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رئیس جمهور گفت: ما قصد جنگ و تنش نداریم اما در عین حال در برابر قدرت های متجاوز ســر فرود نخواهیم آورد. حجت االســام حســن روحانی 
رئیس جمهور صبح دیروز )دوشنبه( در آیین رونمایی و الحاق ناوشکن دنا و مین شکار شاهین به ناوگان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسامی اظهار داشت: 
از گزارش خوبی که از ساخت و تجهیزات این ناوشکن ارائه شد، تشکر می کنم. امروز برای همه ما، نیروی دریایی و همه نیروهای مسلح روز خوبی است 
که صنایع دفاعی کشور، ظرف ۸ سال با دست خود یک ناوشکن بسیار مهم را که از آغاز تا پایان به دست متخصصین خود آن را تکمیل می کند، افتتاح 

می کند.روحانی عنوان کرد: امروز این ناوشکن آماده است تا انواع ماموریت های خود را به خوبی انجام دهد. ...
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روحانی در آئین الحاق ناوشکن دنا:

قصد جنگ و تنش نداریم
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آیا واکسن کرونا می تواند »دی ان ای« 
انسان را تغییر دهد؟

 رییس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی 
گفت: هیچ کدام از واکســن ها نمی توانند »دی ان ای« )DNA( را تغییر 
دهند و واکسن هیچ مکانیسمی برای تغییر در ژنوم انسان ندارد و نخواهد 
داشت؛ این موضوع با اطمینان ثابت شــده است.به گزارش دانشگاه علوم 
پزشــکی شهید بهشتی، با آغاز واکسیناسیون علیه همه گیری کووید ۱۹، 
ممکن است سواالت متعددی برای شــهروندان در این باره ایجاد شود، از 
نگرانی درباره اثر واکســن ها بر روی DNA گرفته؛ تا حد مجاز برای فاصله 
بین تزریق دوز اول و دوز دوم واکســن کرونا.در ادامه می توانید گفت و گو 
با دکتر علیرضا ناجی عضو هیات علمی دانشــگاه و رییس مرکز تحقیقات 
ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را می خوانید. احتماال 

پاسخ بسیاری از پرسش های شما در این مصاحبه باشد.

آیا سنجش آنتی بادی ها بعد از تزریق واکسن توصیه می شود؟
 سنجش سطح آنتی بادی بعد از تزریق واکسن توصیه نمی شود. اطمینان 
از این که واکســن ها میزان آنتی بــادی الزم را برای کفایت می دهند در 
کارآزمایی های بالینی تایید شده است و نیازی به بررسی این مهم نیست.

کسانی که قبال تحت پالســما درمانی قرار گرفته اند می توانند 
واکسن بزنند؟

فاصله انداختن بعد از دوره بیماری با زمان واکسیناســیون الزم است؛ چرا 
کــه هیچ گونه توصیه مدونی نداریم و افــراد می توانند بعد از دوره درمان 
واکســن بزنند، اما واکسیناسیون برای افرادی که پاسما تراپی شده اند، از 

دوره بیماری تا تزریق باید سه ماه فاصله داشته باشد.

افرادی که واکسن زده اند می توانند ماسک نزنند؟
 ایمنی بعد از واکسن اگر چنانچه واکسن ها دو دوزی باشد حدود ۲۱ روز 
بعد از تزریق دوز دوم است و ماسک زدن یا نزدن به پوشش واکسیناسیون 
در جامعه بســتگی دارد، هر چه قدر پوشش واکسیناسیون باالتر برود می 
توانیم محدودیت های اجتماعی را کمتر کنیم.دلیل این که می گوییم بعد 
از واکسیناسیون هم ماسک بزنیم این است که حتی بعد از واکسیناسیون 
هم ممکن است برای سایرین خطرناک باشد؛ چرا که هدف اصلی واکسن 
ها، جلوگیری از بیماری های عامت دار اســت و این دلیل نمی شــود که 
افرادی که واکســن زده اند عفونت را نگیرند و به ســایرین منتقل نکنند. 
برای رعایت حال دیگران افرادی که واکســینه شده اند رعایت کنند و باید 
به ســطحی ازواکسیناسیون عمومی برسیم تا بتوانیم راحت تر محدودیت 

ها را کاهش دهیم.

آیا فرد واکسینه شده باید قرنطینه شود؟
 اصا این طور نیســت؛ با توجه به پلتفرم هایــی که وجود دارد و با توجه 
به اینکه تا کنون هیچ واکســنی با ویروس زنده ضعیف شده برای بیماری 
کووید مجوز نگرفته است؛ هیچ یک از واکسن هایی که افراد می زنند اعم از 
واکسن های ژنومی، وکتوری، غیرفعال شده و یا پروتئینی به تولید ویروس 
در بدن منجر نمی شــود و به همیــن علت نیز هیچ احتیاجی به قرنطینه 

کردن افراد واکسینه شده وجود ندارد.

حد مجاز برای فاصله بین تزریق دوز اول و دوز دوم واکسن کرونا 
چقدر است؟

موسسه گامالیا که تولید کننده واکسن اسپوتنیک وی است، درباره فاصله 
بین تزریق دوز اول و دوم این واکسن می گوید اگرچه فاصله استاندارد برای 
تزریق این واکســن ۲۱ روز است )که در ایران با ۲۸ روز فاصله تزریق می 
شود(، اما این فاصله می تواند تا ۶۰ روز نیز ادامه داشته باشد.درباره واکسن 
آســترازنکا نیز در تمام دنیا بین ۱۰ تا ۱۲ هفته بین تزریق دوز اول و دوم 
فاصله وجود دارد و این مســئله باعث می شود که تولید آنتی بادی توسط 
این واکسن بیشتر و به ۲,۵ برابر برسد؛ یعنی مجاز هستیم که بین تزریق 
دوز اول و تزریق دوز دوم واکســن سه ماه فاصله بگذاریم.در مورد واکسن 
سینوفارم نیز طبق استعامی که از کارخانه سازنده این واکسن گرفته شده، 
۲۸ روز فاصله بین تزریق دوز اول و دوز دوم را تا شش هفته نیز می توان 
افزایش داد.در واقع این میزان فاصله حد اطمینانی اســت که در طول آن 
واکســن می تواند بهترین عملکرد را داشته باشــد، اما اگر کسی دوز دوم 
واکسن را در مدت زمانی بیشتر از زمان مجاز دریافت کند، دلیل بر این نمی 
شود که واکسن کاما بی اثر شده باشد؛ یعنی کفایت واکسن و اثر بخشی 
آن کمتر می شود. بنابر این در شرایط فعلی قبل از اینکه زمان طایی به سر 
برسد درباره واردات واکسن و یا پیدا کردن واکسن های جایگزین که البته 
می تواند خیلی چالش برانگیز باشد، باید تصمیم گیری مناسب انجام شود.

آیا واکسن کرونا می تواند باعث مرگ شود؟
اصا و ابدا، تمام واکســن هایی که تا کنون مجوز گرفته اند در کارآزمایی 
های بالینی مورد بررسی قرار گرفته اند که آیا زدن واکسن می تواند باعث 
به خطر افتادن جان و یا تظاهرات و عوارض مرگ آمیز شــود؟ اگر چنین 
بــود هیچ وقت مجوز نمی گرفتند.رخدادهای هم زمان مرگ و میر با زدن 
واکســن می تواند به صورت تصادفی صورت گیرد. البته با توجه به اینکه 
واکسن هایی که در حال حاضر از آن ها استفاده می کنیم مجوز اورژانسی 
گرفته اند، همچنان به دنبال این هســتیم که اگر در افراد واکســینه شده 
مرگی اتفاق می افتد، رابطه علت و معلولی را بررسی کنیم.واقعیت این است 
کــه تا کنون چنین موردی اتفاق نیفتاده اســت مگر درمورد عارضه لخته 
شدن خون با تزریق واکسن های وکتوری که توصیه های الزم برای سنین 
خاصی در مورد آن وجود دارد. به طوری که در تمام کشــورها معموال در 
سنین باالی ۵۵ سال این واکسن ها مورد استفاده قرار می گیرند تا کمترین 
خطر را داشــته باشند. در کشور انگلیس با تحلیل هایی که انجام داده این 

واکسن ها در افراد باالی ۴۰ سال استفاده می شوند.

سوال آخر؛ واکسن بزنیم یا نزنیم؟
برای پاســخ به این سوال شما را به تمام داه هایی که در دنیا وجود دارد؛ به 
اثرات خارق العاده ای که در کشــورهایی که واکسیناسیون کرونا انجام می 
شود و به کشور انگلیس که علی رغم واریانت های بسیار زیادی که در این 
کشور وارد می شود، اما تاثیری بر افزایش روند بستری شدن و مرگ و میرها 
ندارد، ارجاع می دهم. در حال حاضر مشاهده می کنیم که در انگلیس آی 
ســی یو ها خالی شده اند و بعضی از روزها مرگ و میر بر اثر کرونا به صفر 
می رســد.در کشوری مانند آمریکا حتی با شیوع باالیی ویروس و جمعیت 
زیادی که باید آن ها را با تاش زیاد تشــویق به زدن واکسن کرد، پوشش 
باالی واکسیناسیون باعث شده است که مرگ و میر از روزی چندین هزار نفر 
به چند صد نفر کاهش پیدا کند.پس واکسن تنها راه خاصی ما از پاندمی 

کروناست و غیر از این راه دیگری وجود ندارد. حتما واکسن بزنید.

نگـاه

وزیر بهداشت از صدور مجوز مصرف اضطراری واکسن ایرانی کرونا )کووایران 
برکت( خبر داد.دکتر سعید نمکی در استان مرکزی گفت: امروز می خواهم 
یک خبر خوشــی را در این استان بگویم که آن هم اجازه مصرف واکسن 
ایرانی کووایران برکت است که دیروز صادر شد.وی گفت: شب های زیادی 
نخوابیدم اما اکثر شــب ها از اضطراب بود، اما دیشب از ذوق این نخوابیدم 
که خدا این مرحمت را کرد که ما قول هایی که داده بودیم را عملی کنیم.

صدور مجوز واکسن پاستور؛ بزودی
نمکی در بیســت و نهمین آیین پویش ره سامت در استان مرکزی ادامه 
داد: درباره واکسن تولید مشترک پاستور و کوبا نیز قرار شد پاستور مدارک 
را آمــاده کند و طی هفتــه آینده اقدام کنیم. بنابراین واکســن برکت به 
مجموعه واکسیناسیون ما می پیوندد و پاستور هفته آینده خواهد پیوست.

نمکــی گفت خدا را شــکر می کنم که امروز ما عاوه بــر اینکه در باتاق 
کرونا نماندیم، اقدامات خوبی هم انجام دادیم. موج چهارم کرونا که یکی از 
ســهمگین ترین امواج با ویروس انگلیسی بود و دیدید که در شهرهایی در 
پیشرفته ترین کشــورهای دنیا، با مجهزترین زیرساخت ها، با خزانه های پر 
و دالرها و پوند فراوان و دروازه های باز و بدون تحریم بیماران شــان پشت 
در بیمارســتان سرگردان شد، اما اینجا به لطف خداوند حتی یک بیمار در 
پشــت در هیچ بیمارستانی سرگردان نشــد و از آن افتخارآمیزتر اینکه ما 
بیمار غیرکرونایی نیازمند به آی ســی یو و خدمات ویژه هم نگذاشتیم که 

سرگردان شود.

کمبود اکسیژن نداریم
نمکی گفت: در یکسال ما بیش از ۴۶۰ اکسیژن ساز را به نقاط مختلف کشور 
بردیم. بیش از ۵۰ درصد از بیمارستان های مهم ما کمبود اکسیژن داشتند 
که البته طبیعی بود. زیرا در حالت طبیعی یک بیمار نیازمند اکســیژن در 
دقیقه یک تا پنج لیتر اکسیژن می خواهد، اما بیمار مبتا به کووید در بیرون 
آی سی یو ۲۵ لیتر اکسیژن در دقیقه و در درون آی سی یو تا ۳۵ لیتر در 
دقیقه اکسیژن نیاز دارد. بنابراین در ابتدا ناگهان با کسری سنگین اکسیژن 
در بیمارســتان ها روبرو شدیم، اما در کمتر از یکسال ۴۶۰ اکسیژن ساز به 
بیمارستان های کشور رفت و امروز با افتخار می توانم بگویم که چیزی به نام 

کمبود اکسیژن که نگران مان کند در هیچ کجای کشور نداریم.

آزمایش واکسنهای خارجی در ایران را قبول نکردیم
وی افزود: از کشورها خواستیم برای ساخت واکسن با ما کار کنند، ذره ذره 
با آنها پیش رفتیم و وقتی به فاز تحقیقات رسیدند خواستند در ایران تست 
کنند که گفتیم ما زیر بار نمی رویم. بعد کشــورهای منطقه که می گویند 
واکســن زدند، در کلینیکال ترایال واکسن سایر کشورها بودند و ما قبول 
نکردیم مردم ما تحت آزمایش واکســنی قرار گیرند. به یک شــرط حاضر 
به همکاری هســتیم که بیایید و باهم واکســن بسازیم و تنها کشوری که 
در انتقال دانش فنی با ما کنار آمد کوبایی ها بودند که تازه آن هم فاز یک 
و دو در کشــور خودشان طی شد و فاز سوم را در ایران انجام دادیم.نمکی 
ادامــه داد: راه دیگری که رفتیم راه ســبد کووکس بود. حاال برخی افاضه 
می کنند که فانی واکسن داشت و نخریدیم، درست نیست. من پوستم از 
این حرف ها کلفت تر است اما این شیوه های غیر منصفانه که دل فرماندهان 
این عملیات بزرگ را در نبردی بی امان خالی کند، صحیح نیســت. من با 
خدا معامله کردم و این فشــارها ذره ای بر اراده ام اثر نخواهد گذاشت. ما تا 
دقیقه ۹۰ هرجا که باشیم ســربازیم اما این قضاوت که میلیون ها واکسن 

پشت دروازه ها بود و ما نخریدیم درست نیست.

واکسن ایرانی؛ کم عارضه ترین و موثرترین واکسن است

نمکی تاکید کرد: همزمان به تولید داخل فکر کردیم و در یکسال گذشته 
دل به دریا زدیم و بر تمام پلتفرم های دنیا کار کردیم و خوشــبختانه راهی 
در یکسال رفتیم که باید ۲۰ ساله طی می شد و با افتخار می گویم واکسنی 
که در ایران ســاخته می شود کم عارضه ترین، موثرترین و بی خطر ترین 
واکسنی است که میتوان نام برد. یک روزی نه در کسوت وزیر بهداشت بلکه 
در کسوت معلم دانشگاه می روم در تلویزیون و می گویم این واکسن ایرانی 

چیست و چه کارها برای آن شد.

توزیع ُدزهای آماده واکسن برکت از هفته آینده
وی افزود: دیروز قرار بود واکســن پاستور و واکسن مجموعه برکت مجوز 
مصرف اضطراری بگیرند که واکسن پاستور یکی دوتا از سندهای کتبی اش 
کامل نبود و ما هم هیچ فشــاری بر کمیته های ناظر نگذاشتیم. خدا شاهد 
است که به شدت آزادانه و کارشناسانه اقدام کردیم. واکسن پاستور هم قرار 
شــد مدارک را کامل کند و هفته آینــده اجازه مصرف اضطراری بگیرد. از 
هفته آینده دستور توزیع ُدز های آماده را دادیم. واکسن برکت به مجموعه 
واکسیناســیون ما می پیوندد و مجموعه پاســتور هفته آینده می پیوندد و 

واکسن های رازی و فخرا هم در آینده نزدیک خواهد پیوست.

آمادگی صادرات واکسن ایرانی از زمستان
نمکــی ادامه داد: عزیزانــی می آیند می گویند ما چند ماهــه فان کار را 
می کنیم؛ هرکس بیاید می تواند چندمــاه این کارها را انجام دهد چون ما 
زیرســاخت ها را آماده کردیم و با بود و نبود ما واکسن فرقی نخواهد کرد. 
تمام جمعیت هدف ملت ایران تا آخر پاییز می تواند واکسینه شود. ظرفیت 
تولید داخــل در این ماه و ماه آینده حدود ۵ یا ۶ میلیون ُدز خواهد بود و 
در ماه های بعد تصاعدی تا ۵۰ یا ۶۰ میلیون ُدز باال می رود و ما در زمستان 
آماده صادرات واکســن کووید به کشورهایی هستیم که از االن آمدند برای 
پیــش خرید با ما صحبت می کنند. از بیرون هم هرچه توانمندی داشــته 
باشــیم اســتفاده می کنیم.  وی گفت: تا پایان دولت ان شاءهلل گروه های 
آسیب پذیری که قول دادیم شامل جمعیت باالی ۶۰ سال، بیماران خاص 
و گروه های پر ریســک را واکســینه می کنیم. تا پایان تیرماه اکثر آن ۱۵ 
میلیون را واکســینه می کنیم و تا نیمه مرداد با برنامه ریزی صورت گرفته 
و مجموعه واکســن داخلی و خارجی واکســن خواهیم زد.وی افزود: برای 
تجهیز بیمارســتان خمین همه را مکلف کردم که کار این بیمارســتان تا 
پایان تیرماه باید تمام شــود و من دلیل نمی شناسم. این خبر بسیار خوش 
که تخت های ویژه این استان دوبرابر شد را برای تمام کشور داشتیم و این 
دستاورد بزرگ ملی اســت.نمکی تاکید کرد: در رابطه با داروهای بیماران 
خاص هرجا نقصانی اســت من تا فردا برطرف می کنم؛ اما متوجه باشــید 
که به تله ســودجویانی که تبلیغ برندها را می کنند، نیفتید. داروهایی که 
تولید داخل دارد اجازه ورود نخواهد داشت. برخی همکاران داروهایی برای 
بیماران خاص تحویز می کنند که مشــابه داخلی دارد و چون می دانیم این 
حرکت یعنی تخریب و له کردن تولید داخل، مقاومت می کنیم و خب کنار 
آن تظاهرات هم داریم ولی ما ایســتادگی می کنیم. البته نسبتی از واردات 
را بــرای موارد خاص حفظ کردیم.وی افزود: درمورد بیمارســتان حضرت 
ولیعصــر )عج( من هم آرزو دارم تمام شــود و امیدوارم ۲۰۰ میلیارد مورد 
نیاز هم تامین شــود. برای مرکز درمان ناباروری هم امروز دستور می دهم 
اولین گروه متخصصین به آنجا بروند. مشکل دانشکده داروسازی هم برطرف 

خواهد شد.

واکسن خارجی در راه است
نمکی بیان کرد: واکسیناسیون از این هفته تسریع می شود و واکسن خارجی 

هم دارد می رسد و از هفته آینده مشکل واکسیناسیون نخواهیم داشت.

سخنگوی وزارت خارجه؛

مذاکرات وین در دور آخر نیست
 قیمت نفت ایران به 66.۷2 دالر رسید

ادامه روند افزایش تولید نفت 
ایران و حفظ جایگاه در اوپک

رشد 36.2 درصد »شبه پول« در اقتصاد ایران

اوپک در جدیدترین گزارش خود با اشاره به افزایش قیمت نفت ایران، اعام کرد علی رغم تحریم ها، روند افزایش 
تولید نفت ایران ادامه دارد و این رقم به ۲ میلیون و ۴۵۵ هزار بشــکه در روز در ماه می )خرداد ۱۴۰۰( رسیده 
اســت.، سازمان کشــورهای صادرکننده نفت خام، اوپک در جدیدترین گزارش خود به نقل از منابع ثانویه اعام 
کرد: تولید نفت ایران در ماه می ۲۰۲۱ برابر با خرداد ماه ۱۴۰۰ به ۲ میلیون و ۴۵۵ هزار بشکه در روز رسیده 
که نســبت به ماه پیش از آن ۴۲ هزار بشکه در روز افزایش یافته است.بر اساس این گزارش، ایران در ماه آوریل 
برابر با اردیبهشت ۱۴۰۰ روزانه دو میلیون و ۴۱۳ هزار بشکه نفت تولید کرده است که این رقم در ماه پیش از 

آن یعنی مارس ۲۰۲۱ )فروردین ۱۴۰۰( ۲ میلیون....

با افزایش 36 درصدی

صاحبخانه ها سقف اجاره بها را شکستند

وقتیکسیزیربارسقوطبورسنمیرود
پرچم سقوط همچنان بر بام بازار سرمایه خودنمایی می کند و شاخص کل که قله دو میلیون واحد را هم 
فتح کرده بود، این روزها و با گذشت حدود ۱۰ ماه از زمانی که ریزش بازار آغاز شد، با هزار و یک ترفند 
در کانال یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد قفل شده است. روزهایی که سرمایه مردم زیر تیغ چراغ قرمز بازار 
مانده و کسی هم زیر بار آن نمی رود. کمتر کسی این روزهای بازار سرمایه در سال گذشته را فراموش می 
کند. نه عطش شاخص های کل برای صعود بیشتر فرو می نشست، نه اشتیاق مردم برای سرمایه گذاری 
در این بازار و نه اصرار مسئوالن برای دعوت مردم به سرمایه گذاری در این بازار.گویی بازار سرمایه به تنها 
بازار امن برای سرمایه گذاری معرفی شده بود و اگر کسی در این بازار سرمایه گذاری نمی کرد، قافیه را می 
باخت.ماه هایی که مانند یک خواب نیمروزی کوتاه گذشت و از این خواب به جای رویا، کابوس باقی ماند. با 
وجود آنکه در آن روزها بسیاری از تحلیلگران بر این باور بودند که »برخی سهم های بازار ارزنده نیست و به 
عبارت دیگر حباب دارد«، کمتر کسی گمان می کرد دامنه ترکیدن حباب بازار به سال ۱۴۰۰ نیز کشیده 
شود.حال که کار بازار به اینجا رسیده است، یکی از ارسال نامه هشدار آمیز به رهبری سخن می گوید و 
دیگری از هزار و یک اقدام برای کنترل بازار.در این میان برخی از ســرمایه گذاران خشت نخست ریزش 
بازار را » اختاف دو وزارتخانه اقتصاد و نفت بر سر عرضه پاالیشی یکم« می دانند و برخی دیگر »تامین 
کسری بودجه«، عده ای هم »بانک مرکزی را به دلیل چند تصمیم درحوزه نرخ بهره بانکی و نرخ ارز مقصر 
می دانند«.هرچند که رئیس سابق بانک مرکزی، اخیرا اعام کرده است که » نقشی در ریزش بازار نداشته 
و در روزهای صعودی بازار، در نامه ای خطاب به رهبری و رئیس جمهور، درمورد آینده این بازار هشــدار 
داده است«.به گفته وی، »رهبری نیز در حاشیه آن نامه تاکید کردند که آقای رئیس جمهور این موضوع 
مهم است و چند نفر دیگر نیز هشدارهای این چنینی داده اند و الزم است اقدام مقتضی انجام شود اما چه 
شد دوباره همه مردم را به حضور در بورس دعوت کردند«.رئیس کل سابق بانک مرکزی همچنین تاکید 
کرد که »مشکل بورس هیچ ربطی به بانک مرکزی ندارد، در طول یک سال، سه بار رئیس سازمان بورس 
را عوض کردند. من می خواهم به شما بگویم درمورد موضوع بورس ماجرا ربطی به بانک مرکزی نداشت«.

این مباحث درحالی مطرح شده است که وزیر اقتصاد بر این باور است که » این وزارتخانه در زمان صعود 
بازار با اجرای مصوبات گوناگون سعی در تقویت عرضه و در زمان ریزش بازار سعی در تقویت تقاضا داشته 
است«.دژپسند همچنین بر این باور است که »افزایش نرخ یک ساله بانکی از ۱۵ به ۱۶ درصد و تعیین نرخ 
۱۸ درصد برای سپرده های دو ساله عامتی ریزش را به بازار سرمایه داد«.به گفته وی، »وزارت اقتصاد از 
بازار ســرمایه تامین بودجه نکرده و میزان اوراقی که طبق قانون به فروش رفته، بسیار ناچیز بوده است«.

