده سازی شــده گمرکی بین ایران و روسیه، 
بیش از ۱8 هزار تن کاال از ایران به روسیه صادر 
شده است که شامل مواردی چون میوه، خشکبار 
و... می شــود.به گزارش ایســنا، در بازه زمانی 9 
تیرماه تا 3۱ مردادماه ســال جــاری، ۱8 هزار و 
۴6۲ تــن کاال به ارزش 9 میلیــون و 6۰۰ هزار 

دالر طی یک هزار  و ۱99 فقره اظهارنامه با ســاده سازی و تسهیالت ارائه شده از 
طریق گمرکات فدراسیون روسیه ترخیص و از سوی جمهوری اسالمی ایران وارد 
این کشــور شــده اســت. در  دوره زمانی مذکور حدود ۴6 درصد از  وزن و ۱8.۱ 
درصد از ارزش کل میوه و تره بار صادراتی ایران در این چارچوب به مقصد روسیه 
حمل و ترخیص شده اســت.طبق اطالعاتی که گمرک ایران در اختیار ایسنا قرار 
داده است سبزیجات و صیفی جات، شامل انواع  سبزی، خیار، پیاز  و کاهو از جمله 
این کاالها هستند. رتبه دوم صادرات متعلق به مرکبات شامل انواع میوه ها از جمله 
کیوی، پرتقال، انگور، خربزه، لیمو، گردو و زردالو است. خشکبار شامل پسته، بادام 
و بادام زمینی، فراورده های به دســت آمده از سبزی و میوه شامل رب و آبمیوه و 
گل و غنچه نیز از جمله این کاالها هســتند.بر این اساس درحال حاضر حدود ۱۰ 
شرکت تحت کریدور مشترک تعریف شده ساده سازی گمرکی بین ایران و روسیه 
فعال هستند که قرار است تعداد آنها افزایش یابد. همچنین تنوع کاالها نیز افزایش 

خواهد یافت و شامل آبزیان، لبنیات و چند کاالی دیگر هم خواهد شد.

بانک جهانی: 

فقر مطلق در ایران ۳ برابر شد
تهران- ایرنا- آمارهای بانک جهانی نشان می دهد فقر مطلق در 
ایران در دوره فعالیت دولت قبل ســه برابر شــده است.این نهاد 
بین المللی فقر مطلق را بر پایه درآمــد روزانه ۱.9 دالر برای هر 
نفر )بر اساس شــاخص برابری قدرت خرید به قیمت ثابت سال 
۲۰۱۱( تعریف کرده است و این رقم حداقل مبلغی است که یک 
نفــر برای تأمین نیازهای ضروری زندگی خــود به آن نیاز دارد.

بر این اســاس در ســال ۲۰۱3 )۱39۲( و در آغاز فعالیت دولت 
یازدهم نســبت جمعیت دارای فقر مطلق بــه کل جمعیت در 
ایران ۰.۲ درصد بوده اســت اما این رقم در سال ۲۰۱9 )۱398( 
که آخرین آمار منتشرشــده از ســوی بانک جهانی است به ۰.6 
درصد افزایش می یابد. یعنی در این سال که دومین سال فعالیت 
دولت دوازدهم بوده اســت فقر مطلق در ایران نسبت به ابتدای 
فعالیت دولت یازدهم ســه برابر شــده است.در سال اول فعالیت 
دولت یازدهم فقر مطلق در ایران دو برابر شد. نسبت افراد دارای 
فقر مطلق به کل جمعیت ایران در ســال ۲۰۱۴ )۱393( به ۰.۴ 
درصد رسید. این رقم در سال ۲۰۱3 )۱39۲( بالغ بر ۰.۲ درصد 
محاسبه شده بود. در سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱7 میزان فقر مطلق 
در ایران بدون تغییر و در ســطح ۰.۴ درصد باقی می ماند. اما در 

سال ۲۰۱8 نسبت افراد دارای فقر مطلق به کل جمعیت ایران به 
۰.۵ درصد افزایش می یابد و این رقم در ســال ۲۰۱9 بالغ بر ۰.6 
درصد می شود.رشد سه برابری فقر مطلق در ایران در حالی است 
که شاهد کاهش شدید فقر مطلق در ایران طی سال های ۱99۰ 
تا ۲۰۱3 بوده ایم. در ســال ۱99۰ )۱369( حــدود 6.۲ درصد 
جمعیت ایران با فقر مطلق مواجه بوده اند. این رقم در سال ۱998 
)۱377( تقریباً نصف می شود و به ۲.9 درصد کاهش می یابد. در 
سال ۲۰۰۵ )۱38۵( نیز با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها نسبت 
افــراد دارای فقر مطلق به کل جمعیت ایــران تقریباً یک پنجم 
می شود و به ۰.6 درصد می رسد. این رقم در سال ۲۰۱3 به ۰.۲ 
درصد کاهش می یابد که کمترین رقم ثبت شده برای فقر مطلق 
در ایران در آمار بانک جهانی است.با وجود افزایش سه برابری فقر 
مطلق در ایران، همچنان ایران در سطح جهانی وضعیت بهتری از 
این نظر دارد. میزان فقر مطلق در جهان در سال ۲۰۱8 میالدی 
۱7 برابر میزان فقر مطلق در ایران طی این سال بوده است. بالغ 
بر 8.7 درصد جمعیت جهان در سال ۲۰۱8 با فقر مطلق مواجه 

بوده اند اما این رقم برای ایران ۰.۵ درصد برآورد شده است.

مطابق آمار ســامانه ملی رصد اشــتغال کشور، در پنج ماه نخست امسال 3۴۱ 
هزار و 633 شغل در کشور ایجاد شده است.به گزارش ایسنا،  سامانه ملی رصد 
اشتغال کشور با هدف کسب اطالعات دقیق از ورودی و خروجی های بازار کار 
و میزان اشــتغال ایجادی، راه اندازی شده است.این سامانه هم اکنون بر سایت 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد و بر اســاس آن، کلیه دستگاههای 
اجرایی باید آمار و اطالعات مربوط به اشتغال حوزه خود و شاغالن را در سطح 

استانی و شهرستانی در سامانه وارد کنند تا ضمن در دسترس بودن اطالعات، 
اعتبارســنجی به روز و بهره بــرداری از نتایج آمارگیــری در برنامه ریزی ها و 
سیاستگذاری ها صورت گیرد.محمود کریمی بیرانوندـ  معاون توسعه کارآفرینی 
و اشتغال وزارت کار ـ با اشاره به گزارش سامانه ملی رصد اشتغال، می گوید: از 
شهریورماه سال گذشته تا پایان مرداد ماه امسال،جمعا 97۵ هزار و 633 شغل 
در کشور ایجاد شده است.بر اساس گزارش معاونت اشتغال وزارت کار از ابتدای 
فروردین تا پایان مرداد ماه امسال، 3۴۱ هزار و 633 شغل در کشور ایجاد شده 
اســت.وی با استناد به آمارگیری دقیق ســامانه ملی رصد اشتغال می افزاید: با 
آمار قابل اتکای همه دســتگاهها از ابتدای شهریور تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰، 
یعنی هفت ماه آغاز به کار دولت ســیزدهم 63۴ هزار شغل در کشور به وجود 
آمده است.آنطور که معاون اشتغال وزیر کار گفته، بر اساس عملکرد پنج ماهه 
از ابتدای فروردین تا پایان مردادماه امســال 3۴۱ هزار و 633 شغل در کشور 
ایجاد شده که بررسی جنسیت اشتغال ثبت شده در پنج ماه امسال گویای آن 
است که حدود 7۰ درصد اشتغال ثبتی مربوط به مردان و 3۰ درصد مربوط به 

زنان بوده است و بیش از 6۰ درصد افراد دارای مدرک دیپلم و باالتر هستند.در 
حال حاضر الگوی زیســت بوم ملی اشتغال به عنوان چشم انداز اشتغال وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دست اجرا است و هدف گذاری ایجاد یک میلیون 
و 8۵۰ هزار فرصت شــغلی تا پایان سال ۱۴۰۱ را با همکاری بخش خصوصی 
دنبال می کند.زیست بوم ملی اشتغال در نخستین نشست شورای عالی اشتغال 
دولت ســیزدهم و در راستای تحقق برنامه اشــتغال دولت رونمایی شد که بر 
اســاس گزارشها، بیش از 7۰ دســتگاه دولتی و مردمی در این طرح جانمایی 
شده اند.به گزارش ایسنا، سامانه ملی رصد اشتغال با هدف تعیین سهم هر یک 
از دســتگاهها برای ایجاد اشتغال راه اندازی شده و تمام اقدامات انجام شده در 
حوزه اشــتغال را ثبت می کند. این سامانه مشــخصات کامل اشتغال یافتگان 
جدید در کشــور را به همراه محل کار آنها به صورت روزانه و همچنین میزان 
اشــتغال  ایجاد شده در سطوح ملی، استانی، شهرســتانی را همراه با عملکرد 
دستگاههای اجرایی کشور در ایجاد فرصتهای شغلی جدید به تفکیک دستگاه 

مسئول نشان می دهد.

در ۵ ماهه امسال چقدر شغل در ایران ایجاد شد؟
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گزیده خبر

اصالح روشنایی معابر شهری کلید خورد
معاون وزیر نیرو از انعقاد و اجرای اولین قرارداد بهینه سازی انرژی با موضوع 
اصالح سیستم روشنایی معابر با جایگزینی چراغ های فوق کم مصرف ال ای 
دی خبر داد.به گزارش ایســنا، محمود کمانی - رئیس سازمان انرژی های 
تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق - امروز در مراسم افتتاح عملیات اجرایی 
اولین پروژه از طرح ملی اصالح روشــنایی معابر کشــور ضمن تبریک آغاز 
این پروژه، تاکید کرد: با اصالح روشنایی های تمام معابر کشور، حدود ۸۰۰ 
مگاوات صرفه جویی در مصرف برق خواهیم داشت.به گفته وی با اجرای این 
قرارداد، حدود ۲۰۰ هزار چراغ پربازده و فوق کم مصرف ال ای دی جایگزین 
چراغ های معابر شــهری استان یزد خواهد شــد که در نتیجه باعث صرفه 
جویی ۱۱۷ میلیون کیلووات ســاعت انــرژی الکتریکی و ۳۰ مگاوات توان 
می شود.معاون وزیر نیرو اظهار کرد: اجرای طرح اصالح روشنایی معابر استان 

یزد یک ساله بوده و میزان سرمایه گذاری آن ۳۴۸ میلیارد تومان است.

توسعه رقابت در بورس برق با مشارکت 
مشترکان بیش از یک مگاوات

سخنگوی صنعت برق رفع انحصار در صنعت برق و افزایش رقابت و شفاف 
ســازی در تجارت برق را گام مثبت دیگری خواند که وزارت نیرو به دنبال 
توسعه آن است.به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مصطفی رجبی 
مشهدی، سخنگوی صنعت برق در خصوص اقدام های انجام شده برای رفع 
انحصــار در صنعت برق و ایجاد رقابت در خرید و فروش برق گفت: رویکرد 
وزارت نیــرو از تصدی گری در بخش برق به ســمت تنظیم گری در حال 
حرکت اســت. از اوایل دهه هشتاد شمســی و با ورود بخش خصوصی به 
ســرمایه گذاری در احداث نیروگاه و واگذاری نیروگاه های دولتی به بخش 
خصوصــی، به مرور بخــش عمده ای از تولید برق کشــور در اختیار بخش 
خصوصی یا غیر دولتی قرار گرفته است به گونه ای که در حال حاضر بیش 
از 6۰ درصد از تولید برق کشــور توسط بخش غیر دولتی و بقیه آن توسط 
بخش دولتی تامین می شــود.وی ادامه داد: بــا ورود بخش خصوصی و به 
منظور ایجاد فضای شفاف و رقابتی برای خرید و فروش برق در کشور از سال 
۸۳ بازار برق ایران راه اندازی و به تدریج گســترش یافت. در این بازار تولید 
کنندگان برق، قیمت های پیشــنهادی خود برای تولید برق در روز آینده را 
در ۱۰ گام یا پله و به صورت ســاعتی اعالم می کنند و سپس تامین کننده 
از طریق مناقصه، برق عرضه شــده را خریــداری به مصرف کندگان عرضه 
می کند.مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران در خصوص بورس برق 
گفت: بورس برق نیز بخشــی از بورس انرژی است که در آن تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان برق بر اســاس قوانین و مقررات بازار سرمایه و زیر نظر 
سازمان بورس و اوراق بهادار کشور، جهت خرید برق در زمان های مختلف، 
قیمت های خود را پیشنهاد داده و بر اساس قیمت های توافقی اقدام به خرید 
و فروش می کنند.رجبی مشهدی خاطرنشان کرد: دولت و وزارت نیرو هیچ 
دخالتی در قیمت گذاری برق در بورس انرژی ندارند و توانیر و شــبکه برق 
کشور متعهد به جابجایی برق معامله شده از نقطه تولید به نقطه مصرف بر 
اساس نرخ های مشخص و ثابت هستند.وی گفت: حتی در صورت عدم تولید 
برق توســط نیروگاه، وزارت نیرو تامین برق مصرف کننده را تضمین کرده 
است. در واقع مصرف کننده با خیال راحت از تامین برق پایدار می تواند وارد 
معامالت بورس شود و تولید کننده نیز این اطمینان و آسودگی خاطر را دارد 
که پول برق تولیدی خود را در زمان مقرر )حتی پیش از تولید در معامالت 
سلف( دریافت کند.رجبی مشــهدی در خصوص بازیگران حاضر در بورس 
انرژی گفت: در حال حاضر فقط مشترکان صنعتی باالی 5 مگاوات در بورس 
انرژی فعالیت دارند، اما وزارت نیرو در تالش اســت که مشترکان باالی یک 
مگاوات را نیز به زودی و از مهر ماه سال جاری وارد بورس انرژی کند تا عمال 
یک سوم از برق مصرفی کشور از طریق بورس معامله شود.وی تصریح کرد: 
بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته غیر از مصرف کننده های خانگی و رعایت 
کنندگان الگوی مصرف که تعرفه قبلی را خواهند داشت و هیچ تغییری در 
نحوه خرید برق آنها صورت نمی گیرد، انرژی مصرفی سایر مصرف کنندگان 
کشور باید از طریق شــرکت های خرده فروش برق )یا شرکت های توزیع( 
از بورس انرژی تامین شــود تا خریدار و فروشنده بتوانند به طور مستقیم و 
بدون دخالت یا واســطه گری دولت، با یکدیگر در فضایی شفاف و کارآمد 
معامله کنند.رجبی مشهدی در خصوص تمهیدات در نظر گرفته شده برای 
ورود بیشتر بخش خصوصی در معامالت گفت: تمامی نیروگاه های خصوصی 
در حال حاضــر در بورس انرژی حضور دارند و برای ورود بیشــتر مصرف 
کنندگان به این حوزه به تدریج با اصالح قیمت ها در بخش های مختلف به 
خصوص در بخش صنایع انرژی بر در حال اجرا است تا عرضه و تقاضای برق 
در بورس انرژی بدون در نظر گرفتن قیمت های تکلیفی و صرفا بر اســاس 
قیمت های واقعی صورت گیرد.سخنگوی صنعت برق ابراز امیدواری کرد با 
تصویب و ابالغ قانون توســعه و مانع زدایی از صنعت برق در مجلس شورای 
اســالمی و شورای نگهبان، خرید و فروش برق بر مبنای قیمت های واقعی 
گسترش بیشتری داشته باشد.رجبی مشهدی در پایان یادآور شد: در نهایت 
اگر به سمت توسعه بورس انرژی و واقعی کردن قیمت ها حرکت نکنیم، این 
احتمال وجود دارد که بخش صنعت کشــور برق پایدار نداشته و با مشکل 
مواجه شود.به گفته وی، اگر چرخه اقتصاد برق اصالح شود تولیدکنندگان 
برق می توانند عالوه بر تأمین منابع مالی و اطمینان از دریافت بهای کاالی 
تولیدی خود نســبت به بهره برداری ایمن و مناسب از نیروگاه ها اقدام کنند 
و مصرف کنندگان کوچک یا بزرگ نیز می تواند با خاطری آسوده برق مورد 
نیاز خــود را به صورت مطمئن دریافت و بدون قطعی برق به کســب وکار 

