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تیم کیک بوکسینگ بانوان 
جزیره کیش برنده کاپ اخالق 

مسابقات قهرمانی
تیم کیک بوکسینگ بانوان جزیره کیش موفق به 
کسب دو مدال برنز و کاپ اخالق مسابقات قهرمانی 
کشور و اکو جام کشوری شد. به گزارش ایلنا؛  مسابقات 
کیک بوکسینگ قهرمانی کشور و اکو جام کشوری 
بانوان با حضور ورزشکاران پانزده استان در دو بخش 
جوانان و بزرگســاالن و دو اســتایل تاتامی)الیت 
کنتاکت و کیک الیت(  23 تــا 25 مرداد در کرمان 
برگزار شــد. در این رقابت ها فاطمــه قلندری وزن 
50- کیلوگرم استایل کیک الیت جوانان، ثنا حامی 
65- کیلوگرم استایل الیت کنتاکت جوانان، مریم 
تابش 55- کیلوگرم اســتایل کیــک الیت و الیت 
کنتاکت جوانان و شایســته معظمی گودرزی وزن 
70+ کیلوگرم استایل کیک الیت و الیت کنتاکت 
بزرگساالن به مربیگری مهناز فیاضی نیا در ترکیب 
تیم جزیره کیش  به مصاف حریفان خود رفتند. در 
پایان، فاطمه قلندری و ثنا حامی موفق به کسب مدال 
برنز این رقابتها شدند و تیم جزیره کیش با شایستگی 
تمام کاپ اخالق این دوره از مسابقات را ازآن خود کرد.

    
دعوت تیم راگبی دختران کیش 

به اردوی تیم ملی

تیم راگبی دختران زیر 18 ســال جزیره کیش 
جهت اعزام به مسابقات الهور پاکستان به اردوی 
تیم ملی دعوت شــد. به گزارش ایلنا؛ اردوی تیم 
ملی راگبی دختران زیر 18 سال کشور، دوازدهم 
شهریور در تهران آغاز می شود و تیم راگبی دختران 
کیش با ترکیب کوثر لشگری،اسما سنجری، کیمیا 
عامری، ستایش شجاعی، فائزه صوفی زاده، پریناز 
شهسواری، رخساره گرمه، ساجده کاظمی، مهدیس 
نژاد صاحبی برای اعزام به مسابقات الهور پاکستان 
به این اردو دعوت شدند. شایان ذکر است تیم راگبی 
دختران جزیره کیش در مسابقات قهرمان کشوری 
زیر 18 ســال که مرداد برگزار شــد، عنوان نایب 

قهرمانی  را کسب کرد.
    

اعزام تیم های اسکواش و 
شمشیربازی پسران کیش به 
مسابقات استعدادهای برتر

تیم های اسکواش و شمشیربازی پسران جزیره 
کیش در دومین دوره مسابقات المپیاد استعدادهای 
برتر کشور شرکت می کنند. به گزارش ایلنا؛ در  دومین 
دوره مسابقات اسکواش المپیاد استعدادهای برتر 
کشور که از سوم تا هفتم شهریور به میزبانی رشت 
برگزار می شود ،تیم اسکواش پسران جزیره کیش نیز 
با ترکیب عرشیا جاهدی، فرناد ناصری تکلو و سعید 
مریدی به مربیگری مرتضی جودی و سرپرســتی 
علی کتابفروش حضور خواهد داشــت. همچنین 
در مسابقات شمشــیر بازی بخش اسلحه اپه که از  
ششم تا هشتم شهریور  به میزبانی اصفهان برگزار 
می شود، حسام مداح شمشیرباز کیش به مربیگری و 

سرپرستی میثم شجاعی شرکت می کند.
    

کیش میزبان رقابت های 
قوی ترین مردان ایران

سرپرست موسسه ورزش و تفریحات سالم از 
برگزاری مسابقات قوی ترین مردان کشور در کیش 
خبر داد. به گزارش ایلنا؛ در جلسه ای با حضور دکتر 
امیری خراســانی سرپرست موسســه ورزش و 
تفریحات سالم و پورعلی فرد رئیس فدراسیون 
بدنسازی و پرورش اندام جمهوری اسالمی ایران 
شرایط میزبانی از مســابقات قوی ترین مردان) 
105+ کیلوگرم(  ایران در جزیره کیش در  بهمن 
امسال  و همزمان با جشــن پیروزی شکوهمند 
انقالب اسالمی بررسی شد. راهکارهای توسعه و 
ترویج ورزش بدنسازی و پرورش اندام در جزیره 
کیش و  به روز رســانی دانش مربیان این رشته با 
همکاری فدراسیون و موسسه ورزش از دیگر موارد 

مطرح شده در این نشست بود.