البته وزیر اقتصاد، »دلیل اصلی ریزش بازار را یک سری عوامل اقتصادی از جمله نرخ بهره بین بانکی، عدم 
پوشش تقاضا برای عرضه، حباب برخی سهم ها و... و همچنین فضای روانی و خالی کردن دل سهام داران« 
می داند.دژپسند همچنین اعتقاد دارد که ر در سازمان بورس و بازار سرمایه نیز مشکاتی از قبیل اختال 
در هسته معامات، مقررات زیاد و... و... وجود داشت«.در هر صورت هرچند که هیچ کس زیر بار ریزش بازار 
سرمایه نمی رود اما دیوار اعتماد مردم به این بازار که می توانست جایگزین بازار پول شود و نقش مهمی 
در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند با سقوط شاخص فروریخت و حدود یک سال است که سهام داران این 
بازار شاهد از دست رفتن سرمایه های خود هستند. گویی اعتماد و سرمایه مردم، در صف فروش بورس، 

قفل شده است و کسی پاسخگو نیست.

وزیر بهداشت:

مجوزمصرفواکسن»کووایرانبرکت«صادرشد
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گروسی در مصاحبه با آکسیوس؛
 بدون توافق هسته ای ایران، آژانس یک کور سرگردان است

مدیرکل آژانس بین المللی اتمی با تاکید بر لزوم احیای برجام، اهمیت این توافق برای نظارت بر برنامه هسته ای 
ایران را حیاتی توصیف کرد. رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفتگو با وبگاه آکسیوس 
از توافق هسته ای با ایران به عنوان یک ضرورت نام برد.وی در توضیح این مطلب مدعی شد: بدون این توافق، ما 
)در ارتباط با برنامه هسته ای ایران( مثل یک کور سرگردان خواهیم بود.گروسی به این واقعیت اذعان کرد که در 
حال حاضر، هیچ اطاعاتی وجود ندارد که نشــان دهد ایران به دنبال برنامه ساخت تسلیحات هسته ای است. با 
این حال، وی درباره افزایش سطح غنی سازی ایران ابراز نگرانی کرد و مدعی شد: این مسئله بسیار جدی است. 
وقتی غنی سازی را به ۶۰ درصد برسانید؛ به )توانایی ساخت بمب( نزدیک می شوید. از نظر فنی، این روند قابل 
تمایز از مواد غنی شده با درجه تسلیحاتی نیست. بنابراین، وقتی این موضوع را در کنار این واقعیت قرار می دهیم 
که توانایی بازرسان آژانس هم محدود شده است؛ نگرانی من آغاز می شود.پیش از این هم گروسی با ادعای شفاف 
نبودن اعامیه های پادمانی ایران، مدعی شــده بود که این مسئله بر توانایی آژانس جهت اطمینان حاصل کردن 
از ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران تأثیر می گذارد. وی همچنین در نشست شورای حکام مدعی شده بود 
که انتظاراتش درباره مســائل پادمانی ایران برآورده نشده است.ایران نیز در مقابل، از مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی خواست از هرگونه دستور کار سیاسی فاصله بگیرد و با اتخاذ رویکرد یکطرفه، در مسیر تعامات آتی 

مانع تراشی نکند.
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روحانی در آئین الحاق ناوشکن دنا:گزیده خبر

قصد جنگ و تنش نداریم
رئیس جمهور گفــت: ما قصد جنگ و تنــش نداریم اما در 
عین حال در برابــر قدرت های متجاوز ســر فرود نخواهیم 
آورد. حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور صبح دیروز 
)دوشنبه( در آیین رونمایی و الحاق ناوشکن دنا و مین شکار 
شاهین به ناوگان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی اظهار 
داشت: از گزارش خوبی که از ساخت و تجهیزات این ناوشکن 
ارائه شد، تشکر می کنم. امروز برای همه ما، نیروی دریایی و 
همه نیروهای مسلح روز خوبی است که صنایع دفاعی کشور، 
ظرف ۸ ســال با دست خود یک ناوشکن بسیار مهم را که از 
آغاز تا پایان به دست متخصصین خود آن را تکمیل می کند، 
افتتاح می کند.روحانی عنوان کرد: امروز این ناوشــکن آماده 
اســت تا انواع ماموریت های خود را بــه خوبی انجام دهد. از 
تالش های پیگیر نیروهای مســلح بــرای خوداتکایی و خود 
کفایی بسیار خوشحال هســتیم. محصول امروز نشانه ای از 
اســتمرار در مسیر خودکفایی ارتش جمهوری اسالمی ایران 
و همه نیروهای مســلح جمهوری اسالمی ایران است.رئیس 
جمهور پس از استماع گزارش ها پیرامون ناوشکن های افتتاح 
شده، گفت: وزارت دفاع کار بزرگ و عظیمی را امروز به پایان 
رســاند و دو ناو را در اختیار نیروی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران قرار داد. از ابتدای انقالب اسالمی تا امروز نیروی دریایی 
همواره یک نیروی پرتوان بوده است.روحانی بیان کرد: مردم 
عزیــز ما می دانند در دوران جنــگ تحمیلی نیروی دریایی 
ارتش ظرف حدود دو ماه نیروی دریایی دشمن را منهدم کرد. 
نیروی دریای و نیروی هوایی عــالوه بر مبارزه با متجاوزین 
مستقیماً در هشت سال دفاع مقدس با دشمن روبرو شدند.
وی افزود: ارتش آب دیده ای که از ســال ۶۷ تا امروز و حدود 
۳۳ ســال از آب های ســرزمینی که به منافع ملی ما تعلق 
دارد، دفاع کرده اســت. نیروی دریایی سپاه پاسداران هم در 
کنار نیروی دریایی ارتش از آب های سرزمینی ما حفاظت و 
حراست می کند. امروز همه اقیانوس ها محل فعالیت نیروی 
دریایی ارتش جمهوری اســالمی ایران در چارچوب مقررات 
بین المللی اســت.رئیس جمهور تصریح کــرد: امروز نیروی 
دریایی ما از دریای عمان حرکت می کند و در مســیر هزاران 
کیلومتری دریا بدون نیاز به پهلوگرفتن در بندرها برای آب، 
غذا یا ســوخت، با خودکفایی کامل آب هــای بین المللی را 

می پیماید.
هیچ فشــار و جنگی نمی تواند جلوی پیشرفت ما را 

بگیرد
روحانی ادامه داد: اگر قدرت، آموزش و تجهیزات کامل نباشد و 
دولت قدرتمندی وجود نباشد که نیروهای مسلح را پشتیبانی 
لجستیکی و مالی کند، نیروهای مسلح موفق نخواهد بود. علی 
رغم ســه ســال و نیم جنگ تحمیلی اقتصادی، ملت ما سرو 
قامت ایستاده و دولت مقاومت می کند و نیازهای ضروری مردم 
و نیروهای مســلح را فراهم می کند.وی خاطرنشان کرد: این 
دولت قدرتمند در کنار مردم غیور با رهبری شجاع و فرهیخته 
رهبر معظم انقالب در دوران کرونا و تحریم، دســت از توسعه 

و تحول برنداشــته است. امروز شاهد افتتاح دو ناو هستیم که 
در طول ۸ ســال اخیر ساخته شده اســت که نشان می دهد 
هیچ فشار و جنگی نمی تواند جلوی پیشرفت ما را بگیرد.رئیس 
جمهور اضافه کرد: دولت یازدهم و دوازدهم در کنار ســواحل 
مکران، بندر جاســک و چابهار را توسعه داده است و گاز را به 
اقصی نقاط این مناطق فرستاده است. این دولت توانسته است 
آب شــیرین را به چند استان انتقال دهد، شاهد آبادانی شرق 
و غرب کشور هستیم و امروز بندر جاسک بندر صادراتی نفت 
خواهد بود.روحانی با بیان اینکه اگر تا امروز نفت ایران در جزیره 
خارک آماده صادرات می شد، از این به بعد هم در جاسک و هم 
در خارک آماده می شود، گفت: این کار بی نظیر دولت یازدهم 
و دوازدهم در تاریخ جمهوری اســالمی بود که در این ۸ سال 
قدرت پدافند هوایی ایران از هر زمان دیگر برتر و باالتر شــده 
است.وی اضافه کرد: آنچه در زمینه پدافند هوایی برای واردات 
مورد نیاز بود، با تالش شــبانه روزی دیپلماتیک انجام گرفت 
و S۳۰۰ وارد کشــور شد. سال ها این مسأله در گیرودار پیچ و 
خم های اداری، سیاسی و دیپلماتیک بود.رئیس جمهور با تاکید 
بر اینکه مدرن ترین سالح های پدافند هوایی در طول این مدت 

ساخته شد، اظهار داشت: توان موشکی ما بسیار قدرتمندتر از 
سابق شد و توانستیم در این مدت در خصوص نیروی دریایی، 
ناوچه ها، زیردریایی ها و موشــک هایی که مــورد نیاز نیروی 
دریایی ماســت و موشک کروز دریایی که از ۳۰۰ کیلومتر در 
طول این سال ها آن را به ۱۰۰۰ کیلومتر رساندیم، به پیشرفت 
برســیم.روحانی با بیان اینکه این امکانات در اختیار نیروهای 
مسلح ماست، گفت: امروز ارتش جمهوری اسالمی ایران و سپاه 
پاســدان در زمینه نیروی هوایی، ساخت جنگنده کوثر، موتور 
هواپیما، هوا نیروز و تجهیزات زرهی خودکفا هســتند و روی 
پای خود ایستادند و با توانمندی خود و بدون نیاز به خارج از 
کشور می توانند به خوبی از کشور دفاع کنند.وی با بیان اینکه 
قدرت و توان ایران و نیروهای مســلح صرفاً برای بازدارندگی 
و دفاع پشــیمان کننده است، خاطرنشان کرد: هیچگاه دولت 
جمهوری اسالمی ایران و نیروهای مسلح ما قصد تجاوز به هیچ 
کشوری نداشتند و ندارند و ما به همسایگان عزیزمان بسیار با 
صراحت اعالم می کنیم که قدرت نیروهای مسلح ما پشتیبان و 
حافظ شماست و علیه شما نیست.رئیس جمهور ادامه داد: اگر 
ما نیروی دریایی قدرتمنــدی در خلیج فارس و دریای عمان 

داریم درواقع حافظ خلیج فارس، دریای عمان، راه های اصلی 
در اقیانوس هند، دریای سرخ و مناطق دیگر هستیم. جمهوری 
اسالمی ایران به عنوان قدرتی است که امنیت منطقه را برای 
خود و همسایگانش تضمین می کند.روحانی با بیان اینکه ارتش 
جمهوری اسالمی ایران مدافع استقالل و حاکمیت کشورهای 
منطقه اســت، گفت: جهانیان دیدند در عراق، سوریه، یمن یا 
هرجای دیگر که تروریســت ها خواستند حضور و یا حاکمیت 
پیدا کنند نیروهای مســلح ایران بودند که به درخواست این 
کشــورها به کمک ارتش آنها شتافتند و دست تروریست ها را 
از منطقه قطع کردند.وی با تاکید بر اینکه ما در دفاع از کشور 
خود نه به سالح های کشتار جمعی نیازمند و نه در پی به دست 
آوردن این دست ســالح ها هستیم و نه آن را اخالقی و مجاز 
می دانیم، بیان کرد: این فتوای صریح فرمانده کل قوا و رهبری 
معظم انقالب اســالمی است. ایشان ســالح کشتار جمعی را 
خالف فتوای خود، اخالق، معیارها و موازین اسالمی دانستند.

رئیس جمهور تاکید کرد: ما قربانی ســالح کشتار جمعی در 
جنگ تحمیلی ۸ ســاله توســط افلقیان هســتیم که توسط 
نیروهای غربی و شرقی تسلیح شده بودند. ما دنبال توانمندی 
هســته ای، هوایی، فضایی و موشکی برای صنعت داخلی خود 
و توانمندی و فناوری های نوین خود هســتیم.روحانی اضافه 
کرد: قدرت هســته ای ما برای ساخت سالح هسته ای نیست 
و آمریکا و اروپا ایــن را به خوبی بدانند و بفهمند. بله ما قادر 
به غنی ســازی ۲۰ درصد هستیم. شما دیدید دولت دوازدهم 
برای اولین بار در تاریخ جمهوری اســالمی ایران غنی سازی 
۶۳ درصــد را انجام داد و اگر روزی به غنی ســازی باالتر نیاز 
داشته باشــیم، همان روز و همان ساعت غنی سازی باالتر را 
انجام می دهیم اما در عین حال دنبال سالح هسته ای نیستیم.

وی تاکید کرد: غنی ســازی ما برای نیازمندی های کشورمان 
در بخش های پزشــکی، صنعت انرژی و ســایر بخش ها است 
و فعالیت ما کاماًل صلح آمیز اســت. ملت ما قدرت توانمندی 
و ایســتادگی در برابر قدرت های جهان را دارد و شــما دیدید 
روزی که الزم بود پهپاد بزرگترین قدرت نظامی جهان یعنی 
آمریکا را ســرنگون کردیم و پایگاه او را در روزی که الزم بود 
موشک باران کردیم.رئیس جمهور با بیان اینکه اینها قدرت و 
توانمندی نیروهای مســلح غیور ایران اسالمی و ملت و دولت 
ایران اســت، گفت: ما قصد جنــگ و تنش نداریم اما در عین 
حال در برابر قدرت های متجاوز سر فرود نخواهیم آورد.روحانی 
خاطرنشــان کرد: امروز این نکتــه در مذاکرات وین به خوبی 
مشخص شده اســت که اگر آمریکا و کشورهای ۵+۱ به تمام 
تعهدات خود بدون اســتثنا عمل کنند بالفاصله بعد از راستی 
آزمایی جمهوری اسالمی هم به تمام تعهدات خود عمل خواهد 
کرد.وی در پایان عنوان کرد: این پیام صریح جمهوری اسالمی 
ایران به اروپا و آمریکا اســت. بنابراین همانطور که بسیاری از 
تعهــدات خود را قبول و اعالم کردید کــه اجرا خواهید کرد، 
آن چند مورد را هم بپذیرید تا منطقه و جهان شــاهد صلح و 

آرامش بیشتر و تعامل سازنده بیشتر باشد.

دریادار خانزادی:
ناو شکن »دنا« آماده اعزام به دریاهای آزاد 

است
فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: ناو شکن »دنا« امروز، آماده اعزام به مأموریت 
های محوله در اقیانوس ها و دریاهای آزاد اســت.امیر دریادار حســین خانزادی 
فرمانده نیروی دریایی ارتش دیروز در آئین الحاق ناوشکن »دنا« و ناو مین شکار 
»شــاهین« به ناوگان نیروی دریایی طی سخنانی، گفت: خدا را شاکریم که در 
سالهای گذشته شاهد رشد و ارتقاء توان بازدارندگی نیروی دریایی راهبردی ارتش 
بوده ایم و امروز در گام دوم انقالب اسالمی و مرحله تمدن سازی آن شاهد خلق 
حماسه دیگری از جنس استقالل، خودکفایی و تولید و توان رزم برای تقویت و 
استحکام امنیت ملی هســتیم.وی افزود: ناوشکن جمهوری اسالمی ایران )دنا( 
حاصل سال ها انباشت دانش، تجربه، زیرساخت و فناوری ها و آرایه های دفاعی و از 
همه مهمتر اراده فرزندان ایران اسالمی امروز به عرصه ظهور رسیده است و امروز 
پس از دریافت فرمان الحــاق، آماده اعزام به مأموریت های محوله در اقیانوس ها 
و دریاهای آزاد و تأمین امنیت خطوط مواصالتی دریایی کشــور اســت.فرمانده 
نیروی دریایی ارتش تأکید کرد: مجاهدت های خاموش فرزندان ایران اســالمی 
در نیروهای مسلح و جریان تولید و تجهیز یگان ها در کارخانجات نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران آغاز و در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، 
گســترش یافته اســت. در کمال خودکفایی و زیر فشارهای متعدد اتفاق افتاده 
اســت و می رود با اتکا به ظرفیت های ملی، نیروی دریایی جوان و ملی را از نسل 
تجهیزات عاریه ای به نســل تجهیزات بومی به روز رسانی کنند.دریادار خانزادی 
تصریــح کرد: نیروی دریایی ارتش با توکل بــه خداوند متعال و با اتکا به دانش 
و توان بومی توانســته امنیت خطوط دریایی و مرزهای آبی کشور را تأمین کند. 
این توفیقات بزرگ با حمایت های داعیانه مقام معظم رهبری و از برکات انقالب 
اسالمی ایران اســت و می رود آینده ای از ایران بزرگ را در امر دریا ترسیم کند.

وی افزود: حضور پیوسته و باصالبت ناوگان نیروی دریایی ارتش عالوه بر آب های 
تحت حاکمیت کشــور در خلیج عدن، تنگه باب المندب و دریای سرخ امنیت 
کشتیرانی جمهوری اســالمی ایران را در یکی از پرخطرترین مسیرهای دریایی 
تحکیم کرده که موید توانمندی نیروی دریایی ارتش در مقیاس جهانی اســت.
فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشــاره به حرکت کارگروه نیروی دریایی ارتش به 
سمت آمریکای جنوبی، یادآور شد: حرکت الهام بخش ناوگروه ایرانی متشکل از 
ناو شکن سهند و ناو بندر مکران، نمایش توانمندی های علمی، فناورانه و نظامی 
فرزندان این مملکت است که پرچم پرافتخار جمهوری اسالمی را برای اولین بار 
در آب های آزاد اقیانوس اطلس به اهتزاز درآورده اســت.دریادار خانزادی تصریح 
کرد: این حضور الهام بخش برخالف حرکت زورگویانه استکبار جهانی در اقصی 
نقاط جهان نه برای جنگ و تعدی بلکه برای صلح، امنیت، ارتباط و همکاری با 
دوستان و ملت های آزاد جهان است. این حضور معنادار نمایشی از حرکت معنادار 
حرکت تمدنی ملت ایران اسالمی در گام دوم انقالب است که رعب و وحشت را 
در دل زورگویان ایجاد کرده است.وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری، افزود: 
همانگونه که فرمانده معظم کل قوا فرمودند، حضور در دریا قدرت است و امروز 
جوانان انقالب اسالمی با تأسی از بیانات ایشان با حضور در آب های آزاد توانمندی 

ملت ایران را به نمایش گذاشته اند.

رییس ستاد انتخابات کشور:
در نظرسنجی ها میزان مشارکت با فاصله ده 

درصدی بین ۳۷ تا ۴۷ درصد است
معاون سیاسی وزیر کشــور درباره میزان مشارکت در انتخابات گفت: بخشی از 
نظرســنجی ها در فضای مجازی در اختیار همه است و البته فاصله ده درصدی 
در نظرســنجی ها وجود دارد و اختالفی بین ۳۷ تــا ۴۷ درصدی وجود دارد. از 
دستگاه های نظرسنجی دعوت کرده و درباره این اختالف سوال کرده ایم. جمال 
عرف در نشست خبری دیروز خود با بیان اینکه در حوزه ریاست جمهوری بیش 
از ۶۷ هزار و در شــوراها ۷۵ هزار صندوق رای استفاده خواهیم کرد، اظهار کرد: 
۵۹ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۳۰۷ نفر واجدین شــرایط رای هستند. رای اولی ها ۱ 
میلیــون و ۳۹۲ هزار  و ۱۴۸ نفر هســتند.وی ادامه داد: تمام اقالم انتخاباتی به 
شعب ارسال شده است. دستورالعمل های بهداشتی و دستورالعمل های تبلیغاتی 
به ســتادها اعالم شده است. در خارج کشور ۴۵۰ صندوق خواهیم داشت.معاون 
سیاسی وزیر خاطرنشان کرد: ۲۷ خرداد تبلیغات انتخاباتی به پایان می رسد.وی 
درباره تامین امنیت انتخابات گفت: ستاد امنیت انتخابات کار خود را انجام داده 
و جلســات مستمر داشته اند. با اعضای شورای امنیت کشور جلسه داشته اند و 
پیش بینی های الزم را انجام داده اند. تاکنون مسأله مهم امنیتی گزارش نشده 
است و در امنیت کامل انتخابات را برگزار می کنیم.رییس ستاد انتخابات کشور با 
بیان اینکه نگرانی از بابت رعایت پروتکل ها داریم و تذکر های الزم به ستادهای 
نامزدها داده شده است، اظهار کرد: تعرفه های الزم برای دور دوم انتخابات چاپ 
شده است و اگر انتخابات به مرحله دوم رفت، آمادگی برگزاری دور دوم در جمعه 
بعد از ۲۸ خرداد را داریم.عرف درباره میزان مشــارکت در انتخابات تصریح کرد: 
بخشی از نظرسنجی ها در فضای مجازی در اختیار همه است و البته فاصله ده 
درصدی در نظرســنجی ها وجــود دارد و اختالفی بین ۳۷ تا۴۷ درصدی وجود 
دارد. از دستگاه های نظرسنجی دعوت کرده و درباره این اختالف سوال کرده ایم. 
باز هم با آنها جلسه داریم تا ستاد انتخابات به عدد دقیق تری از میزان مشارکت 
و احتمال کشــیده شدن انتخابات به دور دوم برسد.رییس ستاد انتخابات کشور 
درباره رعایت پروتکل های بهداشــتی در روز اخــذ رای گفت: زمان اخذ رای را 
افزایش داده ایم و یک ســاعت زودتر انتخابات آغاز می شود و دو ساعت پس از 
ساعت ۲۴ اگر الزم شد انتخابات ادامه می یابد. شعب افزایش یافته است. نرم افزار 
شــعبه در اختیار همه مردم قرار دارد. شعب ضدعفونی می شود. همه از ماسک 
استفاده خواهند کرد. فاصله اجتماعی رعایت می شود. اگر در شعبی پروتکل ها 
رعایت نشد، رییس شعبه باید تذکر دهد. هالل احمر پذیرفته ناظر بهداشتی در 
همه شعب داشته باشد. یک شعبه سیار برای بیماران کرونایی خواهیم داشت که 
با همکاری هالل احمر انجام می شود. آمار بیماران را از وزارت بهداشت می گیریم 
و اگر بیماری مایل به رای دادن بود، شعبه به بیمار مراجعه می کند.عرف با بیان 
اینکه ایجاد تعادل بین کرونا و انتخابات که در تناقض هستند مهم است، گفت: 
باید مشارکت داشته باشیم اما این مشارکت نباید به افزایش بیماری منجر شود، 
پس باید پروتکل های بهداشتی رعایت شود. در این پروتکل ها شرایط برگزاری 
تجمعات آمده است مثال سی درصد ظرفیت اماکن سر باز استفاده شود و همه از 
ماسک استفاده کنند. می شود این تعادل را برقرار کرد و تجمعی در ورزشگاهی با 
سی درصد ظرفیت برگزار شود. ستادهای نامزدها و ناظرین می توانند این پروتکل 
ها را رعایت کنند. اگر پروتکل ها رعایت نشــد، گزارش آن به مراجع ذی ارجاع 
داده می شود. معتقدم نباید این برنامه ها تعطیل شود البته باید پروتکل ها رعایت 
شــود.معاون سیاسی وزیر کشور اظهار کرد: ۱۳۳ نمایندگی، ۲۳۴ شعبه و ۴۵۰ 
صندوق در خارج از کشور اخذ رای را انجام می دهند. دولت کانادا نپذیرفته است 
شرایط برگزاری انتخابات را فراهم کند و در نزدیک ترین شهر آمریکا به مرز کانادا 
این انتخابات برگزار می شود.عرف درباره ساعت پایان رای گیری، گفت: انتخابات 

تا ساعت ۲۴ روز ۲۸ خرداد انجام می  شود.

