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همین صفحه

والاستریت ژورنال :آیا واشنگتن توان مقابله با
شلیک همزمان یکصد موشک بالستیک ایران را دارد؟

واهمه رژیم
آمریکا از توان
نظامیایران

محافظه کاری های کره
جنوبیقابلتحملنیست

رئیس کل بانک مرکزی با اش��اره به تأثیر منفی
مش��کالت بانکی بر روابط دوکشور که به دلیل
محافظه کاری بیش از حد طرف کرهای ممکن
است ایجاد شود ،ابراز امیدواری کرد این...
صفحه3

ملیپوشان
نسبت به دوران
کیروش آزادی
عمل دارند
صفحه7

صفحه2

والديمير پوتین:

فیلمنامه ها ضعیف شده اند

دالر ابزار فشار شده است
باید در نقش آن تجدیدنظر کرد

ماجرای دوری  10ساله
«نصیریان»ازتلویزیون

گ�روه فرهنگی :بازیگر پیشکس��وت س��ینما و
تلویزیون گفت :واقعا نمیدانم چطور ش��د که
پیشنهاد بازی در این سریال را پذیرفتم چون
فقط  4قسمت از این سریال را...

رئیس جمهور روسیه گفت :الگوی کنونی
روابط اقتصادی جه��ان با بحران مواجه
اس��ت و در «نق��ش دالر» در تج��ارت
جهان��ی بای��د بازنگری ش��ود .والديمير
پوتين رئیس جمهور روس��یه در اجالس
اقتصادی س��نپترزبورگ گفت :اقدامات
آمریکا علیه شرکتهای چینی ،به ویژه شرکت هواوی
چین تالش برای از بین بردن بازار جهانی اس��ت .وی

صفحه6

عمل جراحی قلب رایگان
 100کودک بی بضاعت
صفحه5

با بی��ان اینک��ه دولت آمری��کا از دالر به
عنوان ابزار فش��ار اس��تفاده کرده خواستار
تجدیدنظ��ر در نقش این ارز ش��د ،اظهار
کرد :اقدام��ات آمریکا ضد ش��رکتهای
چینی در جه��ت از بین بردن بازار جهانی
است .الگوی کنونی روابط اقتصادی جهان
با بحران مواجه اس��ت و در «نق��ش دالر» در تجارت
جهانی باید بازنگری شود...
همین صفحه

سعیدجلیلی:

مردم از اشرافیگری مسئوالن
خست هشدهاند
صفحه2

تسهیالت کنونی  ۴۰درصد هزینه را پوشش می دهد

تسهیالت ساخت ساالنه بر اساس سیاستهای اعتباری
تعیین ش��ده و هر س��ال این س��قف تغییر و رشد داشته
است.

 تس�هیالت س�اخت  ۹درصدی به چه کسانی تعلق

میگیرد؟

علمداری در خصوص پرداخت تس��هیالت ارزان قیمت
س��اخت و ساز در بافت فرسوده به سازندهها گفت :انبوه
سازانی که از سوی ش��رکت بازآفرینی شهری به بانک
مسکن معرفی شوند ،مشمول دریافت تسهیالت ساخت
مس��کن با نرخ سود  9درصد هس��تند.وی با بیان اینکه
هیچ محدودیتی برای پرداخت تسهیالت ساخت به انبوه

سازان وجود ندارد اظهار داشت :در حال حاضر نرخ سود
تسهیالت ساخت مسکن برای س��ازندههای واحدهای
مسکونی در مناطقی غیر از محدوده بافتهای فرسوده
 18درصد اس��ت ،پس شرط دریافت تس��هیالت ارزان
قیمت  9درصدی برای س��ازنده های مس��کن در بافت
های فرسوده اینگونه است که از طرف شرکت بازآفرینی
شهری برای دریافت تسهیالت نوسازی و ساخت مسکن
در بافتهای فرسوده به بانک مسکن معرفی شوند.مدیر
امور اعتباری بانک مس��کن افزود :در سال های گذشته
عدم اختصاص یارانه از سوی دولت برای پرداخت یارانه
سود تس��هیالت ساخت مس��کن در بافتهای فرسوده
مانع از دسترس��ی س��ازنده ها به تسهیالت ارزان قیمت
بود ،اما هم اکنون و براساس مصوبه دولت برای اجرای
طرح بازآفرینی شهری  50درصد از نرخ سود تسهیالت
ساخت مسکن معادل  9درصد از نرخ سود  18درصدی از
محل وجوه اداره شده در قالب یارانه سود به سازنده های
واجد شرایط اختصاص مییابد و بانک مسکن می تواند
اقدام به پرداخت تسهیالت ارزان قیمت به این سازنده ها
به شرط معرفی از سوی شرکت بازآفرینی شهری کند.

