در نخستین روز حضور رئیس جمهور در نیویورک چه گذشت؟
نیویورک – ایرنا -آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی  ،رئیس جمهوری اسالمی ایران بعد ازظهر دوشنبه به وقت محلی ( ۲۸شهریور ماه) در صدر هیاتی بلند پایه برای
شــرکت در نشســت سران هفتاد و هفتمین مجمع عمومی ســازمان ملل متحد وارد فرودگاه جان اف کندی نیویورک شد.به گزارش ایرنا ،رئیس جمهوری را در
سفر به نیویورک  ،حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ،غالمحسین اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهوری ،محمد جمشیدی معاون امور سیاسی دفتر رئیس
جمهور ،علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه و وحید جالل زاده رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی همراهی می کنند.
آیت اهلل رئیسی در بدو ورود به نیویورک در فرودگاه جان اف کندی نیویورک مورد استقبال امیرسعید ایروانی سفیر و نماینده جدید دائم ایران در سازمان ملل ،
رضا نجفی معاون حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه ،مهدی عاطفت سرپرست دفتر حفاظت از منافع جمهوری اسالمی ایران در واشنگتن و جمعی از دیپلمات
های جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل قرار گرفت......

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir
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خوانساری مطرح کرد:

خروج  ۴۵میلیارد دالر سرمایه در  ۴سال اخیر

تعیین تکلیف قراردادیهای بعد از سال ۹۲

استقبال از مهر با  ۷۵هزار معلم
تازه نفس

3

وزیر آموزش و پرورش ضمن اعالم اینکه  ۹۵هزار نیرو در سال جدید به
آمار معلمان رسمی افزوده می شود که  ۷۵هزار نفرشان نیروی جدید
هستند گفت :شمار آن دسته از همکاران که امسال به سن بازنشستگی
می رسند ۸۸ ،هزار نفر است ،ولی آنچه تا کنون مشاهده کردیم کمتر
از نیمی از آنها برای بازنشستگی اقدام کنند.یوسف نوری در گفت وگو با
ایسنا ،درباره وضعیت تامین معلم برای سال تحصیلی جدید توضیحاتی
ارائــه و اظهار کرد :امســال  ۳۴هزار و  ۸۱۳نفر جدیداالســتخدام از
محل ماده  ۲۸اساســنامه دانشگاه فرهنگیان (پذیرفته شدگان آزمون
استخدامی) داریم.

آخرین وضعیت صادرات از ایران به قاره آفریقا

رشد  ۴۰درصدی صادرات ایران
به قاره آفریقا

 ۹۵هزار تن به آمار معلمان رسمی اضافه میشود
هر چه تالش میکنیم از تراکم جمعیت کالسها بکاهیم ،نمیشود
وی افزود ۲۵ :هزار نفر از فارغ التحصیالن دانشگاه فرهنگیان به جمع
ما افزوده می شوند .حدود  ۲۰هزار نفر هم تبدیل وضعیت ایثارگران و
نیروهای تعیین تکلیفی جدید را داریم ۱۵ .هزار نفر از دانشجویان سال
چهارم دانشگاه فرهنگیان نیز ترم آخر را به صورت فشرده در تابستان
گذراندنــد و از اول مهر به مدارس می رونــد و کارورزی را تحت نظر
اساتید در محل مدرسه می گذرانند.وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه
در واقع ۹۵هزار نیرو در ســال جدید به آمار معلمان رسمی افزوده می
شود که  ۷۵هزار نفرشان نیروی جدید هستند گفت :به دلیل اینکه در
طول سالیان گذشته تعدادی کالسهای درس معلم نداشتند و جمعیت
دانش آموزی رو به افزایش بوده بســیار تالش مــی کنیم مقداری از
تراکمها بکاهیم اما هرچه می کنیم نمیرسیم.

سخنگوی گمرک گفت :در پنج ماه نخست امسال  ۶۹۶میلیون و  ۷۳۱هزار و  ۴۱۲دالر کاالی ایرانی به ۳۷
کشور آفریقایی صادر شد که نسبت به مدت مشابه  ۴۰درصد افزایش داشته ۳۰.۵ ،درصد از صادرات ایران
به قاره آفریقا مربوط به کشور آفریقای جنوبی بوده است.به گزارش ایسنا ،سید روح اله لطیفی در جلسهای
که با حضور ســفیر آفریقای جنوبی در تهران و رئیس هیئت مدیره باشــگاه تجار ایران و آفریقا برگزار شد
گفت :در پنج ماه نخســت امســال یک میلیون و  ۳۵۴هزار و  ۲۷۶تن کاال به ارزش  ۷۴۱میلیون و ۱۲۲
هزار و  ۹۲۲دالر بین ایران....
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غضنفری مطرح کرد:

صندوق توسعه ملی قربانی تقدس فریبکارانه شده است
3

بر اساس گزارش مرکز آمار؛

سیستان و بلوچستان نابرابرترین استان!
3

هشدار گوترش به سران کشورها:

جهان در وضعیت بسیار خطرناکی است
7

تشریح محدودیتهای ایجاد شده برای مشموالن غایب

وجود  ۳میلیون مشمول غایب در کشور

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا با تشریح برخی از محدودیتهای ایجاد شده برای مشموالن غایب اعالم
کرد که ســه میلیون مشمول غایب در کشور داریم.به گزارش ایسنا ،سردار تقی مهری دیروز دریک نشست
خبری که در محل ســازمان وظیفه عمومی فراجا برگزار شد ،گفت :مشموالن غایب اجازه خروج از کشور را
ندارند ،این افراد اجازه استخدام در سازمانهای دولتی را ندارند و ب ه کارگیری آنها مشمول جریمه برای کارفرما
است.وی ادامه داد :همچنین به این افراد تسهیالت بانکی نیز داده نخواهد شد و طبق هماهنگی که با بانک
مرکزی وجود دارد این خدمات به آنها ارائه نخواهد شد.مهری درباره تعداد مشموالن غایب گفت :متولدین سال
 ۱۳۵۵تا  ۱۳۸۳در حال حاضر مشمول سربازی هستند طی این مدت با  ۲۱میلیون ذکور در کشور داشتیم
و این تعداد حدود سه میلیون نفر غایب هستند.
مشموالن غایب نمیتوانند در دانشگاه ثبت نام کنند
رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا گفت :یکی از موضوعات مهمی که در این ایام مطرح است بحث معافیت
تحصیلی مشموالن است ،باتوجه به شروع مدارس و دانشگاه ها این موضوع اهمیت پیدا کرده است.وی ادامه
داد :تمام افرادی که در کنکور شرکت کرده و در مقاطع مختلف پذیرفته شده باید ثبت نام کنند و با توجه به
هوشمندسازی پلیس تمام دانشجویان که پذیرفته شدهاند از طریق اینترنت و سامانه سخا میتوانند درخواست
معافیت تحصیلی را ثبت کرده و ســامانه ما به صورت خودکار به دانشگاه مربوطه وصل شده و معافیت برای
دانشــگاه ارسال شــده و افراد میتوانند ثبت نام کنند.به گفته مهری ،متقاضیان میتوانند از طریق نرم افزار
«پلیس من» درخواست معافیت کنند افرادی که در سال گذشته یعنی  ۱۴۰۰دیپلم گرفته اند و سال گذشته
در کنکور شرکت کرده اند و امسال هم در کنکور شرکت کردهاند تا  ۳۱شهریورماه فرصت دارند و بعد از آن
باید برگه اعزام به خدمت بگیرند و چنانچه اقدام نکنند برای آنها غیبت زده میشوند افرادی هم که در سال
 ۱۴۰۱دیپلم گرفته تا شهریور سال آینده فرصت دارند که در کنکور شرکت کنند.وی تاکید کرد :مشموالن
غایب نمی توانند در دانشگاه ثبت نام کنند .اگر کسی هم در ارائه مدارک یا ثبت نام از طریق سایت و سامانه
مشکل داشتند می توانند از طریق مراجعه به پلیس  ۱۰+و یا سازمان وظیفه عمومی خدمات الزم را دریافت
کنند.مهری با اشاره به اینکه بیش از  ۵۰درصد از رزمندگان دوران دفاع مقدس را سربازان تشکیل میدادند،
افزود :مشموالن از طریق اپلیکیشن پلیس من یا سایت سخا میتوانند وضعیت سربازی خود را پیگیری کنند.
وی درباره امکان خرید خدمت سربازی یا همان جریمه ریالی نیز اظهارکرد :در حال حاضر هیچ قانونی برای
به خرید سربازی نداریم .همانطور که میدانید از سال  ۹۴تا  ۹۷افرادی که بیش از هشت سال غیبت داشتند
می توانستند جریمه را پرداخت کنند اما از سال  ۹۷اجرای این قانون به پایان رسید اما در قانون سال گذشته
مصوب شــده که افرادی در ســال  ۹۷یک قسط پرداخت کرده بودند تا پایان سال  1400اقساط را پرداخت
کننــد .در حال حاضر هیچ قانونی در رابطه با موضوع خرید خدمت ســربازی یا جریمه ریالی نداریم.رییس
سازمان وظیفه عمومی فراجا همچنین درباره معافیت قهرمانان ورزشی از سربازی نیز گفت :برابر قانون سرباز
قهرمان تمام افرادی که در بازیهای المپیک یا جهانی مقام کســب کنند می توانند معافیت دریافت کنند.
درباره ســه رشــته فوتبال ،والیبال و بسکتبال هم در صورت کسب مقام این معافیت شامل حال آنها خواهد
شد؛ همچنین می توانند از قانون سرباز قهرمان برخوردار شوند.مهری درباره سربازی نخبگان نیز گفت :افراد
نخبه نیز به ستاد کل معرفی شده و اسامی آنها به سازمان وظیفه عمومی ارسال شده و بعد از گذشت آموزش
عمومی در بخش نخبگان پروژه تکمیل کرده و کارت پایان خدمت دریافت می کنند؛ نخبگان خارج از کشور
هم می توانند پس از اتمام پروژه تحقیقاتی برایشان کارت صادر می شود.وی به موضوع مهارت آموزی سربازان
اشــاره و اظهار داشت :این طرح چهارسال اســت که در حال اجراست از سال گذشته برای سربازان منقضی
خدمت تسهیالت بانکی نیز در نظر گرفته خواهد شد این تسهیالت در سال گذشته  ۱۰۰میلیون تومان بود؛
همچین سربازان گواهی نامه مهارت آموزی بین المللی دریافت می کنند.وی ادامه داد :کلیه افراد ذکوری که
به سن  ۱۸سالگی می رسند مشمول هستند افرادی که کفالت پدر بیمار را برعهده دارند و یا تنها فرزند ذکور
زنان سرپرست خانوار باشند یا دارای بیماری باشند بعد از برگزاری کمیسیون و تایید میتوانند کارت معافیت
دریافت کنند.وی با اشــاره به اینکه جنگ روسیه و اوکراین نشان داد آمادگی دفاعی آنی است ،تصریح کرد:
بیش از  ۸هزار کیلومتر مرز داریم و الزم است امنیت این مرزها حفظ شود .ما در سازمان وظیفه عمومی تابع
قوانین هستیم مهمترین کارکرد خدمت سربازی تقویت بنیه دفاعی کشور است.مهری درباره حقوق سربازان
نیز خاطرنشان کرد :حقوق سربازان نسبت به سال های گذشته به ویژه در مناطق عملیاتی افزایش پیدا کرده؛
نسبت به سال گذشــته به طور میانگین  ۱۱۵درصد افزایش حقوق داشته ایم؛ همچنین افرادی که متاهل
هستند دو ماه کسر خدمت دریافت کرده و به ازای هر فرزند سه ماه کسر خدمت برای آنها محاسبه می شود.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اعالم کرد؛

 ۸۰۰میلیارد بشکه ذخیره نفت درجا در ایران
در  ۸ماهه نخست سال جاری میالدی؛

تجارت ایران و چین از  ۱۱میلیارد دالر گذشت

تهــران -ایرنا -تجارت ایران و چین در ۸هشــت
ماهه نخست سال جاری میالدی  ۱۹درصد رشد
کرد و به  ۱۱میلیارد و  ۱۶۰میلیون دالر رســید.
به گزارش ایرنا ،جدیدترین آمار منتشــر شده از
سوی گمرک چین نشان میدهد مبادالت تجاری
این کشــور با ایران در هشت ماهه نخست سال
جاری میالدی با رشد  ۱۹درصدی نسبت به مدت
مشابه سال قبل مواجه شــده و به  ۱۱میلیارد و
 ۱۶۰میلیون دالر رسیده است.ارزش مبادالت دو
کشور در ماههای ژانویه تا اوت سال قبل بالغ بر ۹

میلیارد و  ۳۴۴میلیون دالر اعالم شده بود.واردات
چین از ایران در  ۸ماهه نخست  ۲۰۲۲با رشد ۱۴
درصدی نســبت به مدت مشابه سال قبل مواجه
شــده و به  ۴میلیارد و  ۹۴۶میلیون دالر رسیده
اســت .چین در مدت مشابه سال قبل  ۴میلیارد
و  ۳۴۴میلیــون دالر کاال از ایران وارد کرده بود.
صادرات چین به ایــران در ماههای ژانویه تا اوت
امسال نیز با رشد  ۲۴درصدی مواجه شده و به ۶
میلیارد و  ۲۱۴میلیون دالر رسیده است .چین در
ماههای ژانویه تا اوت سال قبل  ۵میلیارد دالر کاال

به ایران صادر کرده بود.بر این اساس تراز تجاری
دو کشور در  ۸ماهه نخست سال جاری میالدی به
میزان  ۱میلیارد و  ۲۶۸میلیون دالر به نفع چین
بوده است.بر اساس این گزارش چین در ماه اوت
ســال جاری  ۱میلیارد و  ۱۴میلیون دالر کاال به
ایــران صادر و  ۴۷۶میلیون دالر کاال از ایران وارد
کرده است .صادرات چین به ایران در این ماه ۳۶
درصد افزایش یافته اما واردات این کشور از ایران
 ۳۳درصد نســبت به ماه اوت سال  ۲۰۲۱کاهش
داشته است.

سهمیه تماشاگران ایرانی در جام جهانی اعالم شد
رستم قاسمی وزیر راه وشهرسازی از تفاهم با قطریها برای ایجاد دفتر مشترک
میان دو کشور با هدف توسعه روابط حملونقل و رفع آنی مشکالت خبر داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،جاسمبنالسیفالسلیطی وزیر
حملونقل قطر به همراه هیئت همراه صبح امروز با رســتم قاســمی وزیر راه
و شهرســازی دیدار و درباره موضوعات مختلــف به رایزنی پرداختند .در این
دیدار بر توســعه روابط دو کشــور در حوزههای حملونقل دریایی ،هوایی و
تراتزیت بینالمللی تاکید شــد .همچنین در این نشست در خصوص مسائل
مختلف مربوط به مســابقات جام جهانی و تسهیل سفر و اقامت ایرانیها طی
این ایام رایزنی شــد.طی این دیدار نماینده وزارت ورزش و امور جوانان اعالم

ی جام جهانی  7500بلیت به کشــور ایران از سوی کشور
کرد برای هر از باز 
قطر اختصاص یافته اســت .در این نشســت همچنین اعالم شد طی  6ماهه
نخســت امســال حجم مبادالت کاالهای ایرانی از بنادر بوشهر و َدی ِر به بنادر
قطر با  20درصد افزایش همراه شده است.وزیر راهوشهرسازی ضمن تاکید بر
وجود فرصتهای زیاد همکاری برای ایران و قطر ،بر ایجاد دفتر مشترک میان
دو کشور برای همکاریها در حوزه حملونقل تاکید کرد.وزیر حملونقل قطر
ت میان دو کشــور برادرانه و عمیق است ،ایجاد دفتر
نیز با بیان اینکه ارتباطا 
مشترک را که از ســوی وزیر راه و شهرسازی ایران مطرح شد ،امری ضروری
برای توسعه این روابط دانست.

قرارگیری حدود  ۴۰۰قلم داروی ضروری در لیست بیمهای
مدیرعامل ســازمان بیمه ســامت ایران گفت :نزدیک به  ۴۰۰قلم داروی ضروری و پرتکرار به تدریج در
لیست بیمهای قرار میگیرد.به گزارش ایسنا ،محمد مهدی ناصحی درباره پرداخت مطالبات طرح دارویار
توسط سازمان بیمه سالمت ایران گفت :خوشبختانه پرداختی ما به التفاوت ارز دارو و سهم سازمان در دو
ماه گذشته بالفاصله انجام شده است .درنظر داریم با توجه به منابعی که در اختیار داریم بالفاصله پس از
پایان شهریور ماه نیز بتوانیم در سراسر کشور مطالبات داروخانهها را پرداخت کنیم.وی افزود :تمام مطالبات
پرداخت شده است و درحال حاضر منتظر اسناد هستیم .هر سندی توسط بیمارستان دولتی ،خصوصی و
یا مراکز سرپایی ارسال شود ،پرداختیها صورت میگیرد .خوشبختانه همکاری سازمان برنامه تاکنون قابل
قبول بوده و تخصیصها به موقع انجام شده است.مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران تصریح کرد :حتی
برای مطالبات شهریور بیمارســتانهای دولتی و خصوصی نیز  ۲۳۵۰میلیارد تومان به سازمان تخصیص
پیدا کرده است که در صورت ارسال اسناد مطالبات پرداخت میشود.ناصحی تاکید کرد :اسناد سرپایی به
صورت الکترنیکی ارسال میشود اما اسناد بستری به شکل الکترونیک آفالین است؛ لذا پس از جمع بندی،
پرداختیها به صورت الکترونیک صورت میگیرد.وی با بیان اینکه برای مرداد ماه بخش ســرپایی سازمان
بیمه سالمت حدود  ۵۰۰میلیارد تومان درمجموع سهم خود و سهم ما به التفاوت ارزی را پرداخت کرده
اســت ،اظهار کرد :در بخش بســتری دارویی نیز همین میزان هزینه نزدیک به  ۵۰۰میلیارد تومان درماه
وجود دارد که در مجموع میتوان گفت بیمه سالمت  ۱۰۰۰میلیارد تومان با این داروهای تحت پوشش و
ما به التفاوت ارز در کشور پرداخت میکند ،یعنی سهم بیمه سالمت تاکنون منهای ملزومات و تجهیزات
پزشکی ماهانه حدود  ۱۰۰۰میلیارد تومان است.

جدیدترین آمار کرونا
در ایران
بنابر اعالم مرکــز روابط عمومی و اطالع
رســانی وزارت بهداشــت طی شبانه روز
گذشته  ۹۹۲بیمار جدید مبتال به کرونا
در کشور شناسایی شدند و  ۲۵بیمار نیز
جان خود را از دســت دادهاند.به گزارش
ایسنا ،تا دیروز( ۲۹شــهریورماه )۱۴۰۱
و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی،
 ۹۹۲بیمــار جدید مبتال به کووید ۱۹در
کشور شناسایی و  ۱۵۹نفر از آنها بستری
شــدند.مجموع بیمــاران کوویــد ۱۹در
کشــور به  ۷میلیون و  ۵۴۴هزار و ۵۴۰
نفر رسید.متاســفانه در طول  ۲۴ساعت
گذشــته ۲۵ ،بیمار مبتال بــه کووید۱۹
در کشــور جان خود را از دست دادند و
مجموع جانباختگان این بیماری به ۱۴۴
هزار و  ۳۴۴نفر رسید.
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جمعیت شهرستانهای حاشیهای تهران در حال انفجار است
ارائه پیشنهاد ارجاع اتباع خارجی به شهرهای نیازمند نیروی کار
نوری ادامه داد :یکی از مشکالت ما همین مهاجرت به حاشیه شهرهای
بزرگ از جمله تهران اســت .به عنوان مثال در حال حاضر شهرستان
مالرد از نظر جمعیتی در حال انفجار است .فضای آموزشی را هم سریع
نمی توان ایجاد کرد .شــهریار ،شــهر قدس و البرز هم اینگونه است.
سیستان و بلوچستان هم همین وضعیت را داریم .ورود اتباع را هم به
حاشیه شهرها داریم .پیشنهاد ما این بود اتباع را به جاهایی بفرستیم
که نیروی کار نیاز دارند و بتوانیم به آنها خدمات بدهیم که به مراجع
مربوط نامه زده ایم و در حال بررسی و امید است در آینده انجام شود.
تعییــن تکلیف نیروهایی که بعد از ســال  ۹۲وارد آموزش و
پرورش شدهاند
برای جذب  ۹۲به بعدیها هیچ قانونی نداریم
وی درباره تکلیف معلمان حق التدریســی ،مربیان پیش دبســتانی و
نیروهای نهضتی که بعد از ســال  ۹۲وارد آموزش و پرورش شدند نیز
گفت :بله ،خیلی ها ســوال می کنند تکلیــف نیروهای بعد از  ۹۲چه
میشــود .ما افراد یاد شده که قراردادشــان مربوط به قبل از سال ۹۲
بود را باید طبق قانون تا امســال تعیین تکلیف می کردیم که این کار
سال گذشته انجام شد و منتی هم نداریم ،قانون وضع کرده بودند و این
قانون از سال  ۹۷اجرا نشده بود که ما تعیین تکلیف کردیم.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد :قانون اجازه داده بود و ما هم این کار
انجام دادیم .تعدادی از اینها ســرکالس نبودند که از مهرماه به کالس
درس می رونــد .اما برای جذب  ۹۲به بعدیهــا هیچ قانونی نداریم،
ضمن آنکه از آن سو ملزم هســتیم فقط از طریق دانشگاه فرهنگیان
نیرو جذب کنیم.
تنها نیمی از فرهنگیان مشــمول بازنشســتگی درخواست
بازنشسته شدن دارند
احتمال افزایش حقوق کارکنان دولت
نوری درباره وضعیت خروج نیرو و میزان بازنشســتگان امسال آموزش
و پرورش نیز اظهار کرد :شــمار آن دســته از همکاران که امسال به
سن بازنشســتگی می رسند ۸۸ ،هزار نفر اســت ،ولی آنچه تا کنون
مشاهده کردیم ،کمتر از نیمی از آنها برای بازنشستگی اقدام کردهاند.
وی افزود :از یک ســو اجرای رتبهبندی و برخورداری از مزایای آن در
هنگام محاسبه دو سال آخر خدمت برای برقراری مستمری را داریم و
از سوی دیگر بسیاری از همکاران ما عالقه مند هستند در نظام تعلیم
و تربیت باشند و اســتمرار خدمت بدهند .خیلی ها کمتر از  ۵۰سال
ســن دارند و دوست دارند در سیستم باقی بمانند که ما هم استقبال
و تشــکر می کنیم .عالوه بر این ،افزایشهای دیگری هم احتماال برای
حقوق کل کارکنان دولت اتفاق بیفتد که مایل هستند از آن بهره مند
شوند.به گفته وزیر آموزش و پرورش ،البته باز هم کمبود نیرو به علت
خروج  ۷۲هزار نیرو از مجموعه در سال گذشته وجود دارد که به طرق
دیگری جبران شده است.