خود بپردازند.

ریزش قیمت نفت متوقف شد
قیمت نفت روز جمعه تحت تاثیر تهدید روسیه مبنی بر توقف صادرات نفت و گاز به بعضی 
خریداران، افزایش یافت اما تحت تاثیر چشم انداز تیره تقاضا، در مسیر ثبت دومین کاهش 
هفتگی متوالی قرار گرفت.به گزارش ایســنا، بهای معامالت نفت برنت با ۲۷ سنت معادل 
۰.۳ درصد افزایش، به ۸۹ دالر و ۴۲ سنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت وست تگزاس 
اینترمدیت آمریکا با ۱5 ســنت معادل ۰.۲ درصد افزایش، به ۸۳ دالر و 6۹ سنت در هر 
بشکه رسید.معامالت نفت برنت شب گذشته با ۱.۳ درصد افزایش و شاخص نفت آمریکا 
با دو درصد افزایش، بســته شد. هر دو شاخص روز چهارشنبه بیش از پنج درصد سقوط 
کرده بودند و وست تگزاس اینترمدیت برای نخستین بار در یک ماه گذشته، از نظر فنی در 
وضعیت بیش فروش قرار گرفته بود.تیا تِنگ، تحلیلگر شرکت »سی ام سی مارکتس« در 
این باره گفت: تصور می کنم ریزش قیمت نفت به دلیل بهبود فضای ریسک، فعال متوقف 
شــده اســت. دالر ضعیف تر و کاهش بازده اوراق قرضه هم از بهبود دارایی های پرریسک 
پشتیبانی کرده است. از نظر بنیادین، کاهش چشمگیر در ذخایر نفت استراتژیک آمریکا 
نشــان می دهد کمبود عرضه همچنان مسئله برجسته ای در بازارهای نفت فیزیکی مانده 
است اما نگرانیها نسبت به رکود اقتصادی، همچنان سنگینی می کند.جنیفر گرانهولم، وزیر 
انرژی آمریکا به رویترز گفت: دولت بایدن ســرگرم بررسی نیاز برای برداشت بیشتر نفت 
از ذخایر اضطراری این کشــور پس از پایان برنامه فعلی برداشت در اکتبر، است.یک مقام 
وزارت انرژی بعدا اعالم کرد کاخ سفید پس از آزادسازی ۱۸۰ میلیون بشکه نفت که چند 
ماه پیش اعالم کرد، قصد ندارد در مقطع فعلی، برداشت جدیدی از ذخایر نفت استراتژیک 
آمریکا را اعالم کند.دولت بایدن امســال برای کمک به کاهش قیمت ســوخت و مقابله با 
تورم انرژی، روزانه یک میلیون بشــکه نفت از ذخایر نفت اســتراتژیک فروخته است. این 
اقدام کمک کرد قیمت بنزین در آمریکا هفته جاری به سه دالر و ۷5 سنت در هر گالن در 
مقایسه با پنج دالر در ژوئن، کاهش پیدا کند اما همچنین باعث شد ذخایر نفت اضطراری 
آمریکا به پایین ۴5۰ میلیون بشکه سقوط کند که پایین ترین میزان از سال ۱۹۸۴ است.

هر دو شاخص در مســیر ثبت حدود چهار درصد کاهش هفتگی هستند. قیمت ها هفته 
جاری در مقطعی، به پایین ترین رکورد از ژانویه سقوط کردند..

 2۵ درصد نازل ها غیرفعالند

سقف سوخت گیری در برخی استان ها به ۳۰ لیتر رسید
رئیــس کانون انجمن های صنفی جایــگاه داران گفت: در برخی 
استان ها امکان سوخت گیری چه سهمیه نرخ اول و چه نرخ دوم 
به سقف ۳۰ لیتر کاهش یافته که گاها در برخی جایگاه ها تراکم 
ایجــاد می کند.همایون صالحی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنا، درباره تغییرات ســوخت گیری بعد از کاهش سهمیه بنزین 
با نرخ دوم اظهار داشــت: تاکنون مردم بیــش از اینکه از کارت 
شخصی برای دریافت سهمیه آزاد سوخت استفاده کنند از کارت 
جایــگاه دار اســتفاده کرده اند، بنابراین کاهش ســهمیه از ۲5۰ 
لیتر به ۱5۰ لیتر تغییــری در افزایش و یا کاهش مراجعه برای 

سوختگیری ایجاد نکرده است.

کاهش سهمیه نرخ آزاد قاچاق را کم می کند؟
وی با بیان اینکه طبق برآورد میدانی کاهش ســهمیه با نرخ آزاد 
تاثیری در عرضه، فروش و قاچاق سوخت نداشته، افزود: دلیل آن 
این است که مردم غالبا از کارت آزاد جایگاه ها استفاده می کردند 
و از کارت مالک خودرو برای سوخت گیری نرخ آزاد کمتر استفاده 

شده است. 

تعداد کارت جایگاه های مرزی کاهش یافته است
رئیس کانون انجمن های صنفی جایگاه داران تصریح کرد: نکته ای 
که وجود دارد اینکه در حال حاضر در تهران و دیگر شهرها برای 
هر نازل یک کارت وجود دارد، اما در جایگاه های استان های مرزی 
به یک تا دو کارت محدود شده، البته فعال در مسیر اربعین به دو 

تا سه کارت افزایش پیدا کرده است. 

سقف سوخت گیری در برخی استان ها به 30 لیتر رسید
وی گفت: مســئله دیگر این اســت که در برخی استان ها امکان 
سوخت گیری چه ســهمیه نرخ اول و چه نرخ دوم به سقف ۳۰ 
لیتر کاهش یافته که گاها در برخی جایگاه ها تراکم ایجاد می کند. 

2۵ درصد نازل ها غیرفعالند

صالحی همچنین خاطرنشان کرد: اکنون قطعات سامانه ها وضع 
اسفناکی به لحاظ استهالک دارند، یعنی بیش از ۲5 درصد نازل ها 
به علت اینکه قطعات سامانه هوشمند کهنه و مستعمل هستند و 
باید تعمیر شوند، غیرفعالند. بنابراین این دو عامل کاهش سقف 
سوخت گیری به ۳۰ لیتر و نازل های غیر فعال منجر به تراکم در 

برخی جایگاه ها می شود.

برای جلوگیری از قاچاق سراغ خط لوله و لنج برویم

وی تاکیــد کرد: در هر حال با قاطعیــت نمی توان گفت که 
کاهش ســهمیه منجر به جلوگیری از قاچاق می شــود، اگر 
هم قاچاقی در اســتان های مرزی صورت گیرد محدود است. 
قاچاق سوخت بنا به گفته مسئولین از جمله فرمانده مرزبانی، 
ریاســت مبارزه با قاچــاق کاال و ارز و مســئولین نظارتی و 
امنیتی از مبــادی دیگری مثل خط لولــه و لنج و به مقدار 
زیاد انجام می شــود، هرچند ما بشدت مخالف قاچاق سوخت 
حتی یک سی ســی و به هر طریق هستیم اما برای جلوگیری 
از قاچاق از مســیر دیگری باید ورورد کنیم با محدود کردن 
مردم و جایگاه داران این مسئله حل نخواهد شد.رئیس کانون 
انجمن های صنفــی جایگاه داران یادآور شــد: متولیان امر با 
کاهش سهمیه بدنبال بهینه سازی مصرف سوخت و جلوگیری 
از قاچاق هستند، چون مصرف از تولید پیشی گرفته بنابراین 
به دنبال راه حلی هستند که به واردات منجر نشود، بنابراین 
ایــن محدودیت را ایجاد کردند، امــا واقعیت اینکه قاچاق از 

مسیر دیگری انجام می شود.

مصرف بنزین به 110 میلیون لیتر در روز رسید
وی میزان مصرف بنزین را طی 5 ماهه ابتدایی ســال جاری 
روزانه ۱۰5 میلیون لیتر عنوان کرد و گفت: این روزها به خاطر 
نزدیک شــدن به اربعین و تعطیالت شهریور ماه که همیشه 
مردم بیشــتر به مســافرت می روند،  مصرف به باالتر از ۱۱۰ 

میلیون لیتر رسیده اما قطعا از مهر ماه کاهش پیدا می کند.

اتحادیــه اروپا پــس از این که والدیمیر پوتین تهدید کرد اگر ســقف 
قیمتی برای نفت و گاز روســیه تعیین شود، کل عرضه انرژی را قطع 
خواهد کرد، ســقف قیمت برای گاز روسیه را پیشنهاد کرد.به گزارش 
ایسنا، تشدید بن بست میان روسیه و اتحادیه اروپا، ممکن است باعث 
شــود قیمت گاز در اروپا ســر به فلک بکشــد و هزینه های انرژی که 
دولتهای اتحادیه اروپا پرداخت می کنند تا مانع از انحالل شــرکتهای نیرو شــوند را ســنگینتر می کند.

پیشــتر، رئیس کمیسیون اروپا گفته بود کمیســیون اروپا  تعیین سقف قیمت برای گاز روسیه، به همراه 
تدابیر دیگر از جمله کاهش اجباری اســتفاده از برق در ساعات اوج مصرف و سقف درآمد تولیدکنندگان 
نیروی غیرگازی را پیشــنهاد خواهد کرد.اروپا روسیه را متهم کرده است به تالفی تحریمهای غربی بر سر 
جنگ در اوکراین، از تامین انرژی به شــکل سالح استفاده می کند اما روسیه، تحریمها را عامل مشکالت 
عرضه گاز خوانده اســت.با باال گرفتن تنشــها، والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در اظهاراتی که در 
یک مجمع اقتصادی در شهر والدی وستوک داشت، تهدید کرد اگر سقف قیمتی تعیین شود، روسیه عرضه 

نفت و گاز را متوقف خواهد کرد. وی درخواست اروپا برای تعیین سقف قیمت برای گاز روسیه را احمقانه 
خواند و اعالم کرد اگر غرب ســقف قیمت برای صادرات روســیه تعیین کند، روسیه قراردادهای عرضه را 
کنار می گذارد.پوتین به غرب هشدار داد در معرض خطر یخ زدن مثل دم گرگ در افسانه معروف روسی، 
قرار دارد.وزیران انرژی اتحادیه اروپا قرار اســت روز جمعــه برای بحث درباره چگونگی واکنش به کاهش 
عرضه گاز روسیه و افزایش قیمتها که مصرف کنندگان و شرکتها را در زمان افزایش تقاضا در ماههای سرد 
زمســتان تحت فشار قرار می دهد، دیدار کنند.اورزوال فون در الین، رئیس کمیسیون اروپا روز چهارشنبه 
به خبرنگاران گفت: ما ســقف قیمت برای گاز روســیه را پیشنهاد خواهیم کرد. ما باید درآمدهای روسیه 
که پوتین از آنها برای تامین مالی جنگ در اوکراین اســتفاده می کند را کاهش دهیم.یک منبع آگاه به 
رویترز گفت: هلند که همواره مخالف ســقف قیمت گاز بوده اســت، از پیشنهادی که گاز روسیه را هدف 
می گیرد، حمایت خواهد کرد.با این حال، جوزف ســیکال، وزیر بازرگانی جمهوری چک که ریاســت دوره 
ای اتحادیه اروپا را برعهده دارد، اعالم کرد این پیشــنهاد از نظر من ســازنده نیســت و بیشتر راهی برای 
تحریم روســیه است نه راه کاری برای بحران انرژی در اروپا. وی گفت: جمهوری چک خواستار حذف این 

پیشــنهاد از دســتورکار دیدار فوق العاده روز جمعه وزیران انرژی اتحادیه اروپا است.پوتین چنین اقدامی 
را پیش بینی کرده و اعالم کرد روســیه، اقدام متقابل خواهد کرد. وی گفت: اگر برخالف منافعمان باشد، 
هیچ چیزی عرضه نخواهیم کرد. ما گاز، نفت، زغال ســنگ، نفت کوره عرضه نخواهیم کرد. وی همچنین 
توافقی که با میانجی گری سازمان ملل متحد برای صادرات غله از اوکراین صورت گرفته است را زیر سوال 
بــرد. اروپــا پیش از جنگ اوکراین، معموال حدود ۴۰ درصد از گاز و ۳۰ درصد از نفت خود را از روســیه 
وارد می کرد.یورالکتریک که نهاد نماینده صنعت برق اروپایی اســت، از طرح ســقف قیمت ۲۰۰ یورو به 
ازای هر مگاوات ســاعت برای قیمت برق تولیدکنندگانی که از گاز اســتفاده نمی کنند، انتقاد کرد.با این 
حال، ســهام نیروگاههای اروپایی پس از انتشــار این خبر صعود کرد زیرا تحلیلگران، سطح قیمت مذکور 
را برآینــد بهتر از حد مطلوبی برای این صنعت می بینند.بحران انرژی پیش روی اروپا، با اقدام شــرکت 
گازپروم روســیه در توقف عرضه گاز از طریق نورد اســتریم ۱ به مدت نامعلوم، شدت گرفت. این شرکت 
اعالم کرد در طول تعمیرات هفته گذشته، نشت نفت در یک موتور را شناسایی کرده است.رئیس جمهور 
روســیه اظهار کرد: تحریمهای آلمانی و غربی روی تامین قطعات تاثیر گذاشته و عامل فلج شدن فعالیت 
این خط لوله بوده است.بر اساس گزارش رویترز، افزایش قیمت گاز، شرکتها را وادار کرده است تولیدشان 
را کاهش دهند و دولتهای اروپایی، میلیاردها یورو برای حمایت از مصرف کنندگان در برابر افزایش هزینه 

های انرژی، اختصاص دهند.