با دستور رئیس جمهور؛
ناوشکن »دنا« و مین شکار »شاهین« به نیروی دریایی ارتش ملحق شد

ناوشــکن تمام ایرانی »دنا« و مین روب »شــاهین« با دستور رئیس جمهور به ناوگان نیروی دریایی ارتش ملحق شد.آیین الحاق 
ناوشکن بومی »دنا« و مین شکار »شاهین« به ناوگان جنوب نیروی دریایی ارتش در بندرعباس، صبح دیروز )دوشنبه( با دستور 
حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان به صورت ویدیو کنفرانس و با حضور امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی 
فرمانده کل ارتش، امیر ســرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، حجت االسالم عباس محمدحسنی نماینده 
ولی فقیه در ارتش، امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش و دیگر مقامات لشکری و کشوری برگزار شد.»دنا«، 
چهارمین فروند از ناوشکن های کالس جماران، تحت نظارت نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران، در مجموعه 
صنایع دریایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح طراحی و ساخته شده و از امروز آماده الحاق به ناوگان جنوب نیروی دریایی 
راهبردی ارتش است.این ناوشکن تمام ایرانی با بیش از ۱۳۰۰ تن وزن، ۱۱ متر عرض، ۹۴ متر طول، مجهز به انواع تجهیزات و 
سامانه های دفاعی و تهاجمی ساخته شده در داخل کشور از جمله یک توپ ۷۶ میلیمتری، یک توپ ۴۰ میلیمتری، ۲ توپ ۲۰ 
میلیمتری، دو موشک پدافندی محراب، ۴ موشک کروز قدیر- قادر و دو پرتابگر اژدر ۳۲۴ میلیمتری کوسه بوده و عالوه بر قابلیت 
دریانوردی طوالنی در دریاها و اقیانوس ها، توانایی جستجو، کشف، شناسایی، رصد، مقابله و در صورت نیاز انهدام هرگونه تهدید 
هوایی، سطحی و زیر سطحی را دارا است.عرشه پرواز با قابلیت نشست و برخاست بالگرد از ویژگی های مهم عملیاتی ناوشکن دنا 
است.همچنین، مین شکار »شاهین« با طول ۳۳ متر و عرض ۱۱ متر و آب خوری برابر ۱۸۰ سانتیمتر با نظارت نیروی دریایی 
ارتش و توسط متخصصین جوان صنایع دریایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ساخته شده است و با توجه به بهره مندی 

این شناور بومی از تکنولوژی روز دنیا، ردیابی و خنثی کردن انواع مین های دریایی از قابلیت های مین شکار شاهین است.



3روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران سه شنبه 25 خرداد 1400  4 ذی القعده 1442  15 ژوئن 2021اقتصاد کالن

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4656 8 صفحه   سال هفد              هم    شماره

www.sobh-eqtesad.ir
info@sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر آیت اهلل رئیسی: 

سفره مردم وابسته به خارج شد
کاندیدای سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری گفت: مهم ترین 
مشــکل در این ۸ سال آن اســت که توسعه یافتگی کشور را به 
لبخند دیگران و اقدامات خــارج از مرزها متصل کرده ایم و این 
پیشرفت کشور را معطل کرده است. ، آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی 
در شبکه استانی اصفهان اظهار داشت: استان اصفهان قلب تمدن 
اسالمی ما اســت و مدنیت این اســتان در عرصه های مختلف 
تاریخی در همه جای زندگی مردم جلوه گر شده است؛ همچون 
دفاع مقدس که چهره های سرشناس اصفهانی در آن نقش آفرینی 
کردند و ما این میزان ســرداران ســرافراز و اثرگــذار در حوزه 
مدیریتی دفاع مقدس را شــاید در هیچ کجای کشــور نداشته 
باشیم و این ویژگی استان زرخیز اصفهان است.وی افزود: استان 
اصفهــان را باید معدن ظرفیت ها دانســت چراکه ظرفیت های 
طبیعی، کشــاورزی، صنعتی، خدماتــی و ظرفیت مهم نیروی 
انسانی کارآمد و نخبگان آن می توانند منشأ آثار  برکات فراوانی 
باشند.کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در ارتباط با صنعت 
گردشگری در اصفهان بیان کرد: استان اصفهان قطب گردشگری 
اســت و باید نســبت به حفظ آثار تاریخی در آن حساس بود و 
گام هایی موثر در حفظ این آثار و صنعت گردشــگری اســتان 
برداشت تا هم اقتصاد گردشگری فعال شود و هم تمدن ایرانی و 
اسالمی به دنیا معرفی شود و جوانان و ایرانی های عزیز نیز بدانند 
که ما چه تمدن و ســابقه ای داریم؛ صنعت گردشــگری در این 
استان باید زنجیره کاملی داشته باشد و نواقص آن جبران شود.
وی در ارتبــاط با صنعت نســاجی اصفهان تصریح کرد: صنعت 
نســاجی در اســتان اصفهان از صنایع نام آور بوده که اگر مورد 
حمایت قرار گیرد می تواند قطب نســاجی شود و این امر قطعا 
امکان پذیر اســت و برای آن برنامه داریم؛ رمز آن این است که از 
کارگاه ها و صنایع کوچک حمایت شود اما این حمایت نباید فقط 
با سخن و بخشــنامه باشد بلکه باید به صورت تسهیالت بانکی 
پرداخت شود.آیت اهلل رئیسی افزود: چرا تسهیالت بانکی باید به 
سراغ برخی افراد بدحساب برود که بعد جزو معوقات بانکی شود 
و مردم در تسهیالت برای ازدواج، اشتغال، مسکن و کارگاه های 
کوچک برای تولید از حرکت باز بمانند؛ این عدالت نیســت و ما 
رنــج بی عدالتی را می بریم.وی با بیان اینکه یکی از اهداف مهم 
انقالب اسالمی اجرای عدالت بود اما به تعبیر رهبر معظم انقالب 
از اجرای آن عقب هستیم، تصریح کرد: برای اجرای عدالت باید 
کارهــا در جایگاه خود انجــام بگیرند و در دســتگاه اجرا باید 
برنامه ریزی ها و تخصیص امکانات و ظرفیت ها به صورت عادالنه 
باشد و این فقط در سخن نیست بلکه در عمل هم مردم باید آن 
را احساس کنند؛ اقدامات دولت باید منجر به داوری مردم نسبت 
به اجرای عدالت در تقسیم ظرفیت ها و امکانات شود.کاندیدای 
انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به اقدامتی که در این دوسال 
در دســتگاه قضا، چه در مبارزه با فســاد و چه در رسیدگی به 
پرونده ها انجام شده است،ادامه داد: قضاوت مردم باید تفاوت در 
رفتار این دســتگاه باشد؛ اگر این موضوع باور شد و امید در دل 
مردم شکل گرفت بسیار ارزشمند است اما در غیر این صورت اگر 
من هم ادعایی کنم امــا در عمل اتفاقی نیفتد فایده ای نخواهد 
داشت.وی با اشاره به مسئله آب به عنوان یکی از مشکالت استان 
اصفهان و سایر استان ها عنوان کرد: گاهی آب هست اما به طور 
عادالنه توزیع نمی شــود و گاهی آب نیســت یا کم است و این 
وضعیت را باید برای مردم و کســانی که از آب در کشــاورزی و 
صنعت بهره می برند به طور دقیق تبیین کرد؛ شورای عالی آب 
در استان اصفهان و دیگر استان ها باید وضعیت را بررسی کند و 
سکوت یا وارد میدان نشدن به دلیل اینکه اختالفات استانی است 
جواب این سخن نمی شود.آیت اهلل رئیسی با تأکید بر سخن گفتن 
با مردم و محرم دانستن آنها بیان کرد: باید با مردم سخن گفت 
و چگونگی وضعیت را گزارش داد چراکه مردم با کمبود یا نبودن 

سازگاری دارند همچون در دوران دفاع مقدس که مردم اصفهان 
ایــن را به خوبی به یاد می آورند؛ اما با تبعیض هرگز ســازگاری 
نداشته و آنچه که آنها را بی قرار و ناراحت می کند مسئله تبعیض 
و بی عدالتی است.وی با بیان اینکه یکی از کارهای اولیه در دولت 
آینده تقسیم عادالنه ظرفیت هاســت، اظهار داشت: مدیریت و 
شــورای آب باید ابتدا با حقیقت آشنا شوند، موضوع و وضعیت 
منطقه را بررسی کنند، حرف مردم را بشنوند، از منابع آب مطلع 
شــوند و این مباحث را با مردم در میان بگذارند و ســپس کار 
عادالنه انجام دهند؛ مســئله آب نیازمند مدیریت جدی است و 
دولــت باید در اولین گام به آن توجــه کند.کاندیدای انتخابات 
ریاست جمهوری در ارتباط با کشاورزی در استان اصفهان تصریح 
کرد: استان اصفهان تولیدات کشاورزی باالیی دارد و کشاورزان 
بایــد مورد حمایت قرار گرفته و از تســهیالت بهره مند شــوند 
همچنین تولیدات کشاورزان اصفهان باید حمایت شده و زنجیره 
ارزش کاالی کشاورزی مورد توجه قرار گیرد و این از برنامه هایی 
است که باید مدنظر دولت باشد؛ از نکات بسیار مهم در این رابطه 
آن اســت که باید زمینه صادرات کاالیی کــه امکان آن را دارد 
فراهم کنیم و این وظیفه دولت اســت.وی با تأکید بر حمایت از 
تولید در همه زمینه ها گفت: وقتی صحبت از تولید است یعنی 
همه بخش های کشور باید حس تولید پیدا کنند همان گونه که 
دستگاه قضا در سال تولید حس حمایت از آن را پیدا کرد و بیش 
از 2 هزار واحد تولیدی در کشــور احیا شد و بازهم باید در این 
زمینه کار شــود و واحدهایی که توسط بانک ها تملک شده به 
چرخه تولید بیایند.آیت اهلل رئیســی افزود: بخشــی از بیکاری 
جوانان به دلیل آن است که درصد باالیی از ظرفیت های تولیدی 
کشور معطل مانده و باید فعال شود؛ این امر شدنی است و ما در 
عمل ثابت کردیم که می توان این کار را انجام داد و این نیازمند 
حرکتی انقالبی و جهادی است.وی با بیان اینکه نباید ظرفیت های 
کشور معطل تصمیمی باشند که از بیرون برای ما گرفته می شود، 
عنوان کرد: ما در کشور باید تصمیم بگیریم و امروز و فردا کردن 
به ضرر کشــور اســت و معطل نگه داشــتن ظرفیت ها موجب 
خسارت دیدن کشور می شود؛ باید ظرفیت ها را فعال و زمینه را 

برای صادرات مهیا کرد.کاندیدای انتخابات ریاســت جمهوری با 
تأکید بر اهمیت صادرات به کشورهای منطقه تصریح کرد: مصالح 
ساختمانی که اکنون در اصفهان تولید می شود بهترین بازار را در 
کشــورهای منطقه دارد و حق ما به همین میزانی است که در 
کشــورهای پانزده گانه همسایه برای تجارت سهم داریم؛ امروزه 
کشور ما تنها در 2 درصد تجارت منطقه نقش ایفا می کند اما این 
میــزان می تواند به دو برابر و بیشــتر افزایش پیدا کند و این از 
عواملی اســت کــه می تواند تولیــدات کشــاورزی و صنایع و 
کارگاه های کوچک و بزرگ را فعال کند.وی وابستگی به بیگانگان 
را از عوامل عدم توسعه کشور در ۸ سال گذشته دانست و گفت: 
در استان اصفهان در نشست هایی که با کارآفرینان، کشاورزان و 
کارخانجات فعال داشتیم حرف های آنها را شنیدیم و قسمت هایی 
که الزم بود را به دولت منتقل کردیم اما رنج ما این است که آن 
همتی که باید نسبت به گره گشایی در زندگی مردم باشد نیست 
و مهم ترین مشکل در این ۸ سال آن است که ما توسعه یافتگی 
کشــور را به لبخنــد دیگران و اقدامات خــارج از مرزها متصل 
کرده ایم و این پیشــرفت کشور را معطل کرده در صورتی که ما 
می توانستیم ظرف مدت کوتاهی گام های مهم بسیاری برداریم.

آیت اهلل رئیسی افزود: البته مسئله تحریم ها و رفع آنها بسیار مهم 
اســت و قطعا در دستور کار دولت ما خواهد بود اما نباید اقتصاد 
کشــور و تولیدات کشاورزی را شــرطی کرد و کشور را معطل 
گذاشت و وضعیت اقتصاد و کشــاورزی را برای مردم غیر قابل 
پیش بینی کرد؛ نباید هر روز در بازار با بخشنامه ها و دستورهای 
متعدد و متفاوت تکان ایجاد کنیم بلکه باید بازار، اقتصاد و تولید 
را از تکان ها حفظ کنیم.وی با بیان اینکه باید در جهت خودکفایی 
کاالهای اساســی حرکت کنیم، اظهار داشــت: نباید کاالهای 
اساسی و سفره مردم ما متصل به خارج از مرزها باشد و بگوییم 
که 70 درصد نهاده های دامی یا خوراک دام و طیور وابســته به 
خارج کشــور اســت و اگر آنها اراده کنند می توانند ما را در این 
رابطه تحت فشار بگذارند و این غلط است؛ اگر سفره مردم وابسته 
به خارج شد دچار آسیب و کسب وکار آنها دچار نقصان می شود.

کاندیدای انتخابات ریاســت جمهوری ادامه داد: چرا ما چند بار 

جشــن اســتقالل در تولید گندم گرفتیم و بازهم گندم را وارد 
کردیــم و این نشــان می دهد که می توانیــم در تولید کاالهای 
اساسی و دانه های روغنی خودکفا شویم و سفره مردم را خودمان 
تأمیــن کنیــم.وی در ارتباط با مشــکالت اخذ مجوز توســط 
تولیدکنندگان عنوان کرد: وضعیت دیوان ســاالر اداری کشور و 
صــدور مجوزهــا قابل قبول نیســت و باید تســهیل شــود تا 
تولیدکنندگان معطل صدور مجوزها نباشند این قطعا امکان پذیر 
است.آیت اهلل رئیسی وضعیت موجود کشور را قابل حل دانست و 
بیــان کــرد: در مباحثه هایی که بــا نخبگان، دانشــگاهیان و 
اندیشکده های مختلف داشتیم به راهکارهایی برای حل مسائل 
کشور دست یافتیم که نیازمند اراده ای قوی و جدی است و من 
یقین دارم که وضعیت کشور با لطف خداوند و با دستان توانمند 
جوانان فرهیخته ای که مهم ترین ســرمایه نیروی انسانی کشور 
هستند و با خدمتگزاری دولت پیش رفته و حل می شود.وی ادامه 
داد: اگر رأی مردم به این طلبه حقیر تعلق گرفت با همکاران خود 
که از چهره های جوان انقالبی و کارآمد برگزیده می شــوند، در 
کشور و استان ها شاهد وضعیت متفاوتی خواهیم بود و یقین دارم 
کــه با لطف خداوند متعال و ارواح مطهر شــهدا که نظاره گر ما 
هستند و حضور شما در صحنه آینده ای بسیار روشن پیش روی 
شــما و فرزندانتان و آینده سازان کشــور خواهد بود.کاندیدای 
انتخابات ریاســت جمهوری در ارتباط با دالیل حضور خود در 
عرصه انتخابات اظهار داشــت: بنده مســئولیت مهمی دارم اما 
وظیفه مهم تر حضور در دســتگاه اجرا و حل مشکالت اساسی 
اســت چراکه باید بسترهای فساد را اصالح کرد تا هر روز شاهد 
پرونده های قضایی که در دستگاه اجرایی تولید می شوند نباشیم.

وی با بیان اینکه دولت بسیاری از کارها را پیش از دستگاه قضایی 
با همت خود می تواند انجام دهد، عنوان کرد: ما پایان فســاد و 
رانت را در کشــور اعــالم می کنیم و نه فقط اعــالم بلکه اقدام 
می کنیم تا همه بدانند کسی در کشور نباید این کار را انجام دهد 
و اگر انجام داد پیش از رسیدن به دستگاه قضا برای او بسیار پر 
هزینه خواهد بود و دولت این کار را انجام می دهد.آیت اهلل رئیسی 
ادامه داد: مشــکالتی که ما در این ۸ ســال با آن روبرو بودیم و 
گرفتاری هایی که در کشــور وجود داشت، بســیاری از مردم و 
جوانان را ناامید کرد و سبب بحران بی اعتمادی مردم نسبت به 
دولت شــد که بسیار خطرناک اســت چراکه مردم سرمایه های 
اجتماعی و پشــتوانه های بزرگی برای دولت هستند و دولت هر 
زمانی که از این سرمایه اجتماعی کاسته شد باید احساس خطر 
کند نه اینکه به راضی یا ناراضی بودن مردم بی توجه باشد.وی با 
بیان اینکه در کرونا و مسائل اقتصادی نگاه مردم بسیار مهم است، 
تصریح کــرد: نگاه مردم دولت و دولتمردان را ســرکار آورده و 
نمی شود به آن بی توجه بود و نگاه دانشجویان دختر و پسر این 
ســرزمین و زنان سرپرســت خانواده را نادیده گرفت.کاندیدای 
انتخابات ریاســت جمهوری افزود: باید به معلوالن، خانواده های 
فقرا، مستضعفان و روستائیان و شهری ها توجه کرد چراکه آنها 
اساس توجه دولت و دولتمران در کشور هستند و ما موظفیم که 
به این جهــات توجه کنیم؛ همچنین بی توجهی به اشــتغال و 
ورزش بانوان و آینده ای که یک دختر جوان ســرزمین می تواند 
داشته باشد قابل قبول نیست و برای آنها باید برنامه ریزی شود.

وی ضمن عذرخواهی از عدم حضور خود در اســتان اصفهان به 
علت شیوع کرونا بیان کرد: من باید در استان اصفهان که زادگاه 
بزرگان و یادآور خاطرات بسیاری است حاضر می شدم اما به دلیل 
شرایط کرونایی این امر امکان پذیر نیست و در فرصتی دیگر برای 
عرض ادب به مردم اصفهان و صحبت بیشتر با آنها خواهم آمد.

آیت اهلل رئیسی خاطرنشان کرد: اصل شرکت همه استان و شهرها 
و روســتاها در انتخابات و پشــتیبانی آنها پس از انتخابات برای 

دولت آتی بسیار می تواند نقش آفرین باشد.

با افزایش ۳۶ درصدی
صاحبخانه ها سقف اجاره بها را شکستند

در حالی که میزان مجاز اضافه اجاره بهای ســالیانه در کالنشهرهای کشور بجز 
تهران از ســوی ســتاد ملی کرونا 20 درصد تعیین شد، اردیبهشت امسال نرخ 
رشد ســالیانه اجاره در کل کشور ۳۶ درصد بود.سال گذشته ستاد ملی کرونا با 
توجه به اپیدمی ویروس کووید ۱۹ در مصوبه ای سقف مجاز افزایش اجاره بها در 
تهران را 2۵ درصد، ســایر کالنشهرها 20 درصد و دیگر شهرها ۱۵ درصد اعالم 
کرد. روز گذشــته 2۳ خردادماه ۱۴00 نیز در هفتاد و دومین جلسه ستاد ملی 
کرونا حداکثر سقف افزایش نرخ اجاره که صاحبخانه باید افزایش دهند دقیقا به 

همین میزان تعیین شد.

رشد اجاره بها 16.3 درصد باالتر از نرخ مصوب
با این حال آمار رســمی از عدم توفیق سیاستگذار در اجرای این مصوبه حکایت 
دارد. بانک مرکزی در گزارش اردیبهشــت ماه ۱۴00 آمار رشد اجاره بها نسبت 
به ماه مشــابه سال قبل در تهران را ۳2.۶ درصد و در دیگر مناطق شهری ۳۶.۳ 
درصد اعالم کرد.گزارشــهای میدانی نیز حاکی از آن اســت که در برخی موارد، 
صاحبخانه هــا در تهران بیــش از ۵0 درصد نرخ اجاره را باال بردند. بررســی ها 
نشــان می دهد معموال مستاجران با این دیدگاه که ممکن است تذکر به مالکان 
درخصوص اجرای مصوبه دولت به ایجاد تنش بین آنها و موجر منجر شــود، با 
قیمت پیشنهادی صاحبخانه کنار می آیند.قانون می گوید تا سه ماه پس از اعالم 
رســمی پایان کرونا هیچ مالکی بدون شروط اعالم شده که بر اساس آن می توان 
حکم تخلیه گرفت، نمی تواند برای صدور حکم اقدام کند. به طور مثال اگر مالک 
نرخ اجاره بها را در تهران ۳0 درصد افزایش داد، مســتاجر می تواند نپذیرد و به 
شورای حل اختالف شکایت کند. با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا شورای حل 
اختالف به هیچ عنوان حق صدور حکم تخلیه برای مستاجر ندارد. نماینده شورای 
حل اختالف در کمیته های اقتصادی ستاد ملی کرونا حضور داشته و در جریان 
صدور حکم تخلیه برای مستاجران قرار گرفته اند. ضمن اینکه مستاجران مکلف 

هستند حقوق مالک را رعایت کنند.

سه شرط فسخ قراردادهای اجاره
البته قانونگذار استثنائات سه گانه ای را درخصوص حکم تخلیه پیش بینی کرده 
است. چنانچه مالک به منظور تخریب واحد مسکونی و احداث ساختمان جدید، 
پروانه ساختمانی اخذ کرده باشد. چنانچه مستأجر تا یک ماه پس از تمدید قرارداد 
اجاره جدید، مابه التفاوت مال االجاره رابه موجر پرداخت نکرده باشد. چنانچه به 
تشــخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، نیاز مالک )موجر( به دلیل ازدواج اوالد 
ذکور وی به ملک مسکونی مورد اجاره احراز شود. بجز سه مورد مذکور، صاحبخانه 

حق اخراج مستاجر را ندارد.

فاصله 3۷5 درصدی نرخ رشد قیمت مسکن با اجاره
 به هر ترتیب آمارهای رســمی و گزارشــهای غیررسمی نشان می دهد که سال 
گذشــته مصوبه ستاد کرونا چندان جدی گرفته نشده است. شاید یکی از دالیل 
عدم توفیق مصوبه میزان مجاز افزایش اجاره بها فاصله ایجاد شده بین نرخ رشد 
اجاره با نرخ رشــد قیمت مسکن باشد. آمارها نشان می دهد از اواخر سال ۱۳۹۶ 
که روند رشد لجام گسیخته قیمت مسکن تحت تاثیر بازارهای موازی آغاز شد تا 
کنون قیمت مسکن در تهران ۴۶۵ درصد رشد داشته؛ در حالی که میزان افزایش 
نرخ اجاره بها در همین بازه زمانی حدود ۹0 درصد بوده است.دولت برای کمک به 
اقشار اجاره نشین از سال گذشته تسهیالت ودیعه مسکن در نظر گرفت که امسال 
نیز آن را مصوب کرد. بر این اساس به مستاجران در تهران 70 میلیون تومان، در 
دیگر کالنشهرها ۴0 میلیون تومان و در سایر شهرها 2۵ میلیون تومان وام اجاره 
با نرخ ســود ۱۳ درصد تعلق می گیرد. اما سال گذشته به دلیل ناهماهنگی بین 
پرتال وزارت راه و شهرسازی با کارتابل بانکها به قدری روند پرداخت این تسهیالت 

طوالنی شد که در بسیاری موارد عمال کارآیی خود را از دست داد.