پایان آقای خاص؛ «حسن رنگرز» سرمربی
تیم ملی کشتی فرنگی شد
تهران  -ایرنا « -علیرضا دبیر» در حکمی «حسن رنگرز» را بعنوان سرمربی
تیم ملی کشتی فرنگی منصوب کرد.به گزارش ایرنا ،جلسه فنی در مورد تیم
ملی کشــتی فرنگی دیروز (سهشــنبه) با حضور علیرضا دبیر رئیس ،حمید
سوریان نایب رئیس فدراسیون ،علی محمدی مدیر فنی تیمهای ملی کشتی
فرنگی و حســن رنگرز قهرمان اسبق کشتی فرنگی و سرمربی و مدیر سابق
تیمهای ملی کشــتی برگزار شــد.در پایان این جلسه و با توجه به ضرورت
پیگیری برنامههای تیم ملی کشتی فرنگی و خداحافظی محمد بنا سرمربی
گرانقدر این تیم ،حســن رنگرز بعنوان ســرمربی تیم ملی کشــتی فرنگی
منصوب و حکم خود را از رئیس فدراســیون کشتی دریافت کرد.فدراسیون
کشتی ضمن تشکر از محمد بنا سرمربی پیشین و پرافتخار تیم ملی کشتی
فرنگی برای ایشان آرزوی سالمتی و موفقیت دارد.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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بورل:

در جلسه علنی دیروز؛

نامه معرفی وزیر پیشنهادی کار اعالم
وصول شد
در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی ،نامه رئیسجمهور به مجلس
برای معرفی وزیر پیشنهادی کار اعالم وصول شد.به گزارش خبرنگار مهر،
در جلســه علنی دیروز (سهشنبه  ۲۹شــهریور ماه) نامه رئیسجمهور به
مجلس برای معرفی وزیر پیشنهادی تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اعالم وصول
شد.
متن این نامه که از سوی محمدباقر قالیباف قرائت شد ،به شرح زیر است:
«در اجرای اصل  ۱۳۳قانون اساسی بدین وسیله جناب آقای محمدهادی
زاهدیوفــا ،وزیر پیشــنهادی تعــاون ،کار و رفاه اجتماعــی را به همراه
مشخصات ،سوابق و رئوس برنامههای وی جهت اخذ رأی اعتماد به مجلس
شورای اسالمی معرفی مینمایم.دوام توفیقات حضرتعالی و همکارانتان را
از خداوند متعال خواستارم.
سید ابراهیم رئیسی»
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :با استناد به ماده  ۲۰۲آئین نامه داخلی
مجلس ،معرفی نامه را به کمیسیون مربوطه ارجاع میدهیم و در زمان مقرر
طبق آئین نامه در کمیســیونها بررســی و گزارش آن در صحن مجلس
بررسی خواهد شد.
عمویی خبر داد؛

برنامههای وزیر پیشنهادی کار در جلسه
فراکسیون انقالب بررسی شد
ســخنگوی فراکسیون انقالب اســامی مجلس گفت :در جلسه امروز این
فراکسیون ،بررســی برنامهها و سوابق وزیر پیشــنهادی تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی در دستورکار قرار گرفت.به گزارش خبرنگار مهر ،ابوالفضل عمویی
با اشاره به جلسه صبح دیروز (سهشنبه  ۲۹شهریور ماه) فراکسیون انقالب
اسالمی مجلس ،اظهار داشت :امروز اولین جلسه شورای مرکزی فراکسیون
انقالب اسالمی در اجالسیه دوم تشکیل شد و بررسی برنامهها و سوابق وزیر
پیشنهادی تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در دستورکار قرار گرفت.وی بیان کرد:
در ابتدا ،محمدباقر قالیباف اشارهای به روند فعالیتهای فراکسیون در دوره
جدید داشت .در ادامه ،وزیر پیشنهادی تعاون ،کار و رفاه اجتماعی برای ارائه
برنامههای خود در جلسه حضور یافت.سخنگوی فراکسیون انقالب اسالمی
مجلس تصریح کــرد :زاهدی وفا به بیان ســوابق اجرایی و تحصیلی خود
پرداخت و توضیحاتی را در مورد کلیات برنامههایی که پیش از این در تدوین
آنها نقش داشــته است ،به نمایندگان ارائه کرد .از جمله این برنامهها ،طرح
تحول اقتصادی و هدفمندی یارانهها بوده که زاهدی وفا در دولتهای نهم
و دهم در تدوین آنها نقش آفرینی کرده بود.عمویی اظهار داشــت :در ادامه
جلسه سواالت و دغدغههای نمایندگان مطرح و مقرر شد فراکسیون جلسه
مجددی را برای بررسی جزئیات برنامه زاهدیوفا برگزار کند .همچنین وزیر
پیشــنهادی تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در ادامه در کمیسیونهای مختلف
مجلس نیز برای پاسخگویی به نمایندگان حاضر خواهد شد.

تحریم های جدید آمریکا علیه ایران
وزارت بازرگانی آمریکا دیروز دوشنبه سه فروند بوئینگ  ۷۴۷خطوط هوایی
ایران را که خدمات باری به روســیه ارائه میدهند ،در فهرست تحریمهای
خود قرار داد.به گزارش تســنیم ،وزارت بازرگانی آمریکا دوشنبه سه فروند
بوئینــگ  ۷۴۷خطوط هوایی ایــران را که خدمات باری به روســیه ارائه
میدهند ،در فهرســت تحریمهای خود قرار داد.به نوشته رویترز ،ادعا شده
ل شده توسط آمریکا را که بخشی از
این هواپیماها کنترلهای صادراتی اعما 
تحریمهای دولت بایدن علیه جنگ روسیه در اوکراین است ،نقض کردهاند.
هواپیماهای تحریمشــده از شرکتهای ماهان ایر ،قشم فارس ایر و ایران
ایر هستند که کار حمل و نقل کاال از جمله اقالم الکترونیکی را به روسیه
انجام میدادند.

مذاکرات رفع تحریمها؛ محور دیدار
وزیران خارجه ایران و قطر
تهــران  -ایرنا -وزیران امور خارجه جمهوری اســامی ایران و قطر درباره
مذاکرات رفع تحریم ها در چارچوب نشســت های وین بحث و گفت وگو
کردند.به گزارش روز (ســه شنبه) ایرنا ،وزارت امور خارجه قطر اعالم کرد
که حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران و شیخ
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر
در حاشــیه هفتاد هفتمین نشســت مجمع عمومی سازمان ملل متحد با
یکدیگر دیدار و گفت وگو کردند .برپایه این گزارش« ،در این دیدار روابط
و همکاری دو جانبه بین ایران و قطر و آخرین تحوالت بازگشــت به برنامه
جامع اقدام مشــترک با آمریکا (برجام) مورد بحث و بررسی قرار گرفت».
بنا بر اعــام وزارت خارجه قطر ،وزیر امور خارجه قطر دیروز (دوشــنبه)
همچنیــن دیداری با «رابرت مالی» نماینــده ویژه آمریکا در امور ایران در
حاشــیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل داشــت که در آن «روابط دو
جانبــه و آخرین تحوالت مذاکرات مربوط به توافق هســته ای و تحوالت
اوضاع منطقه در کنار شماری از مسائل مشترک مورد عالقه بررسی شد».
آگهی اخطاریه ماده 101
اموال غیر منقول کالسه 140104031051001031/1:

بدینوسیله به منوره یاوری بدهکار پرونده کالســه  140104031051001031/1که برابر
گزارش مامور ابالغ شــناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر سند ازدواج  11742مورخ
 1387/02/06دفترخانه ازدواج شــماره  37و طالق شــماره  11شهر کرج استان البرزبین
مورث شــما و لیال عبداللهی دزفولی نژاد تعداد  300عدد ســکه طــالی تمام بهار آزادی
عندالمطالبه بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه
نموده و پس از تشــریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد
لذا طبق قانون  18/19آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد در خصوص
پرونده اجرایی کالســه  140101284به موجب گزارش مورخ  1401/06/15کارشــناس
رســمی دادگستری اعالم می گردد  3 ،دانگ مشاع از شش دانگ عرصه واعیان پالک ثبتی
 157/16042به مبلغ  20/000/000/000ریال ارزیابی گردیده  .لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی
پالک مذکور معترض می باشــید  ،اعتراض کتبی خــود را ظرف پنج روز از تاریخ ابالغ این
اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد هیات سه نفره کارشناسی به مبلغ 106/200/000
ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید .ضمنا به اعتراضی که خارجاز موعد یا فاقد فیش بانکی
دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

از طرف الهه صفری
میم الف ف501/

شانسی برای دستیابی به توافق ایران در سازمان ملل وجود ندارد

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مدعی شد که دیدار با رییس جمهور ایران
در حاشیه مجمع عمومی ســازمان ملل هم نمی تواند تاثیری در پیشرفت روند
مذاکرات رفع تحریم ها داشته باشد.به گزارش مهر ،جوزف بورل مسئول سیاست
خارجی اتحادیه اروپا انتظارات برای دستیابی به موفقیت در توافق هستهای ایران
را در مجمع عمومی ســازمان ملل طی هفته جاری کاهش داد و مدعی شــد که
معتقد نیست دیدار با ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران مثمرثمر باشد.بر اساس
این گزارش ،بورل در گفتگو با نشــریه پلیتیکو در حاشیه مجمع عمومی سازمان

ملــل متحد گفت که اتحادیه اروپا همه طرفها را تحت فشــار قرار داده اســت
تا در روند احیای توافق هســتهای  ۲۰۱۵ده متــر آخر را طی کنند.وی در عین
حال افزود که در بحبوحه مذاکرات جاری به رهبری اتحادیه اروپا هیچ پیشــرفت
عمدهای را به زودی در این موضوع پیش بینی نمیکند.بورل گفت :در ســه ماه
گذشته ،تعامل ،فرآیند چند مرحلهای همگرا بود .فعالیت بین طرفین باعث بهبود
نتیجه میشد .اما در هفتههای گذشته اینطور نبود .اکنون در بن بست هستیم.
اکنون ما متوقف شــدهایم.بورل در پاسخ به این سوال پلیتیکو که آیا برای دیدار
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با ابراهیم رئیسی که وی نیز برای شرکت در
مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به
ســر میبرد ،آمادگی دارد یا خیر مدعی شد:
آنها به من قولهایــی داده بودند ،به دوحه
رفتند .آنها به وین رفتند .فکر نمیکنم دیدار
با رئیــس جمهور هم چیزی را حل کند.این
در حالی اســت که آیت اهلل «ســید ابراهیم
رئیســی» ،رئیسجمهور ایــران در جریان
حضور در اجالس سران عضو سازمان شانگهای با شبکه خبری الجزیره گفتگویی
داشــت و در آن تاکید کرد که تصمیم نهایی برای رسیدن به توافق هستهای به
عهده آمریکا است.

در نخستین روز حضور رئیس جمهور در نیویورک چه گذشت؟
نیویورک – ایرنا -آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی  ،رئیس جمهوری
اسالمی ایران بعد ازظهر دوشنبه به وقت محلی ( ۲۸شهریور ماه)
در صدر هیاتی بلند پایه برای شــرکت در نشست سران هفتاد و
هفتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد وارد فرودگاه جان اف
کندی نیویورک شد.به گزارش ایرنا ،رئیس جمهوری را در سفر به
نیویورک  ،حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ،غالمحسین
اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهوری ،محمد جمشیدی معاون
امور سیاسی دفتر رئیس جمهور ،علی باقری معاون سیاسی وزیر
امور خارجه و وحید جالل زاده رئیس کمیســیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی همراهی می کنند.
اســتقبال مقامات ایرانی در فرودگاه نیویورک از رییس
جمهوری
آیــت اهلل رئیســی در بدو ورود به نیویــورک در فرودگاه جان
اف کندی نیویورک مورد اســتقبال امیرســعید ایروانی سفیر و
نماینده جدید دائم ایران در ســازمان ملــل  ،رضا نجفی معاون
حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه ،مهدی عاطفت سرپرست
دفتر حفاظت از منافع جمهوری اســامی ایران در واشــنگتن و
جمعی از دیپلمات های جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل
قرار گرفت.هوای نیویورک هنگام ورود رئیس جمهور بسیار گرم
بود اما نزدیک به غروب از گرمای آن کاســته شد  .معموال هوای
نیویورک در تابســتان و ایام گرم ســال نیز شرجی است و باران
هایی که مــی بارند ،از گرمای هوا تا حدی مــی کاهند و آن را
قابل تحمل مــی کنند.نیروهای امنیتی و پلیس آمریکا از بخش
هــای مختلف ،این روزها در فرودگاه جــاف ان کندی نیویورک
حضور چشمگیری دارند و ظهر هنگام ،موقع ورود سران و رهبران
جهان زیر چادرهای سفیدی می ایستند که این روزها برپا کرده
اند.وسایل و تجهیزات خبرنگاران  ،عکاسان و فیلمبرداران هنگام
ورود هیات های هر کشور در این فرودگاه توسط ماموران پلیس
و امنیتی آمریکا با اســتفاده از دستگاههای پیشرفته و نیز بعضا
سگ هایی که همراهشان هســت ،بازرسی می کنند و اصحاب
رســانه را نیز تک تک بازرسی کرده و برای جلوگیری از هرگونه
بی نظمی؛ فیلمبرداری هنــگام انتظار خبرنگاران و فیلمبرداران
برای ورود هیات های کشورهایشــان ممنوع است.سفر آیت اهلل
رئیسی ،نخستین حضور رئیس دولت سیزدهم در نیویورک برای
سخنرانی در بزرگترین گردهمایی دیپلماتیک سران جهان است.
رئیس جمهور سال گذشته به دلیل بیماری همه گیر کووید ۱۹-
همچون بسیاری از رهبران و سران جهان بصورت ویدئو کنفرانس
در مجمع عمومی ساالنه ســازمان ملل شرکت کرد.در واقع می
توان گفت ،هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل
در روز ســه شنبه نیز نخســتین گردهمایی سران جهان پس از
بیماری همه گیر کووید  ۱۹-از سال  ۲۰۱۹خواهد بود.
ســخنرانی رئیس جمهور ایران صبح چهارشنبه به وقت
محلی
نشست امسال مجمع عمومی سازمان ملل از ساعت  ۹صبح سه
شنبه به وقت محلی با سخنان آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان
ملل و چابا کروشی رئیس این دوره از مجمع آغاز خواهد شد.قرار
اســت آقای رییسی صبح چهارشــنبه به وقت محلی ( بعداظهر
بــه وقت تهران ) بعنــوان دومین ســخنران در مجمع عمومی
ســازمان ملل ســخنرانی کند و بایدن بر اساس فهرست اعالمی
سخنرانان از سوی سازمان ملل ،نفر هفتم است که در واقع چند
نفر پس از رئیس جمهور ایران ســخنرانی خواهد کرد.بر اساس
سنت همیشــگی ،برزیل نخستین کشوری است که هر ساله در
مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی می کند و پس از آن رئیس
جمهوری آمریکا؛ اما امسال ،سخنرانی جو بایدن به دلیل حضور
او در مراسم تدفین ملکه انگلیس به روز چهارشنبه موکول شده
است.

متن کامل سخنرانی رئیس جمهور به شرح زیر است؛
بسم اهلل الرحمن الرحیم
هو الذی بعث فی االمیین رسوال منهم یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم
و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضالل مبین

سفری برای تبیین دیدگاههای جمهوری اسالمی ایران
ســفر آیت اهلل رئیسی به نیویورک به دعوت آنتونیو گوترش دبیر
کل سازمان ملل برای شرکت در نشست سران هفتاد و هفتمین
مجمع عمومی این نهاد بین المللی صورت گرفته است و همچنان
که رئیس جمهور قبل از ورود به نیویورک نیز بیان کرد فرصتی
بــرای بیان دیدگاههــای نظام مقدس جمهوری اســامی ایران
اســت.رئیسجمهور با تاکید بر اینکه نظرات جمهوری اسالمی و
دیدگاههای منطقه قابل تبیین است که باید از این فرصتها برای
تبیین آن استفاده کرد ،گفت :این سفر فرصتی برای بیان اقداماتی
است که گاهی شنیده نمیشود زیرا فضای رسانهای جهان تحت
تسلط قدرتهای بزرگ اســت.آیت اهلل رئیسی تاکید کرد :باید از
این فرصتها برای تبیین مواضع جمهوری اسالمی ایران و بیان
مظالم و ظلمهایی که نســبت به ملت بزرگ ایران انجام شده و
ظلمهایی که امروز مردم در عالم به ویژه علیه ملتهای تحت ستم
روا میشود ،بهره گرفت.قرار است رئیس جمهور عالوه بر شرکت
و ســخنرانی در نشست ســران هفتادو هفتمین مجمع عمومی
ســازمان ملل ،دیدارهای دو جانبه و جانبی با ســران کشورها و
شــخصیت های بین المللی داشته باشــد که از روز سه شنبه به
وقت محلی آغاز می شود و رئیس جمهور برنامه های فشرده ای
خواهد داشــت از دیدارهای دو جانبه و جانبی تا حضور در جمع
ایرانیان مقیم آمریکا و دیدار با برخی چهرههایی که درخواســت
مالقات داشــتند.اما همچنانکه رئیس جمهور چندین بار اعالم
کــرده اند هیچ زمینهای برای مذاکره یــا مالقات با آمریکاییها
برنامه ریزی نشــده و هیچ دیداری با آنها نخواهد داشت.حسین
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران نیز که رئیس جمهور را در
این سفر همراهی می کند ،عصر دوشنبه به وقت محلی با وزیران
خارجه کره جنوبی ،قطر و لبنان بصورت دو جانبه در محل اقامت
خود درباره مسائل دو جانبه ،منطقه ای و بین المللی گفتگو کرد.
تدابیر شــدید امنیتی در اطراف ســازمان ملل و حضور
پررنگ خبرنگاران رسانه های مختلف جهان
به گزارش ایرنا ،امســال پس از بیش از دو ســال از شروع کرونا،
عالوه بر حضور خبرنگاران رســانه های مقیم در ســازمان ملل،
خبرنگاران ،عکاســان و فیلمبرداران دهها رســانه و شبکه بین
المللی از کشورهای مختلف جهان نیز حضور فعالی دارند و تقریبا
تمام محوطه مقابل سازمان ملل را خبرنگاران رسانه های مختلف
جهان برای انتشار گزارش های تصویری خود گرفته اند.به دلیل
برگزاری مجمع عمومی ســازمان ملل در سطح سران و رهبران

المنار ادعا کرد

موافقت ایران با ارسال  ۶۰۰هزار
تن سوخت به لبنان طی  ۵ماه
منابع خبری ادعا کردند که ایران با ارســال  ۶۰۰هزار تن سوخت به لبنان طی
 ۵ماه موافقت کرده اســت.به گزارش ایسنا ،شبکه لبنانی المنار به نقل از منابع
خود ادعا کرد که ایران به هیات رســمی لبنانی که اکنون در تهران به ســر می
برد اعالم کرده است که طی  ۵ماه  ۶۰۰هزار تن سوخت به لبنان ارسال خواهد
کرد.چند دقیقه پیش مجتبی امانی ،سفیر جمهوری اسالمی ایران در بیروت در
صفحه توییتر خود نوشت :به زودی اخبار خوشحال کنندهای درباره توافق میان
هیات وزارت انرژی لبنان و مسئوالن ایرانی درخصوص سوخت ایران و همکاری
در زمینه برق اعالم خواهد شد.ســفیر کشــورمان همچنین #سوخت و  #ایران
را هشــتگ کرد.بر اســاس این گزارش ،پیش از این وزارت خارجه لبنان اعالم
کرد که عبداهلل بوحبیب ،وزیر خارجه لبنان در حاشیه هفتاد و هفتمین نشست
مجمع عمومی سازمان ملل با حسین امیرعبداللهیان ،وزیر خارجه ایران دیدار و
رایزنــی کرد.وزارت خارجه لبنان اعالم کــرد که امیرعبداللهیان در این دیدار بر

جهان ،تمام خیابان های محــدود به این نهاد بین المللی تحت
تدابیر شدید امنیتی قرار دارد و با حضور سران جهان نیز بر این
محدودیت ها بیش از پیش افزوده می شــود و فقط معدودی از
خیابانها برای ورود به ســازمان ملل باز هســتند و حتی ساکنان
ایــن منطقه از طریق خیابان های خاصی باید تردد کنند .پلیس
نیویورک و دیگر نیروهای پلیس و امنیتی آمریکا حضور پررنگی
دارند.رفت و آمد در خیابان اول منهتن نیویورک که سازمان ملل
واقع شــده ،بســیار تحت کنترل و محدودیت قرار دارد و تمامی
خیابان های منتهی به آن به جز خیابان  ۴۴که هتل محل اقامت
بســیاری از سران کشــورهای جهان بوده ،تقریبا مسدود است.
ورودی خیابان  ۴۲سازمان ملل نیز که خبرنگاران مقیم سازمان
ملل همواره از طریق آن تردد می کنند ،این روزها بســته است و
آنها باید از خیابان  ۴۷و طی مسافت بسیار و ایست و بازرسی های
متعددی عبــور کنند.محوطه مقابل درب خیابان  ۴۲که معموال
محل تجمعات مختلف بوده ،نیز برای تجمعات همچنان باز است.
امــا دو ردیف نرده های آهنی در مقابل آن نصب شــده و پلیس
حضور دائمی دارد که ورود آنها به غیر از آن محدوده را ممنوع می
سازد .البته تجمعات در دیگر خیابان های منهتن از جمله تایمز
اسکوئر به رغم حضور پلیس و نیروهای امنیتی و با کسب مجوز
برگزار می شود.درب ویژه خیابان  ۴۶همچون همیشه برای ورود
و حضور دیپلمات ها و مقامات ارشد جهان ،باز است.
ســخنرانی رییس جمهوری در اجــاس تحول آموزش
سازمان ملل متحد
حجت االسالم رئیسی تاکید کرد؛
فرهنگ ســلطه ،منفعت خود را در عقب نگه داشــتن
کشورهای دیگر تعریف کرده
رئیس جمهور در اجالس ســران تحول آموزش سازمان ملل که
با همکاری یونســکو برگزار شد ،گفت :متأسفانه فرهنگ سلطه،
منفعت خود را در عقب نگه داشــتن کشــورهای دیگر تعریف
کرده است ،حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر امروز
دوشــنبه به وقت محلی در اجالس سران تحول آموزش سازمان
ملل که با همکاری یونســکو برگزار شد ،اظهار داشت :متأسفانه
فرهنگ ســلطه ،منفعت خود را در عقب نگه داشتن کشورهای
دیگر تعریف کرده و با ایجاد نظام جهانی ناعادالنه و با سوءاستفاده
از سازمانهای بینالمللی و تدوین منظومههای فکری -فرهنگی
خویش مانع رشد و پیشرفت کشورهای دیگر شده است.