پیشنهاد اتحادیه اروپا برای اعمال سقف قیمت گاز روسیه

والدیمیــر پوتین تهدیــد کرد اگر 
ســقف قیمت برای صادرات نفت 
و گاز روســیه تعیین شود، مسکو 
عرضه انــرژی را قطع خواهد کرد.

به گزارش ایســنا، قطــع عرضه از 
سوی روسیه که دومین صادرکننده 
بزرگ نفت جهان پس از عربستان 
ســعودی و بزرگترین صادرکننده 
گاز طبیعی جهان اســت، بازارهای 
انرژی جهانی را ملتهب خواهد کرد 
و اقتصاد جهان را با قیمتهای باالتر 
انرژی روبرو می کند.رئیس جمهور 
روســیه در یک مجمــع اقتصادی 
در شــهر والدی وســتوک گفــت: 
درخواست اروپا برای تعیین سقف 
قیمــت برای گاز روســیه احمقانه 
اســت و به قیمتهای جهانی باالتر 
و مشــکالت اقتصــادی در اروپــا 
منجر می شود.کشــورهای صنعتی 
گــروه هفت، هفته گذشــته اعالم 
کردنــد قصد دارند ســقف قیمت 
برای صادرات نفت روســیه تعیین 
کننــد. پوتین در واکنــش به این 
اظهارات گفت: اگر غرب این طرح 
را اجرا کند، روســیه از قراردادهای 
تامین انرژی کنار خواهد کشــید.

اروپــا معموال حــدود ۴۰ درصد از 
گاز و ۳۰ درصــد از نفت مورد نیاز 
خود را از روسیه وارد می کند.رئیس 
جمهور روســیه گفت: از ۲۴ فوریه 
که دســتور آغاز عملیــات نظامی 
در اوکرایــن را صادر کرد، آمریکا و 
متحدانش با شدیدترین تحریمهای 

تاریخ مــدرن، یک جنگ اقتصادی 
را علیه روســیه به راه انداخته اند و 
هشدار داد: در نتیجه این تحریمها، 
با یک بحــران انرژی روبرو خواهند 
شد.از زمان آغاز جنگ در اوکراین، 
مشتریان اتحادیه اروپا متعهد شده 
اند وابستگی خود به انرژی روسیه 
را کاهش دهند و همزمان روســیه 
عرضه گاز در ســه خط لوله گازی 
به ســمت غرب را کاهــش داده یا 
تعطیل کرده است و جریان صادرات 
نفت هم به ســمت شــرق تغییر 
پوتین  اســت.والدیمیر  کرده  پیدا 
تحریمهای غربی را عامل تعطیلی 
خط لوله گازی نورد استریم اعالم 
کرد و گفت بمحض این که از فشار 
تحریمها علیه روسیه کاسته شده و 
امکان بازگرداندن و تعمیر توربینها 
فراهم شــود، جریــان گاز به اروپا 

می تواند ازســرگرفته شود. رئیس 
جمهور روسیه در مجمع اقتصادی 
شــرقی در والدی وســتوک گفت: 
توربین هــا را به ما بدهید و ما فردا 
نورد استریم را راه خواهیم انداخت. 
اما غربی ها به ما چیزی نمی دهند.

آلمان پیــش از این اعالم کرده بود 
توربینی که برای تعمیر ارسال شده 
بود، آماده است به روسیه برگردانده 
شود اما مسکو اعالم کرده است که 
مشکل اســناد، مانع بازگشت این 
توربین شده است. اوالف شولتس، 
صدراعظم آلمان روز چهارشــنبه، 
روســیه را متهم کرد برای تامین 
انــرژی، اخــاذی مــی کند.رئیس 
جمهور روسیه برای نخستین بار از 
زمان تعطیل شــدن خط لوله نورد 
استریم به مدت نامعلوم، درباره این 
مســیر مهم انتقال گاز به اروپا، به 

اظهارنظر پرداخت و گفت:  اروپا بن 
بست تحریمها را ایجاد کرده است.

وی گفت: گفتن این که مســکو از 
انرژی به عنوان یک سالح علیه اروپا 
به تالفی تحریمها بر سر جنگ در 
اوکراین استفاده می کند، یاوه گویی 
است.شرکت دولتی گازپروم عرضه 
گاز از طریق نورد استریم را کاهش 
داده و باعث شــده است قیمت گاز 
و برق در اروپا افزایش چشمگیری 
پیدا کند. این شرکت دولتی اواخر 
روز جمعــه تصمیم گرفت فعالیت 
خط لوله نورد استریم را پس از سه 
روز تعمیرات، از سرنگیرد. قرار بود 
فعالیت نورد استریم از روز شنبه از 
سرگرفته شود اما این شرکت اعالم 
کرد نشت نفت در یک توربین گازی 
که به پمپاژ سوخت به داخل خط 
لوله کمک می کند، شناسایی شده 
اســت. هیچ اطالعاتی درباره مدت 
زمان تعمیر این مشکل وجود ندارد.

پوتین گفت: کاهش صادرات گاز به 
اروپا که از نظر تاریخی، بزرگترین 
بازار گازپروم است، به روسیه آسیب 
نخواهد زد. وی اظهار کرد: شرکت 
گازپروم دربــاره جزئیات کلیدی از 
جمله قیمت برای ســومین توافق 

عرضه با چین، توافق کرده است.

واکنش پوتین به پیشنهاد غرب برای سقف قیمت
عرضه نفت و گاز را متوقف می کنیم

اوپک پالس دوشــنبه هفته جاری، افزایش تولید نفت 
در مــاه میالدی جاری را معکــوس و کاهش تولید به 
میزان ۱۰۰ هزار بشکه در روز در اکتبر را تصویب کرد.

به گزارش ایســنا، کاهش تولید تصویب شــده، تغییر 
اندکی در اهداف تولید اوپک پالس محسوب می شود و 
با در نظر گرفتن این حقیقت که این گروه اکنون ۲.۹ 
میلیون بشکه در روز پایین تر از سهمیه تولید می کند، 
اقدام مذکور از نظر میزان عرضه به بازار بی اهمیت است 
اما تصمیمات روز دوشــنبه، این پیــام قوی را به بازار 
نفت ارسال کرد که این گروه آماده است در هر زمانی، 
دیدار کند و درباره هر میزان کاهشی که برای تثبیت 

قیمتهای نفت مناسب به نظر برسد، تصمیم بگیرد.این 
پیامی به بازار است که تحلیلگران به عنوان عزم اوپک 
پالس و عربستان سعودی برای ادامه مداخله در بازار و 
جلوگیری از ریزش بیش از حد قیمت نفت از ســطح 
فعلی، تفســیر می کنند.در دیدار روز دوشنبه وزیران 
اوپک پالس، تصمیم برای کاهش تولید به میزان ۱۰۰ 
هزار بشــکه در روز در اوت، با وجود مخالفت روسیه با 
چنین اقدامی، تصویب شد، در یک دیدار بسیار کوتاه تر 
دیگر، وزیــران انرژی تولیدکننــدگان اوپک پالس با 
بازگرداندن سطح تولید هدف گذاری شده به سهمیه 
اوت موافقت و اعالم کردند افزایش تصویب شــده در 

مــاه پیش، تنها برای ســپتامبر بود.اما مهم تر از همه، 
اوپک پالس تصمیم گرفت هر زمان که الزم باشد، برای 
اقدامات دیگر نشست فوق العاده برگزار کند. اوپک اعالم 
کرد در این دیدار، تصمیم گرفته شــد از ریاست گروه 
خواسته شــود هر زمان که الزم بود برای رسیدگی به 
تحوالت بازار، نشست وزیران اوپک و غیراوپک برگزار 
شود.با دادن اختیار برگزاری دیدار در شرایط فوق العاده 
به شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان 
ســعودی و رئیس گروه اوپک پالس، این گروه به بازار 
نفت این پیام را ارسال کرد که می تواند اگر الزم باشد، 

فورا تولید نفت را کاهش دهد

کاهش بیشتر تولید نفت اوپک پالس در راه است؟
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گزیده خبر

اقدام ایران برای تسخیر بازار روسیه
تجارت  توسعه  سازمان  رییس 
می گوید که این سازمان چند 
فاکتــور مهم را برای توســعه 
تجارت با روســیه در دســتور 
کار قرار داده که توســعه بازار 
مهمترین فاکتور در این میان 
است.به گزارش ایسنا، علی رضا 
پیمان پاک در مراسم افتتاحیه 

نمایشگاه تخصصی صنعت ســاختمان جمهوری اسالمی ایران در روسیه، 
اظهار کرد: توســعه بازار، به این معناست که ساز و کارهایی را ایجاد کنیم 
که تجار ایرانی و روسی بر مبنای آن ارتباط درستی با یکدیگر برقرار کنند 
و برگزاری نمایشــگاه های اختصاصی – تخصصی ایران می تواند یکی از این 
ابزارها باشــد.وی یکی دیگر از فاکتورها را حضور در نمایشــگاه های روسیه 
عنوان کرد و افزود: برنامه مان این است که در تمامی نمایشگاه های تخصصی 
که در روسیه برگزار می شود، پاویون تخصصی داشته باشیم.همچنین ورونیکا 
نیکیشــینا - رئیس مرکز صادرات روســیه در مراســم افتتاحیه نمایشگاه 
تخصصی صنعت ســاختمان ایران در شهر »مسکو« پایتخت روسیه گفت: 
محصوالت صنعتی ایران به طور بالقوه توانایی کســب جایگاه و چشم انداز 
بســیار باال در بازار روسیه دارند.وی ادامه داد: انتخاب و کیفیت محصوالت 
ایرانی شایسته تقدیر است و به همین دلیل است که بازرگانان روسی باعالقه 
فراوان به پیشنهادات همکاران ایرانی خود نگاه می کنند.رئیس مرکز صادرات 
روسیه افزود: نمایشگاه امروز گام مهمی برای افزایش کمیت کاالها خواهد بود 
که فهرست محصوالت عرضه شده از ایران به روسیه و بالعکس را گسترش 
خواهد داد. من در مورد صنعت ساخت و ساز ایران نیز می گویم که نه تنها 
کیفیت باال، بلکه طراحی عالی نیز دارد.همچنین مقامات روســی به همراه 
مسئوالن ایرانی ضمن افتتاح این نمایشگاه اذعان داشتند: کاالهای ساخت 
ایران پتانســیل قابل توجهی در بازار روسیه دارند و این نمایشگاه می توانند 
زمینه حضور شرکت های ایرانی در بازار روسیه را بیش از پیش فراهم کند.بر 
اساس گزارش سازمان توسعه تجارت، نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان 
 CROCUS( جمهوری اسالمی ایران روز چهارشنبه در مجموعه نمایشگاهی
EXPO(، شهر سکو روسیه، با حضور »علیرضا پیمان پاک« معاون وزیر صمت 
و رئیس ســازمان توســعه تجارت، رئیس و تعدادی از اعضای هیات رئیسه 
اتاق تعاون ایران، ســفیر جمهوری اســالمی در روسیه، عضو هیات رئیسه 
مجلس، رئیس فراکســیون تعاون مجلس، تعــدادی از نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی، تعدادی از نمایندگان دومای روسیه، رئیس مرکز صادرات 
روسیه، تعدادی از مسئوالن اقتصادی روسیه، تولیدکنندگان، صادرکنندگان 
و فعاالن اقتصادی ایرانی و روسی حاضر، افتتاح و به مدت چهار روز آغاز به 
کار کرد.در این نمایشــگاه بیش از ۵۰ شرکت از ایران محصوالت خود را در 
عرضه می کنند که شــامل مصالح ساختمانی، کاالهای خانگی، متالورژی و 

محصوالت شیمیایی است.

واردات لوازم خانگی؛ هیاهو برای هیچ!
از اواخر ســال گذشته اظهارات ضد و نقیضی درباره احتمال آزاد 
شدن واردات لوازم خانگی مطرح شد، اما در نهایت وزارت صمت 
اعالم کرد که هیچ برنامه ای برای واردات لوازم خانگی ندارد و در 
مقال به دنبال صادرات اســت؛ بنابراین به نظر می رسد هیاهویی 
که بر ســر واردات لوازم خانگی رخ داد، مانند گذشــته هیاهو بر 
سر هیچ بوده است.به گزارش ایسنا، واردات لوازم خانگی از سال 
۱۳۹۷ ممنوع اســت و در حال حاضر عمــده کاالهای خارجی 
موجود در بازار قاچاق هســتند که با گارانتی های تقلبی فروخته 
می شــوند. طبق مصوبه اولیه شورای هماهنگی سران سه قوه در 
سال ۱۳۹۷ و تمدید آن، ممنوعیت واردات لوازم خانگی تا پایان 
ســال ۱۴۰۰ ادامه داشت و قرار بود بعد از آن مجددا درباره این 

موضوع تصمیم گیری شود.