 سردرگمی متقاضیان ثبت نام وام
 ودیعه مسکن

در حالی ســتاد ملی کرونا ثبت نام وام ودیعه مســکن را تا پایان شهریور ۱۴00 
مصوب کرده که وزارت راه و شهرســازی هنوز سایتی را برای این منظور معرفی 
نکرده است.بر اساس مصوبه اخیر ستاد ملی کرونا مهلت ثبت نام اشخاص واجد 
شرایط برای دریافت تســهیالت کمک ودیعه اجاره مسکن تا پایان شهریور ماه 
۱۴00 تمدید شــده و بانک ها و موسسات اعتباری موظفند حداکثر تا پایان آذر 
امسال تسهیالت مذکور را پرداخت کنند.سقف مبلغ این تسهیالت برای کالنشهر 
تهران 70 میلیون تومان، ســایر کالنشهرها ۴0 میلیون تومان و سایر شهرها 2۵ 
میلیون تومان تعیین شده که نسبت به وام ودیعه سال گذشته به ترتیب 20، ۱0 و 
۱0 میلیون تومان افزایش یافته است. در ادامه مصوبه ستاد ملی کرونا آمده است: 
» شــرایط و مقررات مترتب بر این تسهیالت در سال ۱۳۹۹، در سال جاری نیز 
به قوت خود باقی است. تا سقف مبلغ ۱0 هزار میلیارد تومان از بسته تسهیالت 
کرونایی، در ســال ۱۴00 به پرداخت تسهیالت برای این موضوع اختصاص داده 
می شود.«حســن روحانی رئیس جمهور اول مرداد سال گذشته در جلسه هیئت 
دولت با اعالم خبر پرداخت وام ودیعه مسکن گفته بود: آنهایی که دارای حقوق 
ثابت هســتند و هم چنین برای خانواده هایی که تحت حمایت هستند در تهران 
برای اجاره ای که می کنند ۵0 میلیون تومان می توانند از بانک پول بگیرند. این 
مبلغ در شــهرهای بزرگ ۳0 میلیون تومان و در شهرهای کوچک ۱۵ میلیون 
تومان است. یکی از مشکالت مستأجران در مصوبه ستاد ملی کرونا برای دریافت 
وام ودیعه مسائل مربوط به ضامن بود که به نظر می رسد با توجه به افزایش رقم 
این وام در سال ۱۴00 اجاره نشین ها )به خصوص تهرانی ها( با مشکالت بیشتری 
مواجه خواهند شد. در زمان حاضر دریافت وام های ۵0 میلیون تومانی از بانک ها 
مســتلزم داشتن دو ضامن است و مشخص نیست وام 70 میلیون تومانی ودیعه 
مسکن مستأجران تهرانی قرار است چگونه و با چه شرایطی پرداخت شود.از سوی 
دیگر سود این وام که میزان قسط را تحت تاثیر قرار می دهد می تواند به چالشی 
برای مستأجران تبدیل شود. بازپرداخت وام ودیعه مسکن به دو صورت است؛ یکی 
آن که وام مســتقیم به مالک پرداخت می شود و مستأجر فقط کارمزد و سود آنرا 
پرداخت می کند. در این روش اجاره نشین برابر با مدت قرارداد که معموال یکسال 
اســت سود مربوطه را بازپرداخت می کند. در روش دیگر بازپرداخت وام ودیعه ۳ 
ساله با ســود ۱2 درصدی است. در این شیوه وام مستقیم به مستأجر پرداخت 
می شــود و میزان اقساط آن در شهر تهران، کالنشهرها و سایر شهرها به ترتیب 
2 میلیون و ۳2۵ هزار تومان، یک میلیون و ۳2۸ هزار تومان و ۸۳0 هزار تومان 
است.ســود وام ودیعه مســکن 70 میلیونی ۱۳.7 میلیون تومان، وام ۵0 ملیون 
تومانی 7.۸ میلیون تومان و ۴.۹ میلیون تومان است.فارغ از چالش ضامن و میزان 
اقســاط وام ودیعه مسکن، هنوز سایتی برای ثبت نام این وام از سوی وزارت راه و 
شهرسازی معرفی نشده است. سال گذشته متقاضیان می توانستند با مراجعه به 
سایت طرح ملی مسکن به نشانی tem.mrud.ir  نسبت به ثبت نام اقدام کنند. این 

احتمال وجود دارد امسال نیز فرآیند ثبت نام از طریق همین سایت انجام شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: 
دولت آینده ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی کسری بودجه دارد 

رئیس کمیســیون اقتصادی گفت: ۳۵0 هزار میلیارد تومان 
کسری بودجه داریم و دولت آینده تا دو سال باید از خرابی های 
اقتصاد کشــور آواربرداری کند. محمدرضا پورابراهیمی شب 
گذشــته در همایش ســتاد مرکزی کمیته اقتصادی شورای 
ائتالف نیروهای انقالب شهرستان کرمان با تبریک فرارسیدن 
دهه کرامت اظهار داشــت: شــرایط خاصی در حوزه اجرایی 
کشــور حاکم بوده و انتخابات فرصت بسیار خوبی برای تغییر 
در قوه مجریه کشــور اســت.وی با بیان اینکــه تقریباً روند 
شــاخص های اقتصادی کشــور به عنوان مثال شاخص درآمد 
ملی، جذب سرمایه گذار خارجی و رشد اقتصادی خوب نیست 
افزود: براساس آخرین آمار ارائه شده کمتر شاخص اقتصادی 

وجود دارد که مثبت باشد.

نرخ رشد اقتصادی کشور صفر است
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با اشــاره به اینکه ظرفیتی که در اقتصاد ایران وجود دارد به راحتی 
می تواند مسیر حرکت ما را تغییر داده و به سمت پیشرفت ببرد گفت: نرخ رشد اقتصادی کشور تقریباً صفر است و این 
در حالی اســت که ظرفیت های عظیمی در کشور ما وجود دارد.وی با اشاره به اینکه سهم تحریم ها در اقتصاد غیرقابل 
انکار است اما این نرخ هم قابل قبول نیست ادامه داد: ۳۵0 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و دولتی هم که در 
آینده مستقر می شود اول باید کسری بودجه را تأمین کند.پورابراهیمی با بیان اینکه تغییرات قیمت های جهانی مانند 
قیمت نفت بر اقتصاد کشور اثر می گذارد ادامه داد: از سوی دیگر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد تمام کشورهای دنیا اثر 

گذاشته است.

تنها راه رفع مشکالت اقتصادی تکیه بر توان داخلی است
وی با اشــاره به اینکه تنها راه رفع مشکالت اقتصادی کشور تکیه و تقویت عوامل درونی کشور است بیان کرد: حضرت 
آقا در بیانیه گام دوم انقالب بر موضوعات اقتصادی و استفاده از ظرفیت های اقتصادی تأکید کردند و با توانمندی درونی 
می توان عوامل بیرونی بر اقتصاد کشــور را کنار زد.نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شــورای اسالمی با بیان اینکه 
اگر تفکر ایستادگی و مقاومت در بین مدیران وجود داشت کار ناممکن ممکن می شود یادآور شد: شهید سلیمانی از دل 
تهدیدها فرصت ایجاد کرد و درســت زمانی که همه از ســوریه ناامید شده بودند حاج قاسم داعش را شکست داد.وی با 
اشاره به اینکه در جلسات سران قوا که شرکت می کردیم بعد از گزارش آقای جهانگیری رئیس جمهور درخواست مجوز 
برداشت پول از صندوق توسعه ملی را عنوان می کرد افزود: تفکری می تواند کشور را نجات بدهد که به یاری و مدد الهی 

باور قلبی داشته باشد و از تمام ظرفیت های داخلی استفاده کند.

گره زدن تمام مشکالت کشور به برجام خیانتی بزرگ است
پورابراهیمی با بیان اینکه گره زدن تمام مشــکالت اقتصادی کشــور به برجام خیانتی بزرگ اســت تصریح کرد: 
دیپلماسی دولت در مذاکرات، دیپلماسی التماسی و وادادگی بود و نتیجه اش این شد.وی با اشاره به اینکه ذره ای از 
منافع ملی در مجلس شــورای اسالمی کوتاه نخواهیم آمد گفت: امیدواریم با استقرار دولت انقالبی آیت اهلل رئیسی 
آثار معیشتی را در زندگی مردم ببینیم و اعتقاد دارم با خرابی های ایجاد شده تا دو سال فقط باید از اقتصاد کشور 

آواربرداری شود.

از یک میلیارد یورویی که قرار بود از محل صندوق توسعه 
ملی برای هزینه های کرونا برداشــت شود بعد از گذشت 
۱۵ ماه از این مجوز و با وجود ضرورت تامین فوری هزینه 
های مربوطه تاکنون ۸۶0 میلیون یورو برداشت و همچنان 
این طلب باقی مانده اســت. ابتدای سال گذشته، رئیس 
جمهور درخواســت برداشت یک میلیارد یورویی از منابع 
صندوق توســعه ملی را به مقام معظم رهبری ارائه کرد. 
دلیل این درخواست افزایش هزینه های دولت در جریان 
شیوع ویروس کرونا و محدودیت هایی بود که در این رابطه 
وجود داشت و از این رو برای تأمین بخشی از هزینه های 
بهداشــت و درمان در تجهیز مراکز درمانی و تأمین دارو 
و ملزومات پزشــکی و از ســویی  کمک به صندوق بیمه 
بیکاری این درخواست مطرح و مقام معظم رهبری نیز به 

آن پاسخ مثبت دادند.

صدور مجوز برداشت از فروردین 13۹۹
در نهایت با صدور مجوز در فروردین ماه ســال گذشــته 
و ابالغ به بانک مرکزی از اردیبهشــت ماه، برداشــت یک 
میلیارد یورویی در دســتور کار قــرار گرفت و باید بانک 
مرکزی این منابع را با نرخ سامانه نیما به ریال تبدیل می 
کرد.این در حالی اســت که تازه ترین گزارش از صندوق 
توسعه ملی نشان می دهد که بانک مرکزی تاکنون ۸۶0 
میلیون یورو از مجموع یک میلیارد یورو پیش بینی شده 
را به صورت مرحله ای از حســاب صندوق توســعه ملی 
برداشت و با تبدیل به ریال در اختیار دولت قرار داده است. 
روند این برداشــت به این صورت بوده که ۴۱ درصد طی 
سه ماهه اول سال گذشته ۱۱ درصد در سه ماهه دوم، ۳2 
درصد در ســه ماهه سوم، ۱۳ درصد در سه ماهه چهارم و 

سه درصد نیز در سه ماهه اول امسال انجام شده است. 

 صندوق: دستور برداشت یکجا دادیم ولی تسعیر 
طول کشید

تزریق تدریجــی منابع یک میلیارد یورویــی در ۱۵ ماه 
گذشته با وجود ضرورت نیاز حوزه بهداشت و درمان به این 
منابع در شــرایطی صورت گرفته که صندوق توسعه ملی 
تأکید دارد که »تمامی تکلیف خود در رابطه با برداشــت 

یک میلیارد یورویی را از همان ابتدا انجام داده و دســتور 
برداشت کل یک میلیارد یورو را در ابتدای اردیبهشت ماه 
به بانک مرکزی صادر شده است ولی به دلیل محدودیت 
هایی که در رابطه با تســعیر ارز وجــود دارد همچنان به 
طور کامل برداشت نشــده و به صورت مرحله ای صورت 

می گیرد.«

وقتی وزیر ناراحت شد و پول را برگشت زد
اینکه برداشــت یک میلیارد یورویی یکجا صورت نگرفت، 
موضوعی اســت که از سال گذشــته و از زمان صدور این 
مجــوز بارها مورد چالش بین دســتگاه هــای مربوطه از 
جمله بانک مرکزی و وزارت بهداشــت بود. به هر صورت 
وزارت بهداشــت و شخص وزیر بر نیاز فوری به این منابع 
جهت مدیریت شــرایط و هزینه های کرونا تأکید داشت 
ولی آنچه اتفاق افتاد این بود که بانک مرکزی معتقد بود 
تسعیر یکجای این منابع موجب افزایش پایه پولی و تورم 

خواهد شد. 
این در حالی است که منابع ارزی صندوق توسعه ملی در 
شــرایط موجود تحریمی به صــورت یکجا و در لحظه در 
اختیار بانک مرکزی قرار ندارد و این بانک معتقد است که 
در این شرایط تبدیل ریال منابعی که در دسترس نیست 
به نوعی اســتقراض کوتاه مدت از بانک مرکزی به شمار 
رفته و موجب افزایش پایه پولی و آثار تورمی می شــود.
تزریق قطره چکانی منابع مورد نیاز برای مدیریت بخشی 
از هزینه کرونا در حالی صورت گرفت که وزیر بهداشــت 
در سال گذشــته طی انتقاداتی که نسبت به این موضوع 
داشت یک بار اعالم کرد که رئیس کل بانک مرکزی بخش 
اندکی از منابع ریالی صندوق را آزاد کرده اســت، وزیر از 
این شرایط آنقدر ناراضی بود که به همکارانش اعالم کرده 

بود همین میزان را هم برگردانند. 

140 میلیون یورو دیگر مانده!
با این روالی که طی شــده همچنان این یک میلیارد یورو 
تسویه نشده و ۱۴0 میلیون یورو آن باقی مانده در صورتی 
که این منابع جهت تامین فــوری نیاز حوزه درمان برای 

کرونا بوده است.

برداشت 860 میلیون یورویی برای کرونا

 نیاز فوری بعد از ۱۵ ماه تسویه نشد!
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 قیمت نفت ایران به 66.۷2 دالر رسیداستانها

ادامه روند افزایش تولید نفت ایران و حفظ جایگاه در اوپک
اوپک در جدیدترین گزارش خود با اشــاره به افزایش قیمت 
نفت ایران، اعالم کرد علی رغم تحریم ها، روند افزایش تولید 
نفــت ایران ادامــه دارد و این رقم به 2 میلیــون و 455 هزار 
بشکه در روز در ماه می )خرداد 1400( رسیده است.، سازمان 
کشورهای صادرکننده نفت خام، اوپک در جدیدترین گزارش 
خود به نقل از منابع ثانویه اعالم کرد: تولید نفت ایران در ماه 
مــی 2021 برابر با خرداد ماه 1400 به 2 میلیون و 455 هزار 
بشکه در روز رسیده که نسبت به ماه پیش از آن 42 هزار بشکه 
در روز افزایش یافته اســت.بر اساس این گزارش، ایران در ماه 
آوریل برابر با اردیبهشت 1400 روزانه دو میلیون و 413 هزار 
بشــکه نفت تولید کرده اســت که این رقم در ماه پیش از آن 
یعنــی مارس 2021 )فروردین 1400( 2 میلیون و 328 هزار 

بشکه در روز بوده است.

 حفظ جایگاه چهارم در اوپک
ایران در ماه آوریل یا اردیبهشــت ماه 1400 جایگاه چهارمین 
تولیدکننده نفت اوپک را پس و از کویت پیشــی گرفت و این 
جایگاه را در ماه بعد یعنی خرداد ماه حفظ کرد.در حال حاضر، 
کشــورهای عربســتان با تولید 8 میلیون و 466 هزار بشکه 
در روز، عــراق با تولید 3 میلیون و 967 هزار بشــکه در روز و 
امارات با 2 میلیون و 640 هزار بشکه در روز، سه کشور بزرگ 
تولیدکننده نفت اوپک به شمار می روند.ایران، پیش از تحریم 
های آمریکا از ســال 2018، سومین بزرگ ترین تولیدکننده 

نفت اوپک پس از عربستان و عراق بود.

 متوسط تولید نفت ایران در سال های قبل
ایران به طور متوسط در سال2020 روزانه یک میلیون و 987 
هزار بشکه، در سال 2019 روزانه 2 میلیون و 356 هزار بشکه، 
در ســال 2018 روزانه 3 میلیون و 553 هزار بشکه و در سال 
2017 روزانه 3 میلیون و 813 هزار بشــکه نفت تولید کرده 
است.ایران سه ماه نخست سال 2021 روزانه 2 میلیون و 206 

هزار بشــکه نفت تولید داشته است.میزان تولید نفت ایران در 
سه ماهه چهارم سال 2020 روزانه 2 میلیون و یک بشکه، در 
سه ماه سوم روزانه یک میلیون و 948 هزار، در سه ماهه دوم، 
روزانه یک میلیون و 949 هزار و در سه ماهه نخست، روزانه 2 

میلیون و 59 هزار بشکه نفت برآورد شده است.

 افزایش 26 هزار بشکه ای تولید نفت اوپک
بر اســاس این گزارش، تولید نفت 13 کشور عضو این سازمان 
در مــاه می 2021 )خــرداد 1400( 25 میلیون و 463 هزار 
بشــکه در روز عنوان شده اســت که افزایش روزانه 390 هزار 
بشــکه  ای نسبت به ماه آوریل را نشــان می دهد. اوپک در ماه 
آوریل روزانه 25 میلیون و 73 هزار بشکه نفت تولید کرده بود.

 عربستان هم تولیدش را افزایش داد
عربســتان نیز در ماه می روزانه 345 هزار بشکه نفت بیشتر 
تولید کرده و میزان تولیدش به 8 میلیون و 466 هزار بشــکه 

رسانده است. میزان تولید این کشور در ماه آوریل 8 میلیون و 
121 هزار بشکه در روز بود.

 بیشترین کاهش تولید برای نیجریه، بیشترین افزایش 
تولید برای عربستان

کشــورهای آنگوال، کنگو، گینه، گابن و نیجریه کاهش و باقی 
کشورها افزایش تولید داشتند. بیشترین کاهش برای نیجریه با 
72 هزار بشکه در روز و بیشترین افزایش مربوط به عربستان 
با 345 هزار بشــکه در روز بوده است.ایران، لیبی و نیجریه از 
توافق کاهش تولید معاف هستند.بر اساس گزارش رسانه های 
غربی، علی رغم تحریم ها، ایران نه تنها میزان تولید نفت خود 
را افزایش داده اســت بلکه رقم صادرات این کشور نیز شاهد 

رشد قابل توجهی بوده است.

 افزایش 4 دالری قیمت نفت ایران
متوسط قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران در ماه می 2021 

)خرداد 1400( با 3 دالر و 72 ســنت افزایش نســبت به ماه 
پیــش از آن به 66.72 دالر رســید.نفت ایــران در ماه آوریل 

)اردیبهشت 1400( 63 دالر در هر بشکه فروخته شده بود.
ســبد نفتی ایران تا این زمان از ســال جاری میالدی به طور 
متوســط 61.94 دالر در هر بشــکه فروخته شده است. این 
درحالی است که متوسط سبد نفتی ایران در مدت مشابه سال 
گذشته 37.98 دالر در هر بشــکه فروخته شده بود.متوسط 
قیمت نفت ایران در سال 2020 برابر 40.77 دالر در هر بشکه، 
در ســال 2019 برابر با 61.85 دالر در هر بشکه برآورد شده 
است.بر اســاس این گزارش، این رقم طی سال های 2018 و 
2017 به ترتیب 67.97 دالر و 49.60 دالر به ازای هر بشــکه 
عنوان شده است.قیمت نفت ایران در ماه فوریه 2020 )بهمن 
98( نزدیــک به 10 دالر کاهش یافته بــود. فوریه، ماهی بود 
که بیشــتر جهان پس از چین، درگیر شــیوع ویروس کووید 

19 شده بود.

 کمترین افزایش قیمت برای نفت ونزوئال
بر اســاس گزارش ماهانه اوپک، تمامی انواع نفت کشــورهای 
اوپک در این ماه افزایش قیمت داشتند که بیشترین افزایش به 
نفت گیراسول آنگوال با 4 دالر و 39 سنت تعلق دارد.کمترین 
افزایش قیمت نیز به نفت ِمِری ونزوئال با 2 دالر و 97 ســنت 
اختصاص یافته است.متوســط قیمت سبد نفتی اوپک در ماه 
می با 3 دالر و 67 ســنت افزایش نسبت به ماه قبل از آن به 
66.91 دالر در هر بشکه رسیده است. این رقم برای سبد نفتی 
اوپک در ماه آوریل 63.24 دالر در هر بشــکه بوده است.نفت 
عربســتان نیز با 3 دالر و 63 سنت افزایش 67.72 دالر در هر 
بشکه فروخته شد.هر بشکه نفت برنت دریای شمال نیز در این 
ماه به طور متوســط 68.51 دالر به فروش رفته اســت که  4 
دالر و 5 ســنت نســبت به ماه پیش از آن افزایش یافته و هر 
بشــکه نفت خام آمریکا با 3 دالر و 52 سنت افزایش  65.23 

دالر معامله شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزي عنوان کرد:
افزايش جمعيت در تعطيالت و مصرف باالي 

آب در باغ ويالها
در کنار کاهش بارندگي ها و کاهش منابع آبي ، عواملي 
چون استفاده بیش از حد مشترکین از آب شرب براي 
باغچه کاري و فضاي سبز به ویژه در باغ ویالها و افزایش 
جمعیت روســتاها در تعطیالت و روزهاي آخر هفته ، 
باعث نارسایي و قطع آب مشترکین در برخي از روستاها 
مي شود.به گزارش روابط عمومي شرکت آب و فاضالب استان مرکزي ، مهندس 
یوسف عرفاني نسب مدیرعامل شرکت با اعالم این مطلب بیان داشت : طي چند 
سال اخیر فرهنگ ســاخت باغ ویال در روستاها رایج شده و با ساخت این واحد 
ها اغلب افراد به دنبال ایجاد باغچه و فضاي سبز در ابعاد مختلف مي باشند که 
گاهي مشاهده شده براي آبیاري فضاي سبز ایجاد شده ، چندین برابر مشترکین 
عادي ،آب مصرف مي نمایند. وي معتقد اســت این امر به شبکه آب شرب فشار 
وارد مي آورد و باعث کمبود آب شرب در برخي از روستاها شده است. مهندس 
عرفاني نســب ضمن اعالم برخورد با مشترکین پر مصرف از صاحبان باغ ویالها 
خواست که نسبت به ایجاد فضاي سبز متعارف و همچنین نحوه و زمان آبیاري ، 
دقت نظر را داشته باشند. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزي از جمله 
علل کمبود آب در برخي از روستاها را ، افزایش جمعیت در تعطیالت و روزهاي 
پایاني هفته عنوان نمود و افزود :  در تعطیالت آخر هفته خصوصاً در تابستان ها 
جمعیت ساکن روستاها افزایش مي یابد و این افزایش در استان مرکزي حتي تا 

5 برابر هم رسیده است.

فصل جديد همکاری شرکت آب منطقه ای 
البرز و صدا و سيمای استان

به منظور اســتفاده از ظرفیت صدا و سیمای استانی در راستای فرهنگ سازی 
و اطالع رســانی مصرف بهینه آب و عبور از شــرایط دشوار خشکسالی و تنش 
آبی،بــا حضور مدیرعامل و جمعی از معاونین و مدیران شــرکت آب منطقه ای 
البرز و مدیرکل و معاونین صدا و سیمای استان البرز، نشستی برگزار و توافقاتی 
حاصل شــد.به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای البرز در این نشست 
آقای داود نجفیان مدیر عامل شــرکت با اشــاره به وضعیت خاص استان البرز 
بعنوان استان حساس به آب با مصرف باال که با شرایط خشکسالی کنونی تامین 
آب برای تمامی بخش هایش دشــوارتر می شود افزود نسبت به سال گذشته 36 
درصد کاهش بارش داشــته ایم و گرچه برنامه های خوبی هم برای هماهنگی و 
همکاری در سطح سازمانهای دست اندر کار برای کنترل مصرف در حال اجراست 
که برنامه ســازگاری با کم آبی یکی از آنهاســت، اما بدون اطالع رسانی و جلب 
مشــارکت مردمی هیچ برنامه ای به نتایج دلخواه نمی رسد، لذا ما توقع داریم در 
شــرایط کنونی رسانه ها و در رأس آنها صدا وسیما برای اطالع رسانی و فرهنگ 

سازی ما را بیشتر  یاری نمایند.

باتالشی جهادی و شبانه روزی در کوتاه ترین زمان؛
واحد بخار بلوک سيکل ترکيبی نيروگاه نکا به 

مدار توليد بازگشت
واحد بخار بلوک سیکل ترکیبی نیروگاه شهیدسلیمی نکا با ظرفیت 160 مگاوات 
پس از انجام تعمیرات میان دوره ای در کوتاه ترین زمان ممکن به شبکه سراسری 
برق کشــور پیوست.مدیر امور تعمیرات نیروگاه سیکل ترکیبی با اعالم این خبر 
افزود: در طــول این تعمیرات که به منظور آمادگی حداکثری و گذر مطمئن از 
پیک مصرف تابستان، طبق برنامه زمان بندی به مدت 12 روز از مدارخارج شده 
بود، با درک باالی مجموعه همکاران نیروگاه از نیاز شــدید شــبکه برق کشور، 
ساعت 4 بامداد نوزدهم خرداد پس از شش روز تالش شبانه روزی به مدار تولید 
پیوست.عبدالرضا محمودی گفت: علیرغم محدودیت زمانی، در این دوره تعمیرات 
برای کســب آمادگی کامل واحد برای گذر موفق از پیک مصرف، بیش از 500 
فعالیت تعمیراتی انجام شــد که میتوان به مهمترین آن شامل دم گیت گذاری 
مسیر ورودی آب دریا به سیستم کولینگ، تخلیه کامل مسیر و تعویض ولو)شیر 
صنعتی( یکطرفه آب دریا، دمونتاژ و سرویس الکتروموتور 6.6 کیلوولت آب دریا، 
بازدید کندانســور و تمیزکاری آندها، چک کوپلینگ تمامی موتورها، روانکاری و 
تعویض کوپلینگ های معیوب، رفع نشتی از روغن ترانس جریان سوئیچ گیر ولتاژ 
متوسط، سرویس ســوئیچ گیرهای ولتاژ پایین و متوسط، تعویض سوکت های 
پوزیشــنر کنترل ولوهای توربین، رفع اشکال از مسیر آبگیری کندانسور، تخلیه 
کامل مخزن کلین درین و رفع اشکال از تمامی ولوهای مسیر، دمونتاژ و سرویس 
تمامی فیلترها و استرینرهای واحد مربوط به فید پمپ ها، کندانسیت پمپ ها، 

سیستم روانکاری، هیدرولیک و... اشاره کرد.