اخبار کیش
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زرناز غالمی

نگرانی سرمایه گذاران از باال گرفتن 
جنگ تجــاری آمریــکا و چین باعث 
سقوط شدید بازارهای سهام در شرق 

آسیا شده است.
بــه گــزارش روزنامه انگلیســی 
»اســتریتس تایمز« چاپ سنگاپور، 
جمعه گذشته )یکم شهریور( »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا اعالم 
کرد کــه از اول اکتبــر )9 مهر( تعرفه 
کاالهای وارداتی از چین به ارزش 250 
میلیارد دالر را از 25 درصد کنونی به 30 
درصد افزایش می دهد و بقیه واردات 
به این کشــور به ارزش 300 میلیارد 
دالر را از رقــم 10 درصد به 15 درصد 
از اول سپتامبر )10 شهریور( افزایش 

خواهد داد.
گروه های تجاری آمریکا نســبت 
به این موضوع واکنش شدیدی نشان 
دادنــد و گفتند که چنیــن اقداماتی 
دیگر کافی است زیرا تنش در بازارهای 
ســهام را تشــدید می کند. در آمریکا 
رئیس و مدیر اجرایی انجمن فناوری 
مصرف کننده که یک شرکت تجاری 
است، با اشاره به کاهش 623 واحدی 
سهام  داوجونز در روز جمعه گفت: دیگر 
بس است. بازارهای جهانی نگران رکود 
هستند و تصمیم  اعالم شده در جمعه 
فشار بیشتری را بر فعالیت های تجاری 
در آمریــکا، کارگــران وخانواده های 

آنهــا وارد می کنــد.  وی گفــت: این 
افزایــش تعرفه ها بدترین اشــتباه از 
زمان قانون اعمال تعرفه ها در ســال 
1930 است که باعث شد کشور وارد 
»رکود بزرگ« شود. وزارت بازرگانی 
چین نیز روز شــنبه اعالم کرد  که این 
کشور »قویا مخالف اقدامات یکجانبه 
و قلدرمابانه« ناشی از حمایت گرایی 
تجاری و فشار حداکثری آمریکا است و 
خواستار توقف فوری چنین »اقدامات 

اشتباهی« است.
همزمان روزنامــه »مردم« متعلق 
به حزب حاکم چین دیروز )یکشنبه( 
گزارش داد که این کشــور با اقدامات 
اخیــر آمریکا بــرای افزایــش تعرفه 

کاالهای چین مقابله خواهد کرد.
متعاقب ایــن تخاصــم در چین، 
شــاخص هنگ ســنگ بــازار مالی 
هنگ کنگ 2/3 درصد ســقوط کرد و 
هم زمان شاخص بازار شانگهای با افت 
3/1 درصدی روبرو شد. شاخص نیکی 
در بازارهای مالی ژاپن هم 3/2 درصد 

کاهش داشت.
بازارهای سهام در آمریکا و اروپا نیز 
خیلی زود به این تصمیم چین واکنش 
نشان دادند و در روز جمعه )23 اوت - 
اول شهریور( شاخص های بورس افت 

ناگهانی داشتند.
لوییس کوجیــس، رئیس بخش 
اقتصــاد آســیا در مدرســه اقتصاد 
آکســفورد می گوید: »جنگ تجاری 

بین آمریکا و چین به شدت باال گرفته 
و سیاست مقابله به مثل دو طرف نشان 
می دهد که احتمال رســیدن به یک 
توافق تجاری و پاییــن آمدن تنش ها 
بسیار بعید اســت.« دو اقتصاد بزرگ 
دنیا در طی یک ســال گذشته درگیر 
جنگی تجاری شده اند که در آن هر دو 
طرف به صورت متقابل تعرفه کاالهای 
وارداتی همدیگر را باال و باالتر می برند. 
ترامپ چین را متهم به تجارت ناعادالنه 
و دزدی »مالکیت فکــری و معنوی« 
می کند. در مقابل چیــن آمریکا را به 
تالش برای متوقف کردن رشد و توسعه 