آمادگی ایران برای ارســال سوخت به لبنان و تقدیم کمک های دیگر برای غلبه
بر مشکالت تاکید کرد.همچنین شبکه المنار اعالم کرد که از روز شنبه گذشته
یک هیات رسمی لبنانی به تهران آمده است تا درخصوص پرونده سوخت و برق
و کمکهای ایران به لبنان با مســئوالن ایرانی رایزنی کند.این شبکه لبنانی به
نقل از یک مســئول در سفارت جمهوری اسالمی ایران در بیروت اعالم کرد که
این هیات لبنانی با مسئوالن مربوطه در وزارت نیرو و نفت ایران رایزنی میکند.
این مســئول گفته است که مســئوالن ایرانی و لبنانی در خصوص سه موضوع
رایزنی می کنند؛ کمک به لبنان در زمینه سوخت بر اساس توافق انجام شده با
نجیب میقاتی ،نخســت وزیر دولت پیشبرد امور لبنان و ولید فیاض ،وزیر انرژی
این کشــور ،اصالح شبکه های برق و ساخت نیروگاه های تولید برق.این مسئول
همچنین اعالم کرد که نفتکش های ایرانی حامل سوخت آماده هستند که طی
یک الی دو هفته آینده به سوی لبنان حرکت کنند و در بندری که طرف لبنانی
مشــخص می کند پهلو بگیرند.ناصر کنعانی ،سخنگوی وزرات خارجه ایران در
نشســت خبری اخیر خود در پاسخ به ســوالی در خصوص اخبار منتشر شده
در مورد ســفر تیمی از وزارت انرژی لبنان به ایران و دیدار اخیر ســفیر ایران
در بیــروت با وزیر انرژی لبنان گفت :روابط ایران بــا دولت و ملت لبنان روابط
دوستانهای اســت و ایران همواره تالش کرده در جهت کمک به رفع مشکالت
لبنان اعم از مشکالت سیاسی و به ویژه در دو سال اخیر کمک به رفع مشکالت
اقتصــادی لبنان و خاصه در حوزه انرژی نقش ســازندهای را ایفا کند .ایران در

خانمها و آقایان؛
دانش بشــری به دانشــمندان ملت ایران مباهات میکند .تاریخ
تمدن ایران ،با علم و دانش آغاز شده؛ فرهنگ اسالمی ،آن را اعتال
بخشــیده و ستونهای آن را بر اندیشههای آسمانی استوار کرده
است .دین مقدس اسالم با هدف تحقق عدالت ،گسترش معنویت
و پیشــرفت و آبادانی ،بشــریت را به پــرورش و آموزش دعوت
میکند.توسعه و پیشرفت ،یکی از دغدغههای عمده کشورهاست
و اگر چه دولتها در موارد زیادی توصیهها و نسخههای نهادهای
بینالمللی در این زمینه را اجرا کردهاند ،اما همزمان چالشهای
جدی برای فرهنگ ملی و بومی کشــورها نیز پدید آمده است.ما
معتقدیم که برای مواجهه با چالشهای آموزش ،نخست باید علل
ریشهای آن را به درســتی دریابیم .ما نسبت به قرائت نهادهای
بینالمللی از تاریخ معاصر جهان و صورتبندی مســائل آن نقد
بنیادین داریم .اگر آرمان ما ایجاد زندگی شایســته و جهان امن
است باید از خوانشهای یک سویه اجتناب شود و بر نقشآفرینی
همه طرفها در قالب رویکردهای چندجانبهگرایانه تاکید شود.
بطور خالصه جمهوری اسالمی ایران معتقد است که:
 پیشرفت ،تربیت ،خانواده ،عدالت و معنویت را نمیتوان جدایاز هم نگریست.
 هر ایدهای درباره توســعه و رفع نیازهای بشــر باید اقتضائاتتربیتی و ارزشــی را در خود لحاظ نماید و در عین حال خانواده
محور باشــد؛ البته خانواده به معنــای اصیل آن و نه صورتهای
خودساخته که باعث انقطاع نسل بشر خواهد شد.
 توسعهی فارغ از معنویت و اخالق ،موجب تباهی بیشتر جامعهمیشود و پایدار نخواهد ماند.
 ســلطه فرهنگی و حبس دانش بدترین نوع ستم و بی عدالتیاست.
متأســفانه فرهنگ ســلطه ،منفعت خود را در عقب نگه داشتن
کشــورهای دیگر تعریف کرده و با ایجاد نظام جهانی ناعادالنه و
با سوءاستفاده از ســازمانهای بینالمللی و تدوین منظومههای
فکری -فرهنگی خویش مانع رشــد و پیشرفت کشورهای دیگر
شدهاند.ســوال ما این اســت :آیا آموزش و اساســاً انســان باید
در خدمت توســعهی پایدار باشد یا توســعهی پایدار در خدمت
انســان؟ محور تحوالت آموزشی اگر به رشد و تعالی انسان منجر
نشــود ،نتیجهای جز استضعاف انســانیت در پی نخواهد داشت.
آنچه انتظار میرود این اســت که نهادهای بینالمللی با احترام
بــه حق حاکمیت فرهنگی و تربیتی کشــورها ،از آنان در مقابل
تهاجم فرهنگی محافظت کنند .ما معتقدیم که تحول در آموزش
بدون توجه به «خانواده ،عدالت و معنویت» میســر نخواهد بود.
باید بر ارزشهای اخالقی همچون بزرگداشت خانواده ،احترام به
محیط زیست ،عدالت ،رد خشــونت و افراطیگری ،فراهمسازی
فضای مجازی ایمن و اخالقی و سالم و مفید به عنوان اولویتهای
تحول تعلیم و تربیت تمرکز کنیم.جمهوری اسالمی
دگرگونی و
ِ
ایران بر این اساس ،سند تحول بنیادین آموزش و پرورش خود را
با ابتناء به فلسفه تربیتِ ایرانی -اسالمی و بدون اتکا به رویکردهای
تک بعدیِ ســکوال ِر موجود در سند  ۲۰۳۰تدوین کرده است .از
منظر کیفیت نیز در نظام آموزشی جدید ایران ،چرخش از نظام
حافظهمحور به نظام متکی بر پژوهش ،خالقیت ،مهارتآموزی و
تعهد به تربیت و ارزشهای فرهنگی و دینی را هدفگذاری نموده
است.جمهوری اسالمی ایران آمادگی دارد تا در عین پایبندی به
سیاستهای اصولی خود ،وارد گفتگوی تعاملی در چارچوب نظام
تعلیم و تربیت مبتنی بر ارزشهای واالی انسانی شود.

چارچوب مناسبات سازنده و دوستانه با لبنان و در راستای توسعه همکاریهای
دوجانبه با این کشور در سطوح مختلف با این کشور ارتباط دارد و گفتوگوهایی
هم با وزارتخانههای مربوط به حوزه انرژی لبنان انجام داده است .کنعانی با بیان
این که حمایت از دولتهای دوســت و کمک به رفع مشکالت اقتصادی آنها از
سیاســت های اصولی ما اســت و این موضوع در مورد لبنان نیز صدق میکند،
گفت :گفتوگوهایی بین دو کشــور در سطوح مختلف انجام شده است از جمله
در دیدار سفیر ایران با مقامات لبنان از جمله وزیر انرژی این کشور .ما بر مبنای
خواســت دولت لبنان اعالم آمادگی کردیم که در چارچوب ظرفیتهای فنی و
اقتصادی دو کشور راهکارهای کمک اقتصادی به لبنان را بررسی کنیم ،در این
چارچوب گفتوگوها ادامه دارد و ایران متناسب با ظرفیتهای خود و متناسب
با ظرفیت لبنان حتما آمادگی دارد به رفع مشــکالت لبنان در چاچوب منافع و
مصالح دوجانبه کمک کند .این سیاست کلی و اصولی ایران است و انشاءاهلل با
مذاکرات بین دو کشــور زمینه برای کمک اقتصادی به لبنان بیشــتر از گذشته
فراهم شــود.کنعانی در پاسخ به سوال خبرنگار پرسش کننده مبنی بر اینکه آیا
این کمک رایگان خواهد بود؟ گفت :بحث رایگان مطرح نیست .گفتوگوهای ما
در حوزه مناسبات اقتصادی و تامین انرژی در قالب یک بسته در حال انجام است
و موضوع رایگان موضوعیت ندارد ،بلکه کمک به رفع مشکالت انرژی هم در حوزه
ســوخت و هم در حوزه برق مطرح اســت و امیدواریم مذاکرات پیش رو بین دو
کشور به رفع بخشی از نیازهای ملت لبنان کمک کند.
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معاون وزیر اقتصاد خبر داد؛

ش مالیات حقوق بگیران د ر صورت تداوم مبارزه با فرارهای مالیاتی
کاه 
رئیس کل ســازمان امور مالیاتی کشور
گفــت :با اســتمرار برخــورد قاطع با
فرارهــای مالیاتی و ریشــه کنی این
پدیــده ،عم ً
ال زمینــه افزایش معافیت
مالیات بر حقوق بگیران میسر میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ســازمان امور مالیاتی ،داوود منظور با بیان
اینکه افزایــش درآمدهای مالیاتی عمدتاً با تکیه بر کوشــش مالیاتی و تداوم
مبارزه با فرار مالیاتی محقق خواهد شد گفت :نباید به پرداخت کنندگان منظم
مالیات در اقتصاد از جمله بخش حقوق بگیران و مشــاغل و اقشــار ضعیفتر،
فشار مالیاتی وارد شود.وی با تاکید بر ضرورت اشراف کامل سازمان مالیاتی بر
کلیه فعالیتهای اقتصادی گفت :بدیهی است اشراف اطالعاتی نظام مالیاتی بر
فعالیتهای اقتصادی از مرحله تولید تا مرحله مصرف کننده نهایی اســت که
میتوانــد مانعی در برابر مودی برای کتمان درآمــد و اقدام به فرار مالیاتی به

وجــود بیاورد.منظور افزود :افرادی که با روشهــا و ترفندهایی مانند کارت به
کارت کردن ،دریافت سکه و دالر و … در تالش برای کتمان درآمد و نپرداختن
مالیات هســتند ،در حقیقت حقوق عامه را نادیده میگیرند .چرا باید صاحبان
برخی مشــاغل از پرداختن مالیات ممانعت کنند و کارمندان و حقوق بگیران
با درآمد ثابت بــه صورت منظم مالیات بپردازند؟ بایــد عدالت مالیاتی برقرار
شــود.رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشــور به تصویب دستورالعمل اجرایی
تفکیک حسابهای شخصی از تجاری در شورای پول و اعتبار و اعالم آن توسط
بانک مرکزی در آینده نزدیک اشــاره کرد و گفت :بر اســاس این دستورالعمل
حســابهایی که توسط فعال اقتصادی به عنوان حساب تجاری اعالم میشود،
مبنای محاسبه مالیات قرار میگیرد چرا که تراکنشها و هرگونه واریزی به این
حســابها به عنوان درآمد و فروش مؤدی تلقی میشود مگر اینکه خالف آن
ثابت شود.منظور افزود :تمام فعاالن اقتصادی باید حسابهای تجاری و شخصی
خود را تعیین تکلیف کنند و اگر فردی از حســاب شــخصی برای کار تجاری

اســتفاده کند ،شناسایی شده و مورد رسیدگی قرار میگیرد که این امر نیز به
نوبه خود در راستای شفاف سازی فعالیتهای اقتصادی و عدم کتمان درآمد و
اقدام به فرار مالیاتی ،نقش به سزایی خواهد داشت.وی تکمیل پایگاه اطالعات
مودیان بر اســاس ماده  ۱۶۹و  ۱۶۹مکرر قانون مالیاتهای مستقیم را یکی از
محورهای مهم عملیاتی برای هوشمندسازی نظام مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی
برشــمرد و گفت :با تکیه بــر اطالعات این پایگاه و همچنین بررســی صورت
معامالت فصلی اشخاص قادر به سنجش فعالیت اقتصادی مودیان خواهیم بود.
منظور با بیان اینکه در وصول مالیات بخش رســمی اقتصاد که شناسایی شده
نباید تحت فشــار باشد افزود :ســازمان امور مالیاتی در دوره جدید توجه خود
را بر روی بخشهای خاکســتری اقتصاد که شناسایی نشده اند متمرکز کرده
و به دنبال کاهش فشــار از مودیان شناسایی شــده و افزایش و اعمال فشار بر
مودیان شناسایی نشده است.وی با بیان اینکه تکریم و حمایت از مودیان خوش
حســاب و مودیانی که به موقع به تکالیف قانونی خود عمل میکنند ،یک اصل

و ضرورت اســت ،گفت :با برنامه ریزی های به عمل آمده ،اجازه سو استفاده به
کسانی که به اشکال مختلف درصدد فرار مالیاتی یا اجتناب از پرداخت مالیات
هســتند را نمیدهیم.رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر ضرورت
مبارزه جدی با فرار مالیاتی و شناســایی مودیــان جدید برای برقراری عدالت
مالیاتی گفت :با اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان که کمک
شایان توجهی به هوشمند شــدن فرآیندها و تشخیص عادالنه و واقعی درآمد
اشخاص مینماید ،فرار مالیاتی به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.وی
با اشاره به پیگیریهای صورت گرفته جهت تحوالت بنیادین در زیرساختهای
فناوری اطالعات و ایجاد پایگاه جامع اطالعات مودیان مالیاتی گفت :با افزایش
اشــراف اطالعاتی نظام مالیاتی طی دوره اخیر چند باند و شبکه بزرگ فساد و
فرار مالیاتی نیز کشف شده و برخی از آنها اطالع رسانی شده است.معاون وزیر
امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد :فرار مالیاتی عموماً به سه شکل اساسی
یعنی عدم ثبت نام به عنوان مــؤدی مالیاتی ،کتمان درآمد و ثبت هزینههای
غیرواقعی صورت میپذیرد و با توجه به گســترده بودن فرار مالیاتی در کشور،
عزم جدی و اراده قاطع ســازمان امور مالیاتی و همکاری و تعامل دستگاههای
نظارتــی از جمله قوه قضائیه و پلیس امنیت اقتصــادی برای برخورد با جرایم
اقتصادی و فساد اداری یک ضرورت است.

خوانساری مطرح کرد:

خروج  ۴۵میلیارد دالر سرمایه در  ۴سال اخیر

رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به خروج  45میلیارد دالر
ســرمایه در  4سال اخیر ،گفت :به نظر میرسد خروج سرمایه
از کشــور بیش از این رقم باشــد چرا که بخش قابل توجهی
از اقتصاد ایران به صورت زیرزمینی اســت.به گزارش خبرنگار
اقتصادی ایلنا ،ســی و هشــتمین جلســه هیات نمایندگان
تهران با حضور مهدی غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی و
مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران برگزار شد.در این نشست
خوانساری با اشاره به ابالغ برنامه  5ساله هفتم توسعه ،گفت :در
این برنامه پیشرفت اقتصادی با نرخ اقتصادی  8درصد ،کاهش
تورم و تک نرخی شدن تورم ترسیم شده که این اهداف خوبی
اســت اما الزم است که نخست تحلیلی از دالیل شکستها و
ناکامیهای خود از برنامه  6توســعه ارائه بدهیم.وی ادامه داد:
مقرر شد که در برنامه ششم توسعه معادل  46.9درصد رشد
اقتصادی داشته باشــیم که تنها  3.44درصد رشد داشتیم.به
گفته خوانساری ،میانگین رشد تورم قیمتها  4.76درصد بوده
است به این معنا که سالیانه شاهد  100درصدی رشد قیمتها
بودیم.وی با اشاره به خروج  45میلیارد دالر سرمایه در  4سال
اخیر ،گفت :به نظر میرســد خروج سرمایه از کشور بیش از

این رقم باشــد چرا که بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران به
صورت زیرزمینی است.رئیس اتاق تهران با اشاره به بزرگ بودن
اقتصاد دولتی ،افزود :هزینه باالی دولت ایجاب می کند که هر
سریع تر دولت از تصدی گری در اقتصاد دست بکشد.وی افت
شدید سرمایه گذاری اجتماعی را عامل مهم در کاهش سرمایه
گذاریها در کشــور عنوان کرد و افزود :سرمایه گذاریها به
ســمت سرمایه گذاریهای زودبازده رفته که این برای اقتصاد
افت اســت.وی با بیان اینکه خروج نخبگان ســالیانه افزایش
پیدا کرده اســت ،تاکید کرد :ســال گذشته حدود  160نخبه
و متخصص قلب از کشــور خارج شد و اگر اینگونه پیش برود
در سالهای آینده با کمبود متخصص مواجه خواهیم شد.وی
تحریمها را به موریانه تشــبیه کرد و افــزود :قیمت کاالهای
تولیدی در ایران باالست و قیمتها غیررقابتی شده و بسیاری
از بازارهای خود را از دست دادیم.خوانساری ادامه داد :سالیانه
حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی حدود  5میلیارد دالر
بود که این رقم به  300میلیون دالر رســید.رئیس اتاق تهران
در پایان از عضویت و پیوستن ایران به سازمان همکاری های
شانگهای ابراز خشنودی کرد.

بالتکلیفی در انتخاب شهردار به شهر آسیب می رساند

سرپرست شهرداری کرج تا تعیین تکلیف
شهردار بماند
خزانه دار شورای اسالمی شهر کرج با اشاره به مشکالت به وجود آمده در جریان انتخاب
شهردار کرج  ،گفت :سرپرست کنونی شهرداری این کالنشهر تا زمان انتخاب شهردار باید
در مســئولیت خود بماند.به گزارش پایگاه اطالع رسانی شورای اسالمی شهر کرج؛ علی
ذبیحی در نطق پیش از دستور هفتاد و یکمین جلسه رسمی شورای شهر کرج که با هدف
تعیین تکلیف شهردار کرج برگزار شــد ،اظهارداشت :نامهای مبنی بر عهدم احراز مجید
حاجی غالم ســریزدی شهردار منتخب شورای شهر کرج چند روز پیش دریافت شده که
میبایست بالفاصله جلسه فوق العاده تشکیل میشد و اعتبار نامه از وزارت کشور تعیین
تکلیف میشــد .خزانه دار شورای اسالمی شهر کرج از رییس شورای شهر کرج خواست
تا مکاتباتی که در این خصوص در ادوار گذشــته شورای اسالمی شهر کرج انجام شده را
مطالعه کنند که صالحیت نامه را بررسی نمایند .ذبیحی تاکید کرد :شورای شهر کرج باید
هرچه زودتر تکلیف شهر را مشخص کند.

کسب رتبه سوم کشوری استان بوشهر در طرح
نهضت ملی مسکن
مدیرکل راه و شهرسازی بوشهر از کسب رتبه سوم کشوری این
اداره کل در طرح نهضت ملی مســکن خبر داد .ســید محمود
دستغیبی در جلسه شــورای تأمین مسکن استان بوشهر اظهار
داشــت  :در مجموع مقدار زمین تامین شده با کاربری مسکونی
در کل اســتان  42هزار واحد اســت که از ایــن تعداد 6976
واحد قرارداد با ســازنده انجام شــده اســت و  5713تعداد قرارداد با بانک منعقد شده
است.دســتغیبی در مورد اجرای نهضت ملی مسکن شــهری بر اساس اطالعات سامانه
(TEMزمین  ۹۹ســاله) وقرارداد سه جانبه و واگذاری گروهی بیان کرد :تاکنون  42هزار
مقدار زمین تامین شــده اســت و تعداد پروژه تعریف شده  8051واحد است   که از این
تعداد  6976واحد با ســازنده قرارداد منعقد شــده است و تعداد  5713واحد نیز با بانک
قرارداد امضا شــده اســت .وی در ادامه در مورد مسکن خود مالکین گفت :تعداد 1735
واحد برای خود مالکین تعریف شــده اســت که از این تعداد  365واحد قرارداد خود را
بانک امضا کرده اند.