سیری از اظهارات ضد و نقیض
در این میان در پی افزایش قیمت برخی محصوالت داخلی، ستاد 
تنظیم بازار در اســفند ۱۴۰۰  مقرر کرد که اگر تولیدکنندگان 
داخلــی لوازم خانگی قیمت های خــود را در بازار واقعی نکنند، 
برنامه ریزی الزم برای آزادســازی واردات متناسب با نیاز مردم 
انجام می شــود. هر چند بــا تصمیم ســازمان حمایت مصرف 
کننــدگان و تولیدکنندگان قیمت  لــوازم خانگی به حالت قبل 
برگشــت، اما وزیر صمت نیز در آخرین نشست خبری خود در 
ســال ۱۴۰۰ اعالم کرد که با واردات در همه حوزه ها به میزان 
حداکثر ۲۰ درصــد و با برنامه ریزی برای نســبت صادرات به 
واردات موافق اســت.با توجه به این اظهارات، اردیبهشت امسال 
ایسنا وضعیت آزادسازی یا تداوم ممنوعیت واردات لوازم خانگی 
را مجددا از محمد مهدی برادران - معاون صنایع عمومی وزارت 
صنعــت، معدن و تجارت )صمت(  پیگیــری کرد و او گفت که  
هنوز نیاز است نقش حمایتی از این صنعت ایفا شود تا به سطحی 
از بلوغ و توانمندی برســد.البته خرداد ماه امسال وزیر صنعت، 

معدن و تجارت گفت که حذف ممنوعیت واردات ۴ یا ۵ قلم کاال 
به دولت پیشنهاد شده که در حال بررسی است، اما عمده ساختار 
ممنوعیت واردات ۲۰۰۰ قلم کاال که از سال ۱۳۹۷ تصویب شده 
حفظ می شــود. او جزئیاتی از اینکه رفع ممنوعیت کدام کاالها 
در حال بررســی اســت ارائه نکرد و تاکنون هم نتیجه ای از این 
بررسی اعالم نشده است.به نظر می رسد صحبت های وزیر صمت 
مبنی بر نبود برنامه ریزی برای واردات لوازم خانگی حسن ختام 
اظهارات ضد و نقیضی اســت که از اواخر ســال گذشته شروع 
شــد.اما ماجرای احتمال آزادســازی واردات لوازم خانگی اخیرا 
جدی تر شــد؛ چراکه امید قالیباف -ســخنگوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت- در نشســت خبری گفت که  واردات کاالهایی 
که تولید باال دارند و رقابت پذیر هستند، مثل لوازم خانگی، باید 
آزاد شــود و این موضوع در دســت بررسی و در پروسه تصمیم 
گیری است. واردات تا ابد نمی تواند ممنوع بماند. البته خط قرمز 
این اســت که به تولید داخل ضربه نخورد امــا اگر واردات کاال 

منجر به بهبود کیفیت و قیمت بهتر شود، ممنوعیت واردات لغو 
خواهد شد.اما در نهایت این بار هم موضوع واردات لوازم خانگی 
از ســوی وزیر صمت منتفی شــد و او گفت که برنامه ای برای 
واردات لوازم خانگی وجود ندارد، بلکه برای صادرات برنامه ریزی 
شــده و با چند کشور از جمله روســیه، عمان و ارمنستان برای 
سرمایه گذاری مشترک صحبت شده و قرار است قطعه و فناوری 
ارسال و کاالی نهایی تولید شــود.به نظر می رسد صحبت های 
وزیر صمت مبنی بر نبود برنامه ریزی برای واردات لوازم خانگی 
حسن ختام اظهارات ضد و نقیضی است که از اواخر سال گذشته 
شــروع شــد. اظهاراتی که هر بار هیاهوی زیادی ایجاد کرد؛ به 
طوری که از یک سو تولیدکنندگان نسبت به از دست دادن بازار 
و اتالف سرمایه هایشان ابراز نگرانی و فروشندگان هم از تشدید 
رکود در بازار گالیه کردند. اما حاال به نظر می رســد این هیاهو 
بر ســر هیچ بوده و دولت فعال برنامه ای برای آزادسازی واردات 

لوازم خانگی ندارد.

موافقان و مخالفان چه می گویند؟
به طور کلی در این ســال ها آزاد شــدن واردات لوازم خانگی با 
موافقت ها و مخالفت هایی مواجه بوده اســت. موافقان آزاد شدن 
واردات لــوازم خانگی معتقدند ایــن ممنوعیت ها باعث محدود 
شــدن انتخاب مصرف کننده شــده و به عبــارت دقیق تر حق 
مصرف کنندگان در این گونه تصمیمات نادیده گرفته شده است. 
همچنین نبود رقابت بین تولیدکنندگان داخلی با خارجی ها در 
آینده منجبر به انحصار در صنعت لوازم خانگی و شبیه شدن این 
صنعت به وضعیت صنعت خودرو می شود و کاالهای ایرانی رشد 
و بهبود کیفیت الزم را نخواهند داشت.موافقان آزاد شدن واردات 
لوازم خانگی می گوند ایــن قانون حقوق مصرف کننده را در نظر 
نگرفته، اما مخالفان معتقدند تولیدکنندگان ایرانیشرایط برابر با 
تولیدکنندگان خارجی ندارند که بتوانند با آن ها رقابت کنند.اما در 
مقابل، مخالفان آزاد شدن واردات لوازم خانگی معتقدند تجربیات 
کشــورهای دیگر نشــان می دهد که برای به بلوغ رسیدن یک 
صنعت باید حداقل چند سال و تا زمانی که تولید داخل به نقطه 
رقابت برسد، از صنایع حمایت کرد. آن ها همچنین می گویند برای 
رقابت تولیدکنندگان داخلی با خارجی ها، باید شــرایط برابر در 
زمینه تامین مالی ارزان، تامین مناســب مواد اولیه و غیره فراهم 
شود. اما االن این شــرایط برای داخلی ها وجود ندارد.نکته دیگر 
این اســت که مخالفان واردات معتقدند، واردات محصول نهایی 
عمق تولید داخل را کاهش می دهد و واردات حتما باید همراه با 
انتقال فناوری باشــد تا به ارتقای وصعیت تولید در کشور کمک 
کند.البته تولیدکنندگان همواره با توجه به تجربیات قبلی کشور 
همیشه این نگرانی را دارند که در صورت توافق با مشورهای غربی 
و ازاد شــدن منابع، واردات خیلی از محصوالت آزاد شود و منافع 
وسرمایه گذاری آن ها نیز نادیده گرفته شود. عالوه بر این، با توجه 
به نظرات مختلف، تکرار چندباره اظهارات متناقض درباره واردات 
لوازم خانگی و اینکه ممنوعیت واردات نمی تواند مادام العمر باشد.

وزیر صمت اظهار داشت: برق صنایع قطع شده 
اســت پس بدون تردید صنایع از این شــرایط 
گله مند هســتند اما قطعی برق ها نســبت به 
گذشته با نظم بهتری صورت گرفت.سید رضا 

فاطمی امین در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در پاســخ به این پرسش پرسش 
که آیا برای رفع چالش هایی که قطعی برق برای صنایع ایجاد کرده اســت چاره ای در 
نظر گرفته اید، گفت: شرایط تامین برق صنایع در وضعیت مطلوبی قرار گرفته است و 
آمار ما نشــان از بهبود شرایط را می دهد، بطوریکه مصرف برق نسبت به دوره مشابه 

۱۲ درصد بهتر شده است و در روزهای آینده این آمار ارتقا پیدا می کند.وی ادامه داد: 
قول های داده شد که تا ۱۵ شهریور مشکل برق صنایع به شکل کامل رفع شود که این 
مهم مستلزم هماهنگی با وزارت نیرو است.وزیر صمت ادامه داد: برق صنایع قطع شده 
اســت پس بدون تردید صنایع از این شرایط گله مند هستند اما قطعی برق ها نسبت 
به گذشته با نظم بهتری صورت گرفت.فاطمی امین در پاسخ به پرسش دیگر ایلنا که 
رایزنی ها برای واردات خودرو با کدام کشــورها صورت گرفته اســت؟ افزود: وزارتخانه 
صمت متولی واردات نیســت، ما فراخوان داده ایم که شرکت هایی که می خواهند در 

زمینه واردات ورود کنند درخواست خود را تا ۱۹ شهریور ثبت کنند.

فاطمی امین:

وزارت صمت متولی واردات خودرو نیست

به گزارش روابط عمومی ســازمان ســیما، منظر و فضای سبز 
شهرداری کرمانشــاه؛ دکتر فرامرز رحمتی زاده اظهار داشت: با 
توجه به شــیوع بیماری فوزاریوم بر روی درختان اقاقیا در شهر 
کرمانشــاه؛ برای دومین ســال پیاپی و با نظارت کلینیک گیاه 
پزشکی سازمان مبارزه با این بیماری در سطح مناطق هشت گانه 
شهرداری کرمانشاه آغاز و به صورت جدی ادامه دارد.وی افزود: 
قــارچ فوزاریوم یکی از مهمترین قارچ های خاک زی بوده که در 
سراسر دنیا پراکنده اســت که خود را به صورت زردی، کاهش 
رشد گیاه، انسداد آوندی، پژمردگی یک طرفه، پوسیدگی ریشه، 
طوقه و ســایر اندام های زیر زمینی ظاهر می کند.رئیس سازمان 

سیما، منظر و فضای سبز شــهرداری  کرمانشاه گفت: در حال 
حاضر برای کنترل این بیماری در ســطح شــهر انجام عملیات 
به زراعی و تقویت درختان، هرس شــاخه های آلوده و سمپاشی 
درختان آســیب دیده با سم قارچ کش  تیوفانات متیل به صورت 
روزانه انجام می شــود.رحمتی زاده با اشاره به اهمیت آفت کشی 
درختان تصریح کرد: بعد از هرس شــاخه های آســیب دیده، 
وســایل هرس ضدعفونی شده و ســطح مورد نظر که آلوده به 
قارچ فوزاریوم می باشد با چسب باغبانی حاوی قارچ کش ترمیم 
و در پایان قارچ کــش تیوفانات متیل به صورت محلول در آب 
پای درختان هدف ریخته می شود.وی خاطرنشان کرد: با توجه 

به گستردگی این بیماری و حجم درختان اقاقیا عملیات مبارزه 
با بیماری فوزاریوم درختان اقاقیا طی دو مرحله در شــهریور و 

مهرماه در دستور کار قرار دارد.

شهردار کرمانشاه:

تالش های استاندار کرمانشاه مایه امید این دیار کهن است

شهردار کرمانشاه گفت: تالش ها و پیگیری های مستمر استاندار کرمانشاه 
در کمیســیون ماده پنج برای تصویب توسعه ســطح اشغال مجاز قابل 
تقدیر و مایه امید این دیار است.به گزارش مرکز اطالع رسانی شهرداری 
کرمانشاه، دکتر نادر نوروزی در جلسه شــورای معاونین که به میزبانی 
شهرداری منطقه هشت برگزار شد اظهار داشت: فرصت مناسبی است که 
از حمایت های بی دریغ دکتر امیری مقدم استاندار کرمانشاه از مجموعه 
مدیریت شــهری و تعامل مناسب  با شورای اسالمی شهر بعنوان پارلمان 
محلی تقدیر و تشــکر نمایم.وی افزود: تالش هــای دکتر امیری مقدم و 
تمامی همکاران خدوم و ســاعی مجموعه استانداری کرمانشاه در حوزه 
های مختلف عمرانی، اقتصادی و اجتماعی در کالن شــهر کرمانشاه مایه 
امید دلســوزان کرمانشاه و نوید بخش آینده ای روشن برای مردمان این 
شهر است.شهردار کرمانشاه تصریح کرد: تالش ها و پیگیری های مستمر  
استاندار محترم در کمیسیون ماده پنج جهت تسهیل در رونق ساخت و 
ساز و تصویب افزایش توسعه سطح اشغال مجاز در شهر کرمانشاه قطعآ 
نقطه عطفی در تاریخ مدیریت استان خصوصاً مجموعه مدیریت شهری 
خواهد بود.دکتر نوروزی در پایان صنعت ساختمان را صنعتی اثرگذار و با 
اهمیت در ایجاد و تداوم رونق اقتصادی شهر دانست و بر لزوم توجه بیشتر 

به این صنعت در حوزه شهرداری تاکید کرد.

اطالعیه سازمان حمل و نقل 
مسافر شهرداری کرمانشاه در 

خصوص کمبود اتوبوس های 
درون شهری در ایام اربعین

ســازمان مدیریت حمل و نقل مســافر شــهرداری 
کرمانشــاه به دلیل کمبود خودروهای ناوگان حمل و 
نقل عمومی )اتوبوس های درون شهری( اطالعیه صادر 
کرد.به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و 
نقل مســافر، در این اطالعیه آمده است؛ مردم شریف 

کرمانشاه، سالم علیکم
با توجه به دستورالعمل ستاد اربعین وزارت کشور بخش زیادی از اتوبوس های درون 
شــهری کرمانشــاه در حال خدمت رســانی به زائرین اربعین حسینی در شهرستان 
قصرشیرین به مقصد مرز خسروی می باشند، بنابراین ضمن عذرخواهی از شما عزیزان 
ان شااهلل پس از پایان مراسم عبادی سیاسی اربعین حسینی خودروهای عمومی این 

سازمان طبق روال قبل به مردم شریف کرمانشاه خدمت رسانی خواهند کرد.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمانشاه خبرداد؛

آغاز عملیات مبارزه با بیماری فوزاریوم درختان اقاقیا در شهر کرمانشاه 
برای دومین سال پیاپی 

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمانشاه از آغاز عملیات مبارزه با بیماری فوزاریوم 
درختان اقاقیا در شهر کرمانشاه برای دومین سال پیاپی خبر داد.