سرپرست شرکت گاز استان مازندران 
منصوب شد

مدیرگاز رســانی شــرکت ملی گاز ایران طی حکمی، 
مقدم بیگلریان را به عنوان سرپرست شرکت گاز استان 
مازنــدران منصوب کرد.نظر به مراتب تعهد، تخصص و 
تجارب ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به عنوان 
سرپرست شرکت گاز استان مازندران منصوب می شوید.

فرصت را مغتنم شــمرده از خدمات شایسته جناب آقای حمزه امیرتیموری در 
دوران تصدی تشکر و قدردانی می نماید.

نوریان:
استفاده از تکنولوژی های نوين در صنايع 

باعث صيانت از محيط زيست می شود
مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ایالم گفت: اســتفاده 
از تکنولوژی های نوین در پیشــبرد صنایع به ویژه در 
صیانت از محیط زیســت در اســتان ضرورت دارد.به 
گزارش روابط عمومی، دکتر روح اله نوریان بمناســبت 
هفته جهانی محیط زیســت در جلسه ای که با حضور 
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان و جمعی از صنایع استان برگزار شد با اشاره 
به اینکه پاالیشگاه گاز ایالم برای صیانت از محیط زیست قدمهای خوبی برداشته 
اســت، افزود: راه اندازی تصفیه خانه صنعتی پیشــرفته،احداث جایگاه مکانیزه 
مدیریت و نگهداری تفکیک پسماند های صنعتی، راه اندازی دستگاه امحا المپ 
های مستعمل، راه اندازی کارخانه دانه بندی گوگرد پاستیلی، راه اندازی سیستم 
پایش آنالین خروجی پســاب صنعتی و آالینده های زیست محیطی از اقدامات 

مهم این واحد صنعتی در صیانت از محیط زیست بوده است.

آيا دوران طاليی گاز طبيعی به پايان 
رسيده است؟

دو ســال پس از این که آژانس بین المللی انرژی از در پیش بودن 
دوران طالیــی گاز خبر داد، اکنون در گــزارش اخیرش این پیش 
بینی را معکوس کرده است.، آژانس بین المللی انرژی در جدیدترین 
گــزارش خود برآورد کرد اگر کشــورهایی که بــرای کربن زدایی 
اقتصادهایشــان تا سال 2050 هدف گذاری کرده اند، این برنامه را 
به درســتی اجرا کنند، نیازی به سرمایه گذاریهای جدید در نفت و 
گاز طبیعی وجود نخواهد داشت.این آژانس از سوی عده زیادی به 
دلیل پیشنهاد بی محابایی که برای کربن زدایی سریع داشته، مورد 
انتقاد قرار گرفته اســت. الزم اســت توجه شود این آژانس در سال 
1974 در واکنــش به بحران نفت برای کمک به هماهنگ ســازی 
پاسخ جمعی به اختالالت بزرگ ایجاد شد. با این حال وظایف این 
نهاد تحول یافته و گســترش پیدا کرده اســت تا به کشورها برای 
تامین انرژی مطمئن و پایدار برای همه کمک کند.ســاده است که 
بیانیه اخیر آژانس بین المللی انرژی درباره عدم ضرورت ســرمایه 
گذاریهای جدید در نفت و گاز را انقالبی دانست اما این توصیه با در 
نظر گرفتن تدابیر مرتبط با هم مطرح شــده است. یعنی اگر کربن 
زدایی جدی گرفته است، سرمایه گذاری در منابع انرژی جایگزین 
باید افزایش پیدا کند. مهمترین منبع برای پیش بینی آژانس بین 
المللی انرژی شمار رو به رشد دولتهایی هستند که متعهد شده اند 
تا ســال 2050 به سطح کربن صفر دســت پیدا کنند. با این حال 
بسیاری نگران امکان تامین مالی چنین اقداماتی به خصوص برای 
کشــورهای فقیرتر مانده اند.بخش گاز طبیعی در یک دهه گذشته 
از یک منبع انرژی منطقه ای بواسطه تولید LNG به سرعت به یک 
منبع انرژی جهانی تبدیل شد. فاجعه نیروگاه هسته ای فوکوشیما 
آلمان و ژاپن را به سوی گاز طبیعی جلب کرد.بعالوه پاک بودن گاز 
طبیعی نسبت به زغال سنگ دولتها را تشویق کرد این گزینه پاک 
تر را انتخاب کنند. چین با اجرای سیاست سوئیچ از زغال سنگ به 
گاز، این گزینه را انتخاب کرد و واردات گاز این کشور ماه گذشته 26 
درصد رشد ساالنه داشت.اگرچه سال 2020 به دلیل پاندمی کووید 
19 برای همه بازارها فاجعه بود اما LNG به سرعت بهبود یافت. به 
گفته برخی از تحلیلگران، تقاضای جهانی برای LNG طی 10 سال 
آینده می تواند 40 تا 50 درصد رشــد کند. حتی می تواند تا اوایل 
دهه 2040 دو برابر شــود بنابراین چطور آژانس بین المللی انرژی 
می تواند بگوید ســرمایه گذاری جدیدی ضروری نیست؟اگرچه به 
طور کلی پرسشــها و ابهامات زیادی مانند در دسترس بودن کافی 
مواد خام )مواد معدنی و فلزات( و سودآوری وجود دارد، پاسخ آژانس 
بین المللی انرژی عمدتا تکنولوژیکی است. بعالوه مقرون به صرفه 
بودن منابع جایگزین گاز طبیعی در صورتی که موسسات مالی در 
ســودآوری ســرمایه گذاریهای بلندمدت در منابع مبتنی بر کربن 
تجدیدنظر کنند، می تواند بهبود پیدا کند. اگر ریســک داراییهای 
بی ارزش مانند سرمایه گذاریهای چند میلیارد دالری LNG افزایش 
پیدا کند، پول ارزان می تواند به ســمت پروژه های پایداری سرازیر 
شــود که در دهه های آینده وجود خواهند داشت.با این حال همه 
چیز برای صنعت جهانی LNG تیره نیست. تقاضای رو به رشد برای 
هیدروژن می تواند در زمانی که جهان در حال کربن زدایی اســت، 
بخــش LNG را تحکیم کند. آژانس بیــن المللی انرژی انتظار دارد 
اســتفاده از هیــدروژن از 90 میلیون تن در ســال 2020 به 200 
میلیون تن در ســال 2030 افزایش پیدا کند. هیدروژن تولید شده 
از گاز طبیعی می تواند این شکاف را پر کند.بر اساس گزارش اویل 
پرایس، اصال معلوم نیســت کربن زدایی بــا روندی که آژانس بین 
المللی انرژی پیش بینی کرده اســت امکان پذیر باشد. پرسشهای 
زیادی در خصوص ســودآوری، موجود بودن مــواد خام و جدیت 
دولتها در پیگیری اهداف تاکید شده وجود دارد. با این حال گزارش 
اخیر آژانس بین المللی انرژی نشان می دهد که موانع تکنولوژیکی 

به سمت جامعه کربن صفر تا سال 2050 جزئی است.

وزیر نفت به ســخنان نفتی نامزدهای ریاست جمهوری 
درباره قرارداد کرســنت و افزایش قیمت بنزین واکنش 
نشــان داد و گفت: ترجیح کشــور تا حــاال این بوده که 
وارد پرونده کرسنت نشــویم؛ اگر قرار شد وارد شویم ما 
حرف های زیــادی داریم. تصمیم گیــری درباره افزایش 
قیمت بنزین در مصوبه دولت چاپ شده و در اختیار همه 
هم هســت. در این مصوبه نوشته شــده دولت در اجرای 
تصویب سران محترم سه قوه این تصمیم را گرفت. بیژن 
زنگنه دیروز در مراسم گشــایش رسمی پارک نوآوری و 
فناوری صنعت نفت، در جمــع خبرنگاران با بیان اینکه 
مهمترین عامل موفقیت در توســعه صنعتی کارآفرینی 
اســت و به طور معمول قشــر جوان این خصلت را دارند؛ 
جوان بودن به سن نیست مهم روحیه تحول گرایی است، 
گفــت: مقام معظم رهبری بارها بر اســتفاده از نیروهای 
جــوان تاکید کردند، اما هم اینکه می خواهیم از نیروهای 
جوان اســتفاده کنیم عده ای حمله می کنند.وی با بیان 
اینکه در زمینه آموزش مهندسان نفت در کشور مشکلی 
وجود ندارد و مهندسان خوبی در کشور وجود دارد، اظهار 
کرد:  برای توسعه فناوری باید از ایده جدید استفاده کرد، 
کاش ایده تشکیل پارک فناوری سه سال زودتر به فکرمان 
رســیده بود. آمادگی دارم پس از پایان دوران وزارت وقت 
خود را به عنوان منتور )مشاور( اختصاص دهم و در کنار 
استارت آپ ها باشم.به گفته وزیر نفت به تازگی دستگاه های 

نظارتــی نامه زدند که به دلیل تاســیس پارک نوآوری و 
فناوری صنعت نفت به این دلیل که دانشگاه صنعت نفت 
و  پژوهشــگاه صنعت نفت وجود دارد شــما را به دادگاه 
می بریم.زنگنــه با تاکید بر اینکــه 70 میلیارد دالر یارانه 
انرژی در کشــور پرداخت می شود و بهینه سازی مصرف 
انــرژی ضرورت دارد، گفت: ســرمایه صندوق پژوهش و 
فنــاوری نفت از 100 میلیارد تومان قرار اســت به 500 
میلیارد تومان افزایش یابد.وی با بیان اینکه  افزایش تولید 
نفت افزایش قدرت سیاسی، اقتصادی و امنیتی در منطقه 
است و ما زمان زیادی برای استفاده از این فرصت نداریم، 
گفت:  وزارت در نفت مثل رانندگی با تریلر در جاده هراز 
است که به دلیل خطرهایش باید کل روزها حواست جمع 
باشــد زیرا هر بی دقتی منجر به سقوط می شود. رانندگی 

در جاده های داخلی سخت تر از جاده های خارجی است.

پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت 5 موافقت نامه 
همکاری امضا کرد

پنج موافقت نامه همــکاری میان پارک نوآوری و فناوری 
صنعت نفت با وزارت علوم، شــهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان و دانشــگاه های صنعتی شــیراز، علم و صنعت 
و صنعتــی امیرکبیــر امضا شــد.موافقت نامه نخســت، 
موافقت نامه گرنــت فناورانه بود که میان پارک نوآوری و 
فناوری صنعت نفــت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
امضا شــد. در ادامه، موافقت نامه ایجاد پردیس مشترک 
میان پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت با شهرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهان و در ادامه، سه موافقت نامه با موضوع 
ایجاد مرکز نوآوری و رشــد مشترک، میان پارک نوآوری 
و فناوری صنعت نفت با دانشگاه صنعتی شیراز، دانشگاه 
علم و صنعت و دانشگاه صنعتی امیرکبیر امضا شد.پارک 
نوآوری و فناوری صنعت نفت که با حمایت وزارت نفت و 
با هدف توسعه فناوری ها و گسترش همکاری های سازنده 
میان نقش آفرینان زیست بوم نوآوری و فناوری مرتبط با 
این صنعت ایجاد شــده است، صبح امروز  با حضور وزیر 
نفت، معاون علمی و فناوری ریاســت جمهوری و جمعی 
از مدیران ارشــد نفت و فعاالن حــوزه پژوهش و فناوری 

کشور افتتاح شد.

واکنش زنگنه به سخنان نامزدهای ریاست جمهوری درباره کرسنت و قیمت بنزین

افزایش قیمت بنزین در اجرای تصمیم سران سه قوه بود

 پيش بينی افزايش قيمت نفت به ۸۰ دالر 
در تابستان امسال

بانک سرمایه گذاری گلدمن ساچز اعالم کرد با توجه به افزایش واکسیناسیون کرونا 
و بــاال رفتن تقاضا، پیش بینی آن از قیمت بــاالی نفت تغییری نکرده و همان 80 
دالر در هر بشکه اســت.به گزارش اویل پرایس، بانک سرمایه گذاری گلدمن ساچز 
بر پیش بینی خود برای نفت بشــکه ای 80 دالر در تابســتان سال جاری میالدی 
پافشــاری می کند و بهبود سریع تقاضا را دلیل این پیش بینی اعالم کرده است.این 
بانک سرمایه گذاری طی یادداشتی اعالم کرد:»گسترش واکسیناسیون کرونا باعث 
افزایش حمل و نقل و جابجایی ها در آمریکا و اروپا شــده و انتظار می رود تقاضای 
جهانی نفت 1.5 میلیون بشــکه در روز در آخرین ماه سال جاری میالدی افزایش 
یابد و به 96.5 میلیون بشکه در روز برسد«. گلدمن در ماه مارس سال جاری اعالم 
کرده بود انتظار دارد قیمت نفت خام برنت در تابستان جاری به 80 دالر در هر بشکه 
برســد.تحلیلگران این بانک یک ماه بعد با اشاره به احتمال بسته شدن قرارداد بین 
ایران و آمریکا در مورد برنامه اتمی ایران و برداشــته شدن تحریم های آمریکا علیه 
صنعت نفت این کشور نوشتند:»با توجه به افزایش واکسیناسیون کرونا و باال رفتن 
تقاضا، پیش بینی ما از قیمت باالی نفت تغییری نمی کند«.برداشته شدن تحریم های 
آمریکا علیه ایران مطمئناً خبر خوبی برای قیمت نفت نیست ولی تحلیلگران در مورد 
تاثیر آن بر قیمت نفت هم عقیده نیســتند. گلدمن عقیده دارد بازگشت نفت ایران 
بــه بازارهای جهانی تاثیر قابل توجهی بر پویایی تقاضای نفت و قیمت آن نخواهد 
گذاشت.آمریکا در ابتدای همین هفته برخی تحریم ها علیه مقامات ایران را برداشت 
و باعث کاهش قیمت نفت شــد ولی این شرایط چندان طول نکشید. قیمت نفت 
برنت در زمان نوشــته شــدن این گزارش 72 دالر در هر بشکه و قیمت نفت خام 
آمریکا 70.72 دالر در هر بشــکه بوده اســت. در این بین، اوپک اعالم کرده انتظار 
دارد تقاضای نفت شــش میلیون بشکه در روز در سال جاری میالدی افزایش یابد. 
آژانس بین المللی انرژی هم انتظار دارد 5.4 میلیون بشــکه در روز در سال جاری و 
3.1 میلیون بشکه در روز در سال آینده میالدی به تقاضای جهانی نفت اضافه شود. 
این آژانس اعالم کرد تقاضای نفت تا انتهای 2022 به 100.6 میلیون بشکه در روز 

می رسد که فراتر از سطح تقاضا قبل از بحران کروناست.

 وعده سران گروه ۷ برای توقف حمايت 
از زغال سنگ

سران گروه 7 متعهد شدند به حمایت دولتی مستقیم جدید برای تولید نیروی زغال 
سنگ حرارتی بین المللی تا پایان سال 2021 خاتمه دهند.سران کشورهای صنعتی 
گروه 7 شامل انگلیس، آمریکا، کانادا، ژاپن، فرانسه، آلمان و ایتالیا تحت ریاست دوره 
ای انگلیــس در کورنوال انگلیس دیدار و در بیانیه مشــترکی اعالم کردند ما اکنون 
متعهد هستیم به حمایت دولتی مستقیم جدید برای تولید نیروی زغال سنگ حرارتی 
بین المللی تا پایان ســال 2021 شامل مســاعدت توسعه رسمی، فاینانس صادرات، 
ســرمایه گذاری و حمایت از توسعه تجاری و مالی خاتمه دهیم.به منظور حمایت از 
کشــورهای در حال توسعه برای کنار گذاشتن زغال سنگ، کشورهای کانادا، آلمان، 
انگلیس و آمریــکا موافقت کردند حداکثر دو میلیــارد دالر برای حمایت از فعالیت 
صندوقهای سرمایه گذاری اقلیمی فراهم کنند.سران این گروه همچنین برنامه کربن 
زدایی صنعتی گروه 7 را کلید زدند که هدف آن تســریع نوآوری، بکارگیری فناوری 
کربن زدایی و هماهنگ کردن اســتانداردها در صنایعی مانند ســنگ آهن و فوالد، 
سیمان، مواد شــیمیایی و پتروشیمی به منظور رســیدن به آالیندگی صفر در کل 
اقتصاد است.برای نخستین بار سران گروه 7 توافق کردند اهداف اقلیمی کوتاه مدت و 
بلندمدت با هدف محدود کردن گرمایش جهانی به 1.5 درجه را یکدست کنند.سران 
این گروه اعالم کردند ما متعهد هستیم تا سال 2050 آالیندگیها را به صفر برسانیم 
و آالیندگیهای جمعی این گروه را تا ســال 2030 نصف کرده و فاینانس اقلیمی را تا 
ســال 2025 افزایش داده و بهبود دهیم و حداقل 30 درصد از زمینها و اقیانوسها را 
تا ســال 2030 حفاظت یا حمایت کنیم.تحت برنامه »بازســازی بهتر جهان«، سران 
گروه 7 متعهد شــده اند کمکهایشــان را افزایش دهند و 100 میلیارد دالر در سال از 
طریق صندوق بین المللی پول فراهم کنند تا به کشــورهای در حال توسعه دسترسی 
ســریعتری به فاینانس فراهم کنند.بر اساس گزارش پالتس، تعهدات گروه 7 در بخش 
حمل و نقل چندان تعریف نشــده است. در انرژی داخلی، بیانیه مشترک گروه 7 تحت 
ابتکار »بکارگیری دستگاهها و تجهیزات فوق کارآمد«، از هدف دو برابر کردن بهره وری 
روشنایی، خنک سازی و سیستمهای یخچال و موتور که تا سال 2030 در سطح جهانی 

فروخته می شود، پشتیبانی کرد.
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گزیده خبر سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی مطرح کرد:

سهم 2 هزار میلیارد دالری قاچاق از بازار لوازم خانگی
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی اظهار کرد: در کشور به میزان 6 میلیارد 
دالر ظرفیت بازار لوازم خانگی وجود دارد که 2 میلیارد دالر از آن قاچاق است. بخشی 
از آنها قبال به صورت واردات رسمی بوده اما مسئله این است که آنها دست از بازار ایران 
نمی کشــند؛ ایران بازار بزرگی دارد که برای بعضی از برندهای مطرح جهانی بازار دوم 
محســوب می شود. حمیدرضا غزنوی در نشست خبری دیروز خود اظهار داشت: جذب 
سرمایه گذاری خارجی باید عالوه بر بعد مالی، جنبه تکنولوژی نیز داشته باشد. متاسفانه 
پیش از این از ســرمایه گذاری هایی که در کشور شده صیانت نکرده ایم بنابراین جذب 
ســرمایه گذاری باید به صورت مشروط باشد تا تکنولوژی وارد کشور شود.وی ادامه داد: 
بین ســالهای 52 تا 56 به تعداد 972 شــرکت وارد کشور شدند که از این میان 371 
شــرکت در حوزه داللی و بیمه، 251 شرکت در حوزه های بازرگانی، رستوران و هتل و 
206 شــرکت در حوزه ساختمان مشغول به کار شدند. متاسفانه حتی زمانی که رابطه 
خوبی با جهان داشتیم هم به طور مطلوب تکنولوژی وارد کشور نشد است. بین سالهای 
85 تا 96، 1280 میلیارد دالر درآمد حاصل از صادرات داشتیم که این مقدار سه برابر 
میزانی است که با چین قرارداد داریم اما چقدر از این درآمد تبدیل به سرمایه گذاری شده 
اســت؟ در مورد سرمایه گذاری خارجی، اولویت ما باید منافع ملی باشد. سرمایه گذاران 
خارجی در ســال های قبل هم به بهانه صادرات وارد کشــور شــدند اما هیچ صادراتی 
نداشتند.سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگیدر ادامه تصریح کرد: هیچ 
برند بین المللی در کشور ما سرمایه گذاری درستی نداشته است. در ایران شرایط مناسب 
برای صادرات کاالهای آنها وجود ندارد. برای مثال زیرساخت های لجستیک دچار مشکل 
است. هزینه های لجستیک در کشور ما سه برابر ترکیه است بنابراین این بهانه که با رویه 
صادرات محور وارد کشور می شوند دروغ است.غزنوی با تاکید بر اهمیت سرمایه گذاری 
در قطعه ســازی گفت: اگر قرار است این شرکت ها در ایران سرمایه گذاری داشته باشد 
فقط باید در بخش هایی از قطعه سازی که ساخت آن برای ما سخت است یا گران تمام 
می شــود وارد شوند. آنها هیچ سرمایه گذاری در کشور ما نکرده اند. اگر این اتفاق افتاده 
بود باعث انتقال دانش و تکنولوژی می شــد و به راحتی نمی توانســتند از کشور خارج 
شوند. در کره جنوبی نیز در مقاطعی تنها سرمایه گذاری شرکت های خارجی محدود به 
قطعات سخت یا گران بود.وی در ادامه اضافه کرد: صادرات قطعه راحت تر از کاالی کامل 

است؛ عالوه بر این در کشور ما مزیت هایی مانند نیروی کار ارزان، انرژی ارزان و... وجود 
دارد. اگر سرمایه گذاری های خارجی به این سمت حرکت کنند کشورهای همسایه نیز 
برای تولید محصوالت خود به قطعات تولیدی در ایران نیاز پیدا می کنند و در نتیجه به 
راحتی نمی توان تحریم را اعمال کرد؛ عالوه بر این از آنجا که نیاز به تکنولوژی باال برای 
قطعه سازی به صورت دائمی است، دائماً مجبور به انتقال تکنولوژی می شوند.سخنگوی 
انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی خاطرنشــان کرد: پیش از این هزینه نیروی 
انسانی برای تولیدکنندگان حدود 20 درصد بود اما امروز این رقم کمتر شده است. این 
موضوع نشانگر این است که در حال نزدیک شدن به مقیاس ها هستیم. باید به این سوال 
مهم جواب داد که چه ضمانتی وجود دارد که 4 ســال دیگر شخصی مانند ترامپ روی 
کار نیاید؟ بنابراین ما باید به نوعی برنامه ریزی کنیم که تحریم پذیر نباشــیم.غزنوی با 
اشــاره به تحقیقات انجام شده در حوزه بازار گفت: ما یک گروه تحقیق تعیین کرده ایم 
تا نیاز امروز بازار، نیاز 5 و همین طور 10 ســال آینده بازار و همچنین ظرفیت تولید را 
مشخص کند؛ نتیجه این تحقیقات کمک خواهد کرد تا بفهمیم به چه اندازه توان تولید 
داریم و به چه میزان نیاز به سرمایه گذاری خارجی وجود دارد. تمام زمینه هایی که امروز 
صنعت لوازم خانگی نیاز به ســرمایه گذاری دارد مشخص است.وی تصریح کرد: انحصار 
زمانی به وجود می آید که فقط یک یا دو تولیدکننده وجود داشــته باشند اما امروز در 
صنعت لوازم خانگی کشور 1500 تولیدکننده مشغول به کار هستند.سخنگوی انجمن 
صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی در پاسخ به انتقاد مطرح شده پیرامون گرانتر بودن 
لوازم خانگی در ایران نســبت به خارج از کشــور گفت: آمارهایی از این دســت وجود 
دارد که نشــان می دهد به طور میانگین قیمت ها همسان است. برای مثال دو ماشین 
لباسشویی 7 کیلویی با موتور و دور یکسان را که کره ای هستند با گرانترین برند ایرانی 
مقایسه می کنیم البته قیمت های مطرح شده مربوط به بازار هند است که ارزانتر از بازار 
کره می باشــد. ماشین لباسشــویی 7 کیلویی کره ای 458 و برند دیگر 512 دالر است 
اما ماشــین لباسشویی ایرانی با همین مشخصات 440 دالر است. ماشین لباسشویی 8 
کیلویی برای دو برند کره ای 458 و 527 دالر و برند ایرانی 560 دالر اســت. در مورد 
ماشــین لباسشویی 9 کیلویی نیز 567 و 563 دالر قیمت کاالهای کره ای و 600 دالر 
قیمت کاالی باکیفیت ایرانی اســت. بنابراین به طور میانگین قیمت ها مساوی است و 

اینکه گفته می شــود قیمت در ایران 30 درصد گرانتر از خارج از کشور است را تکذیب 
می کنیم.غزنوی افزود: 7 میلیون و 200 هزار تا 8 میلیون نیاز به لوازم خانگی در کشور 
وجود دارد که حدود 6 میلیون دستگاه آن که مربوط به یخچال فریزر، ساید بای ساید، 
تلویزیون و اجاق گاز است در کشور تولید می شوند. بعضی از تولیدکننده ها در دو ماهه 
امسال 4 برابر مشابه سال گذشته تولید داشته اند. افزایش تولید عالوه بر اینکه توانسته 
جای کاالهای خارجی را بگیرد موفق شــده تا حدی جای کاالهای قاچاق را نیز بگیرد.