اقتصادی خود متهم می کند.
 ترامپ تعرفه ها علیه چین را

 باز هم افزایش داد
تعرفه های تازه نزدیــک به 550 
میلیارد دالر از واردات چین به آمریکا 
را هدف قرار می دهد. ترامپ در مقابله 
به مثل با چین تعرفه های بیشــتر بر 
واردات از این کشور به آمریکا وارد کرده 
است و جنگ اقتصادی بین دو کشور 
را جدی تر کرده است. ترامپ دستور 
اعمال تعرفه های تازه را روز جمعه در 
چند توییت در حســاب توییتری اش 
اعالم کرد. او چند ساعت پیش از اعالم 

تعرفه های تازه، از برنامه چین برای 
وضع تعرفه علیه 75 میلیارد دالر 

واردات از آمریکا انتقاد کرده بود.
ترامپ گفته چیــن از این کار 
انگیزه سیاســی دارد و این کشور 

را متهم به »سوءاســتفاده از آمریکا« 
کرده است.

ترامپ نوشته: متاسفانه دولت های 
پیشین آمریکا به چین اجازه دادند که 
توازن تجاری دو کشــور را به نفع خود 
به هم بزند و این به باری ســنگین بر 
دوش مالیات دهنــدگان آمریکایی 
تبدیل شــده اســت. من بــه عنوان 
رئیس جمهوری نمی توانم اجازه بدهم 

این وضع ادامه پیدا کند.
او روز جمعه، 22 اوت - اول شهریور، 
ســاعتی پس از مخابره تصمیم پکن 
خطاب به بخش خصوصی آمریکا در 
توییتر خود نوشت: »بنگاه های عزیز 

اقتصــادی آمریکایی 

بدین وســیله به شما دســتور داده 
می شــود که هر چه زودتــر به دنبال 
جایگزین کردن چین باشــید و جای 
دیگری به دنبــال تجارت بروید. اصال 
به خانه بازگردید و کسب و کار خود را 

صرف ساخت آمریکا کنید«.
محصوالت کشاورزی، نفت خام و 
هواپیماهای کوچک ساخت آمریکا از 
جمله بیش از 5000 کاالیی هستند 
که چین علیه آنها تعرفه وضع می کند.

وضع تعرفه ها علیــه آمریکا در دو 
مرحله اول ســپتامبر و 15 دســامبر 

اجرایی خواهد شد.
چین در عین حال گفته است تعرفه 
25 درصدی بــر خودروهای وارداتی 
از آمریکا را که در حــال تعلیق بود باز 
خواهد گرداند، ایــن تعرفه ها چندی 
پیش برای نشان دادن حسن نیت در 

مذاکرات دو کشور لغو شده بود.
چین اعالم کرد در پاسخ به تصمیم 
آمریکا بــرای وضع تعرفــه بر 300 
میلیارد دالر کاالی چینــی، بنا دارد 
برای حدود 75 میلیــارد دالر کاالی 
وارداتی از آمریکا تعرفه 10 درصدی 
وضع کند. این تصمیم پکن ســاعاتی 
پیش از آغاز اجالس سران گروه هفت 
در فرانسه اعالم شده که در آنجا دونالد 
ترامپ با رهبران اقتصادهای پیشرفته 

دنیا دیدار می کند.
محصوالت کشاورزی، نفت خام و 
هواپیماهای کوچک ســاخت آمریکا 
از جمله کاالهایی هســتند که چین 
علیه آنها تعرفه وضــع می کند. چین 
این تصمیم تالفی جویانــه را پس از 
آن گرفت که دونالد ترامپ سه هفته 
پیــش و همزمــان با بازگشــت تیم 
مذاکره کننده کاخ سفید از پکن، اعالم 
کرد از ابتدای سپتامبر بر 300 میلیارد 
از کاالهای وارداتی چین تعرفه خواهد 
بست. هرچند رئیس جمهوری آمریکا 
چند روز بعد گفــت برای پیش گیری 
از تالطــم اقتصادی در بــازار داخلی 
کشورش، بخشــی از تعرفه ها را تا ماه 
دسامبر سال جاری میالدی به تعویق 

انداخته است.
اکنون چین اعالم کــرده بنا دارد 
تعرفه هــای جدیدی بیــن 5 تا 10 
درصد علیه 5000 قلــم از کاالهای 
آمریکایــی وضــع کنــد. 