آغاز نخستین دوره جشنواره ادبی شهر
صدرا شیراز
از آن جا که این جشــنواره کشــوری است ،میتوان با همافزایی
توانمندیها و سرمایههای نهفته و آشکار فرهنگی و هنری استان
فارس آن را در جایگاه افتخار و نشان فاخر ادبی و فرهنگی برای
شهر صدرا و شیراز برگزار کرد و از آن بهره برد.در آیینی با حضور
سید حســین حقایقی ،مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی
استانداری فارس ،حمیدرضا قانعی ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس ،بهزاد
پرنیان ،شــهردار صدرا ،شورای اسالمی شهر صدرا و تنی چند از فرهنگوران و هنرمندان
این شــهر در سالن شهدای هستهای دانشــکده مهندس یک دانشگاه آزاد اسالمی واحد
شیراز ،نخستین دوره جشنواره ادبی شــهر صدرا شهرستان شیراز آغاز شد.سید حسین
حقایقی ،مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری فارس نیز در این آیین با اشاره
به روز بزرگداشت زبان و ادب فارسی ،شعر فارسی را برآمده از وحی ،عقل و شهود دانست
و گفت :شــهریار ،هویت ایرانی ،اسالمی ،قومی و انقالبی را با هم یکی کرد و اینگونه برای
همیشه ماندگار شد.حقایقی ،شیراز را ریشه هویتی فرهنگ ایرانی خواند.
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گزیده خبر
غضنفری مطرح کرد:

صندوق توسعه ملی قربانی تقدس
فریبکارانه شده است
رئیــس صندوق توســعه ملی اظهار
داشــت :این تفکر برای برخی افراد
ایجاد شــده اســت که پــول دولت
اموال دیگران اســت و میتوان پس
نــداد .یکی از عوامل کوچک شــدن
صندوق این اســت که مــا ارزی به
برخی متقاضیان وام دادیم اما ریالی
پس گرفتیم این در حالیست که اساســا کارویژه صندوق اعطای وام نیست
چراکه ما مانند بانک مرکزی یا هر بانک دیگری نیســتم.به گزارش خبرنگار
اقتصادی ایلنا ،مهدی غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی در سی و هشتمین
جلســه هیات نمایندگان اتاق تهران ،گفت :ایران صندوق ذخیره ارزی را در
دهه  70پیش از کویت راه اندازی کرد اما این پروژه در ایران منتج به شکست
شــد این در حالیست که صندوق ارزی در کویت به کار خود ادامه می دهد.
وی با اشاره به دالیل شکست صندوق ذخیره ارزی در کشور ،گفت :اشکاالت
کنشی و منشی در گروه حکمرانان شکل گرفته بود به این معنا که حکمرانان
بر این باورند که منابع این صندوق باالســت و ماننــد اقیانوس پایانی ندارد.
رییس صندوق توســعه ملی با بیان اینکه نمی تــوان از هر تولیدی حمایت
کرد ،افزود :شــرایط اقتصادی کشور به گونهای نیست که بتوان به هر قیمتی
از تولید حمایت کنیم و باید حمایت از تولیدات زودبازده را در دستور کار قرار
بدهیم.وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی قربانی تقدس فریب کارانه شده
اســت ،افزود :این تفکر برای برخی افراد ایجاد شده است که پول دولت اموال
دیگران اســت و میتوان پس نداد .یکی از عوامل کوچک شدن صندوق این
است که ما ارزی به برخی متقاضیان وام دادیم اما ریالی پس گرفتیم این در
حالیست که اساســا کارویژه صندوق اعطای وام نیست چراکه ما مانند بانک
مرکزی یا هر بانک دیگری نیستم.وی با ارائه تعریف از کارکرد صندوق توسعه
ملی ،اذعان کرد :صندوق توســعه ملی یک نهــاد مقتدر ملی در کنار بخش
خصوصی است که میتواند خارج از کشــور هم به فعالیت خود ادامه بدهد.
وی تاکید کرد :این نگرش در بخشــی از افراد شکل گرفته است که صندوق
یک بانک بزرگ است که میتواند در بزنگاههای حساس از آنجا وام گرفت از
این رو حتی برای احداث مترو از ما تقاضای وام میکنند این در حالیست که
اساســا این مسائل جزو وظایف ما نیست.غضنفری صندوق توسعه ملی را به
هلدینگ تشبیه کرد و افزود :باید منابع این صندوق افزایش پیدا کند .و اتاق
نیز باید خط خود را مشــخص کند کــه آیا میخواهد در خط فعلی صندوق
حرکت کند و یا به همان روال ســابق ادامه بدهد.وی با اشاره به لزوم آوردن
همه درآمد حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی ،گفت :پول حاصل از
فروش نفت سرمایه ما تلقی میشود نه ثروت ما ،این در حالیست که سرمایه
خود را ســالیانه مصرف می کنیم و در پایان هر سال میزان پول ذخیره شده
در صندوق صفر میشــود .تحقق این مهم با همراهی بخش خصوصی میسر
می شود.به گفته رییس صندوق توسعه ملی ،نباید به بهانه مردم داریکاری
کنیم که صندوق بنگاه داری کند و یا وام بدهد.وی با بیان اینکه نمونه های
موفق صندوق توسعه ملی در کشورهای آمریکا ،سنگاپور ،امارات و نروژ وجود
دارد ،تصریح کرد :صندوق اتاق تسویه حسابهای برخی افراد با دولت نیست
به این معنا که برخی از صندوق وام گرفته اند اما از آنجایی که وزارت صمت
اجازه صادرات به آنها نمیدهد وام خود را تسویه نمیکند اما صندوق محلی
برای ســرریز شدن سیاست های نادرست دولت نیست .وام گرفتهاید باید آن
را پس بدهند و راضی نمیشــویم که ارزش پول را کم کنیم وام داده شده را
با ارز  4200تومانی پس بگیریم.رئیس صندوق توســعه ملی با بیان اینکه پس
گرفتن وام با هدف توسعه اقتصادی انجام می شود ،گفت :ما می خواهیم پول را
پس بگیریم و به شــخص دیگری بدهیم چرا اینگونه مسیر توسعه را هموار می
کنیم در غیر این صورت به انحطاط و انحراف مالی دچار میشویم.وی در پایان
بیان کرد :ســرمایه گذاری در تولیدات زودبازده اولویت است تولیدی که هزینه
ها را برنگرداند تولید نیست.
بر اساس گزارش مرکز آمار؛

سیستان و بلوچستان نابرابرترین استان!
براســاس گزارش مرکز آمار ،اســتان سیستان و بلوچســتان باالترین ضریب
جینی مناطق شــهری کشور را دارد.به گزارش اقتصاد آنالین ،در سال ۱۴۰۰
و در مناطق شهری ،باالترین ضریب جینی برای استان سیستان و بلوچستان
( )۰.۴۹۲۹مشاهده میشود که نسبت به سال قبل  ۰.۰۳۵۹واحد افزایش یافته
اســت.این استان در تمامی سالهای مورد بررسی باالترین نابرابری را در بین
مناطق شهری  ۳۱استان داشته و از  ۰.۴۲۳۷در سال  ۸۵به  ۰.۴۹۲۹در سال
 ۱۴۰۰رســیده است.پس از سیستان و بلوچستان ،استان گلستان ()۰.۴۰۱۸
بیشــترین ضریب جینی را داشــته که نســبت به ســال قبل خود ۰.۰۳۲۳
واحد افزایش یافته اســت.کمترین ضریب جینی مربوط به استانهای کرمان
( )۰.۲۷۲۹و یزد ( )۰.۲۷۶۹اســت که نسبت به سال قبل به ترتیب ۰.۰۳۲۱
و  ۰.۰۵۳۰واحد کاهش یافتهاند.ضریب جینی مربوط به استان کرمان از سال
 ۱۳۸۵تا  ۱۴۰۰کاهش قابل توجهی را نشان داده و از  ۰.۴۰۰۸در سال  ۸۵به
 ۰.۲۷۲۹در  ۱۴۰۰رسیده است.ضریب جینی عددی است بین صفر و یک که
در آن صفر به معنی توزیع کامال برابر درآمد یا ثروت و یک به معنای نابرابری
مطلق در توزیع است.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
info@sobh-eqtesad.ir

ارتقاء کیفی و کمی شاخص های عملکردی ،HSE
در شرکت گاز استان اردبیل
سرپرست شــرکت گاز اســتان اردبیل در جلسه هم
اندیشی و بررســی وضعیت بهداشت ،ایمنی و محیط
زیست از ارتقاء کیفی و کمی شاخص های عملکردی
 HSEدر این شرکت خبر داد.به گزارش روابط عمومی
شــرکت گاز اســتان اردبیل  ،میر سعید سید متین با
حضور در جلسه هم اندیشی و بررسی وضعیت  HSEکه با حضور مهندس دیناری
رئیس ایمنی و آتش نشانی  ،دکتر جعفرزاده مشاور رئیس امور بهداشت ،ایمنی
و محیط زیست شرکت ملی گاز ایران و هیئت همراه که به میزبانی شرکت گاز
استان اردبیل در شهر سرعین برگزار شد؛ ضمن عرض خیر مقدم خدمت کلیه
مدعوین؛ در رابطه با عملکرد حوزه  HSE؛ گفت :این شــرکت طی ســال های
گذشته ضمن برنامه ریزی و پیاده سازی جامع الزامات و مقررات  HSEموفق به
گسترش آن در بخش های مختلف اداری و عملیاتی و شرکت پیمانکاری فعال
شده و آمادگی خود را در مقابله با بحران ها به شکل متعدد از جمله برگزاری
ادواری مانورها به نمایش گذاشته است.سرپرست شرکت گاز استان اردبیل هدف
اصلی امور  HSEرا پیشگیری ،کنترل و کاهش خسارات و هدف فرعی را در حوزه
ایمنی و بهداشت کاهش نرخ حوادث و رویدادها برشمرد .

تقدیر وزیر نیرو از صنعت برق استان ایالم
ایالم-پروین-صمیم نیا-وزیر نیرو با هدف بررســی وضعیت تامین آب و برق در
منطقه مرزی مهران جهتتســهیل تردد زائرین حرمین شــریفین وارد مهران
شد.محرابیان در ابتدای این سفر از اکیپ های اجرایی شرکت توزیع نیروی برق
مســتقر در پایانه مرزی بازدید کرد و پس از آن دکتر ناصری مدیرعامل شرکت
توزیع نیروی برق استان ایالم گزارشی از مجموعه اقدامات و پروژهها در استان
به ویژه شهرستان مهران به ایشان ارایه کرد.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق
استان ایالم گفت :احداث و تکمیل زیرساختهای الزم جهت تامین برق پایدار و
مستمر با هزینه  ۵۰۰میلیارد ریال انجام شده و اکیپ های خط گرم این شرکت
ی مسیر
در اســتان برای عملیات تعمیرات و نگهداری شــبکه توزیع در شهرها 
زائرین اربعین آماده فعالیت هستند.دکتر ناصری افزود :به دلیل رشد  ۳۰درصدی
مصرف برق شهر مهران در این ایام ضمن افزایش  ۳۰مگاولت آمپری پست فوق
توزیع مهران  ۲ ،فیدر جدید و  ۱۱کیلومتر شبکه فشار متوسط توزیع برق احداث
گردید .اهم پروژه ها در تامین برق مسیر مرز بین المللی مهران در اربعین سال
جاری  :طرح تبدیل خط تک مداره به دو مداره از بلوار امازاده سید حسن تا پل
زائر با حجم فیزیکــی  ۲هزار و  ۷۰۰متر با اعتبار  ۱۸هزار میلیون ریال  ،طرح
تامین برق  ۱۵۰موکب و ساختمان مانیتورینگ فرماندهی ستاد اربعین حسینی
(ع) با استفاده از  ۱۰دستگاه ترانسفورماتور و  ۲هزار متر شبکه فشار متوسط و
ضعیف با اعتبار  ۴۵هزار میلیون ریال  ،تامین و تکمیل روشنایی پارکینگ های
اربعین و برکت و اقامتگاه اسکان موقت پارک بلوط چغاسبز به طول  ۱۰کیلومتر
 ،تامین برق  ۳۲دستگاه آبسردکن با اعتبار پنج هزار میلیون ریال می باشند.

انتصاب سرپرست مدیریت روابط عمومی
شرکت نفت ستاره خلیج فارس
علیداد واحــدی به عنوان سرپرســت مدیریت روابط
عمومی و بینالملل شــرکت نفت ستاره خلیج فارس
منصوب شــد.به گزارش روابط عمومــی و بینالملل
شــرکت نفت ســتاره خلیج فارس ،بــا حکم علیرضا
جعفرپور مدیرعامل شــرکت نفت ستاره خلیج فارس،
«علیداد واحدی» به عنوان سرپرســت مدیریت روابــط عمومی و بینالملل و
بزرگترین پاالیشــگاه میعانات گازی جهان منصوب شد.در حکم انتصاب وی
آمده است:با عنایت به مراتب تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این حکم
به عنوان «سرپرســت مدیریت روابط عمومی و بینالملل» شرکت نفت ستاره
خلیج فارس منصوب میشــوید.امید است با بهرهگیری از توان و دانش علمی و
فنی ،اســتفاده بهینه از امکانات و تجهیزات موجود و برقراری ارتباطات مؤثر و
همکاری ســازنده با مخاطبان ،در تحقق اهداف و مأموریتهای مدیریت روابط
عمومی و بینالملل تالش و اهتمام ویژهای معمول فرمایید.

روند خدمات رسانی اداره گاز منطقه
دو گرگان بررسی شد
علی طالبی مدیرعامل شــرکت گاز استان گلستان باحضور دراداره گاز منطقه
دو گرگان از نزدیک روند فعالیت بخش های مختلف اداری ،تاسیســاتی و امداد
رســانی را مورد بررســی و بازدید قرار دادند.دربازدیدانجام شده که مقصودلو
معــاون بهره برداری  ،رؤســای بهــره برداری مرکز اســتان  ،منابع انســانی
و روابــط عمومی نیز حضور داشــتند طالبی با حضــور در واحدهای خدمات
مشترکین،انشعابات،تعمیرات ،امدادرســانی ،اداری و فرهنگی  ،ضمن بررسی
فرآیند انجام کاربه صورت جداگانه در جریان امورات واحدها و مسائل ومشکالت
موجود قرارگرفته و پیشــنهادات و نقطه نظرات همکاران را شــنیده و توصیه و
رهنمودهــای الزم را ارائه کردند.در این بازدید همچنین پس ازمالحظه فرآیند
خدمات دهی  ،سئواالت و پرسشهایی را از پرسنل اداری مطرح نموده و از میزان
آگاهی،تسلط ودقت نظر در انجام مطلوب مسئولیت ها آگاه شده و تکریم ارباب
رجوع وارائه شایسته خدمات به مشترکین را مورد تاکید قراردادند.

آمادهسازی عرصههای گلکاری فضای سبز
شهر قم در فصل پاییز
به گزارش روابط عمومی ســازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم ،با اشاره
به آمادهســازی عرصههای گلکاری فضای سبز شــهر قم در فصل پاییز گفت:
در پاییز عمــده گلهای فصلی از تولیدات مرکز تولید گل و گیاهان ســازمان
پارکها در بوســتان غدیر استفادهشده که عموماً گونه کلم زینتی در شکلهای
مختلف همچون برگ صاف ،فری و در رنگهای سبز ،سفید و مخلوط هستند و
اواخر مردادماه کاشت آنها آغازشده تا بهترین کیفیت را در پاییز داشته باشیم.
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم تصریح کرد :در سالهای
قبل کاشت کلم در فصل پاییز صورت میگرفت که به دلیل سرما رشد مناسبی
نداشــت و امسال با توجه به تجربیات قبل کاشت کلم را یک ماه جلو انداختیم
تا بتوانیم بهترین کیفیت را در فصل پاییز شــاهد باشیم.وی همچنین از شروع
فرآیند خرید گل و گیاه موردنیاز ســال در مردادماه خبر داد و گفت :با توجه به
نیاز شهر در حوزه گل و گیاه ،موجودی بازار در این حوزه در حال بررسی است
و بازدیدهای میدانی از تولیدات گل و گیاهان شهرهای دیگر همچون اصفهان،
کاشان ،محالت ،کرج و… داریم.
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عربستان روسیه را در بازار نفت چین کنار زد
واردات نفت چین از روسیه در اوت ۲۸ ،درصد نسبت به مدت
مشابه سال میالدی گذشته افزایش یافت اما عنوان بزرگترین
صادرکننده نفت برای نخســتین بار در چهار ماه گذشــته ،به
عربستان سعودی رســید.به گزارش ایسنا ،آمار گمرکی چین
نشــان داد واردات نفت روسیه شــامل نفتی که از طریق خط
لوله ســیبری شــرقی اقیانــوس آرام و به صــورت دریابرد از
بنادر اروپایی و خاور دور روســیه ارســال شد ،در ماه میالدی
گذشــته به  ۸.۳۴۲میلیون تن معادل  ۱.۹۶میلیون بشکه در
روز رســید که در مقایســه با رکورد دو میلیون بشکه در روز
در مه ،اندکی کاهش داشــت .چیــن ،بزرگترین خریدار نفت
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روسیه است.واردات نفت روســیه به چین با ادامه خرید نفت
ارزان روسیه از سوی پاالیشگاههای خصوصی ،افزایش یافت و
سهم صادرات از غرب آفریقا و برزیل را کاهش داد.چین خرید
نفت را برای ســود بردن از تخفیفهای چشمگیر نفت روسیه
که در پی کاهش خرید اروپاییها در جســت و جوی بازارهای
جدید اســت ،افزایش داده است .با این حال واردات نفت چین
از عربستان سعودی ماه میالدی گذشته به  ۸.۴۷۵میلیون تن
معادل  ۱.۹۹میلیون بشــکه در روز رسید که پنج درصد باالتر
از اوت سال  ۲۰۲۱بود.عربستان ســعودی با صادرات ۵۸.۳۱
میلیون تن نفت از ژانویه تا اوت ،بزرگترین صادرکننده نفت به

چین مانده است؛ در حالی که صادرات روسیه در همین مدت،
 ۵۵.۷۹میلیون تن بوده است.واردات نفت به چین ،در اوت بر
مبنای ساالنه  ۹.۴درصد کاهش پیدا کرد که ناشی از اختالالت
پاالیشگاههای دولتی و تولید کمتر پاالیشگاههای خصوصی به
دلیل حاشیه ســود ضعیف بود .خرید چشمگیر نفت روسیه
توسط واردکنندگان چینی ،به ضرر صادرکنندگان رقیب شامل
آنگوال و برزیل شده و صادرات این دو کشور به چین در اوت بر
مبنای ســاالنه به ترتیب  ۳۴درصد و  ۴۷درصد کاهش یافت.
گمرک چین آمار واردات نفت از ونزوئال یا ایران در ماه میالدی
گذشته را منتشر نکرد .شرکتهای نفتی دولتی از سال  ۲۰۱۹به
دلیل نگرانی از نقض تحریمهای ثانویه و مجازات آمریکا ،خرید
نفت تحریم شده را متوقف کردند .با این حال شرکت صنعت و
علوم هوافضایی چین ( ۲۵ )CASICمیلیون بشکه نفت ونزوئال
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را از اواخر ســال ۲۰۲۰
به چیــن وارد کرده که
در آمار گمــرک اعالم
نشده است.آمار گمرکی
همچنیــن واردات از
مالزی را نشــان داد که
در اوت نسبت به مدت
مشابه سال گذشته ،دو
برابر شــده و به  ۳.۳۷میلیون تن معادل  ۷۹۴هزار بشــکه در
روز رسیده است .این کشــور در دو سال گذشته نقطه انتقال
نفت تحریم شده ایران و ونزوئال بوده است و این اواخر روسیه
هم اضافه شــده است.بر اساس گزارش رویترز ،چین از آمریکا
واردات نفت نداشت.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اعالم کرد؛

 ۸۰۰میلیارد بشکه ذخیره نفت درجا در ایران

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت ۸۰۰ :میلیارد بشکه
ذخیــره نفت درجا داریم که اگر موفق شــویم در بلندمدت
یــک درصد بهضریب بازیافت بیفزاییم به  ۸میلیارد بشــکه
نفت قابل برداشــت بیشتر می رســیم.به گزارش ایلنا و به
نقل از روابط عمومی وزارت نفت ،محســن خجستهمهر در
آئین گشایش نخســتین کارخانه تولید پمپهای فرازآوری
مصنوعی درونچاهی ( )ESPکه در اهواز برگزار شــد ،گفت:
روشهایی مانند ازدیاد برداشــت و غیره برای افزایش تولید
مدنظر داریم ،اما مناســبتر از آن روشهای چاهمحور است.
وی بــا بیان اینکه اقدامهای چاهمحور به فرازآوری مصنوعی
معروف هســتند ،گفت :روشهای چاهمحــور ما را زودتر به
ازدیاد برداشت میرسانند.مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران
ادامه داد ۸۰۰ :میلیارد بشکه ذخیره نفت درجا داریم که اگر
موفق شــویم با این روش در بلندمدت یک درصد بهضریب
بازیافت بیفزاییم به  ۸میلیارد بشکه نفت قابل برداشت بیشتر
میرسیم که اگر قیمت را  ۸۰دالر به ازای هر بشکه محاسبه
کنیم بیش از  ۶۰۰میلیارد دالر ثروت قابلتوجه برای کشور
شــرکتهای نیــروی  RWEو یونیپر
آلمان در آســتانه امضای قراردادهای
بلندمدت بــرای خریــد گاز طبیعی
مایع (الانجی) از پروژه توسعه نورث
فیلد قطر هســتند.به گزارش ایسنا،
مذاکرات میــان آلمان و قطر پیرامون
حل اختالف نظرات بر ســر شــرایط
مهمی ماننــد مدت زمان قــرارداد و
قیمــت گذاری ،بوده اســت اما منابع
آگاه به رویترز خبر دادند انتظار میرود
دو طرف به زودی به توافق برســند.
آلمان که بزرگترین اقتصاد اروپاست،
در تالش برای یافتن جایگزینی برای
واردات انرژی از روسیه تا اواسط سال
 ۲۰۲۴اســت که با توجه به وابستگی
صنعت نیــروی آلمان به گاز طبیعی،
کار ســادهای نیســت.در حالــی که
قراردادهای تامیــن الانجی با قطر،
بــرای آلمــان مثبت خواهــد بود اما
راهکار فوری برای بحران انرژی برلین
فراهم نمیکند زیرا پروژه توسعه نورث
فیلد تا پیش از سال  ۲۰۲۶راه اندازی
نخواهد شد.رویترز در مه گزارش کرد
که مذاکرات بین دو طرف ،به مشکل
برخورد کرده است زیرا آلمان تمایلی
به امضای قراردادهای  ۲۰ساله نداشته

ایجاد میشود.خجســتهمهر با بیان اینکــه تولید پمپهای
مصنوعی درونچاهی بهتدریج و در کوتاهمدت در ساخت و
انتقال فناوری به ظرفیت کامل میرسند ،گفت :خوشبختانه
تجربه همکاری شــرکت نفت و گاز پرشیا و شرکت روس به
نتیجه قابلتوجهی ختم شده است.وی ادامه داد :پمپهای
درونچاهی افزون بر ساخت ،به نگهداری و تعمیرات ویژه نیز
نیاز دارند و این تجارتی ارزشمند را در کشور به چرخش در
میآورد.بر اساس این گزارش ،ساخت نخستین کارخانه تولید
پمپهــای فرازآوری مصنوعــی درونچاهی که با همکاری
شــرکت نفت و گاز پرشیا و یک شریک روس و حمایتهای
شــرکت ملی نفت ایران به نتیجه رسیده است ،عصر دیروز
با حضور محســن خجستهمهر ،مدیرعامل شرکت ملی نفت
ایران ،غالمرضا نوذری ،رئیس هیئتمدیره شــرکت نفت و
گاز پرشــیا ،مدیران عامل شرکتهای ملی مناطق نفتخیز
جنوب ،ملی حفاری ایران ،نفت و گاز اروندان ،مدیران ارشد
شــرکت ملی نفت و مدیران شرکت روس در اهواز گشایش
یافت.

نیروگاههای آلمان در آستانه
توافق خرید الانجی از قطر

و خواهان قیمت مرتبط با قیمت گاز
هلند (قیمــت پایه بازار اروپا) به جای
نفت خام است.یکی از این منابع آگاه
اظهار کرد :مذاکرات اکنون نسبت به
چند ماه قبل ،ســازندهتر اســت .یک
منبــع آگاه دیگــر گفــت :نیروگاهها
احتماال با قراردادهای  ۱۵ساله موافقت
میکنند و منبع سومی هم اظهار کرد
که توافق ممکن اســت تا چند هفته
دیگر حاصل شود.یونیپر روز دوشنبه
به رویترز اعالم کرد :سرگرم مذاکره با
قطر اســت اما به توافق نرسیده است.

هزینه واردات انرژی چین از روسیه
افزایش یافت
هزینه چین برای خرید کاالهای انرژی روســیه شامل نفت خام ،فرآوردههای
نفتی ،گاز و زغال ســنگ ،ماه میالدی گذشــته به رکــورد  ۸.۳میلیارد دالر
افزایش یافت.به گزارش ایســنا ،میزان واردات اوت  ۶۸درصد در مقایســه با
مدت مشابه سال گذشــته افزایش داشت و طبق آمار گمرکی ،شامل رکورد
باالی واردات زغال سنگ بود .میزان واردات چین از روسیه در مدت شش ماه
از زمان آغاز در اوکراین ،به حدود  ۴۴میلیارد دالر رسید که  ۷۴درصد افزایش
نشــان داد.اگرچه افزایش جهانی قیمتهای انــرژی ،در افزایش ارزش واردات
نقش داشــت اما چین با توجه به نرخهای تخفیفی ،حجم باالتری از کاالهای
انرژی را از متحد اســتراتژیک خود خریداری میکند .روسیه هم به نوبه خود
به بازارهای جدیدی برای صادرات نیاز دارد تا از دست رفتن بازارهای اروپایی
را جبران کند.چین در حالی هزینه واردات از روسیه را افزایش داده که میزان
واردات انرژی این کشور امسال به دلیل کندی رشد اقتصادی و قرنطینههای
سختگیرانه که تقاضا برای سوخت را ضعیف کرده ،کاهش پیدا کرده است.
صادرات نفت روســیه به چین ماه میالدی گذشــته به  ۸.۳۴میلیون تن در
مقایسه با  ۷.۱۵میلیون تن در ژوییه و  ۶.۵۳میلیون تن در اوت سال ،۲۰۲۱
افزایش یافت .در ماههای آینده که تحریمهای اتحادیه اروپا علیه مسکو بر سر
جنگ در اوکراین تشــدید میشود ،روسیه احتماال نفت و فرآوردههای نفتی
بیشتری به چین ارسال خواهد کرد.واردات زغال سنگ از روسیه به چین در
اوت بر مبنای ساالنه ۵۷ ،درصد رشد کرد و به  ۸.۵میلیون تن رسید که شامل
 ۱.۹میلیون تن زغال ســنگ ککشو برای صنعت فوالدسازی بود .خرید گاز
طبیعی مایع به  ۶۷۱هزار تن رسید که باالترین میزان از سال  ۲۰۲۰بود و ۳۷
درصد در مقایسه با اوت سال  ۲۰۲۱افزایش داشت .این حجم شامل واردات از
طریق خط لوله نیست.در این بین ،شرکت گازپروم روسیه روز سه شنبه اعالم
کرد عرضه گاز به چین از طریق خط لوله قدرت سیبری را در فاصله  ۲۲تا ۲۹
سپتامبر برای کارهای تعمیراتی متوقف خواهد کرد.