وی در ادامه بیان کرد: در کشــور به میزان 6 میلیــارد دالر ظرفیت بازار لوازم خانگی 
وجود دارد که 2 میلیارد دالر از آن قاچاق اســت. بخشــی از آنها قبال به صورت واردات 
رسمی بوده اما مسئله این است که آنها دست از بازار ایران نمی کشند؛ ایران بازار بزرگی 
دارد که برای بعضی از برندهای مطرح جهانی بازار دوم محســوب می شود.ســخنگوی 
انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگیدر پاســخ به ســوالی در مورد راه های مقابله 
با قاچاق گفت: راه جلوگیری از قاچاق این نیســت که راه واردات رسمی را باز بگذاریم 
بلکه باید اســتاندارد کیفی خود را افزایش دهیم و زمینه های استاندارد را تامین کنیم.

غزنوی همچنین در مورد انتقادهای مطرح شــده پیرامون قیمت گذاری دستوری لوازم 
خانگی اظهار داشــت: لوازم خانگی به هیچ عنوان تابع قیمت گذاری دستوری نیست و 
تنها یکسری ضوابط وجود دارد که تولیدکننده ها باید با رعایت آن ضوابط قیمت گذاری 
کنند اما اگر این ضابطه ها رعایت نشــوند با آنها برخورد می شود.وی افزود: از سال 97 
تاکنون نرخ ارز 8 برابر شــده اســت. اگر ما تولید نداشتیم و وابسته بودیم، محصوالت 
نیز باید به میزان 8 برابر افزایش قیمت داشــتند گرچه قیمت امروز لوازم خانگی گران 
اســت اما متناسب با شرایط امروز گران نشــده است. دولت باید تسهیالتی برای خرید 
لوازم خانگی در نظر بگیرد که هم تامین کنندگان رفاه داشــته باشند و هم چرخ تولید 
بچرخد. با اینکه تورم برای مصرف کننده ها در سال 98، 40 درصد بود اما رقم آن برای 
تولیدکنندگان به 61 درصد رسید و تولیدکنندگان شرایط سختی را پشت سر گذاشتند. 
برخی از تولیدکنندگان با برخی بانکها همکاری می کنند تا تسهیالتی برای خرید لوازم 
خانگی به مصرف کنندگان داده شــود که شرایط این تسهیالت نیز سخت نیست اما ما 
می گوییم دولت و بانک مرکزی باید در این مورد ورود کنند و شرایط خرید لوازم خانگی 

را برای مردم راحت تر کنند.

معاون کیفیت گروه سایپا خبر داد:
تامین مالتی مدیای سایپاشاهین از منبع 

داخلی سوم آغاز شد
معاون کیفیت گروه سایپا از تولید سامانه مالتی مدیای خودرو سایپاشاهین توسط 
یک شرکت جدید به منظور تسریع در تحویل این خودروها به مشتریان خبر داد 
و گفت: مالتی مدیای جدید از نظر کارایی و قابلیت ها، منطبق با مدل استاندارد 
تعریف شــده بوده و تفاوتی با مدل تولیدی کروز ندارد.به گزارش ســایپانیوز، 
محمدحســن جبلی جوان با بیان مطلب فوق افزود: گروه خودروســازی سایپا 
باهدف اســتفاده از ظرفیت های داخلی جهت بومی ســازی قطعات و همچنین 
تســریع در تکمیل خودروهــای تولیدی و تحویل آنها به مشــتریان، عالوه بر 
مالتی مدیای ســراتویی و محصول شرکت کروز، تامین مالتی مدیا از منبع سوم 
را آغاز کرد.وی با اشــاره به مشــکالت ایجاد شده در تامین به موقع مالتی مدیا 
توسط تامین کننده اول، گفت: ایجاد منابع جدید تامین مالتی مدیا در دستور کار 
مهندسان سایپا قرار گرفت و برای اولین بار در حداقل زمان ممکن، این مجموعه 
الکترونیکی توســط شرکتی توانمند در این حوزه اجرایی و عملیاتی شد.معاون 
کیفیت گروه سایپا تصریح کرد: شرکت رایان فن کاواندیش به عنوان تامین کننده 
سوم، مالتی مدیای تولیدی خود را در اختیار سایپا قرار می دهد که این محصول 

بر روی خودروهای تحویلی نصب و تحویل مشتریان شده است.

تهیه پیش نویس قانون جامع صنعت با 
محوریت اتاق بازرگانی اصفهان

به گزارش روابط عمومی اتــاق بازرگانی اصفهان اتاق 
بازرگانی اصفهان میزبان جلســه ای با موضوع بررسی 
مســائل و مشــکالت فعاالن اقتصادی استان درحوزه 
وظایف سازمان صمت باحضور نماینده مردم اصفهان در 
مجلس و معاونین سازمان صمت اصفهان بود. روح اله 

میرزاامیری، مدیر امور کمیسیونها و تشکلهای اقتصادی  اتاق بازرگانی اصفهان 
نیز تفویض برخی از اختیارات ملی به استان ها، رایزنی و پیگیری سازمان صمت 
به عنوان متولی اصلی صنعت استان با سایر دستگاه ها برای رفع مشکالت فعاالن 
اقتصادی در این زمینه و اصالح و احصاء فرایندهای سازمان صمت در دو حوزه 
ملی و اســتانی را در افزایش سرعت حل مشکالت فعاالن اقتصادی بسیار موثر 
دانست.وی  از آغاز به کار میز اتاق بازرگانی اصفهان در وزارت صمت نیزخبرداد. 
میرزاامیری ضمن تاکید برضرورت ایجاد پنجره واحد اســتعالمات حوزه معادن 
وســیر مراحل اداری  گفت: درجلسه ای با وزیرسازمان صنعت، معدن و تجارت 
مقرر شد اتاق بازرگانی اصفهان به صورت پایلوت، اقدام به راه اندازی پنجره واحد 
اســتعالمات و صدور پروانه های قانونی نماید. در ادامه این جلسه فعاالن حوزه 
معدن و صنایع معدنی با بیان اینکه توجه به توسعه معادن، راهکاری هوشمندانه 
درتوسعه اقتصادی کشور است، بر رفع هرچه سریعترمشکالت این حوزه تاکید 
کردند. تسریع دراصالح قانون فنی معادن کشور، زمانبربودن پروسه صدور پروانه 
اکتشــاف و تمدید معادن، تدوین نقشه توسعه آمایشی معدن و صنایع معدنی، 
اصالح نگاه اســتراتژیک دولت به معدن و صنایع معدنی، مبحث حقوق دولتی ، 
مشکالت مرتبط با سهمیه سوخت معادن، فرسودگی و سن باالی ماشین آالت ا 

ز جمله مشکالت فعاالن این حوزه عنوان شد. 

بی انصافی ها هم نمیتواند دستاوردهای 
فوالد مبارکه را زیر سوال ببرد

همزمان با برگزاری پنجمین رخداد بررسی مسائل و چالش های روابط عمومی 
ایران، مراســم اختتامیه جایزه صنعت روابط عمومی ایران برگزار و نشان عالی 
روابط عمومی به خاطر عملکرد رســانه ای شرکت فوالد مبارکه به هادی نباتی 
نژاد مدیر روابط عمومی این شــرکت اهدا شد. این مراسم که با حضور پروفسور 
ســید سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی، خسرو رفیعی رئیس 
انجمن روابط عمومی ایران، سید شهاب سید محسنی رئیس انجمن متخصصان 
روابط عمومی ایران، انجمن بین المللی روابط عمومی )ایپرا( و جمعی از صاحب 
نظران و مدیران روابط عمومی برگزار شد، مسائل مهمی در حوزه روابط عمومی 
همچون نقش فناوری نســل پنجم و جایگاه آن در حوزه روابط عمومی و نقش 
این حوزه در تعالی و حرکت ســازمان ها برای دستیابی به اهداف مورد بررسی 
قرار گرفت.مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه افزود: برخی در ســال گذشــته با 
کوته نظری فقط با مصاحبه و هیاهوی رســانه ای می خواستند این دستاوردها 
به حاشــیه ببرند که خوشــبخانه موفق نبودند و نخواهند بود. در این میان ما 
وظیفه داریم از دســتاوردهای انقالب اسالمی دفاع کنیم. در حال حاضر کشور 
دچار شرایط ســخت اقتصادی بوده و کمترین انتظار از برخی مسئولین، دقت 
در اظهار نظرهایی اســت که باعث شده بار بیشــتر روی دوش نظام جمهوری 

اسالمی بگذارد.

با حضور استاندار آذربایجان شرقی؛
نشست شورای گفتگوی دولت و بخش 

خصوصی برگزار شد
آذربایجان شــرقی - شیعه نواز: هفتاد و سومین نشست شورای گفتگوی دولت 
و بخش خصوصی آذربایجان شــرقی با طرح چهار دستورجلســه برگزار شد.به 
گزارش خبرنگار ما در تبریز، هفتاد و ســومین نشست شورای گفتگوی دولت 
و بخش خصوصی آذربایجان شــرقی با حضور مسئوالن دولتی، قضایی و بخش 
خصوصی استان در محل اتاق تبریز برگزار شد.استاندار آذربایجان شرقی در این 
جلسه با اشاره ای به مشکالت ناشی از قطعی برق واحدهای تولیدی و مشکالت 
اخذ مجوزهای احداث نیروگاه برق در شهرک های صنعتی، با قدردانی از همراهی 
صنایع و واحدهای تولیدی برای صرفه جویی در مصرف برق و جلوگیری از قطع 
برق خانگی، گفت: با ادامه این روند و برنامه  ریزی برای تأمین برق مورد نیاز، در 
هفته های آتی مشکالت کمتری خواهیم داشت.محمدرضا پورمحمدی ادامه داد: 
با ایجاد مشــکل قطعی برق در طول هفته های گذشته، کمیته ذیربط تصمیم 
بــه مدیریت قطع برق در طول یک بار در هفته در واحدهای پرمصرف تولیدی 
گرفت تا مصارف خانگی و دیگر واحدها بتوانند با مشکل کمتری مواجه شوند که 
در این جلسه نیز تصمیم بر ادامه این روال گرفته شد.وی همچنین بر استفاده از 
انرژی های تجدیدپذیر در استان تأکید کرد و خواستار فراهم شدن امکان سرمایه 
 گذاری بخش خصوصی در ایجاد نیروگاه های مقیاس  کوچک شد.پورمحمدی در 
بخش دیگری از ســخنان خود در خصوص رفع تعهدات ارزی نیز گفت: جرایم 
صادرکنندگانی که 100 درصد تعهــدات ارزی خود را رفع و یا اقدام به واردات 
در مقابل صادرات کرده اند، باید هر چه زودتر بخشــیده شود که این موضوع به 
دستگاه های مربوطه انعکاس خواهد یافت.وی از پیگیری دیگر دستور جلسات 
شــورا به وسیله دستگاه های استانی و یا ارائه پیشنهاد و ارجاع آن به وزارتخانه 

های مربوطه خبر داد.

کالف درهم پیچیده قیمت گذاری خودرو
رایزنی خودروســازان برای آزادسازی قیمت تولیداتشان در حالی طی روزهای پایانی عمر 
دولت شــدت گرفته که به نظر می رسد این موضوع حداقل در دولت فعلی عملیاتی نشود 
و تصمیم گیری در مورد آن به دولت بعد موکول شــود. چند ماه است که خودروسازان در 
حال رایزنی برای آزادســازی قیمت تولیداتشــان هستند و این امر را عاملی برای خروج از 
زیاندهی خود عنوان می کنند. در این راســتا صنعتگران جلسات متعددی را با مسئوالن 
دولتی و مجلس برگزار کرده و حتی در نامه ای به رئیس کمیسیون صنایع مجلس، موافقت 
خود را با آزادسازی واردات خودرو در ازای آزادسازی قیمت خودروهای داخلی اعالم کرده 
اند.در جلســه ای که اواخر اردیبهشت امسال در کمیسیون صنایع مجلس با حضور رئیس 
سازمان گســترش، رئیس شورای رقابت، مدیران عامل شــرکت های خودروساز و رئیس 
انجمن قطعه ســازان برگزار شــد، نامه ای با امضای مدیران عامل ایران خودرو و سایپا و 
همچنین دبیر انجمن قطعه سازان به رئیس کمیسیون صنایع مجلس ارائه شد که در آن 
پیشنهاد قیمت گذاری خودروها در قالب خودروهای عمومی و اختصاصی مطرح شده بود.

در این پیشنهاد خواسته شده بود تا خودروهای عمومی یعنی خودروهایی که عموم مردم با 
درآمد کم یا متوسط خریداری می کنند، با فرمول بهای تمام شده و با در نظر گرفتن سود 
5 درصــدی با تایید و نظارت وزارت صنعت قیمت گذاری شــوند. اما در مورد خودروهای 
اختصاصی که لوکس و نسبتاً گران محسوب شده و مشابه خارجی دارند، قیمت گذاری با 
پیشــنهاد هیات مدیره شرکت ها و تایید و نظارت وزارت صنعت بر اساس شرایط عرضه و 
تقاضای بازار صورت گیرد. همچنین در این نامه عنوان شده بود که خودروسازان مخالفتی 
با آزادســازی واردات خودرو ندارند و آن را عاملی برای بهبود فضای رقابتی و ایجاد آرامش 
در بازار و نزد مصرف کننده می دانند.این درخواســت در حالی مطرح شد که مازیار بیگلو، 
دبیر انجمن قطعه سازان اسفند سال گذشته با بیان اینکه آزادسازی قیمت خودرو به ضرر 
قطعه ســازان و مردم اســت، گفته بود: ما می خواهیم قیمت تمام شده کاال پایین باشد. با 
آزادسازی، قیمت  خودرو افزایش می یابد و این موضوع باعث نارضایتی مردم خواهد شد.به 
گفته وی، 80 درصد قیمت خودرو شــامل قیمت قطعات و مواد اولیه است و این در حالی 
اســت که قیمت قطعات و مواد اولیه افسارگسیخته افزایش یافته است.بیگلو با بیان اینکه 
ما آمادگی داریم در صــورت تعدیل قیمت مواد اولیه، قیمت محصوالت خود را در تعامل 
با خودروســازان و به نفع مردم کاهش دهیم، گفته بود: موضع قطعی انجمن قطعه سازان  
این است که بدترین راهکار، افزایش قیمت هایی است که به مصرف کنندگان لطمه بزند.وی 
همچنیــن وعده داده بود که در صورت کاهش قیمت مواد اولیه قطعات، قیمت کارخانه ای 
خودروها 30 درصد کاهش یابد.ســیدجواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس نیز در خصوص درخواســت مکرر خودروسازان برای تعیین قیمت محصوالتشان، 
می گوید: افزایش مســتمر قیمت خودرو در کارخانه، ثبات بازار را از بین می برد. شــورای 
رقابت باید به جای قیمت گذاری 6 ماهه به صورت ســاالنه بهای خودرو را تعیین کند.وی 
با اشاره به ضرورت اخذ مالیات از سوداگران بازار خودرو، معتقد است: اساسی ترین مشکل 
موجود در صنعت خودروســازی، هجوم ســیل نقدینگی به بازار خودرو است، این موضوع 
موجب جوالن ســوداگران در بازار شــده به طوری که در 2 سال گذشته حدود 150 هزار 
میلیارد تومان نصیب دالالن این حوزه شد. بنابراین باید با اعمال مالیات سنگین، از جوالن 
ســوداگران در این بازار جلوگیری کرد.به گفته دبیر انجمن قطعه سازان، یکی از مشکالت 
صنعت خودرو و قطعه سازی، نابسامانی عرضه و قیمت گذاری مواد اولیه تولید داخل است 
به طوری که این مواد متناسب با قیمت جهانی، عرضه می شوند اما درآمد مردم ریالی است 
و در نتیجه قیمت خودرو خارج از توان خرید مردم استبه گفته حسینی کیا، خودروسازان 
برای ماندگاری، از یک سو باید تنوع محصوالت خود را افزایش دهند و از سوی دیگر باید 
تولید ارزان قیمت، رقابت پذیر و صادرات محور را در برنامه کاری خود داشــته باشند.عضو 
کمیســیون صنایع و معادن مجلس می گوید: واردات مدیریت شده یکی از نیازهای بازار 
کنونی خودرو است، زیرا با تحقق این مهم خودروسازان ناچارند برای رقابت با خودروهای 
وارداتی کیفیت خود را ارتقا دهند، از سوی دیگر با واردات، انحصار از بین می رود.وی معتقد 
اســت: هرچند خودروسازان محصوالت جدیدی را به بازار عرضه کردند اما این محصوالت 
عطش بازار را از بین نمی برد، زیرا انحصار در این حوزه وجود دارد.حاال با گذشت یک ماه از 
نامه نگاری خودروسازان و قطعه سازان برای آزادسازی قیمت خودرو، ظاهراً تولیدکنندگان 
به این نتیجه رسیده اند که خواسته آنها در روزهای پایانی عمر دولت عملی نخواهد شد و به 
همین دلیل در خصوص پیگیری مطالبات خود از دولت آینده سخن می گویند.بیگلو، دبیر 
انجمن قطعه سازان در مورد انتظارات این صنعت از دولت بعدی می گوید: دو مشکل اساسی 
در حوزه قطعه ســازی وجود دارد که خواسته های ما از دولت بعد حول آن شکل می گیرد. 
مشکل اول مسئله نقدینگی در صنعت قطعه سازی است که این صنعت به شدت متاثر از 
آن است. در واقع خودروسازان توانایی پرداخت مطالبات قطعه سازان را ندارند که ریشه این 
مشکل به قیمت گذاری دستوری برمی گردد.به گفته وی، خودروساز زیان ده است و هر ماه 
بخش زیادی از نقدینگی خود را از دست می دهد و تامین منابع مالی برای پرداخت مطالبات 
قطعه سازان برای خودروسازان به معضل تبدیل شده است.وی با تاکید بر لزوم اصالح رویه 
قیمت گذاری خودرو، می گوید: قدم اول دولت بعد باید این باشد که یک بار برای همیشه 

موضوع قیمت گذاری خودرو حل شود.

بیکاری ۳۰۰ هزار مهندس کشاورزی در کشور
مطابق آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار بخش کشاورزی در مقایسه با صنعت و خدمات کمترین سهم را دارد و طبق اظهارات نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس 
300هزار فارغ التحصیل کشاورزی بیکار هستند. مطابق آخرین آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران  بررسی اشتغال در بخش های عمده فعالیت اقتصادی نشان می 
دهد که بخش خدمات با 50.4 درصد بیشــترین ســهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی، بخش صنعت با 33.8 و کشاورزی با 15.8 درصد قرار 
دارند. سهم شاغالن بخش کشاورزی و صنعت در زمستان 99 نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب به میزان 0.2درصد و 2.1 درصد افزایش و سهم شاغالن بخش 
خدمات 2.3درصد کاهش یافته اســت. ســهم بسیار کم بخش کشاورزی در اشتغال حاکی از این است که تعداد زیادی از کشاورزان در صف جویندگان شغل هستند. 
اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی یکی از مهمترین مشکالت کشور به شمار می رود به گونه ای که نیازاست روی این موضوع کار شود که با توجه به افزایش جمعیت 

تحصیل کرده، نرخ بیکاری در بین این افراد کنترل شود و اشتغال فارغ التحصیالن دراولویت برنامه دولت قرار گیرد
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رشد ۳۶.۲ درصد »شبه پول« در اقتصاد ایرانگزیده خبر
حجم »شــبه پول« در اقتصاد ایران در پایان سال ۹۹ به میزان ۳۶.۲ درصد و حجم 
پول نیز ۶۱.۷ درصد رشــد کرد و این میزان در پایان سال ۹۸ به ترتیب ۲۸ و ۴۹.۸ 
درصد بود. شــاید امروزه درباره مفاهیم پولی و بانکی اصطالحات زیادی را شــنیده 
باشــیم. اسکناس، کارت اعتباری، ســکه و طال، ارز، اوراق قرضه، سهام، ارز دیجیتال 
و نظایر آن که در علم اقتصاد اســامی مختلفی دارند. یکی از اسامی که در بر گیرنده 
بســیاری از این سرمایه های مالی است، »شبه پول« است. اما شبه پول دقیقا چیست 
و شــامل کدام موارد می شود؟در سه سده گذشته مفهوم پذیرفته شده پول در میان 
عامه از محدوده سکه های طال و نقره فراتر رفته و اسکناس ها و حساب های سپرده ای 
را که با صدور چک قابل انتقال هســتند، را نیز در بر گرفته است.تا مدتی پیش اغلب 
اقتصاددان هــا پول را به همین دایره محدود می کردنــد در حالی که در حال حاضر 
چنین اتفاق نظری وجود ندارد. از همین رو ارائه تعریف درخوری برای پول در شرایط 
فعلی محل بحث اســت.از قرن هجدهم میالدی اقتصاددان شروع به تلقی مقدار پول 
در چرخه به عنوان یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی کردند. با اختصاصی تر شدن 
مسئله در قرون نوزدهم و بیســتم، عرضه پول به جهت ایجاد سهولت در مبادالت و 
امکان نقدشــوندگی در دارایی ها نیز وارد مبحث این متغیرها شد. بنابراین، نقدینگی 
یکــی از متغیرهای کلیدی در اقتصاد اســت که از دو بخش اصلی پول و شــبه پول 
تشکیل شده است.شبه پول اصطالحی است که تحلیل گران اقتصادی جهت درک و 
اندازه گیری نقدشــوندگی دارایی های مالی به کار می گیرند. شبه پول به دارایی هایی 
که نقد نیستند ولی قابلیت نقدشوندگی باالیی دارند، گفته می شود. مثال حساب های 
پس انداز، صندوق های ســرمایه گذاری بازار پول، سپرده مدت دار، ارزهای خارجی و یا 
اوراق قرضه دولتی از انواع شــبه پول به شمار می روند. ویژگی  این دارایی ها این است 
که برای تبدیل آن ها به پول نقد، نیاز به اتالف زمان نیســت و این امر به سرعت و به 

آسانی قابل انجام است.