شهردار کرمانشاه خبر داد؛

برپایی نمایشگاه پوشاک اسالمی به میزبانی شهرداری کرمانشاه
شهردار کالنشهر کرمانشاه با اشاره به لزوم ترویج فرهنگ 
حجاب اســالمی و توجه و حمایــت از تولیدکنندگان 
داخل اســتان این حوزه، گفت: نمایشگاهی با موضوع 
پوشــش و پوشاک اسالمی در هفته نخست مهرماه به 
میزبانی شهرداری کرمانشاه برگزار می شود.به گزارش 
مرکز اطالع رســانی شهرداری کرمانشــاه، دکتر نادر 
نوروزی در نشست هماهنگی نمایشگاه عفاف و حجاب 
شهرداری کرمانشــاه اظهار داشت: با توجه به ضرورت 
ترویج فرهنگ حجاب اسالمی، باید ترویج این فرهنگ 

در دســتور کار مجموعه مدیریت شــهری قرار گیرد.وی ادامه داد: مجموعه شهرداری کرمانشاه آمادگی خود 
جهت برپایی نمایشگاه های پوشاک اسالمی را اعالم می کند.شهردار کالنشهر کرمانشاه تصریح کرد: با هماهنگی 
بین معاونت خدمات شــهری کرمانشاه، سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری، بسیج شهرداری، ستاد امر به 
معروف و نهی از منکر شهرداری و امور بانوان، مجموعه مدیریت شهری کرمانشاه نمایشگاه پوشاک و پوشش 
اســالمی در نخستین هفته از مهرماه در شهر کرمانشاه برپا شود.نوروزی با تاکید بر حمایت از تولیدکنندگان 
داخل مجموعه استان کرمانشاه، گفت: در این نمایشگاه اولویت حمایت و توجه با تولیدکنندگان پوشاک اسالمی 

داخل استان است.
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گزیده خبر

آمادگی شبکه بانکی برای گسترش روابط 
کارگزاری با بانک های خارجی

جلسه معاون ارزی بانک مرکزی با مدیران بین الملل بانک های کشور به منظور 
تجهیز و آمادگی برای گســترش و احیای روابط کارگزاری با بانک های خارجی 
برگزار شــد.به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک مرکزی؛ این نشســت که در 
راستای تعامل سازنده و بهبود عملکرد شبکه بانکی کشور به ویژه در حوزه ارزی 
برگزار شد، موضوعات مربوط به چگونگی انجام مقدمات فرآیند اتصال به شبکه 
بانک های خارجی، آمادگــی کادر ارزی به منظور بهره گیری از روش های نوین 
پرداخت بین المللی و همچنین گشایش اعتبار اسنادی مورد تاکید قرار گرفت.

در این نشســت با اشاره به اصالح مجموعه مقررات ارزی بعد از قریب یک دهه 
از صدور آخرین نســخه آن؛ ارتقاء و بهبود ســامانه های ارزی به عنوان اقدامات 
بانک مرکزی مطرح شــد و توقعات از شــبکه بانکی در مدیریت مسائل ارزی و 
دغدغه های مربوط به آن به منظور رفع نیازهای کشــور مورد تأکید قرار گرفت.

همچنین در این نشســت ضمن تاکید بر لزوم حضــور موثر بانک ها در تامین 
ارز اربعین؛ مقرر شــد در راستای هم اندیشــی بیشتر و رفع دغدغه های مترتب 
و پوشــش بهینه نیازهای ارزی کشــور، این جلسات به صورت ادواری با حضور 

بخش های بین الملل بانک ها در بانک مرکزی برگزار شود.

بررسی اوضاع بورس در هفته های گذشته
یک کارشــناس بازار سرمایه ضمن بررســی حرکت شاخص کل و شاخص کل 
با معیار هم وزن بر این نکته تاکید کرد که بازار ســرمایه طی هفته های گذشته 
نزولی نبوده، بلکه رکودی بوده اســت.فردین آقابزرگی در گفت وگو با ایســنا، با 
اشــاره به روند شــاخص کل با معیار هم وزن اظهار کرد: شــاخص کل با معیار 
هم وزن به آســتانه ۴۱۱ هزار واحد رســیده است اما شاخص کل روندی منفی 
دارد که این روند متاثر از شــرکت های تاثیرگذای از جملــه گروه فوالد، گروه 
پتروشیمی و پاالیشی و... است.وی ادامه داد: این نشان دهنده رکودی است که 
بخش عمده آن به وضعیت اقتصاد کشور و شاخص های نرخ بهره، انتشار اوراق، 
و... برمی گردد. از سوی دیگر برخی ناسازگاری هایی در حوزه اقتصاد وجود دارد 
که هضم ان برای بازار ســرمایه دشوار است. کم کم فضایی درحال شکل گیری 
اســت که علی رغم حجم نقدینگی بیش از ۵۱۰۰ هزارمیلیارد تومانی، تک تک 
بنگاه های اقتصادی از جمله بازار ســرمایه نیاز به نقدینگی دارند.این کارشناس 
بازار ســرمایه ادامه داد: از طرف دیگر بخش کوچکی از وضعیت بازار سرمایه به 
اوضاع برجام مرتبط شــده اســت. این موضوع روی اقتصاد و بازار سرمایه سایه 
ســنگینی انداخته است اما به نظر من فعاالن بازار ســرمایه بیش از اندازه این 
موضوع را بزرگ کرده اند؛ به طوریکه اگر اخبار مثبت از برجام به گوش برســد، 
بازار شــاداب می شود اما اگر اخبار منفی باشــد، بازار به حالت رکود می افتد.

آقابزرگی با اشاره به وضعیت بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹ ابراز کرد: از نظر من به 
دلیل جلوگیری از وقایعی مانند سال ۱۳۹۹ شاخص های بورس به ترتیبی اداره و 
کنترل می شوند که تازه واردها به این جمع بندی برسند که بورس مناسب آن ها 

نیست و از بازار خارج شوند.

 ذخایر ارزی دومین اقتصاد
 جهان سقوط کرد

ذخایر ارزی چین به پایین ترین حد چهار سال اخیر رسید.به گزارش 
ایســنا به نقل از بیزنس، بر اساس داده های منتشر شده توسط بانک 
مرکــزی چین، ذخایر ارزی چین در ماه آگوســت بــرای دومین ماه 
متوالی کاهش یافت و به پایین ترین حد در چهار ســال اخیر رســید.

ذخایــر ارزی دومین اقتصاد بزرگ جهان با ۴۹.۲ میلیارد دالر کاهش 
نســبت به جوالی به ۳.۰۵۵ تریلیون دالر رسید. این رقم ضعیف تر از 
پیش بینی بــازار ۳.۰۷۹ تریلیون دالر بود.در اکتبر ۲۰۱۸ رقم مذکور 
۳.۰۵ تریلیون دالر ثبت شده است.در همین حال، ذخایر طالی چین 
در پایان ماه گذشته به ۱۰۷.۴۹ میلیارد دالر کاهش یافت که نسبت به 

رقم ۱۰۹.۸۴ میلیارد دالر در جوالی، کاهش داشته است.

بانک مرکزی اروپا افزایش تاریخی نرخ 
بهره را انتخاب کرد

بانــک مرکزی اروپا )ECB( در اقدامی تاریخی ســه نرخ اصلی خود را 
۷۵ واحد افزایش داد، زیرا تورم منطقه یورو با بحران انرژی بی سابقه و 
جنگ محور مواجه اســت و خطرات جدیدی را برای کل منطقه ایجاد 
می کند.به گزارش ایسنا به نقل از بیزنس، در بیانیه این نهاد آمده است 
که نرخ سود عملیات ریفاینانس اصلی و نرخ سود تسهیالت وام نهایی 
و تسهیالت ســپرده به ترتیب به ۱.۲۵، ۱.۵۰ و ۰.۷۵ درصد افزایش 
می یابد.مــاه جوالی، اولین بار در بیش از یک دهه بود که بانک نرخ ها 
را ۵۰ واحد پایه افزایش داد زیرا تورم ســاالنه در منطقه یورو در ژوئن 
به ۸.۶ درصد رسید که بسیار باالتر از هدف دو درصدی بانک مرکزی 
اروپا بود.تورم مصرف کننده ساالنه منطقه یورو در ماه آگوست به رکورد 
جدید ۹.۱ درصد رســید.این بانک توضیح داد: افزایش قیمت انرژی 
و مواد غذایی، فشــارهای تقاضا در برخی بخش ها به دلیل بازگشایی 
اقتصاد و تنگناهای عرضه همچنان باعث افزایش تورم می شــود.این 
سازمان هشدار داد که فشارهای قیمتی در سرتاسر اقتصاد به گسترش 
خود ادامه داده و نشــان دهنده افزایش بیشتر نرخ بهره در دوره آتی 
اســت زیرا تورم بسیار باال و احتماال برای مدت طوالنی باالتر از هدف 
باقی می ماند.با تجدید نظر چشمگیر پیش بینی های تورم، اکنون انتظار 
می رود میانگین تورم ۸.۱ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۵.۵ درصد در سال 
۲۰۲۳ باشد.این بانک همچنین پیش بینی رشد منطقه یورو را به ۳.۱ 
درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش، در حالی که آن را به ۰.۹ درصد در سال 
۲۰۲۳ و به ۱.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش داد.بانک گفت: »پس از 
بازگشت در نیمه اول سال ۲۰۲۲، داده های اخیر حاکی از کاهش قابل 
توجه رشد اقتصادی منطقه یورو است و انتظار می رود اقتصاد در اواخر 
سال و در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ دچار رکود شود«.این گزارش افزود: 
قیمت های بســیار باالی انرژی قدرت خرید مردم را کاهش می دهد و 
اگرچه تنگناهای عرضه در حال کاهش است اما همچنان فعالیت های 
اقتصادی را محدود می کند.همچنین جنگ روسیه و اوکراین بر اعتماد 

شرکت ها و مصرف کنندگان تأثیر گذاشته است.

نایب رئیس اتاق ایران مطرح کرد

مطالبات صندوق توسعه ملی باید ارزی بازپرداخت شود
نایب رئیس اتاق ایران بازگشت ارزی مطالبات صندوق توسعه ملی 
را ضروری خواند و بر لزوم تدوین نظام جبران پیامدهای ناشی از 
قیمت گذاری دستوری، ممنوعیت ها و نوسانات شدید ارزی، تاکید 
کرد.حســین سالح ورزی در گفت و گو با ایسنا، درباره رویکرد و 
نگاه پارلمان بخش خصوصی نسبت به روند بازپرداخت تسهیالت 
صندوق توسعه ملی گفت: اتاق ایران و صندوق توسعه ملی درباره 
بازگشت ارزی مطالبات هم نظر هستند؛ اما بخش خصوصی تاکید 
دارد نظام جبران پیامدهای ناشــی از قیمت گذاری دســتوری، 
ممنوعیت ها و نوسانات شدید ارزی توسط دولت تنظیم شود.او به 
نشست اخیر اعضای هیات رئیسه اتاق ایران با مهدی غضنفری، 
رئیس صندوق توسعه ملی با هدف رسیدگی به پرونده واحدهایی 
که از تسهیالت صندوق بهره بردند و امروز در بازپرداخت آن دچار 
مشــکل شدند، اشــاره کرد و گفت: صندوق توسعه ملی در واقع 
صندوق ثروت ملی بین نسلی است که با فلسفه و نگرشی خاص 
تاسیس شد. قرار بود این صندوق سهم خود از درآمدهای فروش 
نفت را دریافت و در راســتای توسعه در اختیار بخش خصوصی 
قــرار دهد.نایب رییس اتاق بازرگانی ایــران با نگاهی به اتفاقاتی 
که در اقتصاد کالن کشور رخ داده، ادامه داد: بخش عمده منابع 
صندوق که در بانک های عامل سپرده گذاری و تسهیالت دهی شد 
به دلیل نوســانات ارزی و اختالالت مالی به درســتی و به موقع 
برنگشت. از زمان ریاست غضنفری بر صندوق، اهتمام جدی برای 
تعیین و تکلیف وضعیت تسهیالت داده شده، شکل گرفت و هدف 
این است که در راستای توسعه، منابع برگردانده شده، دوباره در 
اختیار بنگاه های جدید قرار گیرد.بر اســاس اظهارات نایب رئیس 
اتاق ایران، تعدادی از استفاده کنندگان منابع صندوق، انتظارات 
و توجیهاتــی دارند مبنی بر این که به واســطه عوامل خارج از 

اختیار آنها؛ مانند افزایش بهای ارز به صورت شــدید و غیره توان 
بازپرداخت وام ها به صورت ارزی را ندارند.سالح ورزی ادامه داد: 
در این بین شائبه ای به وجود آمد که اتاق حامی واحدهایی است 
که قصد ندارند بدهی خود را به صندوق تســویه کنند. واقعیت 
این اســت که اتاق ایران و صندوق توســعه ملی اختالف نظری 

دربــاره بازپرداخت و تســویه وام های صنــدوق ندارند و در این 
رابطــه هم نظرند.او تاکید کرد: دولت باید ریســک های خارج از 
اراده بنگاه هــای تولیدی و خدماتی را پوشــش دهد. همان طور 
که در تبصره ذیل مــاده ۲۰ قانون رفع موانع تولید آمده، دولت 
باید نظام جبران آسیب های ناشــی از قیمت گذاری دستوری و 

ممنوعیت هایی که اعمال می کند را تدوین کند.نایب رئیس اتاق 
ایران همکاری های بیشــتر بین صندوق و اتاق ایران در رابطه با 
حفظ منابع، تقویت جایگاه صندوق در توســعه و کمک به روان 
شــدن چرخه بازگشــت منابع صندوق و مصرف مجدد آن را به 
عنوان تفاهمی بین اتاق ایران و صندوق توســعه ملی اعالم کرد.