پوتین:

دالر ابزار فشار شده است باید در نقش آن تجدیدنظر کرد

رئیس جمهور روسیه گفت :الگوی کنونی روابط اقتصادی
جهان با بحران مواجه است و در «نقش دالر» در تجارت
جهانی باید بازنگری ش��ود .به گزارش خبرگزاری صدا و
س��یما ،والديمير پوتين رئیس جمهور روسیه در اجالس
اقتص��ادی س��نپترزبورگ گفت :اقدام��ات آمریکا علیه
ش��رکتهای چینی ،به ویژه شرکت هواوی چین تالش
ب��رای از بین بردن بازار جهانی اس��ت .وی با بیان اینکه
دولت آمریکا از دالر به عنوان ابزار فش��ار استفاده کرده
خواس��تار تجدیدنظر در نقش این ارز ش��د ،اظهار کرد:
اقدامات آمریکا ضد ش��رکتهای چینی در جهت از بین
بردن بازار جهانی اس��ت .الگوی کنونی روابط اقتصادی
جهان با بحران مواجه است و در «نقش دالر» در تجارت

جهانی باید بازنگری شود .رئیس جمهور روسیه بیان کرد:
در صورتی که جنگ تجاری ادامه یابد ،سرتاسر جهان با
مشکالتی مواجه خواهد ش��د .ما مخالف جنگ تجاری
هستیم و از روابط اقتصادی دموکراتیک حمایت میکنیم.
وی تصریح کرد :آمریکا به دنبال آن است که صالحیت
قضای��ی خودش را به تمام دنیا گس��ترش دهد .پیش از
این وزیر توس��عه اقتصادی روسیه هم با بیان اینکه دالر
ب��ه تدریج جایگاه خود را به عن��وان ارز مرجع در جهان
از دست میدهد گفت که مس��کو روند «دالرزدایی» را
آغاز کرده اس��ت .در همین راستا ،رؤسای جمهور چین و
روسیه چهارشنبه برای کند کردن لبه تحریمهای آمریکا
ق��راردادی امضا کردند که به موجب آن دالر از مبادالت

تجاری دو کشور حذف میشود .طبق این توافق ،مبادالت
دو کشور از این پس با ارز ملی «روبل» و «یوآن» انجام
خواهد شد .توس��ل مفرط آمریکا به تحریمها به عنوان
ابزاری برای پیش��برد سیاس��تهای خود و به خصوص
اس��تفاده از آن به عنوان ابزاری برای جنگ اقتصادی با
رقبای تجاری مدتها اس��ت حتی متحدان آمریکا را به
جستجوی راههایی جایگزین برای کنار گذاشتن استفاده
از دالر وادار کرده اس��ت .آنچه این روند را تس��ریع کرده
روی کار آمدن «دونالد ترامپ» ،رئیسجمهور آمریکا و به
خصوص تصمیم او برای احیای تحریمهای تجاری علیه
ایران بعد از خروج «برنامه جامع اقدام مشترک» یا توافق
هستهای ایران بود.

دستور ویژه فرمانده کل ارتش برای کمک به حفظ محیط زیست

مأموریت بررسی چگونگی کمک موثر
ارتش به حفظ محیط زیست با دستور
سرلش��کر س��ید عبدالرحیم موسوی
به مرک��ز مطالعات راهب��ردی ارتش
جمهوری اس�لامی ایران ابالغ شد.
به گزارش فارس ،به دستور سرلشکر
س��یدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل
ارت��ش ،مأموریت بررس��ی چگونگی

کم��ک موثر ارتش ب��ه حفظ محیط
زیس��ت به مرکز مطالع��ات راهبردی
ارتش جمهوری اسالمی ایران ابالغ
شد.در بخش��ی از دستور فرمانده کل
ارتش جمهوری اس�لامی ایران آمده
اس��ت؛ «در حالی که آحاد رزمندگان
ارتش جمهوری اس�لامی ایران جان
خود را برای حفظ حتی یک وجب از

خاک ایران عزیز تقدیم میکنند و در
حوادث غیرمترقبه مانند زلزله ،سیل،
آت��ش س��وزی و  ...به کم��ک مردم
می ش��تابند الزم است در مورد حفظ
محیط زیس��ت نیز بیش از گذش��ته
تالش نمایند.لذا به آن مرکز مأموریت
داده میش��ود ب��ا اس��تفاده از نظرات
خبرگان و نخب��گان چگونگی کمک

موثر ارتش به حفظ محیط زیس��ت را
بررسی و نتیجه را ارائه نمایند».