پکــن همچنیــن اعالم کــرد تعرفه 
25 درصدی بر خودروهــای وارداتی 
از آمریــکا را باز خواهــد گرداند، این 
تعرفه ها چنــدی پیش برای نشــان 
دادن حســن نیت در مذاکــرات دو 
کشور لغو شده بود. بازگرداندن تعرفه 
خودروهــای آمریکایی قابلیت رقابت 
آنها را با خودروسازان اروپایی و ژاپنی 
و کره ای برای دسترسی به بازار بزرگ 
چیــن دشــوارتر می کنــد. از این رو 
خودروســازان آمریکایی ابراز نگرانی 
کرده اند که باالگرفتن جنگ تعرفه ها 
ممکن اســت به از دست رفتن هزاران 
فرصت شــغلی در کارخانه های آنها 

ختم شود.
اگر چنین شود به محبوبیت ترامپ 
لطمه جدی وارد خواهد شد چرا که او 
خود را در سه سال گذشته ناجی اقتصاد 
آمریــکا و رونق بی ســابقه آن معرفی 
کرده، بخصوص این که او باید تا 15 ماه 
دیگر در انتخابات ریاست جمهوری برابر 
دموکرات هایی بایستد که تصمیم های 
کالن او را زمینه ساز رکود قریب الوقوع 

در اقتصاد آمریکا می خوانند.
ترامــپ می گوید جنــگ تجاری 
او با چیــن درنهایت به نفــع اقتصاد 
آمریکاست که تراز تجاری منفی بسیار 

زیادی با چین دارد.
دونالد ترامپ پیش از این هم تعرفه 
25 درصدی برای حداقل 250 میلیارد 
دالر کاالی وارداتی از چین وضع کرده 
بود. با این تصمیم که اول همین ماه اوت 
اعالم شــد، همه کاالهای چینی که 
وارد بازار آمریکا می شوند با تعرفه های 

باالتری رو به رو خواهند شد.
آمریکا می گوید چین باید توافقی 
را که در ماه مه امســال آن را رد کرده 
بپذیرد. پکن با رد فشــارهای آمریکا 
می گوید آماده است که جنگ تجاری 

فعلی را نامحدود ادامه بدهد.
کارشناســان هشــدار داده اند که 
جنگ تجاری دو غــول اقتصادی دنیا 
می تواند ماه ها یا سال ها طول بکشد؛ 
یک نبرد فرسایشــی که برای اقتصاد 
جهان پیامدهای جدی خواهد داشت.

اصابت ترکش های جنگ تجاری چین و آمریکا به بازارهای سهام

امیدی به صلح نیست

کارشناسان هشدار داده اند 
که جنگ تجاری دو غول 

اقتصادی دنیا می تواند 
ماه ها یا سال ها طول بکشد؛ 
یک نبرد فرسایشی که برای 

اقتصاد جهان پیامدهای 
جدی خواهد داشت

آمریکا می گوید چین 
باید توافقی را که در ماه 
مه امسال آن را رد کرده 

بپذیرد. پکن با رد فشارهای 
آمریکا می گوید آماده است 

که جنگ تجاری فعلی را 
نامحدود ادامه بدهد

مدیر عامل بانک ایران زمین 
در بازدید از شــعب شهر تهران 
گفت: امروز نگاه مشــتریان به 
شعب بانکی نســبت به گذشته 
تغییر کرده است. در حال حاضر 
خدمتی وجود ندارد که نتوانیم 
از طریق ابزارهای هوشــمند به 

مردم ارائه کنیم.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانــک ایران زمین، عبدالمجید 
پورســعید به همراه معاون عملیات بانکی با حضور در تعدادی از شــعب 
تهران ضمن بازدیــد از این شــعب، گفــت: در حال حاضــر 97 درصد 
تراکنش های بانــک ایران زمیــن در خارج از شــعب انجام می شــود و 
ایــن موضوع در ســایر بانک هــا نیز بــا آمار مشــابهی وجــود دارد، که 
 این خــود نشــان می دهد تغییــرات بزرگی در ســالهای اخیــر صورت 

گرفته است.
وی افزود: نسبت به گذشته شاهد کاهش تعداد شعب بانک ها هستیم. 
اما واقعیت این است که عمده اتفاقی که در حال رخ دادن است، تغییر نقش 

شعب است.
مدیرعامل بانک ایران زمین، با اشاره به سرعت رشد تکنولوژی گفت: در 
حال حاضر در بخشی از موارد سرعت تکنولوژی از قوانین ما پیشی گرفته 
است، که جا دارد نهادهای متولی موضوعاتی مانند امضاء دیجیتال و احراز 

هویت برای بازگشایی حساب از راه دور را حل کنند.