نقش شبه پول در اقتصاد
بدین ترتیب، شبه پول نوعی از سپرده های مدت دار است. از جمله مثال های شبه پول 
می توان به اوراق قرضه، ســپرده های بلندمدت، اسناد خزانه یا هرگونه اوراقی که نقد 
شــدن آن به صرف زمان نیازمند است، اشاره کرد.از این رو، شبه پول می تواند ابزاری 
موثری برای کنترل تورم باشد. به این ترتیب که دولت  می تواند در زمانی که نیاز است 
تورم در جامعه را به وسیله آن کنترل کند، سیاست های جالب را به کار گرفته و کاری 
کنند که تقاضا کاهش پیدا کند. دولت می تواند با افزایش نرخ سود بانکی افراد را برای 
تبدیل پول به شبه پول و افزایش سپرده گذاری در بانک ها ترغیب کند.از سوی دیگر، 
زمانی که نیاز باشــد تقاضا در جامعه بیشــتر شود و رونق اقتصادی را بهبود بخشند، 
می توانند نرخ سودهای بانکی را کاهش دهند تا افراد از سپرده گذاری منصرف شده و 
با آزاد کردن موجودی حساب های خود موجب افزایش پول در بازار شوند و این باعث 
رونق بازار و افزایش تقاضا می شــود.حتی در برخی از کشــورها دولتمردان به منظور 
افزایش تقاضا و آزادسازی شبه پول ها، برای سپرده گذاری در بانک ها، کارمزد و مالیات 
معین می کنند. به این ترتیب مردم عالقه ی کمتری به سپرده گذاری در بانک از خود 
نشــان می دهند و مبلغ زیادی از پول های سپرده گذاری شده توسط سرمایه داران به 
چرخه  اقتصادی کشورشان باز می گردد.در شرایط مختلف می توان با استفاده از شبه 
پول تورم را در جامعه کنترل کرد و این تاثیری است که شبه پول بر اقتصاد یک کشور 
می گذارد. یعنی زمانی که شما پول خود را به روش هایی نظیر روش سپرده گذاری و ... 
از حالت نقدینگی خارج می کنید و قابلیت نقدشوندگی آن را محدود می کنید، در واقع 
پول تان را تبدیل به شبه پول کرده اید.اما این فرایند چگونه است؟ با توجه به آن چه در 

مورد شبه پول گفته شد، می توان دریافت که خاصیت نقدشوندگی بارزترین حدفاصل 
میان پول و شــبه پول اســت. یعنی پول از خاصیت نقدشوندگی بیشتری برخوردار 
اســت. به همین ترتیب، سرعت تزریق پول به اقتصاد یک کشور بیشتر است.اما شبه 
پول دارایی ای اســت که در بانک به صورت سپرده نگهداری می شود. در سمت دیگر 
سپرده ها مدت دار هستند. یعنی شما نمی توانید هر زمان که اراده کردید پول خود را 
به صورت نقد در اختیار داشته باشید. به همین ترتیب، برای تزریق شبه پول به اقتصاد 
باید اجازه دهید زمان بگذرد. پس زمان بیشتری برای انجام این کار نیاز است و همین 
زمان می تواند به بازار عرضه و تقاضا اجازه دهد که با اتخاذ سیاست های انبساطی خود 

را ترمیم کند و از تورم کاذب در بازارهای مختلف جلوگیری کند.

حجم شبه پول در اقتصاد ایران
شبه پول بر اساس آخرین آمار رسمی بانک مرکزی از پایان سال ۹۹، ۱/ ۲۷۸۵۲ هزار 
میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه، ۲/۳۶ درصد رشد داشته است. البته این 
رشد قابل توجه است اما هنوز سوال این است که اگر حجم شبه پول در اقتصاد ایران 
افزایش یافته، پس چرا هنوز کشور با چالش نقدینگی مواجه است؟پاسخ روشن است؛ 
در همین بازه زمانی حجم نقدینگی نیز افزایش داشته که عالوه بر تحریم و کرونا باید 
ریشه آن را در نبود ساختار هدفمند تولید و انگیزه تولید دانست.در نتیجه در جامعه ای 
که سود تولید کمتر از نرخ تورم است، سرمایه گذاران انگیزه ای برای ورود به بازار تولید 
ندارند و از همین رو نقدینگی تشــدید شده و به بازارهای مالی دیگر منتقل می شود 
و به صورت ویروســی بازارها را آلوده می کند. در چنین شرایطی یکی از سیاست های 
مالی که باید در پیش گرفت ســرمایه گذاری در شــبه پول است که تا حدی بتوان از 

نقدشوندگی آسان دارایی ها جلوگیری کرد.

از بورس چه خبر؟
در معامالت دیروز بازار سرمایه شاخص کل بورس برخالف روز گذشته روند 
صعودی به خود گرفت، این در حالی اســت که شاخص کل با معیار هم وزن 
همچنان نزولی ماند. شاخص کل بورس دیروز با ۸۹۸۹ واحد افزایش رقم یک 
میلیون و ۱۵۰ هزار واحد را ثبت کرد. این در حالی اســت که شــاخص کل 
با معیار هم وزن با ۹۰۰ واحد کاهش به رقم ۳۷۶ هزار و ۳۲۸ واحد رســید.

معاملــه گران این بازار ۴۹۸ هزار معامله بــه ارزش ۴۷ هزار و ۴۹۷ میلیارد 
ریال انجام دادند.معدنی و صنعتی گلگهر، ســرمایه گذاری تامین اجتماعی، 
فوالد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران و پاالیش نفت اصفهان نســبت 
به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل بانک پاسارگاد نسبت به سایر 
نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.در آن سوی بازار سرمایه 
شــاخص کل فرابورس با ۲۳ واحد افزایش رقم ۱۷ هزار و ۴۵۷ واحد را ثبت 
کرد.معامله گران این بازار ۲۴۴ هزار معامله به ارزش ۱۹۲ هزار و ۲۳۳ میلیارد 

ریال انجام دادند.

همگام با پژوهش در صنعت بیمه:
بیمه ی مسئولیت مدنی رسانه های همگانی

بیمه تعاون در راستای سیاست های ترویج علم در صنعت بیمه، اقدام به انتشار 
دســتاوردهای پژوهشی متخصصان آکادمیک کرده اســت.به گزارش روابط 
عمومی بیمه تعاون، این شــرکت نظر به اهمیــت بهره مندی علم کاربردی، 
در سومین بررســی، مقاله »بیمه ی مســئولیت مدنی رسانه های همگانی« 
نوشته »هدی غفاری و محمود زمانی« که در نشریه »انجمن ایرانی مطالعات 
فرهنگی و ارتباطات« منتشــر شده اســت، مورد بازخوانی قرار داده است.در 
بخشــی از این مقاله آمده است که بیمه  مسئولیت مدنی رسانه های همگانی 
از نوع بیمه ی شــخص ثالث اســت که هدف آن اصوالً جبران خسارت های 
مالی و جانی احتمالی وارده به اشخاص ثالث بر اثر اعمال بیمه گذار است؛ در 
بیمه  مسئولیت مدنی رسانه  همگانی مسلماً شخص بیمه گذار حقی بر دریافت 
خسارت ندارد و صرفاً خسارت شخص ثالث از طریق تعهدات بیمه ای جبران 
می شود.غفاری و زمانی مطرح می سازند که بخش عمده  خسارت های احتمالی 
در فعالیت رسانه ای، خسارت معنوی است که در حقوق ایران علی رغم تصریح 
قانون گذار به امکان جبران، رویه  محاکم و شــورای نگهبان، معیار محاســبه  
پولــی را نمی پذیرند ولی هیچ منعی در جبران این نوع خســارت ها با پول با 
توجه به مســتندات فقهی به ویژه قاعده  الضرر به نظر نمی رسد.هم چنین در 
این مقاله آمده اســت که در حقوق خارجی نیز جبران خســارت معنوی به 
وســیله  پول پذیرفته شده و حتی قابلیت پوشش توسط شرکت های بیمه ای 
نیز دارد. لذا با توجه به خاســتگاه اصلی عقد بیمه که از حقوق خارجی وارد 
حقوق ایران شــده و تمامی قواعد و اصول خود را حفظ کرده است، مقاومت 
در نپذیرفتن این قواعد، نمی تواند توجیه منطقی داشته باشد.غفاری و زمانی 
در ادامــه نتیجه گرفته اند که ویژگی دیگر بیمه های مســئولیت مدنی، عدم 
اجرای اصل جانشــینی )موضوع ماده ۳۰ قانون بیمه( در این رشــته است. 
در نگرش های نو به معیار جبران خســارت، می توان در کنار سیستم سنتی 
مسئولیت مدنی، سیستم جبران خسارت غیرتقصیری را در دعاوی علیه رسانه 
با رعایت شرایطی اجرا کرد که منافع عمومی را بیشتر تضمین کند.در ادامه 
این مقاله آمده است که اصوالً در رسانه های همگانی، خطاهایی مانند: نقض 
حریم خصوصی، هتک حرمت، انتشــار غیرمجاز محاکمات قضایی، تبلیغات 
گمراه کننــده و نقض حقوق مالکیت فکــری و عالئم تجاری قابل پیش بینی 
است و رسانه ها می توانند از طریق بیمه  مسئولیت مدنی، در راستای صیانت 
از حقوق اشــخاص در قبال خسارات احتمالی گام بردارند و همچنین حیات 
اقتصادی خود را در برابر تعهداتشــان برای جبران خســارت های سنگین به 
موجب محکومیت هایی با صبغه  مســئولیت مدنی تضمین کنند.شایان ذکر 
اســت که بیمه  مسئولیت رســانه، اولین بار در سال ۱۹۳۰ در ایاالت متحده  
آمریکا توســط شرکت بیمه  اتکایی کارفرمایان برای محافظت در برابر ادعای 
تهمت و افترا پایه گذاری شد.هم چنین بیمه  مسئولیت مدنی رسانه  همگانی، 
شکل خاصی از نوع بیمه  شخص ثالث است که رسانه  همگانی، مسئولیت خود 
را در برابر خســارات احتمالی ناشی از خطاها و تقصیرهای ناشی از اعمال و 
رفتار دیداری و شنیداری خود اعم از مدیرمسئول، نویسنده، ویراستار، صاحب 
امتیاز و ناشر به اشــخاص ثالث بیمه می کند.بیمه  مسئولیت رسانه می تواند 
پوشش مناســبی در برابر افترا و ادعاهای نقض حریم خصوصی و هم چنین 
کپی رایت و دیگر حقوق حمایت شده  مالکیت معنوی یا نقض عالمت تجاری 
و خسارت ناشــی از خطا، حذف، تحریف و یا اظهارات گمراه کننده در برابر 
دعاوی ناشی از نمایش، ارتباطات، انتقال و یا تدارک اطالعات که ممکن است 
حقوق دیگران را نقض کند فراهم آورد؛ اما پوشــش های بیمه  رســانه، شکل 
استاندارد و یکسانی ندارد و با توجه به نیازهای بیمه گذار قابل تنظیم و توافق 
است. به گونه ای که برخی از شرکت های بیمه ای حتی خسارات ناشی از هک 
کردن و ویروســی کردن اطالعات در فضای رســانه  الکترونیکی را هم تحت 
پوشش قرار داده و از مصادیق خسارت مادی ناشی از جرایم مطبوعاتی، تقویت 
منفعت یا ضرر به مالکیت  های معنوی نیز محســوب می شود.از دیگر سو باید 
توجه داشت که بروز خسارت بر اثر فعالیت رسانه با توجه به دامنه  پوشش و 
حوزه  عملکرد، گاهی چنان گسترده است که قدرت جبران خسارت را ندارد و 
حیات رسانه را به خطر می اندازد؛ در این صورت، تضمین های بیمه ای ضامن 

بقای رسانه و جبران زیان های وارده است.

انتصاب مدیر جدید امور کنترل داخلی و 
بازرسی بانک آینده

دکترمحمد فطانت، مدیرعامل بانک آینده، طی حکمی مهران فرهی کیا را به 
سمت مدیر امور کنترل داخلی و بازرسی بانک، منصوب کرد.فرهی کیا پیش از 
این، در مدیریت امور مدیریت ریسک و مبارزه با پولشویی، مشغول به فعالیت 
بود.پیش از این عباس ابراهیم یزدی بیش از ده سال تصدی این مسئولیت را 
بر عهده داشت که طی حکمی از سوی مدیرعامل به عنوان مشاور معاونت امور 

شعب و بازاریابی، منصوب شد.

با هدف گسترش همکاری و افزایش تعامالت فیمابین صورت گرفت؛
امضای تفاهمنامه با شرکت سایپا

در راستای افزایش تعامالت و همکاری های دو جانبه بانک پارسیان و شرکت 
ســایپا، روز چهارشنبه مورخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۰ جلسه ای با حضور کورش 
پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان و سید جواد سلیمانی مدیرعامل سایپا در 
ســاختمان مرکزی بانک پارسیان انجام شد.هدف از این نشست، بهره گیری 
از ظرفیت های بانک پارســیان و شرکت ســایپا به منظور افزایش تعامالت 
و همــکاری های دوجانبه بــرای رفع موانع تولید و رونــق اقتصادی اعالم و 

تفاهمنامه ای به همین منظور نیز به امضای طرفین رسید.

 حذف صفر تقویت پول ملی نیست
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران معتقد است تنها با حذف چند 
صفر از اسکناس و یک ظاهر جدید، تقویت پول ملی اتفاق نمی افتد 
و دولت باید برای تقویــت واقعی پول ملی، مهار نقدینگی و کاهش 
تورم را هدفگذاری کند.محمد الهوتی رییس کنفدراسیون صادرات 
ایران در خصوص آثار حذف صفر از پول ملی در جهت تقویت ارزش 
ریال اظهار داشت: اینکه بگوییم حذف ظاهری صفر از اسکناس منجر 
به تقویت پول ملی می شــود، به هیچ عنوان اینگونه نیست و منجر 
به تقویت پول ملی نمی شــود. این مســاله یک کار ظاهری است و 
به محض اینکه صفرها حذف شــود، بعد از مدتی مجددا ارزش پول 
ملی و قدرت خرید پول ملی کاهش پیدا می کند. زیرا با حذف صفر 
قدرت پول افزایش پیدا نمی کند، فقط عمال در عملیات حسابداری 
و محاسبات روزمره مردم ممکن است یک مقدار تسهیل ایجاد کند، 
ولی قدرت خریــد را افزایش نمی دهد زیرا تورم همچنان فزاینده و 
دورقمــی باقی می ماند و به مرور این صفرهــا مجددا بر می گردد.
بنابراین اگر مهار تورم در سیاســت کاری دولت نباشد، قطعا قدرت 
خرید افزایش پیدا نمی کند و این صفرها باز خواهند گشــت. ضمن 
اینکــه کنترل تورم در وهله اول به مهــار نقدینگی بر می گردد که 
متاسفانه در کشورمان هر ســاله روز به روز در حال افزایش است و 
در شــرایط عادی ۲۰ درصد افزایش پیــدا می کند و اگر موضوعات 
دیگــری همچون جهش های نــرخ ارز و اتفاقاتی که در حوزه های 
اقتصــادی می افتد را هم اضافه کنیــم، خب این حجم نقدینگی به 
صورت فزاینده و تصاعدی رو به افزایش است. در نتیجه تا زمانی که 
این وجوه مدیریت نشود و این پول های پُرقدرت سرگردان به سمت 
تولید نرود، تاثیرش را بر تورم خواهد گذاشــت و با شرایط تورمی در 
ادامه مســیر مواجه خواهیم بود. لذا به نظر می رسد که دولت آینده 
دو موضوع مهم کاهش تورم و مهار نقدینگی را باید مدنظر قرار دهد.
به گفته الهوتی هرچه درآمد دولت بیشتر باشد )که معموال از فروش 
نفت و برگشت منابع ارزی نفت به کشور هست(، می تواند از مشکل 
کسری بودجه فاصله بگیرد و در کنار آن، با کنترل نقدینگی و کاهش 
تورم و بعد از یکی دو سال ماندگاری در این شرایط، به سمت حذف 
صفر از پول ملی برود.وی افزود: بنابراین اینکه ما فکر کنیم با حذف 
چند صفر از اسکناس و یک ظاهرا جدید، تقویت پول ملی اتفاق می 
افتد، باید گفت که اینگونه نخواهد بود. به گفته رییس کمیســیون 
تسهیل تجارت اتاق ایران، در مباحث اقتصادی این روش ها پاسخگو 
نبوده و نیست. لذا به عقیده من، در این شرایط، دولت آینده باید به 
سمت این دو نکته مهم یعنی مهار نقدینگی و کاهش تورم در جهت 

تک رقمی شدن، حرکت کند. 

در سال گذشته
تسهیالت دهی به اقتصاد بیش از ۹۰ 

درصد رشد کرد
تســهیالت پرداختی بانک ها طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۹ به بخش های 
اقتصادی مبلغ ۱۸ هزار و ۹۸۹ میلیارد تومان اســت که در مقایســه 
با دوره مشــابه ســال قبل معادل ۹۴.۸ درصد افزایش داشته است.
بانک مرکزی اعالم کرد: ســهم تسهیالت پرداختی در قالب سرمایه 
در گــردش در کلیه بخش های اقتصادی طی ۱۲ ماهه ســال جاری 
مبلغ ۱۱ هزار و ۶۳۵ میلیارد تومان معادل ۶۱.۳ درصد کل تسهیالت 
پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال معادل ۱۲۱.۱ درصد 
افزایش داشته است.سهم تسهیالت پرداختی بابت تأمین سرمایه در 
گردش بخش صنعت و معدن طی ۱۲ ماهه سال جاری معادل ۴۳۵۴ 
هزار میلیارد تومان بوده اســت که حاکی از تخصیص ۳۷.۴ درصد از 
منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش های اقتصادی 
مبلغ ۱۱ هزار و ۶۳۵ میلیارد تومان اســت.مالحظه می شود از ۵۷۹۷ 
هزارمیلیارد تومان تســهیالت پرداختــی در بخش صنعت و معدن 
معادل ۷۵.۱ درصد آن در تأمین ســرمایه در گردش پرداخت شــده 
اســت که بیانگر توجه و اولویت دهی به تأمین منابع برای این بخش 
توســط بانک ها در سال جاری می باشد.شایان ذکر است که همچنان 
باید در تداوم مسیر جاری، مالحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در 
نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانســیل تورمی ناشی از 
فشــار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.بر این اساس، ضروری است به 
افزایش توان مالی بانک ها از طریق افزایش ســرمایه و بهبود کفایت 
سرمایه بانک ها، کاهش تسهیالت غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر 
صحیح اعتباردهی بانک ها، افزایش بهره وری بانک ها در تامین سرمایه 
در گــردش تولیدی، پرهیز از فشــارهای مضاعف بر دارایی بانک ها و 
ترغیب بنگاه های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم 

درتامین مالی طرح های اقتصادی )ایجادی(توجه ویژه ای کرد.

ســخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با لیســت یازده نفره 
بدهکاران بانکی توضیحاتی ارائــه کرد.به گزارش مرکز 
رســانه قوه قضائیه، در مناظره ســوم انتخابات ریاست 
جمهوری بود که عبدالناصر همتی با ارائه کاغذی دست 
نوشته نام یازده بدهکار عمده بانکی را در اختیار آیت اهلل 
سید ابراهیم رئیسی قرار داد. ساعتی بعد از اقدام همتی 
در ارائه لیست غیر رســمی و دست نوشته در مناظره، 
تصویری از کاغذ مورد اشــاره در فضای مجازی منتشر 
شــد که نام بدهکاران عمده بانکی در آن به ترتیب زیر 

نوشته شده بود.
۱. دانیال زاده ۲. عظام ۳. صدرهاشمی نژاد ۴. العقیلی ۵. 
اقدامیان ۶. فالحتیان ۷. شــفیعی ۸. گرامی ۹. ایزدپناه 

۱۰. رستمی صفا ۱۱. ریخته گران.
غالمحسین اسماعیلی در مورد لیست یازده نفره همتی 
اظهار کرد: اقدامات انجام شده در پرونده بدهکاران عمده 
بانکی صرفاً بر اساس تدابیر قوه قضائیه و تالش ضابطین 

بوده نه بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور.
وی افزود: سیســتم بانکی نه تنها مدعی نبود بلکه مانع 

تراشی هم می کرد.
اســماعیلی بیان کرد: بانک مرکزی در مورد پرونده های 

رسیدگی شده مکاتبه ای با قوه قضائیه نداشته است.
ســخنگوی قوه قضائیه گفت: در یک پرونده درخواست 
بررســی و اظهار نظر کردیم که پاســخ دادند به لحاظ 

محدودیت منابع انسانی انجام خواسته مقدور نیست!
وی با اشــاره بــه اینکه بانک مرکزی تاکنــون در مورد 
پرونده های رسیدگی شده مکاتبه ای با قوه قضائیه نداشته 
است به ارائه توضیحاتی در مورد پرونده افراد فوق الذکر 

پرداخته است که در زیر می خوانید:
ردیف یک: در این مورد پرونده قضائی تشکیل شده و در 
برخی موارد حکم هم صادر شــده که در مرحله فرجام 
خواهی دیوان عالی کشــور است. با پیگیری قضائی در 
فرآیند رســیدگی ۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال به بانک 

ملی مســترد و معادل ۲۶ هــزار و ۲۰۰ میلیارد ریال از 
اموال وی به بانک منتقل شــده که مطالبات این بانک 

وصول شده است.
بخشی از مطالبات ارزی نیز از طریق تعزیرات حکومتی 
وصول گردیده اســت. در مورد مطالبات ســایر بانک ها 

موضوع در حال پیگیری است.
ردیف ۲: پرونده قضائی تشکیل، رسیدگی و حکم صادر 
شده اســت. تالش های قوه قضائیه برای پرداخت بدهی 
و تداوم فعالیــت کارخانجات تولیدی این گروه در حال 

انجام است.
ردیف ۳: با وجود همکاری نکردن شبکه بانکی کشور، با 
پیگیری قوه قضائیه )دادســرای تهران( و تالش سازمان 
اطالعات سپاه به عنوان ضابط پرونده، تاکنون ۴۹ هزار 
میلیارد ریــال از مطالبات بانک ها وصــول و در اختیار 
بانک های ذینفع قرار گرفته اســت. ایــن اقدام صرفاً با 
پیگیری قضائی، تعامل و همکاری و پذیرش گروه مذکور 
انجام گردیده و پرونده در دادسرا مطرح رسیدگی بوده و 

هنوز حکمی صادر نشده است.
در همین پرونده از بانک مرکزی خواسته شده در مورد 
نحوه پرداخت تسهیالت کالن و رعایت ضوابط و مقررات 
بانکی بررســی و اظهار نظر نماید که پاســخ داده اند به 
لحاظ محدودیت منابع انســانی انجام خواســته مقدور 

نیست و از کارشناسان رسمی استفاده شود.
ردیف ۴: پرونده قضائی تشــکیل شــده است. اقدامات 
زیادی در مورد شناســایی و حفاظــت از اموال گروه از 
جمله شرکت پلی اکریل اصفهان انجام شده که با اموال 
توقیف شــده مطالبات بانک ها قابل وصول است. ضمناً 

شخص مورد اشاره در سال ۹۵ فوت کرده است.
ردیف ۵: پرونده قضائی تشــکیل و در حال رســیدگی 
است. در فرآیند رسیدگی برای نحوه پرداخت بدهی ها، 
توافقاتی حاصل شده و بر اساس توافق تاکنون بخشی از 

مطالبات پرداخت شده است.

ردیف ۶: در این مورد پرونده در قوه قضائیه رســیدگی 
شــده و حکم ده ســال حبس و رد مال صادر شــده و 
محکوم در زندان است. با پیگیری قوه قضائیه در فرآیند 
رســیدگی ۲۹ میلیون درهم و ۱۲۰ هزار میلیارد ریال 
از بدهی گروه مذکور به بانک های ذینفع پرداخت شده 

است.
ردیف ۷: پرونده در حال رســیدگی اســت و در فرآیند 
رســیدگی ۳۰۰ میلیــارد ریال بدهی یکــی از بانک ها 

پرداخت شده است.
ردیــف ۸: در ایــن مورد پرونــده در دادســرای تهران 
تشکیل شــده و در فرآیند رسیدگی مطالبات بانک های 
گردشگری، آینده و سینا تسویه شده است. ۶۲۰ دستگاه 
خودروی هیوندا بابت بدهی گروه مذکور به بانک آینده 
تحویل شده است. ده فقره ملک با ارزش حدود ۴۰ هزار 
میلیارد ریال توسط قوه قضائیه شناسایی و توقیف شده و 
در حال کارشناسی است که به بانک ها منتقل و احتماالً 

تمامی بدهی ها تسویه خواهد شد.
ردیف ۹: پرونده قضائی تشکیل شده و با پیگیری قضائی 
مطالبات تعدادی از بانک ها وصول شــده و بر اســاس 
هماهنگی انجام شــده مقرر اســت تا شهریور ماه سال 

جاری بدهی ها پرداخت شود.
ردیف ۱۰: پرونده در حال رســیدگی است و در فرآیند 
رسیدگی ۳۰ هزار میلیارد ریال از بدهی بانک ها وصول 

شده است.
ردیف ۱۱: پرونده در قوه قضائیه رســیدگی شده است. 
متهمان به ۲۵ ســال و ۱۷ سال حبس محکوم شده اند 
و هم اکنون در زندان هســتند. تاکنون با پیگیری های 
قضائی و شناسایی اموال ۹ هزار میلیارد ریال از مطالبات 
بانک ها وصول شده است. عالوه بر آن ۱۷۰ میلیارد ریال 
و ۲۶ میلیون یورو به بانک توسعه پرداخت شده. همزمان 
از تعطیلی پتروشــیمی اصفهان متعلق به گروه مذکور 

جلوگیری شد.