به گزارش ایسنا، بازپرداخت مطالبات صندوق توسعه ملی یکی از 
موضوعاتی اســت که به ویژه بعد از سال ۱۳۹۷ و نوسانات ارزی، 
صدور انواع بخش نامه های متضاد و صدور ممنوعیت های مختلف 
وارداتی و صادراتی به یکی از چالش های جدی اقتصادی تبدیل 
شــد.صاحبان کســب وکار که از صندوق توسعه ملی تسهیالت 
دریافــت کردند، بعد از اختالالت اقتصادی چند ســال اخیر در 
بازپرداخت بدهی های خود به صندوق دچار مشــکل شدند و از 
دولت خواستند در این شرایط نقش حمایتی ایفا کند.همان طور 
که در قانون هم آمده هر دســتگاهی باید جوابگوی سیاست های 
خود باشد و اگر برای مثال قیمت گذاری دستوری را مالک عمل 
قرار می دهد باید مابه التفاوت آن را به تولیدکننده بپردازد و خود 
به عنوان تنظیم گر بازار، هم زمان، حامی تولید و مصرف باشــد.

بخــش خصوصی تاکید دارد در نوســانات ارزی، ممنوعیت های 
صادراتــی و وارداتی و موضوعاتی از این دســت، دخل وتصرفی 
نداشته است؛ بنابراین حمایت از تسهیالت گیرندگان از صندوق 
توســعه ملی را وظیفه دولت می داند.در این راســتا صندوق نیز 
برای حمایت از جایگاه و نقش خود به عنوان ابزار توسعه، خطوط 
قرمزی تعریف کرده و پایبند به آن اســت و علی رغم نوســانات 
قیمت ارز، بر لزوم بازپرداخت تســهیالت به صورت ارزی تاکید 
دارد؛ چراکه معتقد است منابع صندوق برای نسل های آینده است 

و نباید اجازه دهیم به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شود.

ایسنا/خوزســتان وزیــر امــور اقتصادی و 
دارایی گفت: یکــی از الزامات قانون برنامه 
۵ ساله کاهش میزان شعب است زیرا یکی 
از باالترین میزان ســرانه شعب بانکی را در 
دنیا داریم و باید بتوانیم از طریق ابزارهای 
دیگر دسترسی های مردم به خدمات بانکی 
را افزایش دهیم.سید احسان خاندوزی در 
جلســه شــورای اداری و فعاالن اقتصادی 
خوزســتان در اهواز ، اظهار کرد: مسئوالن 

کشــور بیش از این به گفت و گو با فعاالن 
اقتصادی در بخــش خصوصی نیاز دارند و 
رییس جمهور نیز بر این مساله تاکید دارد.

به گزارش ایســنا، وی افــزود: اگر نقدها و 
نارضایتی هایی مطرح است که عمدتا نیز به 
حق هستند به معنای این است که علی رغم 
خواست مقامات سیاستگذار و مدیران عالی 
رتبه، فعاالن اقتصادی در بسیاری از پیچ و 
خم های بروکراســی های اداری به حقوق 

خود نمی رسند.وزیر امور اقتصادی و دارایی 
گفت: فعاالن اقتصادی در کشور ناچار می 
شــوند که به عالی ترین مقام یک دستگاه 
یا سازمان مراجعه کنند و دستور مستقیم 
دریافت کنند تا شاید بتوانند مشکل خود 
را حل کنند.خاندوزی ادامه داد: به ســمت 
تحول اقتصادی حرکت نخواهیم کرد مگر 
اینکه بتوانیم از پس انقالب بروکراســی در 
حوزه نظام اداری و اجرایی کشور بر بیاییم.

وی با اشاره به بحث انتقال حساب شرکت 
های فعال در خوزســتان به داخل استان 
گفت: این مساله چندین نوبت مطرح شده 
است و ما نیز همسو با این مساله هستیم. 

خاندوزی: 

یکی از باالترین میزان سرانه شعب بانکی را در دنیا داریم

قیمت طال امروز جمعه به دلیل کاهش ارزش دالر افزایش یافت اما انتظارات برای افزایش بیشتر نرخ بهره مانع از افزایش بیشتر 
شــد زیرا جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا بر تعهد بانک مرکزی برای مهار تورم تاکید کرد.به گزارش ایسنا، بهای هر اونس 
طال تا ســاعت ۸ و ۴۰ دقیقه صبح به وقت شــرقی با ۱۱.۶ درصد افزایش به ۱۷۲۰ دالر و ۵۰ سنت رسید و قیمت طال در بازار 
معامالت آتی آمریکا نیز با ۰.۶۸ درصد افزایش به ۱۷۲۱ دالر و ۵۰ ســنت رسید.پاول روز پنجشنبه گفت: فدرال رزرو به شدت 
متعهد به مبارزه با تورم است و سخنان او مورد انعکاس سایر سیاستگذاران قرار گرفت. انتظار می رود بانک مرکزی ایاالت متحده در ۲۱ سپتامبر نرخ وجوه فدرال را ۷۵ 
واحد پایه دیگر افزایش دهد. نرخ بهره باالتر هزینه فرصت نگهداری شمش غیر بازده را افزایش می دهد و دالر را تقویت می کند.آمار آمریکایی هایی که درخواست های 
جدید برای دریافت مزایای بیکاری ارائه کرده اند، هفته گذشــته به پایین ترین حد خود در ســه ماه اخیر رسید که نشان دهنده قوی بودن بازار کار است.بانک مرکزی 
اروپا روز پنجشنبه نرخ های بهره کلیدی خود را به میزان بی سابقه ۷۵ واحد افزایش داد و وعده افزایش بیشتر را برای مقابله با تورم داد.ذخایر اس پی دی گلد تراست، 
بزرگ ترین صندوق سرمایه گذاری تحت پشتوانه طال در جهان، ۰.۳۰ درصد کاهش یافت و از ۹۷۱.۰۵ تن در روز چهارشنبه به ۹۶۸.۱۵ تن در روز پنجشنبه رسید.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۰.۵ درصد افزایش به ۱۸.۶۶ دالر، پالتین ۰.۱ درصد افزایش یافت و به ۸۸۰.۲۷ دالر رسید و پاالدیوم ۰.۵ درصد 
کاهش یافت و به ۲۱۲۷ دالر و ۵۷ سنت رسید.

با وجود کاهش ۶۰ درصدی قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۲ همچنان ۴۷ درصد دارندگان از معامالت بیت کوین سود کسب می کنند.
به گزارش ایسنا به نقل از کریپتو، سهم قابل توجهی از سرمایه گذاران بیت کوین در حالی که قیمت این ارز دیجیتال پرچم دار همچنان 
پایین تر از سطح حیاتی ۲۰ هزار دالر اصالح می شود، زیان هایی را به ثبت رسانده اند اما با وجود اینکه برخی سرمایه گذاران از درد ناشی 
از ســقوط مداوم در رنج هستنند، داده ها نشان می دهد که ســهم بزرگی از دارندگان هنوز در سود بسر می برند.در این راستا، داده های 
TipRanks نشان می دهد که تا هفتم سپتامبر، ۴۷ درصد از دارندگان بیت کوین با قیمت فعلی سود در حالی که اکثریت )۵۲ درصد( ضرر 

می کنند.با توجه به اینکه بیت کوین در سال ۲۰۲۲ حدود ۵۹.۹۵ درصد اصالح شده است، می توان تعداد دارندگان سود را قابل  توجه دانست. در عین حال، بیت کوین تقریباً 
با ۷۰ درصد از ارزش تاریخی حدود ۶۸ هزار دالر اواخر سال ۲۰۲۱ معامله می شود.این دارایی همچنان پایین تر از ۲۰ هزار دالر را از دست داده است و طبق داده های کوین 
مارکت کپ در ۲۴ ســاعت گذشــته با افت تقریباً پنج درصدی به قیمت ۱۸ هزار و ۷۰۰ دالر معامله شد.بر اساس فروش مداوم بیت کوین، تعداد دارندگان سود به طور بالقوه 
سرمایه گذاران اولیه در این ارز دیجیتال هستند. عالوه بر این، از این سناریو پشتیبانی می کند که بیت کوین دارایی سرمایه گذاری بلندمدت بهتری بوده است.دارایی دیجیتال در 
مقایسه با دارایی های سرمایه گذاری سنتی مانند سهام نیز به عنوان سرمایه گذاری بهتر ظاهر شده است و در ۶ سپتامبر، بیت کوین به طور متوسط   ۵۴۹.۳۵ درصد در بازگشت 
سرمایه در مقایسه با سهام پنج بانک بزرگ در طول پنج سال ثبت کرد.وضعیت سرمایه گذاری کوتاه مدت بیت کوین در سال ۲۰۲۲ مورد آزمایش قرار گرفته است و این ارز 

دیجیتال در یک محیط تورم باال عمل می کند که مشخصه آن سیاست های سختگیرانه فدرال رزرو مانند افزایش نرخ بهره است.

با کاهش ارزش دالر

دارندگان بیت کوین سود می کنند؟قیمت جهانی طال افزایش یافت
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گزیده خبر

کاخ سفید:
 متعهد به مسیر دیپلماتیک با ایران هستیم

یک مقام کاخ ســفید روز پنجشــنبه تصریح کرد که 
واشــنگتن کماکان به مسیر دیپلماسی با ایران متعهد 
اســت.به گزارش فارس، جان کربی، ســخنگوی کاخ 
ســفید امروز پنجشــنبه گفت که دولت جان بایدن، 
رئیس جمهور آمریکا متعهد به مسیر دیپلماسی با ایران 

اســت.جان کربی تصریح کرد که »مذاکرات فعال« برای احیای توافق هسته ای 
با ایران کماکان ادامه دارند. وی گفت: »هیچ کس در اینجا دســت روی دست 
نگذاشــته... ما فعاالنه درگیر گفت وگوها هستیم.«این مقام کاخ سفید در بخش 
دیگری از اظهاراتش علی رغم بیان اینکه دولت بایدن به مسیر دیپلماسی با ایران 
متعهد اســت گفت: »دولت آمریکا می خواهــد اطمینان حاصل کند در صورت 
عدم دســتیابی به توافق، گزینه های دیگری برای جلوگیری از سالح هسته ای 
ایران در اختیار خواهد داشــت.«جان کربی مدعی شــد کــه در حال حاضر به 
اندازه گذشــته به توافق هسته ای با ایران نزدیک نیست. او گفت: »اختالفات در 

گفت وگوها باقی است.«

واشنگتن: 
ایران مسئول حمله به آلبانی است

 کاخ ســفید ادعا کرد کــه تهران را بابت اقدامات علیه متحد خود در ســازمان 
پیمان آتالنتیک شــمالی )ناتو( مسئول می داند.به گزارش ایرنا، کاخ سفید روز 
چهارشــنبه در اتهامی بی پایه و اســاس مدعی شد که آمریکا، ایران را مسئول 
حمله ســایبری ۱۵ ژوئیه )۲۴ تیر( و عملیات هکری متعاقب آن به آلبانی می 
داند.در همین حال، آدرین واتســون ســخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا روز 
چهارشنبه گفت که ایاالت متحده اینگونه نتیجه گیری کرده که ایران مسئول 
این حمله اســت.وی افزود: طی هفته ها، دولت ایاالت متحده در کنار شرکای 
بخش خصوصی بــرای حمایت از تالش های آلبانی در جهت کاهش، بازیابی و 
بررســی حمله ســایبری ۱۵ ژوئیه که داده های دولتی را از بین برد و خدمات 
دولت به مردم را مختل کرد، همکاری داشــته اســت.وی در ادامه این اتهام را 
مطرح کــرد: ما دریافته ایم که دولت ایران این حمله ســایبری بی مالحظه و 
غیرمسئوالنه را انجام داده و مسئول عملیات هکری و افشاگری بعد از آن است.

وی افــزود: آمریکا قویا این حمله ســایبری را محکوم می کند و همچون تیرانا 
خواستار پاسخگویی ایران برای این اتفاق سایبری بی سابقه است.در این میان،  
نخســت وزیر آلبانی ضمن مطرح کردن اتهام بی پایه و اساس علیه ایران، عنوان 
کرد که کشورش روابط خود را با ایران قطع کرده است. »ادی راما« تصریح کرد 
که این کشــور در حال قطع روابط دیپلماتیک با ایران است و به دیپلمات های 
ایرانی و پرسنل سفارت ایران دستور داده است ظرف ۲۴ ساعت خاک آلبانی را 
ترک کنند.  بعد از اخراج گروهک تروریســتی منافقین از عراق، این گروهک به 
دستور آمریکا و با هماهنگی دیگر اعضای ناتو به آلبانی مهاجرت کرد تا بتواند از 
آنجا به جاسوســی و اقدامات خرابکارانه علیه مردم ایران ادامه دهد.منافقین هر 
ساله اجالسی را با دعوت از چهره های ضد ایرانی به تیرانا برگزار می کرد تا اینکه 

اجالس امسال این سازمان بنا به دالیل امنیتی لغو شد.