ش��رایط فعلی اقتصاد کشور و خروج بخش
از فع��االن و مولدان اقتصادی از مدار تولید
و رکود کسبوکار یکی از چالشهای جدی
کشور است .در ش��رایط فعلی میبایستی
کس��بوکارهای موج��ود حفظش��ده و به
دنب��ال ایجاد فرصتهای جدید برای رونق
کس��بوکار در کش��ور و خصوص ًا مناطق
محروم و یا کمتر توسعهیافته باشیم.صنعت
گردشگری در بسیاری از کشورهای جهان
موردتوجه اس��ت چراکه عالوه بر توس��عه
مناطق گردش��گری با ایجاد اشتغال بومی
باعث درامد زایی بدون ایجاد تورم اس��ت.
ب��ه همی��ن جه��ت در خیلی از کش��ورها
س��رمایهگذاریهای بس��یار کالنی جهت
ج��ذب گردش��گران از تمام نق��اط جهان
صورت میگیرد همین موضوع باعث شده
این صنعت به اقتصاد اول در این کش��ورها
تبدیل ش��ود.بوم گردی ش��اخه از توریسم
اس��ت که الزمه آن داشتن فرهنگ غنی و
اصیل است ،فرهنگی که کشور ما بهواسطه
تعدد اقوام و اقلیم داری آن اس��ت .استفاده
از طبیعت بکر روستاها اقامت در خانههای
باقیمان��ده از دوران کهن ،خوردن غذاهای
کام ً
ال س��الم و ارگانیک که بدون هیچگونه
افزودنی ش��یمیایی یا ماده نگهدارندهپ در
محل تولید میشود ،لمس یک زندگی ساده
و سنتی روستایی ش��رکت در فعالیتهای
روزانه روس��تایی و خرید تولی��دات دامی و
صنایعدس��تی ازجمله فعالیتهایی اس��ت
که گردش��گران داخل��ی و خارجی فقط در
اقامتگاههای بوم گ��ردی میتوانند تجربه
کنند.اما الزمه ایجاد بوم گردی موفق داشتن
تجربه کافی در انجام فعالیت مربوطه ،وجود
س��رمایه کافی ب��رای انجام ط��رح ،بودن
واپایشه��ای الزم فن��ی و تخصصی خط
اعتباری و تسهیالتی قوی ،رشد یکنواخت
و طبیعی با برنامهریزی ،رقابت برای بهبود
کیفی��ت و همچنین بازاریابی برای فروش
محصوالت محلی اس��ت.بوم گ��ردی راه
توس��عه را به مناطق مح��روم باز میکند و
باعث رشد مضاعف مناطق درحالتوسعه
خواهد شد .اما باید به این نکته توجه داشت
که این کار نیاز به برنامهریزی و شناس��ایی
ظرفیتهای محلی و حمایت مسئولین دارد.
نوبت دوم

شرط پرداخت تسهیالت ارزان ساخت مسکن

مدی��ر ام��ور اعتباری بانک مس��کن با تاکی��د بر اینکه
تس��هیالت ساخت مسکن تا  ۴۰درصد هزینه ساخت را
پوش��ش می دهد گفت :با توجه به رش��د قیمت مصالح
ساختمانی تسهیالت س��اخت ساالنه بر اساس سیاست
های اعتباری تعیین ش��ده و هر س��ال این س��قف رشد
داشته اس��ت .محمد حس��ن علمداری در گفت و گو با
فارس در پاسخ به این سئوال که با توجه به رشد قیمت
مصالح س��اختمانی آیا پرداخت تس��هیالت ساخت می
تواند به کمک س��ازندگان بیاید و آیا پوشش بیش از ۵۰
درصدی هزینه ساخت را می دهد ،گفت :در حال حاضر
سقف تسهیالت ساخت مس��کن برای صنعتی سازی و
ساخت و سازهایی که از فناوری نوین استفاده می کنند
در تهران  ۱۷۰میلیون تومان و برای س��ایر شهرها ۱۴۰
میلیون تومان با نرخ سود  ۱۸درصد است.وی ادامه داد:
به هر حال پرداخت تسهیالت ساخت مسکن بخشی از
ساخت و ساز را تامین کرده و پوشش میدهد و میتوان
گفت تسهیالت ساخت مسکن  ۴۰درصد هزینه ساخت
بس��ته به نوع سازه و نوع ساخت و ساز پوشش میدهد.
وی ادامه داد :با توجه به رش��د قیمت مصالح ساختمانی

گردشگری و بوم گردی

شاهکلید توسعه مناطق محروم

روزنامهصبحايران

همتی :فشارهای آمریکا شکست
خورده است
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