یونیپر اکنون برای متنوع کردن منابع
تامین گاز تالش میکند .قطر هم نقش
مهمــی در این موضوع دارد.شــرکت
 RWEهم بدون اشــاره به جزئیات ،به
رویتــرز اعالم کرد ســرگرم مذاکرات
خوب و ســازنده با قطر است.در حال
حاضــر ،این دو نیروگاه از قطر در بازار
معامالت نقدی الانجــی خریداری
میکنند .شرکت  RWEدر سال ۲۰۱۶
قــراردادی با قطر برای خرید ســاالنه
 ۱.۱میلیون تن الانجی امضا کرد اما
این مدت اجرای این قرارداد در ســال

آینده به پایان میرسد.اوالف شولتس،
صدراعظــم آلمــان در یک ســفر دو
روزه ،روز شــنبه به عربستان سعودی،
امــارات متحده عربــی و قطر میرود.
رابرت هابک ،وزیر اقتصاد آلمان ،اعالم
کرد انتظار میرود شــولتس در سفر
به امارات متحده عربــی ،قراردادهای
الانجی امضا کند.شرکتهای RWE
و یونیپر بعید اســت در سفر شولتس
بــه قطر قــراردادی امضــا کنند زیرا
نمایندگان دولت معمــوال ابتدا توافق
گستردهای را امضا می کنند که زمینه
ساز نهایی شدن جزییات برای طرفین
بازرگانی میشود .یونیپر اعالم کرد در
سفر شــولتس حضور نخواهد داشت.
پروژه توســعه نورث فیلد که شــامل
شــش واحد الانجی است ،ظرفیت
مایع سازی گاز قطر را تا سال  ۲۰۲۷از
 ۷۷میلیون تن در سال به  ۱۲۶میلیون
تن افزایش میدهد.بر اســاس گزارش
رویترز ،قطر در نخســتین و بزرگترین
فاز پروژه توســعه  ۳۰میلیارد دالر که
موقعیت این کشور به عنوان بزرگترین
صادرکنده الانجــی جهان را تقویت
خواهد کرد ،با شــرکتهای بینالمللی
همکاری میکند.

کاهش مالیم قیمت نفت در بازار جهانی
قیمت نفت پس از افزایشی که روز گذشته داشت ،در معامالت روز سه شنبه
تحت تاثیر نگرانیها نســبت به افزایش نرخهای بهره در آمریکا و تاثیر آن بر
رشد اقتصادی و تقاضا برای سوخت ،تغییر چندانی نداشت.به گزارش ایسنا،
بهــای معامالت نفت برنت برای تحویل در نوامبر با هفت ســنت معادل ۰.۱
درصد کاهش ،به  ۹۱دالر و ۹۳سنت در هر بشکه رسید.بهای معامالت وست
تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در اکتبر ،با  ۱۴سنت معادل  ۰.۲درصد
کاهش ،به  ۸۵دالر و  ۵۹ســنت در هر بشکه رسید .قرارداد اکتبر روز جاری
منقضی میشــود و قرارداد نوامبر با  ۱۶سنت معادل  ۰.۲درصد کاهش۸۵ ،
دالر و ۲۰سنت معامله شد.دالر روز دوشنبه در آستانه نشست سیاستگذاری
چند بانک مرکزی بزرگ جهان شــامل فــدرال رزرو ،در برابر ارزهای رقیب
صعــود کرد .قوی شــدن ارزش دالر ،قیمت کاالهایی که بــه این ارز قیمت
گذاری میشــوند را برای دارندگان ارزهای دیگر گرانتر میکند.ادوارد مویا،
تحلیلگر ارشد بازار در شرکت  OANDAدر یادداشتی نوشت :قیمتهای نفت
به دلیل نگرانی از اقدام بانک مرکزی در تحکیم ســریعتر سیاســت پولی که
ممکن است باعث ضعیف شــدن سریع اقتصاد جهانی شود ،تحت فشارهای
کاهشی قرار میگیرد .اقتصاد جهانی کند شده و این ،موضوع نگران کنندهای
برای دورنمای نفت خام است.طبق نظرسنجی اولیه رویترز ،ذخایر نفت خام
آمریکا در هفته منتهی به  ۱۶ســپتامبر ،حدود دو میلیون رشد کرده است.
وزارت انرژی آمریکا اعالم کرد حداکثر  ۱۰میلیون بشــکه نفت از ذخایر نفت
استراتژیک را برای تحویل در نوامبر خواهد فروخت و مدت زمان برنامه فروش
 ۱۸۰میلیون بشــکه نفت از ذخایر اســتراتژیک که برای مقابله با تورم نرخ
ســوخت انجام میشود را تمدید میکند.طوالنی شدن مذاکرات برای احیای
توافق هستهای که بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی را به تاخیر انداخته
است هم تا حدودی از قیمتها پشــتیبانی کرده است.همچنین نشانههایی
وجود دارد که تولیدکنندگان بزرگ قادر نیســتند مطابق سهمیه اختصاص
یافته ،نفت تولید کنند.

خجستهمهر خبر داد:

امضای موافقتنامه یک میلیارد دالری مناطق
نفتخیز جنوب با ملی حفاری
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از امضای توافقنامه یک میلیارد دالری میان
شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با شــرکت ملی حفاری ایران خبر داد و
تاکید کرد :بر اســاس مفاد این توافقنامه ،حدود  ۲۰۰میلیون دالر به بازسازی
و نوســازی دکلهای حفاری شــرکت ملی حفاری ایران اختصاص می یابد.به
گزارش ایلنا ،محسن خجستهمهر در حاشیه بازدید از دکل  ۵۸فتح شرکت ملی
حفاری ایران که امروز انجام شد ،از حمایت همهجانبه شرکت ملی نفت ایران از
شرکت ملی حفاری ایران خبر داد و گفت :موافقتنامه اخیر شرکت ملی مناطق
نفتخیز جنوب با ملی حفاری مشــتمل بر اختصاص  ۲۰۰میلیون دالر برای
بازســازی ناوگان حفاری این شرکت است که مورد حمایت کامل شرکت ملی
نفت ایران قرار دارد.وی ادامه داد :شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب آمادگی
خواهد داشت تا ســاالنه حدود  ۴۰میلیون دالر به بحث بازسازی ناوگان ملی
حفاری اختصاص دهد و تامین اعتبار آن از سوی شرکت ملی نفت ایران تضمین
خواهد شــد.معاون وزیر نفت با بیان اینکه شرکت ملی حفاری ایران جزیی از
بدنه باالدستی صنعت نفت است ،اظهار داشت :این شرکت نقش بی بدیلی در
امر حاکمیتی ایفا می کند.به گفته خجستهمهر ،از مهمترین اولویتهای مطرح
در شرکت ملی نفت ایران در خصوص پایداری ناوگان حفاری و کمک به توسعه
و ثبات این شــرکت ،مشتمل بر مدیریت پایدار و نوسازی و بهسازی حدود ۷۴
دکل حفاری مورد استفاده در شرکت ملی حفاری ایران است.وی با بیان اینکه
شرکت ملی حفاری نمادی از اقتصاد مقاومتی در شرکت ملی نفت ایران است،
تصریح کرد :به مدد خدمات کارکنان این شــرکت در طول ســال ها و پس از
خروج شرکت های خارجی ،خللی در تولید نفت و گاز کشور ایجاد نشده است.
مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران افزایش میزان بهره وری را به عنوان یکی از
الزامات کاری در شرکت ملی حفاری ایران برشمرد و خاطرنشان کرد :پیش از
این یک دکل حفاری می توانســت چهار حلقه چــاه را حفاری کند؛ بر همین
اساس الزم است تا نسبت به رسیدن به این حد نصاب اقدام شود.خجستهمهر
افزود :شرط باال بردن بهرهوری در شرکت ملی حفاری ایران استفاده از فناوری
روز و استفاده حداکثری از توان حدود  ۱۷هزار نفر از کارکنان این شرکت است
که غالبا به عنوان نیروهای ارکان ثالث مشغول به فعالیت هستند.وی انجام طرح
طبقهبندی مشاغل ویژه نیروهای ارکان ثالث را به عنوان یکی از دستاوردهای
قابل اهمیت شرکت ملی نفت ایران در دولت سیزدهم برشمرد و ابراز داشت :با
انجام این طرح ،عالوه بر دسته بندی مشاغل مختلف ،پرداخت حقوق و مزایا به
نیروها بر مبنای تخصص و نوع کار انجام می شود.معاون وزیر نفت در خصوص
روند تبدیل وضعیــت نیروهای ارکان ثالث نیز بیان کرد :ایثارگران مشــمول
بندهای «و» و «د» در شــرکت ملی حفاری ایران بالغ بر  ۲۵۰۰نفر هســتند
که هم اکنون تبدیل وضعیت حدود  ۱۵۰۰نفر انجام شده و مابقی افراد نیز بر
اساس ابالغیه اخیری که به مدیریت منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران داشته
ایم ،تا پایان دی ماه به نیروی رسمی تبدیل وضعیت خواهند شد.خجستهمهر،
بــا قدردانی از نیروهای خدوم و زحمتکش صنعت نفت ،تکریم آنان را از جمله
وظایف سازمانی مدیران برشمرد و یادآور شد :تالش می شود تا تمامی امکانات
رفاهی الزم برای استفاده نیروهای فعال به ویژه نیروهای عملیاتی ارائه شود.وی
در پاسخ به ســوالی مبنی بر نحوه خدمت رسانی این شرکت به زائران اربعین
عنوان کرد :امســال برای نخستین بار دو ســتاد یکی در حوزه جنوب کشور و
دیگری در غرب کشــور تشکیل شــد که عالوه بر کمک های نقدی ،از تمامی
خدمت لجستیکی و ماشــین آالت موردنیاز برای حمایت حداکثری از زائران
اربعین اســتفاده کردند.مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران افزود :در حوزه ستاد
جنوب شــرکتهای ملی مناطق نفتخیز جنوب ،نفت و گاز اروندان و شــرکت
مهندسی و توســعه نفت و در حوزه ستادی در غرب کشور ،شرکتهای متن،
نفت و گاز پارس و نفت مناطق مرکزی ایران به خدمترسانی مشغول بودهاند.
خجستهمهر از قدردانی و تشکر مسئوالن کشور و استانداران خوزستان ،ایالم و
کرمانشاه از خدمات شرکت ملی نفت ایران در خصوص خدمترسانی به زائران
حســینی یاد کرد و گفت :شرکت ملی نفت ایران از تمامی امکانات خود برای
خدمترسانی حداکثری به مردم استفاده میکند
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در صحن علنی مجلس:

فاطمی امین :ارائه تسهیالت برای اسقاط خودروهای فرسوده کمک به تولید است

تهران  -ایرنا  -وزیر صنعت ،معدن و تجارت
ارائه تســهیالت برای اســقاط خودروهای
فرســوده را کمک به تولید دانست و گفت:
باید معادل مبلغی که برای گواهی اســقاط
پرداخت میشــود را از موتورســیکلت ساز و خودروســاز دریافت کنیم و آن را
برای تسهیالت موتورسیکلت های فرسوده اختصاص دهیم.به گزارش خبرنگار
پارلمانی ایرنا ،ســیدرضا فاطمی امین در جلســه علنی دیروز سهشــنبه ۲۹ -
شــهریور -مجلس شورای اسالمی ،بررسی تقاضای دوفوریت در مورد طرح الزام
دولت به اجرای دیپلماسی اقتصادی با رویکرد تقویت حوزه های صنعتی ،تولیدی
و خدماتی گفت :قانون ســاماندهی خودرو در مجلس قبل مصوب شد و از آنجا

که در چند مورد این قانون بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشت،
اوایل امسال این قانون ابالغ شد.وزیر صنعت ،معدن و تجارت افزود :در ماده ۱۰
این قانون به تولید و اسقاط خودرو مربوط می شود و تاکید می کند به ازای هر ۴
خودرو یا موتورسیکلت یا  ۴کامیون که اسقاط می شود باید یک خودرو یا موتور
ســیکلت یا کامیون شماره گذاری شود .این سبب می شود تا خودروها ،اتوبوس
ها و موتورهای فرسوده ،از رده خارج شوند .اما این قانون یک خالء دارد که این
الیحه دو فوریتی آن را رفع خواهد کرد.وی ادامه داد :وقتی یک موتورســیکلت
قرار است اسقاط شود نیاز به چند شرط دارد .نخست اینکه از تردد ممانعت شود
که این اتفاق رخ نمی دهد .بر همین اســاس باید تسهیالتی در اختیار صاحبان
موتور فرسوده یا خودرو و کامیون فرسوده قرار دهیم که برای این موضوع انگیزه

داشته باشند ولی این اتفاق رخ نمی دهد.وی تاکید کرد :وقتی این انگیزه وجود
ندارد ،میزان اسقاط کاهش می یابد که نتیجه آن کاهش شماره گذاری خودرو و
تولید است .به عبارتی ما تولید را به اسقاط گره زدهایم که در نتیجه کارخانجات
موتورســازی توقف تولید داشتهاند و کارخانجات پر از موتورسیکلت شدهاند اما
امکان عرضه ندارند.وزیر صمت با تاکید بر اینکه باید به نحوی عمل کرد که اگر
به هر دلیلی موتورسیکلت و کامیون فرسوده وجود نداشت ،شماره گذاری متوقف
نشــود ،تصریح کرد :باید معادل مبلغی که باید بابت گواهی اسقاط پرداخت می
شــود را از موتورسیکلت ساز و خودروساز دریافت کنیم و آن را بابت تسهیالت
موتورسیکلت های فرسوده اختصاص دهیم.وی ادامه داد :در این الیحه پیشنهاد
شــده که یک تبصره به ماده  ۱۰قانون افزوده شود تا اگر شرایطی پیش آمد که

آخرین وضعیت صادرات از ایران به قاره آفریقا

رشد  ۴۰درصدی صادرات ایران به قاره آفریقا

ســخنگوی گمرک گفت :در پنج ماه نخســت امســال ۶۹۶
میلیون و  ۷۳۱هزار و  ۴۱۲دالر کاالی ایرانی به  ۳۷کشــور
آفریقایی صادر شــد که نســبت به مدت مشــابه  ۴۰درصد
افزایش داشــته ۳۰.۵ ،درصد از صادرات ایران به قاره آفریقا
مربوط به کشــور آفریقای جنوبی بوده است.به گزارش ایسنا،
سید روح اله لطیفی در جلسهای که با حضور سفیر آفریقای
جنوبی در تهران و رئیس هیئت مدیره باشــگاه تجار ایران و
آفریقا برگزار شد گفت :در پنج ماه نخست امسال یک میلیون
و  ۳۵۴هــزار و  ۲۷۶تن کاال بــه ارزش  ۷۴۱میلیون و ۱۲۲
هــزار و  ۹۲۲دالر بین ایران و کشــورهای قاره آفریقا تبادل
شــد که یک میلیــون و  ۳۱۱هزار و  ۶۴۷تــن آن ،کاالهای
صادراتــی ایران به ارزش  ۶۹۶میلیــون و  ۷۳۱هزار و ۴۱۲
دالر به این قاره بود (رشــد  ۴۰درصــدی) و  ۴۲هزار و ۶۲۹
تــن کاال نیز به ارزش  ۴۴میلیــون و  ۳۹۱هزار و  ۵۱۰دالر
از  ۱۹کشــور آفریقایی وارد کشورمان شــده است.وی ادامه
داد :سیاست توســعه روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای
آفریقایی در کنار کشورهای همســایه و پیرامونی در دولت
سیزدهم با جدیت دنبال می شود ،در همین مدت نیز شاهد
رشد چشم گیری در صادرات ایران به همسایگان و کشورهای
آفریقایی بودیم.وی در خصوص پنج مقصد اول صادرات کاالی
ایرانی به قاره آفریقا توضیح داد :کشــور آفریقای جنوبی با
خریــد  ۲۱۲میلیون و  ۷۳۹هزار و  ۷۵۱دالر و رشــد ۲۰۳
درصدی ،موزامبیک با  ۱۰۵میلیون و  ۲۹۲هزار و  ۱۸۵دالر
و رشــد هزار و  ۵۱۱درصدی ،ســودان با  ۸۵میلیون و ۲۸۳
هزار و  ۲۳۰دالر و رشد  ۳۷۴درصدی ،نیجریه با  ۸۰میلیون
و  ۹۴۷هزار و  ۹۸۹دالر و رشــد  ۳۳۴درصدی و غنا با خرید

 ۷۶میلیون و  ۵۳۵هزار و  ۷۷۶دالر ،پنج مقصد اول صادرات
کاالهای ایرانی به آفریقا از ابتدای ســال تا پایان مرداد ماه در
این قاره بودند.لطیفی در خصوص میزان واردات از کشورهای
آفریقایــی گفت :تانزانیا با فــروش  ۱۲میلیون و  ۴۲۹هزار و
 ۵۱۹دالر و رشــد  ۱۶۸درصدی ،کنیا بــا  ۹میلیون و ۵۱۹
هزار و  ۹۳۴دالر و رشــد  ۵۱۸درصدی ،آفریقای جنوبی با ۴
میلیون و  ۵۷۳هزار و  ۳۲۷دالر و رشــد  ۳۲۰درصدی ،کنگو

معاون وزیر صمت:

سال گذشته کاهش حجم تولید مواد
معدنی نداشتیم
معاون معــادن و فرآوری مواد وریر
صمت ضمن تاکید بر اینکه بخش
معدن کشــور در مسیر خوبی قرار
دارد ،بر دستیابی به فرآوری مواد و
ی هایتک طی
استفاده از ظرفیتها 
ســالهای اخیر اشاره و تاکید کرد
که آمار ارائه شده توسط مرکز آمار از تولید مواد معدنی در سال
گذشــته ،دارای خطا بوده و در حقیقت کاهش حجمی تولید
نداشــتهایم؛ البته که وزارت صمت نیز در این خطای آمار ارائه
شده بیتقصیر نبوده است.به گزارش ایسنا ،همایش و نمایشگاه
بینالمللی فرصتهای ســرمایهگذاری در صنایع معدنی ایران،
امسال با استقبال بسیار گسترده کشورهای جهان مواجه شده
اســت؛ بطوری که در این رویداد  ۲۵کشــور جهان از جمله
آفریقای جنوبی ،آلمان ،چین ،ترکیه ،روســیه ،انگلســتان،
ژاپن ،اســپانیا ،کره جنوبی ،هلند ،ایتالیا و برخی کشــورهای
دیگر حضور و مشــارکت دارند.در مراسم افتتاح این نمایشگاه
که از صبح امروز آغاز شــده ،از  ۲۹تا  ۳۱شــهریورماه هر روز
از ســاعت  ۱۰تا  ۱۷در شبســتان مصلی بزرگ امام خمینی
(ره) برپا خواهد بود ،مسئوالن وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
مجلس شورای اسالمی ،سازمان توسعه تجارت ،اتاق بازرگانی
ایران ،خانه صنعت معدن و تجارت ،روسای اتحادیههای مرتبط
و صنعتگران و معدنداران؛ ســفرای  ۲۳کشور خارجی مقیم
تهران از جمله سفرای برزیل ،شیلی ،ژاپن ،کره جنوبی ،هند،
کنیا ،نیجریه ،نیکاراگوئه ،بلیوی ،اسلواکی و کاردار حضور
داشــتند تا زمینه ســرمایهگذاری در معادن و صنایع معدنی
مناطق مختلف کشــور را مورد بررسی قرار دهند.گفتنی است
در این نمایشــگاه  ۱۳۰غرفه تولیدات ،صنایع و ماشــینآالت
ایــن صنعت را ارائه و در معرض دید عالقمندان قرار میدهند.
محمدرضا شینی مقدم -مدیر اجرایی این رویداد -با بیان اینکه
 ۳۰کارگاه علمی و تخصصی توسط گروههای آموزشی مجرب و
با حضور متخصصان و اساتید دانشگاهها ،با مشارکت و همکاری
دانشــگاههای معدنی ،سازمانها و تشکلهای معدنی کشور در
حوزههای مختلف در این رویداد بزرگ برگزار خواهد شد ،گفت:
یازدهمین نمایشــگاه بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری در
معدن و صنایع معدنی ایران با حمایت سازمان نظام مهندسی
معدن ایران ،سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی
ایران (ایمیدرو) ،سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور
و سایر تشکلهای مرتبط با این صنعت برگزار شده است.شایان
ذکر اســت که ایران بیش از  ۵۵میلیارد تن ذخایر مواد معدنی
و بیــش از  ۶۶نوع ماده معدنی دارد؛ لــذا برگزاری این رویداد
فرصتی اســت تا در چارچوب اقتصاد مقاومتی ،تالش شود تا
صنعت معدن را جایگزین صنعت نفت کرد.