کیم جونگ اون: 
دیگر تحت هیچ شرایطی سالح هسته ای را 

کنار نمی گذاریم
رهبر کره شــمالی در اظهاراتی تاکیــد کرد، وضعیت 
هسته ای این کشور »برگشت ناپذیر« شده و ارتش کره 
شمالی اکنون اجازه اســتفاده »خودکار« از تسلیحات 
اتمی را دارد.به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه گاردین، 
خبرگزاری دولتی کره شــمالی گزارش داد، حکومت 

این کشــور قانونی را تصویب کرده که به موجب آن حق اســتفاده »خودکار« 
در حمالت پیشگیرانه هســته ای را برای محافظت از خود تضمین کرده است. 
کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی گفته است، این قانون وضعیت هسته ای این 
کشور را » برگشت ناپذیر » و هر گونه شرکت در هر گونه مذاکرات خلع سالح 
هسته ای را برای آن ممنوع می کند.این اقدام در حالی صورت می گیرد که ناظران 
می گویند به نظر می رســد کره شــمالی در حال آماده شدن برای از سرگیری 
آزمایش های هســته ای برای اولین بار از سال ۲۰۱۷ پس از شکست نشستهای 
تاریخی رهبر کره شمالی با دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا و چند رهبر 
دیگر جهان در ســال ۲۰۱۸ در متقاعد ساختن او به دست برداشتن از توسعه 
تسلیحات هسته ای است.خبرگزاری دولتی کره شمالی امروز جمعه گزارش داد، 
پارلمان کره شــمالی موســوم به »مجلس عالی خلق«، این قانون را به عنوان 
جایگزینی برای قانون سال ۲۰۱۳ که برای اولین بار وضعیت هسته ای این کشور 
را ترسیم کرد، تصویب شده است.کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در سخنرانی 
در این مجلس گفت: »بیشــترین اهمیت وضع این قانون سیاســت تسلیحات 
هسته ای، ترسیم یک خط غیرقابل بازگشت برای آن است تا امکان چانه زنی بر 
سر سالح های هسته ای ما وجود نداشته باشد.«او اضافه کرد، حتی اگر کشورش 
با ۱۰۰ ســال تحریم مواجه شود، »هرگز تسلیحات هسته ای را تسلیم نخواهد 
کرد.«به گزارش خبرگزاری دولتی کره شــمالی، یک نماینده این مجلس گفت 
که ایــن قانون به عنوان یک تضمین حقوقــی قدرتمند برای تحکیم موقعیت 
کره شــمالی به عنوان یک کشور دارای سالح هســته ای و تضمین »خصیصه 
شفاف، منسجم و اســتاندارد« سیاست هسته ای این کشور عمل می کند.قانون 
سال ۲۰۱۳ تصریح می کرد که کره شمالی می تواند از سالح های هسته ای برای 
دفع تهاجم یا حمله از یک کشور هسته ای متخاصم و انجام حمالت تالفی جویانه 
استفاده کند.قانون جدید فراتر از آن است و اجازه به حمالت هسته ای پیشگیرانه 
در صورت شناســایی حمله قریب الوقوع با ســالح های کشتار جمعی علیه کره 
شمالی یا حمله علیه »اهداف استراتژیک« کشور، از جمله رهبران آن را می دهد.

مقتدی صدر:
  بازگشت نمایندگانمان به پارلمان 

ممنوع است
رهبر جریان صدر عراق تأکید کرد که بازگشــت نمایندگان فراکسیون صدر به 
پارلمان کامال ممنوع اســت.به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه رأی الیوم، صالح 
محمد العراقی، از نزدیکان مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق به نقل از وی در 
توییتی اعالم کرد: انحالل پارلمان عراق بدون بازگشــت فراکسیون صدر ممکن 
است. اولین نتایج کناره گیری فراکسیون صدر از پارلمان بستن تمام راه ها برای 
توافق با چارچوب هماهنگی شیعیان عراق است. من به هیچ وجه با آن ها توافق 
نمی کنم و هدف کناره گیری ما همین بود.وی گفت: بازگشت فراکسیون صدر 
به پارلمان کامال ممنوع اســت. ما با هرگونه دولت توافق کامال مخالفیم چراکه 
بر سهمیه بندی سیاسی در توزیع قدرت و منابع متکی است. ما از هم پیمانان 
سنی و کرد و شخصیت های مستقل نیز می خواهیم از پارلمان کناره گیری کنند.

شب پرکابوس بریتانیا

ملکه انگلیس در سن ٩٦ سالگی درگذشت
ملکه انگلیس در سن ٩٦ سالگی درگذشت. بالفاصله پس 
از درگذشــت ملکه پسرش چارلز پادشــاه بریتانیا اعالم 
شــد.به گزارش ایســنا کاخ باکینگهام ایــن خبر را اعالم 
کرد.پادشــاه چارلز در مورد مرگ مــادرش ملکه الیزابت 
بیانیه ای صادر کرده اســت. وی گفت: »درگذشــت مادر 
عزیزم، اعلیحضرت ملکه، برای من و همه اعضای خانواده 
ام بزرگترین اندوه است. ما عمیقاً در سوگ درگذشت یک 
فرمانروای گرامی و یک مادر بســیار عزیز ســوگواری می 
کنیم.پیش از این اعالم شــده بود ملکه تحت مراقبتهای 
پزشکی اســت. با مرگ ملکه الیزابت دوم، پسرش چارلز 
۷۳ ســاله به عنوان پادشاه جدید بریتانیا بر تخت خواهد 
نشســت. بنا بر اعالم منابع خبری چارلز عنوان »پادشــاه 
چارلز سوم« را برای خود به عنوان پادشاه بریتانیا برگزیده 

است. 

واکنش ها
در اولین واکنش بیــن المللی امانوئل ماکرون در توییتی 
نوشت:اعلیحضرت ملکه الیزابت دوم تجسم اتحاد بریتانیا 
برای ۷۰ ســال بود او را دوست فرانسه به یاد دارم.یکی از 
مقامــات دفتر امانوئل ماکرون گفت: پرچم های کاخ الیزه 
در پاریس فردا و در روز تشییع ملکه الیزابت نیمه افراشته 
خواهد شد.جو بایدن، رئیس جمهور ایاالت متحده، و جیل 
بایدن، بانوی اول، گفتند که ملکه »بیش از یک پادشــاه 
بــود. او یک دوره را تعریف کرد.« او گفت: »در دنیایی که 
دائمــاً تغییر می کند، او حضوری پایــدار و مایه آرامش و 
افتخار برای نســل های بریتانیایی بود، از جمله بســیاری 
از کســانی که هرگز کشورشــان را بدون او نشناخته اند. 
ملکه الیزابت دوم مردم را در سراســر کشورهای مشترک 
المنافع متحد کرد. هفت دهه سلطنت تاریخ ساز او شاهد 
دوران پیشــرفت بی ســابقه بشــری و حرکت رو به جلو 
کرامت انســانی بود. او اولین پادشاه بریتانیا بود که مردم 
در سراســر جهان می توانستند ارتباط شخصی و فوری با 
او احســاس کنند - چه او را به عنوان یک شاهزاده خانم 
جوان از رادیو شــنیدند که با بچه هــای بریتانیا صحبت 
می کرد، یا برای تاج گذاری او دور تلویزیون هایشــان جمع 
شدند. ، یا آخرین سخنرانی کریسمس یا جشن پالتینی او 
را در تلفن هایشان تماشا کردند. و او نیز به نوبه خود تمام 

زندگی خود را وقف خدمت آنها کرد.«ترودو، نخست وزیر 
کانادا از او به عنوان دیربازترین فرمانروای کانادا یاد کرد.

لیز تراس، نخســت وزیر جدید انگلیــس گفت که مرگ 
ملکه شــوک بزرگی برای ملت و جهان است. تراس گفت 
که ملکه »صخره ای بود کــه بریتانیای مدرن بر روی آن 
ســاخته شد و کشور ما تحت سلطنت او شکوفا شد«. تاج 
امروز به پادشــاه کارل سوم می رسد.تراس گفت: »امروز 
تاج به... پادشــاه جدید ما... اعلیحضرت پادشاه کارل سوم 
می رســد.«تراس ســخنان خود را با این جمله به پایان 
رساند: »خدایا پادشــاه را حفظ کن.«باراک اوباما، رئیس 
جمهور سابق ایاالت متحده، گفت: »میشل و من به اندازه 
کافی خوش شانس بودیم که با اعلیحضرت آشنا شدیم و او 
برای ما ارزش زیادی داشت. زمانی که ما به عنوان رئیس 
جمهور و بانوی اول شــروع به گذراندن زندگی خود کرده 
بودیم، او با آغوش باز و سخاوت فوق العاده از ما در صحنه 
جهانی استقبال کرد. بارها و بارها از گرمای او، روشی که 
او با راحتی با مردم برخورد می کرد و اینکه چگونه طنز و 

جذابیت قابل توجه خود را به لحظاتی با شــکوه و عظمت 
گره می زد، شــگفت زده می شدیم. مانند بسیاری دیگر، 
من و میشــل از اینکه شاهد رهبری فداکارانه اعلیحضرت 
بودیم، سپاســگزاریم و از میراث خدمات عمومی باوقار و 
خســتگی ناپذیر او متحیریم. افکار ما با خانواده او و مردم 
بریتانیا در این زمان ســخت اســت.دونالد ترامپ، رئیس 
جمهوری پیشین آمریکا هم در پیام تسلیت خود از ملکه 
الیزابت بعنوان فردی یاد کــرد که هرگز در زندگی خود 
مرتکب اشتباه نشد.نیکوال استورجن، اولین وزیر اسکاتلند 
نیز به ملکه ادای احترام کرده و در توییتی نوشــت: مرگ 
اعلیحضــرت، ملکه الیزابت لحظه ای عمیقا غم انگیز برای 
بریتانیا، کشورهای مشترک المنافع و جهان است. زندگی 
او با فداکاری و خدمات فوق العاده همراه بود. من از طرف 
مردم اســکاتلند عمیق ترین تســلیت خود را به پادشاه و 
خانواده سلطنتی اعالم می کنم.اوالف شولتس، صدراعظم 
آلمان گفت: ما برای درگذشــت ملکه الیزابت دوم عزادار 
هستیم. او یک الگو و الهام بخش برای میلیون ها نفر بود، 

همچنین در آلمان. تعهد او به آشتی آلمان و بریتانیا پس 
از وحشــت جنگ جهانی دوم فراموش نشده باقی خواهد 
ماند. دلتنگ او خواهیم شد، حداقل برای طنز فوق العاده 
اش.  پدرو ســانچز، نخســت وزیر اســپانیا هم از الیزابت 
دوم بعنــوان »چهره مهم بین المللــی« یاد کرد که نقش 
مهمی در تاریــخ بریتانیا و اروپا ایفا کرده اســت. رئیس 
دولت اسپانیا با ابراز تســلیت به خانواده سلطنتی و ملت 
بریتانیا با کلیه کشــورهای مشترک المنافع ابراز همدردی 
کرد.پادشــاه بلژیک و همســرش هم  ضمــن تمجید از 
شخصیت ملکه بریتانیا از او بعنوان »فردی خارق العاده یاد 
کردند که ردی از خود در تاریخ به یادگار گذاشــت.«ملکه 
الیزابت ۷۰ سال بر بریتانیا حکمرانی کرد و به این ترتیب 
دارای بیشــترین ســابقه در این زمینه است حتی بیشتر 
از ملکه ویکتوریا. ملکه الیزابت از ۲۵ ســالگی عهده داره 
فرمانروایی بریتانیا شــد. پدرش شاه جورج ششم پادشاه 
بریتانیــا بود.با اعالم خبر درگذشــت ملکه الیزابت دوم تا 
روز خاکسپاری وی به مدت ۱۰ روز در بریتانیا عزای ملی 
اعالم شد.ملکه الیزابت دوم رکورددار بیشترین طول عمر 
و دوره ســلطنت در میان فرمانروایان انگلستان طی هزار 
سال گذشته بوده است.او به طور غیر منتظره ای زمانی که 
۲۵ سال داشت پس از مرگ پدرش جورج ششم، در سال 
۱٩۵۲ به سلطنت رســید.در دوران سلطنت او بریتانیا و 
قلمروی مشــترک المنافع شاهد تغییرات اجتماعی زیادی 
بودند.او پنج ســال پیش از عهده دار شدن مقام سلطنت، 
با دوک ادینبــورگ ازدواج کرد. حاصل این ازدواج، چهار 
فرزند، هشــت نوه و هفت نتیجه است.با درگذشت ملکه 
الیزابت دوم، چارلز، پســر بزرگ او پادشاه جدید بریتانیا 
خواهــد بود.»الیزابت آلکســاندرا مری وینــزور« روز ۲۱ 
آوریــل ۱٩۲٦ در محله می فر لندن متولد شــد.او اولین 
فرزند شــاهزاده آلبرت، دومین پســر جرج پنجم و لیدی 
الیزابت بوئز-لیون بود.انتظار نمی رفت او به سلطنت برسد 
چون ســومین فــرد وارث تخت و تــاج بود.پس از مرگ 
جورج پنجم، ادوارد هشتم شاه جدید شد اما برای ازدواج 
بــا والیس سیمپســون زن مطلقه آمریکایی از ســلطنت 
کناره گیری کرد.با اســتعفای ادوارد هشتم، پدر الیزابت با 
عنوان جورج ششم پادشــاه بریتانیا شد و تا سال ۱٩۵۲ 

سلطنت کرد.
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پژوهشگران مرکز پزشکی سیدرز-ساینای آمریکا در مطالعه اخیرشان 
اعالم کرده اند، ســلول های بنیادی درمانی، راهی جدید برای محافظت 
طوالنی مدت از مغز در برابر اسکلروز جانبی آمیوتروفیک )ALS( را فراهم 
می کنند.به گزارش ایســنا و به نقل از اس اف، پژوهشــگران آمریکایی 
می گویند یک روش درمانی جدید با اســتفاده از سلول های بنیادی به 
آنها اجازه می دهد تا از بیماران مبتال به اســکلروز جانبی آمیوتروفیک 
 Lou Gehrig›s( »یا بیماری »لو گهریگ )Amyotrophic lateral sclerosis(
Disease( محافظت کنند و به جلوگیری از زوال عضالنی که معموال در 

نتیجه اختالل عصبی کشــنده رخ می دهد، کمک کنند.پژوهشگران با 
موفقیت، عملیات مهندســی و جاسازی پروتئین های محافظ از طریق 
 )ALS( ســد خونی مغزی بیماران مبتال به اسکلروز جانبی آمیوتروفیک
را انجام داده اند و با هیچ عارضه جانبی منفی مواجه نشدند. با این روش 
درمانی می توان امیدوار بود که با درمان های مشابه، بتوان اثرات تخریبی 
بیماری هایی از جمله فلج اندام، از دست دادن توانایی حرکت، صحبت 
کــردن یا تنفس را تا حد زیادی کاهش داد.این درمان تحقیقاتی، بقای 
نورون هــای حرکتی را که معموالً در نخاع بیماران مبتال به اســکلروز 
جانبی آمیوتروفیک تخریب می شــوند، افزایش می دهد. پژوهشــگران 
تاکید کردند که هیچ یک از ۱۸ نفری که تحت ژن درمانی ســلول های 
بنیادی قرار گرفتند، پس از پیونــد هیچ گونه عوارض جانبی جدی را 
گــزارش نکردند.»کلیو سندســن« )Clive Svendsen( نویســنده مقاله 
گفت: اســتفاده از ســلول های بنیادی یک راه قدرتمند برای رساندن 

پروتئین های مهم به مغز یا نخاع است.