گردهمایی کارکنان شــعب 
استان سمنان بانک ایران زمین 
با هدف ارزیابی عملکر بهاره شعب 
در ســال جاری و تأکید برحس 
ضرورت و تــالش مضاعف جهت 
دســت یابی به اهــداف ابالغی و 
طرح جشــنواره هزارمیلیاردی 

برگزار شد. 
به گزارش ایلنا، سلیم بهرامی مدیر استان اهداف گردهمایی را تشریح 
سپس به توضیح اجمالی آمار و عملکرد در سال گذشته و اهداف بدست آمده 
توضیحاتی بیان و خواستار شناسایی بیشــتر خدمات بانکداری مدرن به 
مشتریان جهت استفاده بهینه از تمامی این محصوالت شد و گفت: امروزه 
هوشمند سازی فرآیندها در سیســتم بانکی دیگر نه به عنوان یک انتخاب 

بلکه یک الزام است.
وی افزود: برخالف تصور همگان بانکداری دیجیتال مترادف با بانکداری 
آنالین یا بدون شعبه نیست. چرا که مطابق با نظر تحلیگران بانکی در این نوع 
بانکداری شعب فیزیکی بانکها حذف نخواهد شد بلکه از وضعیت تراکنش 

محوری فعلی به سمت مشاوره پروری پیش خواهد رفت.
مدیر اســتان از کارکنان خواســت با ایجــاد تعامل مثبت و مســتمر 
با مشــتریان و نیز درک و شــناخت بهتر نیاز آنــان به  منظــور برآورده 
 کــردن انتظــارات در ســریع تریــن زمــان ممکــن را ســرلوحه کار

خود قرار دهند.

جشــنواره ملی روز جنگل بان 
برای سومین سال پیاپی با حمایت 
بانک ایران زمیــن و با هدف معرفی 
و تقدیــر از جنگلبانــان نمونه، 14 
مرداد در سازمان جنگل ها مراتع و 
آبخیزداری کشور برگزار شد. معاون 
عملیات بانکی بانک ایران زمین، در 

سومین جشنواره روز جهانی جنگلبان با بیان اینکه امروز یکی از مسائل مهم کشور 
موضوع محیط زیست و مشکالت این حوزه است، گفت: بسیاری از مسائلی که ما 
امروز شاهد آن هستیم، با همراهی مردم، اصالح الگوی مصرف، بازنگری در برخی 
قوانین و ارتقاء فرهنگ زیست محیطی قابل حل است. و این مهم نیازمند یک عزم 
ملی است.  به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین، هادی قدیمی 
که در جمع جنگلبانان در محل سازمان جنگل ها و مراتع گفت: بانک ایران زمین در 
پنج سال گذشته حوزه مسئولیت اجتماعی خود را محیط زیست قرار داده است و در 
همین راستا سعی داشته ضمن همراهی با تالشگران این حوزه با راه اندازی پویش های 
محیط زیستی، همکاران و مشتریان خود را نیز با خود همراه کند. عضو هیات عامل 
بانک ایران زمین افزود: ما در سه ســال گذشته همکاری بسیار نزدیکی با سازمان 
جنگل ها و تشکل مردم نهاد جمعیت حامیان زمین در راستای اجرای پویش محیط 
زیستی »من هم یک جنگلبانم« انجام داده است. همانطور که مستحضرید هر سال 
شاهد همه گیر شدن این پویش و پیوستن افراد بیشتری از اقشار مختلف هستیم که 
این خود نشانگر اهمیت موضوع و ارزشی است که مخاطبین برای این قشر تالشگر 

یعنی جنگلبان گرامی دارند.

جشنواره ملی روز جنگل بان با حمایت بانک ایران زمین برگزار شد
 قدیمی: حل مسائل و مشکالت حوزه 
محیط زیست، نیازمند عزم ملی است 

مدیر استانی بانک ایران زمین: 

 بانکداری دیجیتال،  تراکنش محور
 نیست 

مدیر عامل بانک ایران زمین:
امروز خدمتی نیست که نتوانیم از راه دور 

ارائه کنیم

اخبار ویژه