با  ۴میلیون و  ۱۱۷هزار و  ۱۸۱دالر و غنا با  ۳میلیون و ۳۴۲
هزار و  ۸۳۸دالر و رشد  ۱۳۱درصدی ،پنج کشور اول فروش
کاالهای مورد نیاز کشورمان از بین کشورهای آفریقایی بودند.
سخنگوی گمرک در ادامه افزود :بیش از  ۳۰.۵درصد صادرات
ایران به قاره آفریقا در  ۵ماه نخست امسال به کشور آفریقای
جنوبی بوده است ،این روند رو به رشد صادرات از سال گذشته
آغاز شــده و صادرات کشــورمان به آفریقای جنوبی در سال

 ۱۴۰۰به  ۲۵۴میلیون و  ۲۶۷هزار و  ۵۸۰دالر رســیده بود
که این میزان نسبت به سال  ۹۹با رشد  ۵۷۰درصدی همراه
بوده اســت که بــا وجود تحریم ها این میزان در  ۱۵ســال
اخیر بی ســابقه بوده است.براساس گزارش گمرک ،لطیفی
در خصوص میزان صــادرات ایران به آفریقای جنوبی در ۱۵
ســال اخیر توضیح داد  :در سال  ۹۹حدود  ۳۸میلیون دالر،
سال  ۹۸حدود  ۸۸میلیون دالر ،سال  ۹۷حدود  ۳۷میلیون
دالر ،سال  ۹۶حدود  ۳۷.۴میلیون دالر ،سال  ۹۵حدود ۴۳.۲
میلیون دالر ،ســال  ۹۴حدود  ۲۳.۱میلیون دالر ،ســال ۹۳
حدود  ۲۲.۸میلیون دالر و سال  ۹۲حدود  ۳۸.۸میلیون دالر
کاال از ایران به کشور آفریقای جنوبی صادر شده است.وی در
ادامه گفت :در سال  ۹۱حدود  ۷۷.۵میلیون دالر ،در سال ۹۰
حدود  ۴۱.۲میلیون دالر ،درسال  ۸۹حدود  ۵۵میلیون دالر،
در سال  ۸۸حدود  ۴۵.۸میلیون دالر ،درسال  ۸۷حدود ۱۹.۶
میلیون دالر (کمترین میزان در  ۱۵سال اخیر) و در سال ۸۶
نیز  ۳۷.۷میلیون دالر صادرات ایران به آفریقای جنوبی بوده
است.سخنگوی گمرک در خصوص واردات از آفریقای جنوبی
در  ۱۵ســال اخیر گفت  :به ترتیب از سال  ۱۴۰۰به قبل در
 ۱۵ســال ۶.۴ ،میلیون دالر ۸.۴ ،میلیون دالر ۳۷.۷ ،میلیون
دالر ۳۵.۶ ،میلیــون دالر ۳۴.۲ ،میلیون دالر ۴۷.۵ ،میلیون
دالر ۳۵۰.۵ ،میلیون دالر (باالترین میزان واردات ســال ،)۹۴
 ۲۷.۵میلیون دالر ۱۳.۵ ،میلیون دالر ۳۴ ،میلیون دالر۵۰.۸ ،
میلیون دالر ۷۴.۳ ،میلیــون دالر ۸۲.۸ ،میلیون دالر۹۴.۳ ،
میلیــون دالر و  ۷هــزار و  ۱۱۶دالر (کمترین میزان واردات
در ســال  )۸۶کاال از کشور آفریقای جنوبی به کشورمان وارد
شده است.

صادرات زغال سنگ به پاکستان آغاز شد

سهم چین در اقتصاد جهان چقدر است؟

عضو اتاق مشترک ایران و پاکستان خاطر نشان کرد :پاکستان به تجارش اعالم کرده
که تمام کاالهای مورد نیاز را از ایران وارد کنند و مقرر شــده که زغال سنگ مورد
نیاز این کشور نیز از طریق ایران تامین شود .سقف صادرات زغال سنگ به پاکستان
مشخص نیست و این احتمال وجود دارد که ساالنه  500هزار تن زغالسنگ از ایران
به این کشــور صادر شود.علی ریگی میرجاوه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا،
با بیان اینکه تجارت از طریق تهاتر بین ایران و پاکستان عملیاتی نشده است ،گفت:
درحال حاضر تجارت این دو کشــور چیزی شبیه تهاتر است به این معنا که کاال از
ایران به پاکستان صادر و در ازای آن کاال وارد میکنیم در این شکل تجارت دالری
به نوعی حذف شده است.وی تهاتر را به معنای کاهش تعرفهها دانست و افزود :تهاتر
باعث کاهش تعرفهها و هزینههای گمرکی میشــود؛ هم اکنون از پاکســتان برنج،
گنجد و میوههای گرمســیری مانند انبه و نارنگــی وارد و فرآوردههای نفتی ،گازی
و کاالهای کشــاورزی از ایران به پاکستان صادر میشــود.بنا به اظهارات این فعال
اقتصادی؛ ایرانیان شیوه تجارت به شکل تهاتر را به پاکستانیها تحمیل کردند و آنها
نیز پذیرفتند.ریگی میرجاوه با بیان اینکه بازارچه مرزی شرایط خوبی دارند ،افزود:
تالش داریم که حجم مراودات تجاری صادرات و واردات بین ایران و پاکستان را به
 5میلیارد دالر ارتقا بدهیم اما در حال حاضر مراودات ما  1.5تا  2میلیارد دالر است.
عضو اتاق مشــترک ایران و پاکستان با بیان اینکه چالشهای پیشروی تهاتر سیب
ایران به پاکستان حل شده است ،تصریح کرد :تا به امروز موفق به صادرات سیب به
پاکستان نشدهایم چراکه مقرر شد سیب در ازای نارنگی صادر شود؛ سیب امسال در
بازار نیامده است و ماه آینده صادرات سیب و انگور به پاکستان آغاز میشود.این فعال
اقتصادی با اشــاره به کاهش ارزش روپیه پاکستان نسبت به دالر ،گفت :در ماههای
گذشته  150روپیه یک دالر میشد اما امروز  240روپیه یک دالر شده است و همین
مسئله زمینه چالشهای صادراتی بین این دو کشور را ایجاد کرده است.

چین سهم بیش از  ۳۰درصدی در رشد اقتصادی جهان دارد.به گزارش ایسنا به نقل
از بیزنس ،گزارش اخیر اداره ملی آمار چین نشــان میدهد که میانگین سهم چین
در رشد اقتصادی جهانی در دوره  ۲۰۱۳تا  ۲۰۲۱از  ۳۰درصد فراتر رفته و در رتبه
اول در سراســر جهان قرار گرفته است.بر اساس این گزارش ،مجموع اقتصاد چین
تنها در سال  ،۲۰۲۱به میزان  ۱۸.۵درصد از کل اقتصاد جهان است که دومین رتبه
بزرگ در جهان و  ۷.۲درصد نسبت به سال  ۲۰۱۲بیشتر است.تولید ناخالص داخلی
چین از سال  ۲۰۱۳تا  ۲۰۲۱با متوسطنرخ رشد ساالنه  ۶.۶درصد افزایش یافته که
باالتر از نرخ رشد  ۲.۶درصدی برای اقتصاد جهانی و  ۳.۷درصدی برای اقتصادهای
در حال توســعه است.تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور در سال گذشته به ۸۰
هزار و  ۹۷۶یوان (حدود ۱۱هزار و  ۶۸۴دالر آمریکا) رســید که پس از کسر عامل
قیمت ۶۹.۷ ،درصد نسبت به سال  ۲۰۱۲افزایش یافت.این گزارش پیشرفت چین را
در ارتقای توسعه مبتنی بر نوآوری در  ۱۰سال گذشته برجسته کرد .طبق گزارش
سازمان جهانی مالکیت فکری ،این کشور در شاخص جهانی نوآوری  ۲۰۲۱به رتبه
دوازدهم از  ۳۴در سال  ۲۰۱۲رسید.در دهه گذشته ،چین ساختار اقتصادی بهتر و
رشد هماهنگتری ثبت کرده زیرا هزینه مصرف نهایی خانوار  ۶۵.۴درصد در توسعه
اقتصادی  ۲۰۲۱نقش داشته است و نسبت به سال  ۲۰۱۲به میزان  ۱۰واحد درصد
افزایش داشته و ارزش افزوده بخش تولید در مدت مشابه  ۷۴.۳درصد افزایش یافته
است.در بخش توسعه سبز ،مســاحت احداث جنگل چین از سال  ۲۰۱۳تا ۲۰۲۱
به  ۵۹.۴۴میلیون هکتار رسیده است.این گزارش همچنین نشان داد که ارزش کل
تجارت کاال و خدمات چین در ســال  ۲۰۲۱به  ۶.۹تریلیون دالر آمریکا رســید و
همچنان در رتبه اول جهانی قرار دارد.چین با هدف دســتیابی به دستاوردهایی که
به نفع همه باشــد ،رشد فراگیرتری را دنبال کرده اســت .از سال  ۲۰۱۳تا ،۲۰۲۰
چین  ۹۸.۹۹میلیون نفر از ساکنان روستایی را که زیر خط فقر زندگی میکردند.
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به اندازه کافی گواهی اســقاط وجود نداشــت ،تولید متوقف نشود و یک درصد
از قیمت به صندوق محیط زیســت واریز شــده و شــماره گذاری انجام شود و
منابع یک درصد برای تســهیالت از رده خارج کردن خودروها و موتورسیکلت
ها اســتفاده شود.فاطمی امین با اشاره به پیشنهاد دولت برای ساماندهی قانون
موجود گفت :با این پیشنهاد دو مشکل اساسی حل می شود؛ ابتدا توقف تولید از
بین می رود و پس از آن منابعی فراهم می شود تا به مالکان و صاحبان خودروها
و موتورسیکلت های فرسوده کمک می شود تا وسایل خود را از رده خارج کنند.
وی خاطرنشــان کرد :امروز گفته میشود حدود  ۵۰هزار گواهی اسقاط بیشتر
در بازار وجود ندارد و این رقم تنها برای تولید یک ماه موتورســیکلت و خودرو
است و پس از آن ما دوباره دچار توقف تولید می شویم و شاهد بازار سیاه گواهی
اسقاط خواهیم بود و امروز نیز ما شاهدیم که گواهی اسقاط در اسفندماه چهار
میلیون تومان قیمت داشت اما در تیرماه به مبلغ  ۲۲میلیون تومان رسید ،البته
با ارائه الیحه دولت به  ۱۶میلیون تومان رسید و شاهد بازار سیاه و ملتهب گواهی
اسقاط هستیم.

گزیده خبر
سخنگوی گمرک به ایسنا خبر داد:

لغو ممنوعیت واردات گوشی مسافری از
عراق از روز جمعه
سخنگوی گمرک از لغو ممنوعیت واردات گوشی مسافری از عراق از روز جمعه
اول مهرماه خبر داد.روحاهلل لطیفی در گفتوگو با ایســنا ،با اشاره به ممنوعیت
واردات مسافری تلفن همراه از عراق اظهار کرد :این ممنوعیت به صورت موقت
بود و فرایند واردات مسافری تلفن همراه از عراق از اول مهرماه طبق روال قبل
امکان پذیر است .بنابراین هر مسافری از عراق میتواند سالی یک تلفن همراه به
کشور وارد کند.وی ادامه داد :البته باید در همان مبدا ورودی  IMEIتلفن همراه
و اوراق ســفر توسط کارشناس گمرک بررسی شود و مسافر یک ماه وقت دارد
ســایر امور مربوط به رجیستری را انجام دهد.بر اســاس این گزارش ،بر اساس
ابالغ معاون پیشــگیری ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز و همچنین بر
اساس مصوبات کارگروه رجیستری وزارت صمت و ابالغ معاون امنیتی انتظامی
وزارت کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین ،ثبت و رجیستری گوشی تلفن همراه
مسافرین ،ورودی از مبادی عراق اعم از مرزهای زمینی و هوایی طی بازه زمانی
 ۱۰تا  ۳۱شهریور ممنوع شده بود.

تثبیت جایگاه ایران در بین تولیدکنندگان
برتر جهان با عملکرد درخشان فوالد مبارکه
میــزان تولید فوالد خــام ایران در ماه جوالی ســال میالدی(تیرماه ۲ )۱۴۰۱
میلیون تن بوده که افزایش  ۳۴.۱درصدی را نشان میدهد .این در حالی است
که در همین بازه زمانی گروه فوالد مبارکه  ۶۶۰هزار تن فوالد خام تولید کرده
است که نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۲۹درصد رشد را به ثبت رسانده است.
غالمرضا ســلیمی ،معاون بهرهبرداری فــوالد مبارکه ،با بیان مطلب فوق گفت:
گــروه فوالد مبارکه (فوالد مبارکه ،فوالد ســبا و فوالد هرمزگان) در هفتماهه
نخست سال  ۲۰۲۲موفق شد حدود  ۵میلیون و  ۸۰۰هزار تن فوالد خام تولید
کند که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد  ۵.۶درصدی را تجربه کرده است.
وی در ادامــه گفت :بر اســاس همین گــزارش میزان تولید فــوالد خام ایران
در مــاه جوالی ســال میالدی(تیرماه  ۲ )۱۴۰۱میلیون تن بــوده که افزایش
 ۳۴.۱درصــدی را نشــان میدهــد .این در حالی اســت کــه در همین بازه
زمانی گــروه فوالد مبارکــه  ۶۶۰هزار تن فــوالد خام تولید کرده اســت که
نســبت به مدت مشــابه ســال قبل  ۲۹درصد رشــد را به ثبت رسانده است.
معاون بهرهبرداری فوالد مبارکه خاطرنشان کرد :از میان  ۱۰تولیدکننده بزرگ
فوالد جهان ،تنها تولید فوالد خام هند و ایران در هفتماهه نخست سال ۲۰۲۲
افزایش داشته است و  ۸کشور دیگر در این دوره ،کاهش تولید را تجربه کردهاند.
معاون بهرهبرداری فوالد مبارکه با اشــاره به رکــود بازارهای داخلی و جهانی و
پیشبینی تقاضای بازار تصریح کرد :فوالد مبارکه در ســالهای گذشــته نیز با
نوســانات قیمتی و رکود بازار مواجه بوده و همواره با اقدامات و پیشبینیهای
بهموقع در راستای پاسخگویی حداکثری به نیاز بازار و استفاده از ظرفیت خطوط
همواره گامهای مؤثری را برداشته است و تولید محصوالت ویژه و باارزش افزوده
باالتر را قویتر و پرشــتابتر در دستور کار دارد .همچنین وجوه رقابتی خود را
همواره با افزایش تنوع در ســبد محصوالت تولیدی و طراحی و تولید گریدهای
جدید حفظ کرده است،

بازدید معاون وزیر صمت از غرفه چادرملو در
نمایشگاه ماینکس
بــه گزارش روابــط عمومی چادرملــو ،صبح امروز
همزمان بــا افتتاح یازدهمین نمایشــگاه بین المللی
فرصت های سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی
در مصلی تهران ،مهندس محتشمی پور معاون معادن
و فرآوری مواد وزارت صمت با حضور در غرفه شرکت
معدنی و صنعتی چادرملو در جریان روند فعالیت های شرکت از جمله اقدامات
عملیاتی معدن آریز(  )D19قرار گرفت وگفت :تسریع در عملیات باطله برداری و
دسترسی هرچه سریعتر به ذخیر سنگ آهن این معدن بسیار مهم است .گفتنی
اســت تا کنون بیش از  ۶۴میلیون تن باطله برداری در معدن آریز انجام شــده
و طبق برنامه ریزی صورت گرفته در نیمه دوم ســال  ۱۴۰۲به ذخیره ســنگ
آهن دسترسی می یابد .شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به همراه شرکتهای
عضو گروه( ارفع ،غدیر ،پامیدکو ،سی پی جی پارس ،فوالد سرمد ابرکوه ،فوالد
شاهرود ،شرکت دشت یوز (آریز) و فلزیان در این نمایشگاه که تا  ۳۱شهریور ما
در محل مصلی امام خمینی(ره) تهران برپا است حضور دارد.
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اطالعیه بانک پاسارگاد در ارتباط با نحوه اعمال
هزینه پیامکهای سازمانی
با توجه به افزایش بیش از صد درصدی هزینه پیامکهای ســازمانی توسط
اپراتورهای تلفن همراه در ســال جاری ،و بــا عنایت به جدول کارمزدهای
خدمات الکترونیکی مندرج در پیوســت بخشنامه شــماره 250232/99
مورخ  7/8/1399بانک مرکزی جمهوری اســامی ایــران ،عادالنه نمودن
هزینه کارمزد دریافتی از مشــتریان گرامی در دستور کار بانک قرار گرفته
اســت.از آنجا که طبق بررسیها ،بالغ بر 70درصد مشتریان بانک پاسارگاد
تراکنشهای محدودی در حســابهای خود داشــتهاند لذا روش محاســبه
کارمزد ضرورتاً باید از آبونمان سالیانه به هزینه هر تراکنش اصالح میشد.
بنابراین روش عادالنه محاسبه هزینههای مشتریان اقتضا مینمود عملکرد
هر مشــتری جداگانه مبنای محاسبه و اعمال کارمزد قرار گیرد .دستیابی
به این توفیق م ّهم مســتلزم تالش ســترگ بخش فنی بانــک برای ایجاد
زیرســاختهای فنی مورد نیاز بود که این بانک موفــق به انجام دادن آن
شده است .به طور مثال یک مشتری که در هر هفته  ۲تراکنش بانکی انجام
میدهد ،در سال حدود  ۱۰۰تراکنش داشته و با روش قبلی یعنی آبونمان
ثابت باید  ۵۰هزار تومان در ســال پرداخت میکرد ،اما با روش جدید این
میزان تراکنش در سال ،فقط  ۹هزار تومان کارمزد برای مشتری هزینه دارد.
با همین روش محاسبه هزینه تراکنشهای اغلب مشتریان که تا حدود ۵۰۰
تراکنش در سال دارند رقم کمتری نسبت به روش آبونمان ساالنه خواهند
پرداخت .براین اســاس پیش بینی میشــود محاسبات هزینه بیش از ۷۰
درصد مشــتریان کاهش یابد و در واقــع حرکت جدی در خصوص عادالنه
نمودن کارمزد پیامک توسط بانک پاســارگاد در چارچوب بخشنامه بانک
مرکزی انجام پذیرفته است .تأکید مینماید بانک مرکزی بخشنامه جدیدی
برای افزایش کارمزد بانکی صادر ننموده بلکه آنچه در بانک پاسارگاد مورد
اصالح و اعمال واقع گردیده همان بخشنامه آبان سال  1399بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران میباشد.
با حضور عضو هیات مدیره بانک مسکن در روستایی از توابع شیراز روی داد؛

افتتاح بیستمین مدرسه شهدای بانک مسکن
بیستمین مدرسه شهدای بانک مسکن در روستای «خانه خمیس سفلی»
در دهستان «سیاخ دارنگون» از توابع شهرستان شیراز با حضور علی کمالی
عضو هیات مدیره افتتاح شد.به گزارش خبرنگار استانی پایگاه خبری بانک
مســکن – هیبنا ؛ مراسم افتتاح مدرســه ابتدایی  6کالسه شهدای بانک
مســکن که در زمینی به وســعت حدود  2000متر و زیربنای  650متر با
مشارکت اداره کل نوسازی مدارس استان فارس و بانک مسکن ساخته شده؛
بــا حضور عضو هیات مدیره این بانک ،مدیرکل ســازمان آموزش و پروش
اســتان فارس ،مدیرکل اداره نوسازی مدارس اســتان ،فرماندار و بخشدار
شهرســتان ،مدیر شعب اســتان و جمعی از دانش آموزان و اهالی روستای
خانه خمیس ســفلی برگزار شــد.کمالی در این مراسم ،با اشاره به حمایت
و خدمات انســان دوستانه و نقش برجسته بانک مسکن در توسعه مدارس
گفت :این بانک طی بیش از  14سال در راستای ایفای مسوولیت اجتماعی
و حمایت از هموطنان عزیز و محروم مناطق مختلف کشــور در ساخت 27
مدرسه مشــارکت داشته اســت.عضو هیات مدیره با بیان اینکه مفتخریم
هماکنون شاهد افتتاح بیستمین مدرسه مشارکتی بانک مسکن در استان
فارس هستیم اظهار کرد :ما بهعنوان بانک تامین کننده بخشی از منابع این
پروژه امیدواریم بتوانیم با کمک مشتریان بانک و خیرین مدرسهساز با توجه
به بررسی وضعیت مناطق مستعد و محروم کشور نسبت به تامین منابع مالی
برای مشارکت در ســاخت مدارس اقدامهای گستردهای انجام شود.کمالی
ضمن اشاره به اینکه بانک در همین منطقه تسهیالت روستایی هم پرداخت
کرده ،افزود :این بانک در زمینه مســوولیت اجتماعی از محل حسابهای
قرضالحسنه در زمینه آزادی زندانیان غیرعمد ،کمک به احداث بیمارستان
و درمانگاه و  ...نیز فعالیت داشته است.

اوراق گام و اعتبار اسنادی از مهمترین
خدمات بانک توسعه تعاون در شبکه
شعب است
سرپرســت بانک توسعه تعاون در سفر به استان قزوین از اوراق گام و اعتبار
اســنادی از مهمترین خدمات بانک در شبکه شــعب یاد کرد.محمد شیخ
حســینی سرپرست بانک توسعه تعاون در ســفر یک روزه به استان قزوین
اظهار داشــت :اوراق گام با قابلیت تامین مالی زنجیره ای صنایع و کسب و
کارهای گوناگون ،موجبات تسهیل فعالیت اقتصادی را میان تولید کنندگان
و تامین کنندگان فراهم می آورد.وی افزود :بانک توسعه تعاون می تواند به
صورت تخصصی ،صدور این اوراق را در میان رســته های گوناگون تعاونی
ها انجام دهد و نیاز بســیاری از اعضای اتحادیه های تعاونی در رسته های
مختلف تامین شود.سرپرست بانک توسعه تعاون گفت :صدور اعتبار اسنادی
ریالی از جمله خدمات ارزنده شــعب بانک است که به دلیل درگیری کمتر
منابع بانک ،سرویسی است که همکاران شعب به صورت نامحدود می توانند
از این طریق تســهیل فعالیت واحدهای اقتصادی و تعاونی را صورت دهند.
وی تاکید کرد :توســعه فعالیت ارزی از مهمترین برنامه های بانک در دوره
کنونی است که صدور اعتبار اسنادی ارزی و حوالجات ارزی قابلیت گسترش
می یابد.شــیخ حسینی خاطر نشان کرد :لزوم تقویت بخش تعاون از طریق
اجرای هر چه مطلوب تر وظایف اساســنامه ای بانک حائز اهمیت اســت و
شــبکه شعب بانک نیز در همین مسیر به ارائه خدمات تخصصی و عمومی
مشغول هستند.

جایزه ویژه قرعه کشی سپرده سبا باشگاه
مشتریان بانک پارسیان اهدا شد
آییــن اهدای جایزه ویژه  500میلیون ریالی قرعه کشــی ســپرده ســبا دوره
اول  -بهار ،1401برگزار شــد.این مراســم با حضور بهرام هنرپرور ،مدیر روابط
عمومی بانک پارسیان در محل شعبه فردیس برگزار و جایزه ویژه  500میلیون
ریالی سپرده سبا به ســید مبین فارغ ،برنده خوش شانس این قرعهکشی اهدا
شد.گفتنی است؛ آیین قرعهکشی دوره اول «سپرده سبا باشگاه مشتریان بانک
پارسیان»صبح روز دوشنبه  3مردادماه سال جاری با حضور مدیر روابط عمومی،
ب وکار و نمایندگان بازرســی و نظارت و دیگر
مدیر بازاریابی و توســعه کســ 
مدیریتهای مربوطه ،برگزار و 11برنده خوشاقبال این قرعهکشــی شناسایی
شــدند.در این قرعهکشــی بهپاس قدردانی از همراهی سپردهگذاران سبا ،یک
میلیارد ریال جایزه به برندگان تعلق گرفت که شــامل یک جایزه  500میلیون
ریالی و 10جایزه  50میلیون ریالی بوده است.