دانشــمندانی  که در حــال مطالعه خرس های آبی هســتند، جزئیات 
مهــم جدیدی در مورد نحوه زنده مانــدن این موجود آبزی کوچک در 
شرایط بسیار ســخت کم آبی یافته اند. این کشف بر مکانیسم جدیدی 
متمرکز است که با شــروع کم آبی بدن آغاز شده و از سلول ها در برابر 
مرگ ناشــی از تنش مکانیکی محافظت می کند.به گزارش ایسنا و به 
نقل از نیواطلس، خرس های آبی میکروســکوپی که با نام »تاردیگرید« 
)tardigrade( نیز شناخته می شوند، به سرسختی در انواع شرایط سخت 
مشهور هستند، و هر چه بیشــتر در مورد آنها می آموزیم، مهارت های 
بقای آنها قابل توجه تر به نظر می رســد.مطالعه های مختلف نشان داده 
اســت که چگونه خرس های آبی از ابرهــای دی ان ای )DNA clouds( و 
ســپر محافظتی فلورسنت برای محافظت از خود در برابر انواع مختلف 
تشعشعات استفاده می کنند. همچنین این موجودات هنگام قرار گرفتن 
در شرایط یخبندان یا دمای جوش و فشارهای کف اقیانوس وارد حالت 
به خصوصی می شــوند. پژوهش ها نشان داده که این موجودات حتی از 
برخورد تصادفی با ماه جان ســالم به در برده اند و حتی ممکن اســت 
آنقدر زنده بمانند که شاهد مرگ خورشید باشند.زندگی بدون آب، تنها 
یکی از مهارت های این موجودات کوچک اســت و اکنون دانشــمندان 
دانشــگاه ژاپن در توکیو به درک جدیدی از فرآیند زیســتی پشت این 
توانایی دســت یافته اند.این تیم در حال بررســی پروتئین هایی موسوم 
به »CAHS« بودند که براســاس پژوهش هایی که به تازگی انجام شده، 
هنگام بروز کم آبی، در خرس های آبی فعال می شــوند.این تیم هنگام 
بررسی بیشــتر نقش این پروتئین ها دریافتند که در سلول های کم آب 

خرس های آبی، پروتئین ها با هم ترکیب می شوند.

راهی نوین برای محافظت از مغز 
در برابر اسکلروز

کشف راز بقای سخت جان ترین 
موجود زمین بدون آب

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

بوریس جانسون نخست وزیر سابق انگلیس در حال ترک مقر نخست وزیری 
در لندن/ رویترز

معرفی جیپ واگنییر S، یک شاسی بلند لوکس برقی
جیپ در رویداد ۴xe Day خود در کنار کانسپت آفرودی ریکان و کراس اوور اونجر، کانسپت دیگری بنام واگنییر S را هم معرفی 
کرده که یک شاسی بلند لوکس تمام الکتریکی میان سایز است. این خودرو مدلی جهانی خواهد بود که تولید و فروش آن در سال 
۲۰۲۴ آغاز می شود. هرچند این خودرو از نام واگنییر استفاده می کند اما نه تنها از لحاظ قوای محرکه بلکه در ظاهر و موقعیت 
بازار نیز کاماًل با همتای بنزینی خود متفاوت خواهد بود. واگنییر S با تمرکز بیشتر روی آئرودینامیک و با ابعاد کوچک تر، حال و 
هوای اسپرت تری دارد.در جلوی خودرو شاهد همان جلوپنجرهٔ هفت قسمتی مشهور جیپ ما با فرمی متفاوت و نورپردازی هستیم 
که در باالی آن یک نوار LED چراغ های جلو را به هم متصل کرده است. این ویژگی ها تا حدودی زبان طراحی رنجروور را به ذهن 
متبادر می کند. در ســپر جلو، یک ورودی هوای مرکزی بزرگ با تریم نقره ای یا مســی به چشم می خورد درحالی که در پروفیل 
 S جانبی، رینگ های آلیاژی عظیمی دهانهٔ گلگیرها را پر کرده اند که شبیه مدل های کنونی جیپ هستند. ویژگی متفاوت واگنییر
اما فرم اتاق شیک تر با تریم کرومی و شیب بیشتر ستون های عقب است. در عقب، چراغ های سراسری بازهم حال و هوای رنجروور 

والر را دارند اما روی سقف یک بال بزرگ منحصربه فرد جای گرفته است.

هند در خطر حذف از المپیک
کمیته بین المللی المپیک اعالم کرد، اگر کمیته المپیک هند مناقشات حاکمیتی و انتخاباتی را حل نکند، تا دسامبر از بازی های 
المپیک محروم خواهد شد.به گزارش ایسنا و به نقل از رویترز، انتخابات کمیته ملی المپیک هند)IOA( قرار بود در دسامبر گذشته 
برگزار شود، اما به دنبال تغییر اساسنامه آن مطابق با قوانین مندرج در قانون ورزش ملی این کشور متوقف شد.کمیته بین المللی 
المپیک اعالم کرد که این مسائل باید تا زمان برگزاری نشست در ماه دسامبر حل شود وگرنه کمیته المپیک هند از حضور در 
بازی های المپیک محروم می شود. این تعلیق به این معنی است که تمام ورزشکاران هندی را از شرکت در المپیک باز می دارد 
و هرگونه کمک مالی به کمیته المپیک هند را مسدود می کند.هیات اجرایی IOC هم چنین تصمیم گرفت که نشست خود در 
بمبئی در ماه مه ۲۰۲۳ را به زمان دیگری موکول کند.کمیته بین المللی المپیک در بیانیه ای اعالم کرد: به منظور توافق بر سر 
راه حلی سازنده و ایجاد نقشه راه منتهی به انتخابات کمیته ملی المپیک، IOC نشست مشترکی را با همه طرف های ذیربط در 

اواخر این ماه در لوزان ترتیب خواهد داد.

ای نسیم سحر آرامَگِه یار کجاست؟
ِش عیار کجاست؟

ُ
ِ عاشق ک

َ
منزِل آن م

شِب اتر است و َره وادِی ِایمن رد پیش
آتش طور کجا؟ موعد دیدار کجاست؟

ره هک آدم هب جهان نقش رخابی دارد
رد رخابات بگویید هک هشیار کجاست؟

س است اهل بشارت هک اشارت داند
َ
آن ک

نکته اه هست بسی محرم ارسار کجاست؟
ره رِس موِی رما با تو زهاران کار است

ما کجاییم و مالمت رگ بی کار کجاست؟
ش

َ
ن رد ِشَکن

َ
باز رپسید ز گیسوِی ِشک

کاین دل غم زده، رسگشته رگفتار، کجاست؟
عقل دیواهن شد آن سلسله مشکین کو؟

دل ز ما گوهش رگفت اربوی دلدار کجاست؟
ساقی و مطرب و می جمله مهیاست ولی

عیش، بی یار مهیا نشود یار کجاست؟

پیشنهاد

چهره روز

کتاب جزیره
کتاب جزیره مجموعه داســتانی از آلیستر مک الود 
نویسنده کانادایی است که فقط شامل نُه داستان کوتاه 
از کتاب اصلی است. مابقی داستان های کتاب اصلی 
در کتابی دیگر تحت عنوان دمین بهار توسط همین 
مترجم و همین ناشر منتشر شده است. داستان های 
کتاب ممکن است در نگاه اول ارتباطی با هم نداشته 
باشــند اما عناصری مانند جزیره، ماهیگیری، کار در 
معــدن و از همه مهم تر رابطه پدر و پســر همه این 
داســتان ها را به هم مرتبط می کند.آلیستر مک الود 
در جزیــره کیپ برتون کانادا بزرگ شــد، جایی که 
نیاکاِن اسکاتلندی اش قرن ها پیش آنجا ساکن شدند 
و بیشتِر داستان هایش در همان جا می گذرد. مک الود 
برای تامین هزینه تحصیالتش، هیزم شــکنی و معدن کاری و ماهیگیری کرده، مشــاغلی که در 
داستان هایش به آنها پرداخته است، داستان هایی تکان دهنده، با غنای عاطفی و زبانی، با درون مایه 
خانواده و ارتباط بین نسل ها، که، به گفته مایکل انداتیه )نویسنده رمان بیمار انگلیسی( »هم بومی 

و هم جهانی«اند. به تعبیر مجله تایم نیز، شخصی و جست وجوگرانه اند.
در قسمتی از متن پشت جلد کتاب جزیره آمده است:

بــرای اینکــه از جزیره تان بیرون بروید، اول باید از آب بگذرید و خیلی ها هســتند که این کار را 
نمی کنند یا نمی خواهند که بکنند. اگر توی جزیره باشید، احساس تک افتادگی می کنید و حس 
می کنید با مردمی که ساکن خاک اصلی هستند متفاوتید، حتی اگر فقط چند مایل از خاک اصلی 
فاصله داشته باشید و بتوانید آن را ببینید.از آلیِستر َمک الود فقط هفده داستان کوتاه و یک رمان 
منتشر شده که از بهترین آثار ادبی کشورش به شمار می روند. آلیس مونور )که خود نویسنده ای 
برجسته است( درباره نوشته های مک الود می گوید: »سخت است بتوان کسی را تصور کرد که قادر 
باشد مثل آلیِستر َمک الود خواننده را ِسحر کند.« اولین داستان کتاب به تاریخ یک هزار و نهصد 
و شصت و هشت است، وقتی که والدین درس خواندن و مطالعه را اتالف وقت می دانستند و بُرد و 

پیشرفت را در انجام کارهای یدی. مثال در این داستان مادر کتاب خواندن....

الیا کازان
 Elias( با نام کامل الیاس کازانوغلو )Elia Kazan( الیا کازان
Kazantzoglo( )۱۹۰۹–۲۰۰۳( کارگــردان، نویســنده و 
تهیه کننده آمریکایی-یونانی بود. همچنین وی مؤسس 
آموزشگاه اکتورز استودیو نیویورک است.الیا کازان دو بار 
اســکار بهترین کارگردانی، چهار بار جایزه گلدن گلوب 
بهتریــن کارگردانی و ســه بار جایزه تونــی را تصاحب 
کرده اســت. همچنین بارها نامزد و برنده جشنواره های 
جهانی نظیر جشــنواره فیلم کن و جشنواره فیلم ونیز 
نیز شده اســت. کازان یک تندیس اســکار نیز برای یک 
عمر دستاورد هنری دریافت کرده است. الیا کازان در ۲۸ 
سپتامبر سال ۲۰۰۳ در ۹۴ سالگی درگذشت. الیا کازان، 
با نام اصلی الیا کازان اغلو، از کارگردانان مهم ســینما و 
همچنین تئاتر، در ســال ۱۹۰۹ از پدر و مادری یونانی در شهر کنستانتینوپل ﴿استانبول امروزی﴾ به 
دنیا آمد.در ســن ۴ ســالگی با والدینش به آمریکا مهاجرت کرد و در نیویورک مقیم شد. پدرش تاجر 
فرش بود. کازان پس از پایان تحصیالت متوســطه به کالج ویلیامز، در دانشگاه ییل رفت و به تحصیل 
رشته درام نویسی پرداخت و پس از فارغ التحصیلی در دهه ۱۹۳۰ به کار با یک گروه تئاتر پرداخت.کازان 
نخســتین نمایشــنامه اش را در ۱۹۳۵ روی صحنه برد و در دهه ۱۹۴۰ به عنوان یکی از مستعدترین 
کارگردانان تئاترهای برادوی شهرت یافت. از معروف ترین نمایشنامه های او می توان به پوست دندان های 
ما ﴿۱۹۴۲﴾، تمام پســران من ﴿۱۹۴۷﴾ و چای و ســمپاتی ﴿۱۹۵۳﴾ اشاره کرد. از شاخصه های بارز 
فیلم سازی الیا کازان، همکاری او با نویسندگان نام دار دنیای ادبیات در نگارش فیلم نامه بود. وی سابقه 
همکاری با نویسندگانی چون »تنسی ویلیامز«، »هارولد پینتر«، »جان استاین بک« و »آرتور میلر« را 

داشته است.

سینما

فیلم کوتاه »تطبیــق« به کارگردانی مهرداد حســنی 
و تهیه کنندگی حســن محمدی به بخش رقابت اصلی 
سی و ششمین دوره فســتیوال »سینه کید« هلند راه 
یافت.به گزارش ایســنا، طبق اعالم دست اندرکاران این 
فیلم،جشــنواره Cinekid بزرگترین جشنواره رسانه ای 
کودک در جهان اســت و در این جشنواره کودکان ۳ تا 
۱۴ ساله می توانند فیلم ها و تولیدات تلویزیونی جدید 
را تماشــا کنند و با سازندگان آنها مالقات کنند. در این 
جشــنواره کودکان فرصتی برای حضور در یک منطقه 
بازی پر از تاسیســات هنری تعاملی، کارگاه ها، بازی ها و 
برنامه پیدا می کنند. بیش از ۳۰ ســال اســت که بنیاد 
ســینه کید متعهد شده اســت که تولید این نوع رسانه 
برای کودکان باشــد و به کودکان اجازه دهد خود در ایجاد آن ســهیم باشند، با هدف هدایت توسعه 
رسانه ای آنها، کمک به آنها در یادگیری نگاه انتقادی به رسانه ها و جهان بینی خود را گسترش دهند.
این جشنواره ۲۳ مهر تا ۸ آبان ماه مصادف با ۱۵تا ۳۰ اکتبر ۲۰۲۲ در شهر آمستردام برگزار می شود.

در خالصه داستان »تطبیق« آمده است: »شاهرخ کودکی است که تالش می کند خودش را با حقیقت 
درونش تطبیق دهد.«

»تطبیق« به سی وششمین جشنواره 
»سینه کید« هلند راه یافت
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