@sobheqtesad

بازار مالی

www.sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر

@sobheqtesad

شاخص بورس
قرمز ماند

روند نزولی در بازار ســرمایه باعث شــد
ضمن اســتمرار حرکت کاهشی شاخص
کل بورس ،شــاخص کل با معیار هموزن
هم یک پله کاهش یابد.به گزارش ایســنا ،شــاخص کل بورس دیروز با ۶۷۶۰
واحد کاهش تا رقم یک میلیون و  ۳۶۷هزار واحد کاهش یافت .شــاخص کل
با معیار هموزن با کاهش  ۲۳۰۲واحدی یک پله ســقوط کرد و در رقم ۳۹۷
هزار و  ۹۰۹واحد ایستاد .در این بازار  ۲۳۷هزار معامله انجام شد که  ۲۴هزار و
 ۹۴۹میلیارد ریال ارزش داشت.بانک پاسارگاد ،صنایع پتروشیمی خلیج فارس،
پاالیش نفت اصفهان ،معدنی و صنعتی گل گهر ،توسعه معادن و صنایع معدنی
خاورمیانه و فوالد مبارکه اصفهان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی
و در مقابل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران نسبت به سایر نمادها بیشترین
تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.شاخص کل فرابورس هم با  ۸۰واحد کاهش
در رقم  ۱۸هزار و  ۴۹۶واحد ایستاد .در این بازار  ۲۵۳هزار معامله به ارزش ۶۴
هزار و  ۴۰۵میلیارد ریال انجام شد.
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آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان

بیتکوین وارد «منطقه ناشناخته» شد

یکی از تحلیلگران کهنهکار حوزه رمزارزهای دیجیتال ادعا میکند که بیتکوین پس از ناکامی در باال رفتن از میانگین متحرک وزنی
خود وارد «منطقه ناشناخته» شده است.به گزارش ایسنا به نقل از کوین ،نیکالس مرتن ،تحلیلگر کهنهکار ارزهای دیجیتال و بنیانگذار
 DataDashبعد از سقوط بیتکوین به زیر ۱۹هزار دالر ،احتمال کاهش قیمت بیتکوین به ۱۴هزار دالر را بیان کرده است.این تحلیلگر
به عوامل فنی و کالن اقتصادی اشــاره کرد ،از جمله شاخصی که وی آن را برای ارزش بیتکوین «کامال لعنتکننده» میخواند.مرتن
اشاره کرد که میانگین متحرک وزنی  ۲۰۰هفتهای بیتکوین به جای حمایت ،به سطح مقاومت قیمت تبدیل شده است .کریپتوکارنسی
اولیه تقریبا همیشه در تمام مدت وجود خود باالتر از حد متوسطبوده است ،با نزولهای نادر زیر آن که پایینهای چرخهای را نشان میدهد.با این حال ،بازارهای بیتکوین و
رمزارزها طی سقوط بازار کریپتو در ماه ژوئن به زیر این سطح سقوط کردند و شاهد سقوط بیتکوین به ۱۷هزار و  ۶۰۰دالر بودند .از آن زمان تاکنون بیتکوین در محدوده
 ۲۰هزار قرار گرفته که تقریبا کمتر از میانگین متحرک وزنی حدود ۲۳هزار دالر است .با توجه به ناتوانی آن در عقبنشینی از این سطح ،این تحلیلگر ادعا کرد که بیتکوین
اکنون در «منطقه ناشناخته» است.وی گفت« :ما هرگز شاهد این شرایط برای بیتکوین نبودیم .معموالً قیمت به زیر میانگین متحرک هفتگی به دلیل تسلیم شدن افراد
کاهش مییابد».او به این نتیجه رسید که اقدام اخیر قیمت بیتکوین احتماال نشاندهنده «پایان یک بازار گاوی سکوالر طوالنیمدت» است که بیتکوین در طول زندگی
خود در کنار سهام تجربه کرده است .به همین دلیل وی مشکوک شده که ممکن است بیتکوین دیگر یک دارایی پیشرو در مقایسه با سایر کاالها و سهام نباشد.به گفته این
تحلیلگر ،قیمت پایین بعدی این ارز دیجیتال میتواند نزدیک به ۱۴هزار دالر باشد که یک اصالح  ۸۰درصدی نسبت به باالترین حد خود ،مشابه بازارهای نزولی قبلی است.
مرتن گفت :این حداقل چیزی است که در این مرحله خواهان آن هستیم و سرمایهگذاران باید احتمال کاهش شدیدتر به ۱۰هزار دالر را در نظر بگیرند.تصمیم فدرال رزرو
در مورد نرخ بهره که در آن بازار انتظار افزایش  ۷۵واحد پایه دیگر را دارد ،به کاهش احتمالی ارزش ارزهای دیجیتال کمک میکند .سیاست پولی سختگیرانه با کاهش عمده
ارزش سهام و ارزش ارزهای دیجیتال در طول سال  ۲۰۲۲همزمان شده است.این سیاست هزینه باالتری برای سرپناه در ایاالتمتحده از جمله افزایش ناگهانی وام مسکن با
نرخ ثابت ایجاد کرده همچنین باعث شده است که بازده اوراق دو ساله خزانهداری بازدهی معادل  ۱۰و  ۳۰ساله خود را معکوس کند.

 ۲روز دیگر تا موعد اجرای آزمایشی رمز ریال

بانک مرکزی وعده داده که تا پایان شهریور اجرای آزمایشی رمز
ریال ملی آغاز خواهد شــد.به گزارش ایسنا ،بانک مرکزی اواسط
سال گذشــته اعالم کرد که میخواهد رمز ارز ملی بر پایه ریال
راهاندازی کند تا با انتشــار رمز ریال ،افراد اسکناس ریال خود را
تحویــل بانک مرکزیدهند و رمز ریال تحویل بگیرند .البته رمز
ریال قابل اســتفاده برای سرمایهگذاری نیست و صرفا جایگزین
اسکناس خواهد شــد.در این زمینه ،بانک مرکزی هدف خود از
طراحــی رمزریال را تبدیل اســکناس به یــک موجودیت قابل
برنامهریزی و برنامهنویسی اعالم کرده تا با این فرآیند پول دارای
موجودیت هوشمند شود.مسئوالن بانک مرکزی درباره ویژگیهای
رمــز ریال اینگونه توضیح دادهاند کــه در رمزریالی که در داخل
گوشــی قرار میگیرد ،بانک به عنوان شــخص سوم و واسط که
امکان انتقال وجه را فراهم میکند ،حذف و عین پول و اسکناسی
که در جیب داریم به صورت الکترونیک منتقل میشود.البته یکی
از ویژگیهای حائز اهمیت رمز ریال در مقایسه با اسکناس ،سطح
امنیت باالی آن اعالم شــده است؛ اینگونه که طراحی رمز ریال
به صورتی است که ردیابی وجوه در آن به طور دقیق قابل انجام
بوده و حتی در صورت ســرقت اطالعات رمز ریال و هک گوشی

استقبال گسترده زائران اربعین حسینی از
خدمات پولی بانک شهر در مرزهای کشور
مدیرامور شــعب استان های بانک شهر با اشاره به استقبال گسترده زائران حسینی
از خدمات پولی این بانک در مرزهای کشور ،گفت :همزمان با برگزاری مراسم پیاده
روی اربعین سید و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین(ع)؛ استفاده هموطنان
از خودپردازهای بانک شهر در مرزهای کشــور رکورد زد.به گزارش روابط عمومی
بانک شــهر ،داود طبسی با اشاره به خدمات رســانی بانک شهر به میلیون ها نفر
از عاشقان دلســوخته حضرت اباعبداهلل الحسین (ع) ،گفت :با پیش بینی عزیمت
تعداد زیادی از هموطنان به شهرهای کربال و نجف اشرف؛ با تشکیل ستاد اربعین و
برپایی موکب ،استقرار خودپردازهای سیار و اعزام همکاران به مناطق مرزی مهران و
شلمچه  ،خدمات رسانی به زائرین اربعین حسینی از سوی بانک شهر بانک شهر به
صورت گسترده انجام گرفت.طبسی با بیان اینکه خدارا شاکر هستیم که توانستیم
با تالش شبانه روزی همکاران داوطلب بانک ،رضایتمندی زائران حسینی را در ارائه
انواع خدمات بانکی و غیربانکی به دســت بیاوریم ،تصریح کرد :خودپردازهای بانک
شــهر در مرزهای کشور با پرستاری  24ساعته توانست ،مشکل نقدینگی زائران را
به خوبی مرتفع کند.وی در ادامه از برداشــت بیش از  65میلیارد ریال پول نقد از
خودپردازهای بانک شهر در مرزهای کشــور خبر داد و خاطرنشان کرد :بیشترین
تراکنش های برداشــت وجه نیز مربوط به دستگاه های خودپرداز مستقر در پایانه
مرزی مهران بوده است.مدیرامور شعب استان های بانک شهر به  35هزار تراکنش
برداشــت وجه از دستگاه های خودپرداز بانک شــهر در مرزهای کشور اشاره کرد
و گفت :همچنین در حدود  137میلیارد ریال انتقال وجه بواســطه خودپردازهای
بانک در مرزهای کشور انجام شده است.طبسی در پایان عنوان کرد :خدا را شاکریم
که کارکنان بانک شــهر در سال جاری؛ با برپایی موکب ها و خدمت رسانی به زوار
حســینی جلوه های زیبایی از عشق و دلدادگی به ساحت سیدالشهدا (ع) را خلق
کردند.

ریزش فلزات گرانبها و رکود طالی جهانی
قیمت طال با تمرکز ســرمایهگذاران بر نشســت فدرال رزرو ثابت است.به گزارش
ایسنا ،قیمت طال سه شــنبه در محدوده محدودی معامله شد زیرا سرمایهگذاران
مواضع محتاطانه خود را در آستانه نشســت سیاستگذاری این هفته فدرال رزرو
حفظ کردند زیرا که بانک مرکزی ایاالت متحده احتماالً نرخ های بهره را برای مهار
تورم باال افزایش میدهد.بهای هر اونس طال تا ساعت  ۶و  ۴۰دقیقه صبح به وقت
شــرقی با  ۱.۷درصد افزایش به  ۱۶۷۵دالر و  ۲۰سنت رسید و قیمت طال در بازار
معامالت آتی آمریکا با  ۰.۱درصد کاهش به  ۱۶۷۶دالر و  ۲۰سنت رسید.انتظار می
رود فدرال رزرو آمریکا در پایان نشست سیاست دو روزه خود در روز چهارشنبه ،نرخ
بهره را  ۷۵واحد افزایش دهد ،در حالی که بازارها شانس  ۱۹درصدی برای افزایش
 ۱۰۰واحدی را نیز خواهند داشت.قیمت طال در روز گذشته (دوشنبه) تضعیف شد
و در روز جمعه به سمت پایینترین سطح  ۲۹ماهه خود رسید زیرا بازدهی دالر و
خزانه داری آمریکا به دلیل انتظارات برای افزایش شدید نرخ بهره فدرال رزرو تقویت
شد.اگرچه شاخص دالر  ۰.۳درصد کاهش یافت اما فاصله چندانی با باالترین سطح
 ۲۰ســال گذشته نداشت .دالر قویتر ،شمش را برای ســایر دارندگان ارز گرانتر
میکند .شاخص بازدهی  ۱۰ساله خزانهداری نزدیک به باالترین سطح خود در بیش
از یک دهه گذشته بود که در روز دوشنبه کاهش یافت.به گزارش رویترز ،داراییهای
اسپیدیآر گلد تراســت ،بزرگترین صندوق سرمایهگذاری تحت پشتوانه طال در
جهــان ،با  ۰.۳درصد کاهش از  ۹۶۰.۸۵تــن در روز جمعه به  ۹۵۷.۹۵تن در روز
دوشنبه رسید.در بازار سایر فلزات ارزشمند ،بهای هر اونس نقره با  ۰.۷درصد کاهش
به  ۱۹.۴۸دالر رسید .پالتین با  ۰.۱درصد کاهش به  ۹۱۸.۲۹دالر رسید و پاالدیوم
با  ۱.۵درصد کاهش به  ۲۱۹۱دالر و  ۷۵سنت رسید.

تلفن هوشمند توسط ســارقین و هکرها امکان ردیابی آن وجود
دارد.درباره اینکه چه زمانی رمز ریال منتشــر خواهد شد ،رئیس
کل بانک مرکزی به ایسنا اعالم کرده بود که تا پایان شهریور ماه
اجرای آزمایشــی ریال دیجیتال آغاز خواهد شد.صالح آبادی در
 ۲۳شــهریور ماه از اجرای مرحله پیش آزمایشی رمز ریال بانک
مرکــزی خبر داده و گفته بود که طی روزهای اخیر فرایند پیش
از راه اندازی آزمایشی رمز ریال با رقم یک میلیارد تومان و با ارائه
رمز ریال به تعداد محدودی از افراد شــروع و عمال مرحله پیش
آزمایشی آن در دو بانک ملی و ملت اجرایی شده است.رییس کل
بانک مرکزی درباره جزئیات راهاندازی پیش آزمایشــی رمز ریال
نیز اعالم کرده بود که دو فروشگاه برای استفاده از این رمز ریال
تعیین شدند و کار در مرحله قبل از آزمایشی را آغاز کردهاند.بانک
مرکزی وعده داده تا پایان شهریور ماه روند فرایند آزمایشی کار
با رمرز ریال با وســعتی بیشتر از شرایط کنونی به صورت رسمی
آغاز میشــود که باید منتظر مانــد و دید که آیا بانک مرکزی تا
پایان ماه جاری ،اجرای آزمایشــی رمز ریال را به صورت رسمی
آغاز میکند یا خیر؟

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

@sobheqtesad

@sobheqtesad

بین الملل

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir
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هشدار گوترش به سران کشورها:

جهان در وضعیت بسیار خطرناکی است

دبیرکل ســازمان ملل ضمن هشدار نسبت به اینکه جهان در
«خطری بزرگ و جــدی» قرار دارد ،گفت ،رهبرانی که برای
نخســتین بار در سه سال اخیر به صورت حضوری با یکدیگر
دیدار میکننــد باید با درگیریها ،فجایــع مربوط به تغییر
اقلیمــی و افزایش فقر و نابرابری مقابله کرده و به تفرقهها در
بیــن قدرتهای بزرگ که از زمان حمله روســیه به اوکراین
وخیمتر شده ،رســیدگی کنند.به گزارش ایســنا ،به نقل از
خبرگزاری آسوشیتدپرس« ،آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان
ملل در جریان ســخنرانیها و اظهارات پیش از آغاز نشست
امروز (سهشنبه) رهبران جهان در مجمع عمومی سازمان ملل،
نه تنها به وظیفه «خطیر» نجات زمین که «به معنای واقعی
کلمه در آتش است» اشاره کرد ،بلکه بر مقابله با پاندمی کرونا
نیز تاکید داشــت.وی همچنین به «عدم دسترسی به منابع
مالی برای کشورهای در حال توسعه برای احیا؛ بحرانی که در
یک نسل گذشته دیده نشده است» اشاره کرد که باعث از بین
رفتن زمینه برای آموزش ،بهداشت و حقوق زنان شده است.
گوترش سخنرانی خود تحت عنوان «وضعیت جهان» را امروز
در مراسم افتتاحیه نشست ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل
ایراد خواهد کرد .اســتفان دوجاریک ،سخنگوی سازمان ملل
اعالم کرد که این ســخنرانی یک «گزارش آگاهانه ،اساسی و
راهحل محور» برای جهانی اســت که «تفرقهها و اختالفات
ژئوپلتیکی در آن همه ما را به خطر انداخته است».دوجاریک
روز دوشنبه به خبرنگاران گفته بود :در سخنان گوترش هیچ
حرف زیبا و خوشایندی وجود نخواهد داشت اما او دالیل برای
امیدواری را بیان خواهد کرد.هفتاد و هفتمین نشست مجمع
عمومی سازمان ملل با حضور رهبران جهان در سایه نخستین
جنگ بزرگ اروپا از زمان جنگ جهانی دوم برگزار میشــود.
این جنگ بزرگ میان روســیه و اوکراین باعث ایجاد بحران
الکاظمی:

با بحران سیاسی دشواری در
عراق روبرو هستیم

نخســت وزیر عراق تأکید
کرد که بحران سیاســی
در این کشــور مذاکرات
صریحــی را میطلبد که
منفعت عــراق و ملت آن
را در اولویــت قرار بدهد.
به گزارش ایســنا ،به نقل از شــبکه خبری روسیا الیوم،
مصطفی الکاظمی ،نخســت وزیر عــراق گفت :با بحران
سیاسی دشواری در عراق روبرو هستیم ،اما درها به روی
راهکارها باز است .بحران سیاسی عراق مذاکرات صریحی
را میطلبــد که منفعت عراق و ملت آن را در اولویت قرار
بدهد .ما از گروههای ملی و سیاسی میخواهیم که آرامش
و صبر داشته باشند و مذاکره و عقل خود را به کار بگیرند
و اراده اســتوار و روحیه ملی داشــته باشند تا عراق را در
ایــن لحظه تاریخی از طریق مذاکــرات ملی به امنیت و
آرامش برسانیم.وی گفت :ما در طول دو سال گذشته برای
برقراری بهترین روابط با همســایگانمان و جامعه جهانی
تالش کردیم و سطح حضور عراق را در محافل بین المللی
باال بردیم و همکاری و شراکت با همگان را تقویت کردیم.
تجربه دولت ما نشان داد که عراق میتواند نقش مهمی در
تثبیت ثبات در منطقه داشته باشد و عرصه نزدیک کردن
دیدگاهها میان همگان باشد .این روشی است که باید در
تمام سطوح آن را در پیش گرفت.
پولیتیکو:

جنگندههای اف ۱۶آمریکا پس
از سه سال به اوکراین می
رسند

در صورتی که آمریــکا تصمیم به تامین جنگنده اف ۱۶
برای اوکراین بگیرد ،در بهترین حالت دو تا ســه ســال
طول میکشد که این جنگندهها به دست کییف برسد.
به گــزارش خبرگزاری مهر به نقــل از پولیتیکو ،جیمز
هِکر ،ژنرال نیروی هوایی آمریکا گفته اســت که تأمین و
ارسال جنگنده اف  ۱۶برای اوکراین ،دو تا سه سال طول
خواهد کشــید.هکر که فرمانده نیروی هوایی آمریکا در
اروپا و آفریقا است ،در جریان یک سخنرانی در کنفرانس
ســاالنه انجمن نیروی هوایی آمریکا به این موضوع اشاره
کرد.بر اســاس گزارش پولیتیکو ،هکر مسائل لجستیکی
و آموزشــی را دلیل تأخیر ارســال این جنگندهها اعالم
کرده اما بر این باور اســت کــه اوکراین احتماالً در آینده
به این جنگنده دسترســی خواهد داشت زیرا به گفته او
«آنهــا (اوکراینیها) رفته رفته به این نتیجه رســیدهاند
که بلندمدت فکر کنند».بر اســاس گزارش هفته گذشته
پولیتیکو ،با توجه به اینکه دولت آمریکا انتظار دارد جنگ
اوکراین سالها به طول بیانجامد ،این کشور در نظر دارد
تا جنگندههای اف  ۱۶و سامانه پدافند پاتریوت به اوکراین
ارسال کند.واشــنگتن از زمان آغاز عملیات نظامی ویژه
روســیه در اوکراین در  ۲۴فوریه (پنجم اسفند ،)۱۴۰۰
ارسال تسلیحات به کییف را شدت بخشیده و همچنین
با ارسال سامانههای موشکی چندگانه از جمله هیمارس
و سکوهای توپخانه دوربرد ،موافقت کرده است.جو بایدن،
رئیــس جمهور آمریــکا بهتازگی در مصاحبه با شــبکه
«سیبیاس» گفت :واشــنگتن تا زمانی که الزم باشد از
کییف حمایت خواهد کرد.

جهانی غذا شــده و شــکافهایی را در بین قدرتهای بزرگ
جهان به وجود آورده که از زمان جنگ ســرد مشاهده نشده
بودند.نــام نزدیک به  ۱۵۰رهبر کشــور و دولت در تازهترین
فهرست ســخنرانان این نشست قرار دارد .این نشان میدهد
که علیرغم وضعیت متشنج و فروپاشیده جهان ،سازمان ملل
همچنین اصلیترین محل گردهمایی روسای جمهور ،نخست
وزیران ،پادشاهان و وزرایی است که نه تنها دیدگاههای خود
را مطــرح کنند بلکه به صورت دوجانبه دیدارهایی با یکدیگر
داشته باشــند و درباره چالشها در جهان مذاکره کنند و به
پیشرفتهایی دســت یابند.برای بســیاری از رهبران جهان
موضوع حمله  ۲۴فوریه روســیه به اوکرایــن در راس برنامه

قرار دارد؛ حملهای که نه تنها اســتقالل و حاکمیت اوکراین
را تهدید میکند بلکه نگرانیهایی را در مورد وقوع یک فاجعه
اتمی در بزرگترین نیروگاه اتمی اروپا در جنوب شرق اوکراین
که اکنون تحت کنترل روســیه اســت ،به وجود آورده است.
رهبران بســیاری از کشــورها تالش میکنند تا از گسترش
جنگ جلوگیری کنند و صلح را بــه اروپا بازگردانند .اگرچه
دیپلماتهــا انتظار هیچ موفقیت و پیــروزی را در این هفته
ندارند.توقف صادرات مهم غالت و کود از اوکراین و روسیه یک
بحران غذایی به ویژه در کشــورهای در حال توسعه به وجود
آورده و باعث تورم و افزایش قیمتهای زندگی در بســیاری
از کشــورهای دیگر شده اســت .این موضوعات نیز در راس

روسیه:

بنبست در مذاکرات
وین ،نتیجه شرایط داخلی
آمریکاست

برنامه این نشســت قرار دارند.گوترش در یکی از نشستهای
روز دوشنبه برای ترویج اهداف سازمان ملل تا سال  ۲۰۳۰از
جمله پایان دادن به فقر شدید ،تضمین برابری آموزش برای
همه کودکان و رســیدن به برابری جنسیتی گفت :بسیاری
از خطــرات بزرگ و جدی جهان ما را وسوســه میکنند که
اولویتهای توسعه بلند مدت را کنار بگذاریم .اما برخی مسائل
از جمله آموزش ،اشتغال ،برابری کامل برای زنان و دختران،
خدمات درمانی جامع و مقابله با بحران تغییر اقلیمی مسائلی
نیستند که بتوانند منتظر بمانند.وی خواستار کمکهای مالی
و سرمایهگذاری عمومی و خصوصی و از همه آنها مهمتر صلح
شد.نشست مجمع عمومی ســازمان ملل در سال  ۲۰۲۰به
خاطر پاندمی کرونا به صورت مجازی برگزار شــد و در سال
 ۲۰۲۱میالدی نیز به صــورت ترکیبی از حضوری و مجازی
برگزار شــد .اما امســال ،مجمع عمومی سازمان ملل با ۱۹۳
عضو فعالیت خود را به صورت ســخنرانیهای حضوری از سر
گرفت و حضور مجازی ولودیمیر زلنســکی ،رئیس جمهوری
اوکراین تنها اســتثنای این رویداد است.طبق رسوم و سنت،
برزیل نخســتین کشوری است که در مجمع عمومی سازمان
ملل ســخنرانی میکند .این رسم بیش از هفت دهه است که
پای بر جا بوده و از نشستهای اولیه مجمع عمومی سازمان
ملل نشات میگیرد چرا که در زمانی که هیچ کشوری داوطلب
نبود که در این رویداد سخنرانی کند ،برزیل داوطلب شد.پس
از آن جو بایدن ،رئیس جمهوری آمریکا به عنوان کشور میزبان
دومین ســخنران این رویداد میشد ،اما از آنجایی که بایدن
برای شرکت در مراسم تدفین الیزابت دوم به لندن سفر کرده،
سخنرانیاش به صبح چهارشنبه موکول شده است .مکی سال،
رئیس جمهوری سنگال احتماال نوبت بایدن را میگیرد و به
عنوان دومین سخنران این رویداد سخنرانی خواهد کرد.

مقام روس ،تالش مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای معرفی
ایران به عنوان مقصر اصلی شرایط کنونی برجام را غیرمنصفانه دانست
و تأکید کرد :وضعیت کنونی برجام ،نتیجه شرایط داخلی آمریکاست.
به گزارش خبرگزاری مهر« ،میخائیل اولیانوف» ،نماینده روســیه در
وین اتریش در واکنش به اظهارات
سازمانهای بینالمللی در شــهر ِ
اخیر «جوزف بورل» ،مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا درباره
مذاکــرات رفع تحریمها در وین تأکید کــرد :وضعیت کنونی و عدم
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گزیده خبر
با آزادی چهره ارشد طالبان از گوانتانامو پس از  ۱۷سال؛

طالبان تبادل زندانی با واشنگتن را آغاز
«عصر جدید» روابط خواند

طالبان روز دوشــنبه از تبادل موفق
زندانی با ایــاالت متحده خبر داد اما
روسیه ،آمریکا را به کمکاری در مبادله
زندانیان دو کشــور متهم میکند.به
گزارش ایســنا ،به نقل از وبســایت
یورو نیوز ،یک زندانی ارشد طالبان که
ســالها در زندان گوانتانامو نگهداری میشــد ،روز دوشنبه در ازای آزادی یک
زندانی آمریکایی به طالبان در کابل تحویل داده شد.بشــیر نورزی ،عضو طالبان
که به قاچاق مواد مخدر متهــم بود ،پس از آزادی به خبرنگاران در کابل گفت
که  ۱۷ســال و شش ماه را در بازداشتگاه ایاالت متحده در گوانتانامو گذرانده و
آخرین زندانی طالبان در آنجا بوده اســت.امیرخان متقی ،وزیر خارجه «امارات
اسالمی» طالبان نیز که در کنفرانس خبری روز دوشنبه در کنار نورزی حضور
داشت با استقبال از تبادل زندانی ،گفت که این آغاز یک «عصر جدید» در روابط
ایاالت متحده و طالبان است و میتواند دریچه جدیدی را برای گفتوگو بین هر
دو کشور باز کند.به گفته متقی ،آمریکایی آزاد شده مارک فریکس ،کهنهسرباز
نیروی دریایی و پیمانکار غیرنظامی بود که در  ۳۱ژانویه  ۲۰۲۰در افغانســتان
ربوده شــد .البته واشنگتن فعال آزادی آقای فریکس را تایید نکرده ولی خانواده
فریکس آزادی او را تایید کردهاند.وزارت امور خارجه روسیه نیز روز دوشنبه اعالم
کرد که آماده گفتگو در مورد تبادل زندانیان برای آزادی شــهروندان آمریکایی
زندانی در روسیه است اما سفارت آمریکا در مسکو «وظایف رسمی خود را برای
انجام گفتگو در این زمینه انجام نمیدهد».روسیه پیشتر پیشنهاد داده بود که
راه برای مبادله زندانی باز است که میتواند شامل تبادل پل ویالن ،کهنهسرباز
تفنگداران دریایی ایاالت متحده و بریتنی گرینر ،ستاره بسکتبال با ویکتور بوت،
دالل روسی سالح که در ایاالت متحده زندانی است ،باشد.خانم گرینر به دلیل
نگهداری و قاچاق حشیش به  ۹سال زندان محکوم شده است ،در حالی که آقای
ویالن به اتهام جاسوسی در حال گذراندن  ۱۶سال حبس در روسیه است.ادعای
وزارت خارجه روســیه در شرایطی مطرح شــد که جو بایدن ،رئیس جمهوری
ایــاالت متحده ،روز جمعه در دیدار با خانواده ویالن و گرینر در کاخ ســفید بر
تعهد دولت برای آزاد آنها تاکید کرده بود.

پیشرفت در مذاکرات بیشتر ناشــی از اوضاع داخلی آمریکاست.وی
بامداد سهشنبه در توئیتر خود نوشت :گرفتن انگشت (اتهام به سوی
ایران) ،ظاهرا ً نشانهای از به بنبست رسیدن مذاکرات وین است .اگر
چنین است (و مذاکرات به بنبست خورده) ،نتیجه عوامل گوناگونی
است.اولیانوف با اشاره به تالش مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
برای معرفی ایران به عنوان عامل اصلی شرایط کنونی مذاکرات تأکید
کرد :تالشها برای انداختن تمــام تقصیرها بر گردن ایران منصفانه

نیست.او بدون نامبردن مســتقیم از آمریکا افزود( :وضعیت کنونی)
مذاکرات بیش از حد به وضعیت سیاســت داخلی یک شرکتکننده
دیگر ،وابســته شده است.جوزف بورل در گفتوگو با نشریه پولیتیکو
گفته بود« :هیچ پیشــرفت عمدهای در مذاکرات در آیندهای نزدیک
پیش بینی نمیکند» و همچنین مدعی شــده بود که دیدار با رئیس
جمهور ایران در حاشــیه مجمع عمومی سازمان ملل هم نمیتواند
تأثیری در پیشرفت روند مذاکرات رفع تحریمها داشته باشد.
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چهره روز

دلم زج تو آهنگ یاری نکرد
چم
هب رطف ن رد زخانی رنفت

یوهان ولفگانگ فون گوته
یوهان ولفگانگ فون گوته (به آلمانیJohann Wolfgang :
( )von Goetheزادهٔ  ۲۸اوت  ۱۷۴۹در فرانکفــورت –
درگذشــتهٔ  ۲۲مارس  ۱۸۳۲در وایمار) شــاعر ،ادیب،
نویســنده ،نقاش ،محقق ،انسانشــناس ،فیلســوف و
سیاستمدار آلمانی بود .او یکی از کلیدهای اصلی ادبیات
آلمانی و جنبش وایمار کالسیک و همچنین رمانتیسیسم
بهشمار میرود .وی یکی از مردان بزرگ فرهنگی قرون
 ۱۸و  ۱۹اروپــا و یکی از افراد برجســتهٔ ادبیات جهان
محسوب میشــود .خانه یوهان ولفگانگ فون گوته در
مجموعه ســنتگرایی وایمارقرار دارد .پدر گوته ،یوهان
کاســپار گوته ( )۱۷۸۲-۱۷۱۰همراه با خانوادهاش در
یک خانهٔ بزرگ در فرانکفــورت زندگی میکرد ،که آن
زمان قســمتی از امپراتوری مقدس روم بود .مادر گوته نیز «کاترینا الیزابت گوته» (ت ِکســتور سابق) از
خانوادههای سرشــناس فرانکفورتی بود.یوهان ولفگانگ در کنار پدر و معلم خصوصیاش بســیاری از
معلومات را ،از جمله زبانهای التین ،یونانی ،فرانســوی ،انگلیســی و عبری فرا گرفت.او بین سالهای
 ۱۷۶۸-۱۷۶۵در الیپزیگ به تحصیل حقوق پرداخت و در آنجا به اشــعار کریستیان فورشتگت گلرت
عالقه پیدا کرد .پس از سال  ،۱۷۶۸گوته به زادگاهش بازگشت و مدتی نیز در دارمشتات بود.گوته پس
از این که تعدادی از آثار بزرگش را به پایان رساند ،سال  ۱۷۷۵به وایمار رفت و در آنجا بین سالهای
( ۱۷۸۶-۱۷۷۶حدود  ۱۰ســال) وزیر حکومت شد .سپس او تا سال  ۱۷۸۸به ایتالیا رفت و در آنجا به
تحصیل هنر و مجسمهسازی باستانی پرداخت .او خود را با کارهای میکل آنژ و رافائل مشغول کرد.سال
 ،۱۷۸۸گوته به وایمار بازگشت و تقریباً باقی عمرش را در آنجا گذرانید ،هرچند که زندگی او در آنجا
با جنگهای ناپلئونی روبهرو شد .گوته در وایمار شیفتهٔ اشعار حافظ شد.

پیشنهاد

هب راه تو رب چیه خاکی ندید
کس
ی را هک با رویت افتاد مهر

رد آنها هک دل دمخلی م یکنند
لبت پیش ما چیه شغلی ندید

شبی رد رفاقت نکردیم روز

فرهنگ

کشف یک گور دسته جمعی با بیش از  ۴۵۰جسد در شهر "ایزیوم" اوکراین

ورزشی

ماجرای نامه فیفا به ایران درباره ویلموتس چه بود؟
وکیل پرونده ایران در شکایت از مارک ویلموتس درباره نامه فیفا به ایران درباره پرداخت نشدن دستمزد این مربی بلژیکی توضیحاتی
ارائه کرد.روزبه وثوق احمدی ،وکیل ایران در پرونده مارک ویلموتس در گفتوگو با ایسنا ،درباره نامه فیفا به این فدراسیون مبنی بر علت
پرداخت نشدن دستمزد این مربی بلژیکی گفت :تیم حقوقی فدراسیون فوتبال مسئول رسیدگی به این نامه است .این نامه چیز جدیدی
نیست .فیفا درباره علت پرداخت سوال کرده و باید دید فدراسیون فوتبال چه پاسخی میدهد.او با اشاره به اینکه «هنوز مشخص نیست
فیفا این مساله را با چه رویهای جلو میبرد »،گفت :به علت تغییراتی که در قوانین شکل گرفته ،با دو رویه مواجه هستیم و معلوم نیست
فیفا به چه شکلی این پرونده را جلو میبرد .این احتمال وجود دارد که حسابهای مالی ایران در فیفا مسدود شود یا پرونده یه کمیته
انضباطی ارجاع شود .پرونده تا زمان رسیدگی در دادگاه  CASدر اختیار ما بود که از  ۶میلیون به  ۳میلیون یورو کاهش یافت و از جا به
بعد تیم حقوقی فدراسیون فوتبال رای را جلو میبرد.این وکیل دعاوی ورزشی درباره مهلت ایران برای پرداخت دستمزد ویلموتس گفت:
در حکم  CASمدت زمان اعالم نشده چرا که این دادگاه به تمام پروندهها رسیدگی میکند و از این به بعد طبق قوانین مربوط به فیفا
جلو خواهد رفت .االن اتفاق جدیدی رخ نداده و باید دید فیفا چه تصمیمی اتخاذ میکند .باید صبر کنیم.

هک از اکش رب وی نثاری نکرد

چو هم را بدید ،اعتباری نکرد
بجز دوستیت اختیاری نکرد
محن
هک از تش پود و اتری نکرد
هک با ما جهان کار زاری نکرد

ردیابی اکسیژن خون
با دوربین گوشی
پژوهشگران دانشــگاه واشنگتن در مطالعه اخیرشــان اظهار کردهاند،
دوربینهای گوشیهای هوشمند میتوانند میزان اکسیژن خون شما را
ردیابی کنند.به گزارش ایسنا و به نقل از اس اف ،دوربینهای گوشیهای
هوشــمند به زودی میتوانند به اندازه گیری میزان اکسیژن خون شما
کمک کنند.پژوهشــگران دانشگاه واشنگتن در مطالعه اخیرشان اظهار
کردهاند ،این فناوری شــامل قرار دادن انگشــت روی دوربین و فالش
اســت؛ سپس هوش مصنوعی ( )AIسطوح اکسیژن خون را از الگوهای
ثبت شده در ویدیو رمزگشــایی میکند .این روش میتواند نشانههای
اولیه افت خطرناک سطح اکسیژن را در بین بیماران مبتال به کووید۱۹-
شناســایی کند و حمالت آســم را قبل از وقوع پیشبینی کند.بدن ما
به  ۹۵درصد اشباع اکســیژن نیاز دارد .بیماریهای تنفسی میتوانند
ایــن میزان را به کمتر از  ۹۰درصد کاهش دهند و در آن زمان اســت
که فرد به لولههای استنشاقی یا ماسکهای اکسیژن نیازمند میشود.
نتایج این مطالعه نشــان میدهد ،زمانی که پژوهشگران از یک کوکتل
شــیمیایی ( )chemical cocktailبرای کاهش مقادیر در داوطلبان جوان
اســتفاده میکردند ،عملکرد این دســتگاه در  ۸۰درصد مواقع دقیق
بوده اســت«.پال جی آلن» ( )Paul G. Allenدانشجوی دانشکده علوم و
مهندسی کامپیوتر دانشگاه واشنگتن گفت :برنامههای دیگر گوشیهای
هوشمند که این کار را انجام میدهند با درخواست از مردم برای حبس
نفس ساخته شدهاند؛ اما مردم چندان در هنگام کار با این برنامه راحت
نیستند و مجبور میشوند بعد از یک دقیقه یا بیشتر نفس بکشند و این
قبل از آن است.

تخت گاز
روغنی که ناجی بیماران
دیابتی است

در قالب پروژه خیریهای با عنوان «چشم در برابر چشم»؛

حراج تصویر چشم «خاویر باردم»
تصویر عنبیه چشــم بازیگر شناخته شــده اسپانیایی
با هدف تامین پروژه خیریــه پیشگیری از نابینایی به
فروش میرسد.به گزارش ایســنا به نقل از گاردین ،در
این پروژه با عنوان «چشم در برابر چشم که برای کمک
به تامین مالی پروژه خیریه «بنیاد چشمان جهان» و با
هدفِ پیشگیری از نابینایی و معالجه چشم در کشورهای
درحال توسعه راهاندازی شــده ،تصویری از نمای بسته
عنبیه چشــم «خاویر باردم» در قالب « »NFTبه حراج
گذاشــته میشــود«.خاویر باردم» بازیگر برنده اسکار
اســپانیایی در این باره توضیح میدهد« :توانایی دیدن،
شنیدن ،لمس کردن ،احســاس کردن؛ اینها چیزهایی
هستند که تا زمانی که از دستشان ندهیم واقعا قدرشان
را نمیدانیم .دسترســی مجدد به هر چیزی که بواســطه توان دیدن احســاس میکنیم ،اثر زیادی بر
احساســات و ادراک ما دارد و به یک تحول عاطفی و معنــوی میانجامد».او میگوید به همین دلیل
این تصویر ویژه را به پروژه «بنیاد چشمهای جهان» اهدا کرده است که بهعنوان بخشی از یک کمپین
جمعآوری کمک مالی بهنام عنبیه جهان ( )Iris of the Worldحراج شود( .بنیاد چشمان جهان) سال
 ۲۰۰۱در بارســلونای اسپانیا تأسیس شــده و به درمان نابینایی قابل اجتناب  -مانند آب مروارید  -از
طریق مداخله مســتقیم و آموزش افراد محلی اختصاص دارد؛ با پروژههایی که به پیشگیری و درمان
صحرایی الجزایر و کشورهای بولیوی ،موزامبیک و مالی یاری میرساند.این بنیاد
پناهندگان اردوگاههای
ِ
ِ
در  ۲۰سال گذشته ،بینایی بیش از  ۳۷هزار نفر را بهبود بخشیده و  ۱۳هزار متخصص بومی نیز آموزش
داده اســت.تصویر چشــم «خاویر باردم» بهعنوان یک توکن دیجیتال غیرقابل معاوضه که بهاختصار
« »NFTنامیده میشود و یک عکس چاپی گواهی شده توسط این بازیگر است ،فروخته خواهد شد.

می
هب غیر از تو ل کناری نکرد
تماشای گل رد بهاری نکرد

از هر دری خبری

کتاب فانوس دریایی
کتــاب فانوس دریایی روایت زندگىهایى اســت که
«تنهایــى» را فریــاد مىزنند .زندگــى فوث مردى
میانسال که آدمهاى مهم زندگىاش ترکش کردهاند و
زندگى ا ِستر که راه سرکشى را در پیش گرفته است.
ِ
فوث تجربیات تلخى داشــته ،تجربهى رهاشدگى .او
که شخصیتى وابسته دارد ،در خردسالى از سوى مادر
طرد مىشــود .مادرش ،او و پد ِر کســل کنندهاش را
تنهــا مىگذارد و به نیویورک مىرود .فوث مىماند و
زندگىاى به شدت سخت با پدرى که سعى مىکند
وانمود کند رفتن همســرش تاثیــرى در زندگى او و
پسرش نداشته است .چیزى نمیگذرد که گردونهى
امان روزگار ،از فوث هم مردى مىســازد همانن ِد
بى ِ
امان فوث براى
پدرش ،مردى تنها ،حوصله ســر بر و فاقد مهارتهاى ارتباطى.جست و جوى بى ِ
حس تعلق و وابستگىاش او را به سوى دخترى مىبرد که از نظ ِر فوث
یافتن مامنى براى ارضاى ِ
نمونهى بىبدیل مادرش اســت.تنها به دنبال زنانى بود که نیمهى دههى ســوم زندگى شــان را
مىگذرانند ،همان سن و سالى که مادرش آنها را ترک کرده بود( .کتاب فانوس دریایی – صفحه
 )۸۰گرچه زمانى که مادرش او را ترک کرد ،خاطرات کمى برایش به یادگار گذاشــت اما همین
اندک را در آنجال جســتجو کرد .اما این راه آزموده نیازى به پیمایش نداشت؛ راهى که فوث را به
همان نقطهاى رساند که پیش از این پدرش بر آن ایستاده بود :شکست! و دوباره تنهایى! در ابتدا
ممکن اســت با دیدن تعداد صفحات کم کتاب فانوس دریایی به این نتیجه برسید که یک کتابِ
آسان است و مىتوان آن را خوراک یک روز تعطیل دانست ،اما به واقع هضم این وسعت از دلتنگى
و تنهایى در این تعداد صفحات طاقت فرسا و اندوهبار است... .

گنجینه

موتورسیکلت الکتریکی زیرو  DSR/Xمدل  ۲۰۲۳رونمایی شد
شــرکت زیرو با محصول جدید  DSR/Xوارد کالس موتورسیکلتهای ادونچر میشــود .این موتورسیکلت مدل  ۲۰۲۳از قوای محرکه
الکتریکی و باتری نســبتاً بزرگی استفاده میکند و دارای تجهیزات الکترونیکی ســاخت شرکت مشهور بوس است .زیرو  DSR/Xکه با
رنگهای سبز و سفید عرضه میشود از طراحی خاص محصوالت کالس ادونچر سود میبرد .ما با موتورسیکلتی نسبتاً قدبلند و با ظاهر
خشن روبرو هستیم .البته ویژگیهای این محصول جدید به ظاهر آن محدود نمیشود زیرا مدیرعامل زیرو میگوید فرایند توسعه DSR/X
بیش از  ۱۰۰هزار ساعت زمان برده است.نیروبخش این موتورسیکلت پیشرانه الکتریکی جدیدی است که زد فورس  ۱۰X-۷۵نام دارد
و قدرت و گشتاور آن به  ۱۰۰اسب بخار و  ۲۲۵نیوتون متر میرسد .پیشرانه یاد شده با باتری  ۱۷.۳کیلووات ساعتی همکاری میکند.
این باتری را میتوان بزرگترین باتری نصب شده در یکی از محصوالت زیرو قلمداد کرد .حداکثر سرعت این موتورسیکلت الکتریکی به
 ۱۸۰کیلومتر در ساعت میرسد و با یکبار شارژ و سرعت پایدار  ۱۱۲کیلومتر در ساعتی میتواند مسافت  ۱۳۷کیلومتری را طی کند.
درصورتیکه مالک بیشــتر به ترددهای شهری بپردازد شعاع حرکتی موتورسیکلت زیرو حدود  ۲۹۰کیلومتر خواهد بود .البته عملکرد
 DSR/Xاز این نظر خیلی خوب نیست زیرا بی ام و  GS 1250 Rشعاع حرکتی بیش از  ۵۹۹کیلومتری دارد.

ایسنا/خراســان رضوی مراکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای ایاالت
متحــده( )CDCمیگویند دیابت بر نحوه پردازش قندهای غذا در خون
تاثیــر میگذارد و افراد مبتال به دیابت نوع یک در بدن انســولین برای
تنظیم گلوکز خون تولید نمیکنند؛ به همین دلیل باید هر روز انسولین
مصرف کنند.به نقل از هلث ،به گفته کلینیک مایو ایاالت متحده دیابت
نوع یک میتواند یک بیماری ژنتیکی باشــد یا ممکن است در پاسخ به
یک ویروس ایجاد شود .دیابت نوع  ۲اغلب در بزرگساالن ایجاد میشود
اما میتواند از دوران کودکی یا نوجوانی آغاز شــود .بدن افراد مبتال به
دیابت نوع  ۲انسولین کافی تولید نمیکنند؛ در نتیجه سلولها به درستی
از انسولین اســتفاده نکرده و سطح قند خون را تخریب میکنند.هیچ
درمان شناخته شــدهای برای هر  ۲نوع دیابت وجود ندارد اما میتوان
دیابت نوع  ۲را با تغذیه ســالم ،کاهش وزن و ورزش کنترل کرد.بنیاد
ت متحده توصیه میکند برای حمایت از سالمت کلیهها،
ملی کلیه ایاال 
فلفل چیلی از جمله فلفل ســیاه را به رژیم غذایی خود اضافه کنید.در
ل سیاهیان( )Piperaceaeوجود دارد.
حال حاضر بیش از  ۲۰۰۰گونه فلف 
با این حال تعداد کمی از گونههای آن برای ســامتی فایده دارد .روغن
ضروری فلفل سیاه برای مصارف درمانی و پزشکی از دانههای گیاه فلفل
سیاه( )Piper Nigrumاستخراج میشود که خواص آنتیاکسیدانی و ضد
التهابی را نشــان میدهد.افراد مبتال به دیابت نوع  ۲اغلب مشــکالتی
مانند گردش و فشار خون باال دارند .مطالع ه منتشر شده در سال ۲۰۱۳
در نشریه پیشرفت در علوم فارماکولوژی(Advances in Pharmacological
 )Sciencesنشان داد روغن فلفل سیاه میتواند به مدیریت عالئم دیابت از
جمله فشار خون باال کمک کند.