اسماعیلی اعالم کرد

بانک مرکزی هیچ زمان مدعی برخورد با بدهکاران بانکی نبوده است
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گزیده خبر

پایان ۱۲سال حاکمیت نتانیاهو
پارلمان رژیم صهیونیستی پس از کش و قوس های فراوان و بعد از برگزاری ۴دور 
انتخابات به تشکیل دولت ائتالفی به نخست وزیری نفتالی بنت رای اعتماد داد.

رای گیری در پارلمان رژیم صهیونیســتی برای رای اعتماد به کابینه ائتالفی به 
نخست وزیری »نفتالی بنت« امشب برگزار شد.پارلمان رژیم صهیونیستی با 60 
رای موافق و 59 رای مخالف به کابینه جدید رژیم صهیونیستی رای اعتماد داد و 
بنیامین نتانیاهو را پس از 12 سال از عرصه قدرت کنار گذاشت.نفتالی بنت پس 
از رای اعتماد به عنوان نخست وزیر جدید رژیم صهیونیستی رسما مراسم تحلیف 
را بجای آورد. هشت حزب اسرائیلی برای حذف بنیامین نتانیاهو از صحنه قدرت 
با یکدیگر متحد شده و توانستند ائتالفی متشکل از 60 کرسی از 120 کنست را 
تشکیل دهند.نتانیاهو 71 ساله در تشکیل دولت ائتالفی در چهارمین انتخابات 
سراسری  طی دو سال گذشته که 23 مارس در این کشور برگزار شد، ناکام ماند. 
ائتالف جدید از 25 کرســی از احزاب میانه، 19 کرســی از احزاب راستگرا، 13 
کرســی از احزاب چپ گرا و ۴ نماینده از یکی از جریان های عرب ۴8 را شــامل 
می شود.براساس این توافق، » نفتالی بنت« ۴9 ساله و میلیونر مالک چند شرکت 
فناوری های پیشرفته و رهبر حزب یمینا برای دو سال اول نخست وزیر این کابینه 
خواهد بود و بعد از آن این کرســی را به »یائیر الپید« رهبر حزب »یش عاتید« 
) آینــده ای وجود دارد( واگذار خواهد کرد.همچنین شــماری از وزارتخانه ها نیز 
همچون وزارت خارجه رژیم صهیونیســتی نیز بین احزاب و شخصیت های عضو 
این ائتالف تناوبی و دوره ای اداره می شود.کابینه جدید 28 وزیر دارد که 9 نفر از 
آنها زن هستند.»میکی  لیوی« رییس جدید پارلمان اسرائیل شد»میکی لیوی« 
از اعضای حزب »یش عتید« نیز در جلسه امشب رای اعتماد به کابینه ائتالفی، 
رییس جدید کنست رژیم صهیونیستی شد.پیش از جلسه راگیری، نفتالی بنت 
در جلســه پارلمان سخنرانی کرد که البته آغاز سخنرانی وی با تنش و درگیری 
طرفداران نتانیاهو آغاز شد.همزمان با سخنرانی نفتالی بنت در کنست، شماری از 
نمایندگان نزدیک به نتانیاهو ضمن سردادن شعار علیه او، بنت را وقیح، حقه باز 
و دروغگو خواندند.رییس کنست شماری از اعضای حزب صهیونیسم مذهبی را 
بخاطر قطع سخنرانی بنت و شعار علیه او از جلسه امروز کنست اخراج کرد بنت 
در سخنرانی خود گفت: ما با چالشی رو به رو هستیم که در خیابان ها آشکارا دیده 
می شود و آن شکافی است که هم اکنون  در داخل ساختمان کنست نیز مشاهده 
می شود.وی افزود: با اینکه رفتن به سمت انتخابات پنجم و ششم و دهم آسان بود، 
اما گفتیم که بس است و این مسئولیت را خود برعهده گرفتیم.نفتالی بنت اضافه 
کرد: برگزاری دوره های پنجم و ششــم انتخابات به معنای افزایش بیش از پیش 
نفرت اســت و این اسرائیل را نابود می کند.وی گفت: شرایط سیاسی این رژیم را 
حساس و مهم ارزیابی کرد و وعده داد که این رژیم را از بحرانی که در آن گرفتار 
آمده، خارج کند.بنت بر اصالح و ترمیم ساختار وزارت خارجه که از آن به عنوان 
ابزار و قدرت این رژیم خواند، تاکید کرد.وی با اعالم اینکه  15 درصد نیروی کار 
اســرائیل در بخش فناوری مشــغول به کار خواهند شد، قول داد که بیکاری در 
این رژیم را کاهش دهد.بنت تاکید کرد که از شهرک سازی در تمامی مناطق به 
ویژه منطقه ج )در کرانه باختری( حمایت می کند و روابط بهتری با عرب ها )در 

سرزمین های اشغالی 19۴8( برقرار می کند.

سخنگوی وزارت خارجه؛

مذاکرات وین در دور آخر نیست
ســخنگوی وزارت امور خارجه با بیان این که مذاکرات در وین به هیچ بن بســتی 
نرســیده و این دور آخر نخواهد بود، تصریح کــرد: آمریکا باید تصمیمات خودش 
را بگیــرد و بدانــد طرف خاطی و ناقض برجام و قطعنامه 2231 اســت. »ســعید 
خطیب زاده« سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران دیروز )دوشنبه( 
در نشست هفتگی با خبرنگاران رسانه های داخلی و خارجی که به صورت حضوری 
و با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد، ضمن تشریح آخرین تحوالت در حوزه 

سیاست خارجی به سؤاالت خبرنگاران پاسخ داد.

 توصیه به سران گروه هفت
وی در پاسخ به سؤالی درباره نشست سران گروه هفت و ابراز نگرانی از برنامه موشکی 
ایران گفت: تفاســیری که از قطعنامه 2231 توســط کسانی که به خوبی می دانند 
این قطعنامه ناظر به چه مواردی اســت، هم خیلی بعید و هم بسیار نادرست است. 
هیچ جای قطعنامه 2231 برنامه های موشکی ایران را محدود نکرده است.سخنگوی 
وزارت خارجه خاطرنشان کرد: در قطعنامه آن چه آمده موشک های با طراحی برای 
حمل کالهک هســته ای است که ذیل فعالیت های موشکی ایران نیست و این گونه 
قرائت های بعید از کلمات روشن و واضح قطعنامه 2231 تنها به کسر اعتبار کسانی 
می انجامد که این ادعاها را مطرح می کنند.خطیب زاده افزود: بهتر اســت سران این 
کشورها به تعهدات بر زمین مانده خودشان عمل کرده و از مداخله در امور کشورهای 
منطقه پایان داده و ســعی کنند در یک رابطه احترام برانگیزی به صلح و ثبات این 

منطقه کمک بیشتری کنند.

ایــن دور مذاکرات در وین دور آخر نخواهــد بود/ آمریکا باید تصمیمات 
خودش را بگیرد

خطیــب زاده درباره مذاکرات وین هم بیان کــرد: آن چه در وین در حال روی دادن 
اســت، یک کمیسیون فصلی مشترک برجام اســت. هدف آن هم بازگشت آمریکا 
به تعهداتش ذیل برجام و قطعنامه 2231 اســت.وی ادامــه داد: آن چه در وین در 
حال روی دادن اســت به هیچ بن بستی نرسیده و هیچ چیز غیرممکنی هم وجود 
نــدارد. گفت وگوها درباره برخی ظرایف فنی، سیاســی، اجرایی و حقوقی در حال 
انجام است. البته دو سه موضوع اصلی باقیمانده که در حال گفت وگو در وین است.

ســخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد: خیلی زود است که بخواهیم درباره نتیجه 
گفت وگوهــا قضاوت کنیم. این دور آخر نخواهد بود و بعید اســت دور آخر باشــد 
و برخی گمانه زنی های رســانه ای مقرون به صحت نیســت.وی تصریح کرد: آمریکا 
باید تصمیمــات خودش را بگیرد و بداند در موضع برابری بــا ایران و 1+۴ در این 
گفت وگوها نیست. آمریکا باید بداند که طرف خاطی و نقض کننده برجام و قطعنامه 
2231 است و از یک موضع خاطی در این مذاکرات حاضر شده و طبیعی است که 
باید تضمین های الزم را برای عدم تکرار آن چه در دوران ترامپ رخ داد، بدهد. مسیر 

بازگشت آن هم از نظر ما کامال روشن است.

آن چه در وین اتفاق می افتد، ربطی بــه انتخابات و تحوالت داخلی ایران 
ندارد

خطیب  زاده در پاســخ به ســؤال دیگری درباره مذاکرات جــاری در وین بیان کرد: 
آن چــه در وین اتفاق می افتد، ربطی به انتخابــات و تحوالت داخلی ایران ندارد. نه 
گفت وگوها فرسایشــی شــده و نه وقت اضافه آوردیم. خیلی صریح بگویم که برای 
موضوعات باقیمانده در وین خیلی وقت کم داریم.وی یادآور شد: موضوعات باقیمانده 
موضوعاتی هســتند که تصمیماتی را به صورت سیاسی نیاز دارند و اگر تصمیمات 
در واشنگتن و پایتخت  های اروپایی اتخاذ شود، بازگشت به برجام صورت می گیرد.

سخنگوی وزارت خارجه بیان کرد: مجددا اعالم می کنم که خیلی بعید است این دور، 
دور آخر گفت وگوها در وین باشد.

 دولت مرکزی عراق، توان و ظرفیت کامل برای رفع تهدیدها نســبت به 
همسایگان را پیدا کرده

وی در پاســخ به سؤالی در خصوص حضور ارتش ترکیه در شمال عراق عنوان کرد: 
موضع همیشــگی ما احترام به حاکمیت و حفظ تمامیت ارضی کشورها به عنوان 
اصل خدشه ناپذیر در روابط بین الملل و اصل اساسی در سیاست خارجی جمهوری 
اسالمی ایران و منطقه بوده است. خطیب زاده ادامه داد: دولت عراق در این خصوص 
نظرات خودش را به صراحت بیان کرده است. معتقدیم دولت مرکزی عراق، توان و 
ظرفیت کامل برای رفع تهدیدها نسبت به همسایگان را پیدا کرده است. البته باید 
هماهنگی های بیشتری صورت بگیرد و نگرانی های دولت ترکیه در آن خصوص باید 
توسط دولت عراق درک شود و در فرآیند مشترک بین بغداد و آنکارا ان شاءاهلل این 
موضوع حل و فصل شــود.وی گفت: هم با بغداد و هم با آنکارا در حال رایزنی های 
مفصل هســتیم البته این موضوع دارای ظرایف زیادی است هم نگرانی های آنکارا و 

هم مالحظات بغداد باید در یک پکیج لحاظ شود.

 هیچ دسترسی فراپادمانی به آژانس ندادیم
وی در پاسخ به سؤالی درباره تفاهم ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی بیان کرد: 
تفاهم ایران و آژانس یک توافق فنی بوده و از روزی که قانون مجلس اجرایی و الزام 
آور شــده، ما هیچ دسترســی فراپادمانی به آژانس ندادیم و توافق ما با آژانس برای 
حفظ تصاویر ضبط شــده در دوربین ها برای روزی اســت که ما تصمیم بگیریم آیا 
به آژانس تحویل بدهیم یــا ندهیم.خطیب زاده ادامه داد: اگر گفت وگوها در وین به 
نتیجه برسد، تصاویر را در اختیار آژانس قرار می دهیم و در غیر این صورت در اختیار 
خودمان اســت و به صورت مهر و موم ذیل حاکمیت انحصاری جمهوری اســالمی 
قرار دارند.سخنگوی دستگاه دیپلماسی یادآور شد: این که در این یک ماه به نتیجه 
برسیم، بدبین نیستم؛ ولی اگر به نتیجه نرسیم، یک تصمیم داخلی است که آیا ما 
دوربین هــا را پاک کنیم و مهر و موم ها را برداریم یا این که کماکان دوربین ها ضبط 
کنند و ما تصمیــم بگیریم هر زمان که اراده کردیم.وی بیان کرد: اجازه دهید االن 

درباره نتیجه گفت وگوها قضاوت نکنیم. گفت وگوها ان شــاءاهلل با تامین منافع عالیه 
مردم به نتیجه برسد.

 گفت وگوهای ایران و عربستان
 وی درباره گفت وگوهای ایران و عربستان نیز گفت: همواره از گفت وگو با همسایگان 
اســتقبال کردیم و عربستان سعودی نیز از این امر مستثنی نیست. در طی سالیان 
گذشته، حتی سال هایی که عربســتان سعودی عالقه ای برای گفت وگو نداشت، ما 
مــدام تکرار می کردیم که بهترین راه برای حل و فصل موضوعات گفت وگو اســت.

خطیب زاده یادآور شد: البته باید منتظر باشیم و ببینیم که این گفتگوها آیا به نتیجه 
عملی هم خواهد انجامید یا خیر. اما مــا این گفت وگوها را در موضوعات دوجانبه، 

منطقه ای و بین المللی در سطح قابل توجهی جلو می بریم. 

 هیچ مانعی برای گسترش روابط خود با عراق نمی بینیم
ســخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤالی درباره مناسبات با عراق هم بیان کرد: 
یکی از ویژگی های مهم روابط، مردمی بودن این روابط اســت. در برخی موضوعات 
مثل تبادالت فرهنگی و رسانه ای نیاز به کار سازمان یافته بیشتری است.وی افزود: 
هیــچ مانعی برای گســترش روابط خود با عراق نمی بینیم. ضمــن این که موانع را 
نداریم، ولی باید تشویق های ساختاری انجام دهیم که این روابط به سطح قابل قبول 
خودش برسد. ان شــاءاهلل با سفر وزیر فرهنگ عراق به ایران تفاهمنامه ای در حوزه 

همکاری های فرهنگی و رسانه ای داشته باشیم.

 رایزنی ها برای خرید نفت از ایران
خطیب زاده درباره رایزنی ها برای خرید نفت از ایران نیز اظهار داشت: حتی در دوران 
تحریم های حداکثری شکست خورده آمریکا، هدف اصلی صنعت نفت و دوستان در 
وزارت نفت و کمک ما در وزارت خارجه، باز پس گیری سهم ایران در بازار نفت بود.
وی بیان کرد: قطعا در یک ســال اخیر بخشی از این سهم را پس گرفتیم و یکی از 
اهداف اصلی، همواره حضور متناسب با تولیدات و جایگاه ایران در بازار سنتی نفت 
بوده اســت. گفت وگوها همواره ادامه داشته و باز هم در الیه های مختلف در جریان 

است و جزییات آن را وزارت نفت می تواند در اختیار رسانه ها قرار دهد.

راهزنی های آمریکا
ســخنگوی وزارت خارجه درباره راهزنی های آمریکا اظهار داشت: دولت آمریکا مثل 
یک راهزن دریایی در چند مورد، نفت هایی که متعلق به ایران نبوده و ایران فروخته 
و حتی متعلق به بخش خصوصی بوده را غیرقانونی گرفته اســت و شنیده ها حاکی 
از این است که آن محموله ها را فروخته اند.وی افزود: راهزنی، راهزنی است و خیلی 
فرقی نمی کند، این نفت متعلق به چه کســی است. این را به لیست شرمندگی های 

دولت واشنگتن اضافه کنید.
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کارشناســان هشــدار می دهند خوردن دیرهنگام شام سبب می شود تا 
میلیون ها نفر در جهان در معرض حمالت قلبی و مغزی قرار گیرند. بنا 
بر اعالم محققان، وعده غذایی دیرهنگام در شب سبب می شود بدن در 
سطح آماده باش باال )high alert( قرار گیرد. متخصصان قلب توصیه 
می کنند که افراد بزرگسال نباید تا دو ساعت قبل از خواب چیزی بخورند 
و در حالت ایده آل، بعد از ســاعت هفت شب نباید چیزی خورده شود. 
کارشناســان بر این باورند خوردن شب هنگام سبب می شود زمانی که 
بدن بایداستراحت کند، هرمون های استرس را آزاد کند. اگر شب هنگام 
دیر غذا بخوریم، بدن ما بجای اســتراحت بــرای خواب، در حالت آماده 
باش )high alert( به مانند روز باقی می ماند؛ بنابراین چگونه خوردن 
نیز ممکن است به اندازه چه چیزی خوردن مهم باشد. خوردن صبحانه و 
ناهار مهم است؛ اما شام نیز نباید درتر از ساعت هفت شب باشد. بنابراین، 
شما نباید نگران این باشید که چرا شام در ساعت ۵:۳۰ بعد از ظهر میل 

شد؛ چرا که در حقیقت این ممکن است برای شما مفید باشد.

پژوهشگران کشور با انجام مطالعه ای تاثیر عصاره فلفل دلمه ای قرمز را 
بر شــش نوع باکتری های بیماری زا بررسی کردند. بررسی های مختلف 
فعالیت آنتی اکســیدانی عصاره فلفل دلمه ای قرمز را تایید کرده  و علت 
آن را وجود ترکیباتی مثل »کپسایسین« و ویتامین سی عنوان کرده اند. 
نتایج این مطالعه نشان داد که عصاره گیاه فلفل دلمه ای قرمز بر شش 
سویه باکتریایی بررسی شده، تاثیر مهارکنندگی دارد. بیشترین تاثیر این 
عصاره مربوط به باکتری ســودوموناس آئروژینوزا و کم ترین اثر بر روی 

باکتری های اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس بود.

بررسی های یک مطالعه نشــان داد که مراقبت کانگورویی و ماساژ 
نوزادان نارس بســتری در بخش مراقبت های ویژه توســط مادران، 
باعث کاهش اضطراب مادران و درد نوزادان می شود. نگهداری نوزاد 
در بخــش مراقبت های ویژه، امکان تماس پوســتی مادر و نوزاد را 
کاهش می دهد و منجر به احســاس بی کفایتی و اضطراب مادر در 
مورد مراقبت از نوزاد خود می شــود. یکی از راهکارهای ارائه شــده 
برای این مشکل، مراقبت مادرانه »کانگورویی« است. در گروه ماساژ 
نوزاد، ماساژ پس از بستری نوزاد در بخش مراقبت های ویژه نوزادان 
)NICU( و پایدار شــدن شرایط جســمی نوزاد، موافقت پزشک و 
آمادگی جسمی و روحی مادر آغاز شد و هر بار به مدت پنج دقیقه 

و سه نوبت در روز ادامه یافت.

ساعات مناسب و ممنوعه برای 
وعده شام

تاثیر عصاره فلفل دلمه ای قرمز 
در از بین بردن باکتری ها

تاثیر مراقبت کانگورویی و ماساژ 
در نوزادان نارس

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

تزریق واکسن کرونا در دورافتاده ترین نقاط جهان

ثبت رکورد پورشه تایکان توربو S در پیست ِبند استرالیا
پورشه تایکان توربو S رکورد جدیدی را در پیست بِند موتور اسپورت پارک استرالیا و برای خودروهای الکتریکی تولیدی ثبت کرد. 
طراحی این پیســت ۷.۷ کیلومتری به گونه ای است که آن را به دومین پیست طویل دائمی در دنیا تبدیل کرده و تنها نوربرگ 
رینگ نوردشالیف طویل تر از آن می باشد. پشت فرمان این خودرو راننده ارشد پورشه یعنی لوک یولدن قرار داشته است. یولدن 
توانســته با تایکان توربو S یک دور پیســت را در زمان ۳ دقیقه و ۳۰.۳۴۴ ثانیه طی کند. برای مقایسه بد نیست بدانید پورشه 
RS GT۲ ۹۱۱ حاضر در همین پیست طی سال ۲۰۱۸ رکورد ۳ دقیقه و ۲۴ ثانیه ای را ثبت کرده است. یولدن همچنین در روز 
زمان گیری با تایکان پشت فرمان نسل جدید ۹۱۱ توربو نیز نشسته و یک دور پیست را در ۳ دقیقه و ۲۲.۰۶۶ ثانیه طی کرده تا 
رکورد جدیدی را برای خودروهای تولیدی ثبت کند. این راننده با تجربه گفته است: راندن تایکان بی شباهت به راندن خودرویی 
بنزینی نیست چراکه تایکان به طور باورنکردنی ای دینامیک است. با اینکه این خودرو کمی سنگین تر بوده اما باتری ها در ارتفاع 
بسیار بسیار پایین نصب شده اند و مرکز ثقل خودرو کاماًل پایین آمده و به همین خطر تایکان قابلیت های هندلینگ و ترمز بسیار 

خوبی دارد. باورکردنی نیست که به رکورد RS GT۲ قدیمی این قدر نزدیک بودم. تایکان فوق العاده سریع است. 

یک بار هم مثل مردان از بانوان ورزشکار حمایت نشد
زینب کبری موسوی بانوی یخ نورد ایران پس از خداحافظی از تیم ملی یخ نوردی گفت : دو سال می شود که علی رغم میل باطنی از 
میادین قهرمانی دور شدم. برخی افراد  باید بدانند عدم حفظ و ارزش گذاری برای ورزشکاران ملی پوش و مقام آور به معنای سست کردن 
پایه های ورزش کشور است. حداقل انتظار از رئیس و نایب رئیس فدراسیون که به دلیل وجود ورزشکاران برایشان جایگاه تعریف شده  
این است که بعد از خداحافظی بنده از تیم ملی با وجود قهرمانی و نایب قهرمانی آسیا و چهار دوره رتبه قهرمانی تیمی جهان، از تالش 
های بنده قدردانی کنند اما در عوض برای ورزشکاری که به طور خود جوش با هزینه شخصی و حداقل امکانات در قالب بانوی ورزشکار 
ایرانی به مسابقات اعزام شده بود پرونده کمیته انضباطی تشکیل دادند! او افزود: پس از ایجاد پرونده برای من و محروم شدنم از تیم ملی 
بسیار دلشکسته شدم. خیلی دوست داشتم که تمریناتم نتیجه می داد و می توانستم نام بانوان ایران را در عرصه های جهانی باال ببرم. می 
خواستم با کسب رتبه انفرادی جهانی یکسری از سدها را بشکنم که متاسفانه اجازه ندادند. بانوی یخ نورد ایران گفت: کسب رتبه جهانی 
توسط من دور از ذهن نبود چرا که در آخرین حضورم در کاپ جهانی توانستم رتبه پنجم را در کنار قدرتمندترین کشورها کسب کنم. با 

تشکیل کمیته انضباطی و محرومیتم،  حداقل ها را از من گرفتند و نتوانستم دیگر در مسابقات حاضر شوم. .

ستپاهیٔ قصر هنر و فضل را ند ز کجا ابتدا عقل ندا
ات بپس رپده ببینی چهاسترپدهٔ الوان هوی را بدر آهوی جانست هک اندر چراستهب هک بجوی و جر دانش چرد ن مرو خیره ز ره پوهی ز میدا

با فلک پیر رتا کاراهست چون هگ تحقیق رسد بوریاستاطلس نساج هوی و هوس
بیهده، رپوین رد دانش مزن

با تو ردین خاهن هچ کس آشناست

پیشنهاد

چهره روز

ضرب المثل های خیس
این کتاب با تصویرگری سام سلماسی در ۲۰۰ صفحه 
و با قیمت ۴۴ هزار تومان در انتشارات کتاب جمکران 
روانه بازار نشــر شده است. در معرفی این کتاب آمده 
است: ضرب المثل های ایرانی گنجینه های حکمت و 
معرفت هستند. حکمت هایی که تجربه ای گران بها را با 
زبانی ساده و شیرین و متناسب با زندگی روزمره مردم 
بیان می کنند. گاه یــک ضرب المثل خوب، یک دنیا 
حرف را فقط در چند کلمه خالصه می کند و همین 
ایجاز و اختصار و اســتفاده به جا از آن ها، ضرب المثل 
را اثربخش می کند. کتاب »ضرب المثل های خیس« 
حکایت گر ۴۴۰ ضرب المثل  اســت که در آن ها کلمه 
آب یــا کلمات مرتبط با آن به کار رفته و نوجوانان تا 
بزرگســاالن مخاطب آن هستند. در بخشــی از این کتاب آمده است:  کلوخ مباش که به هر آبی 
بخیسی . وقتی تصمیم گرفتی کتابی را بخوانی، حتماً بخوان. حتی اگر یک آدم بی عقل گفت که 
کتاب خواندن به چه درد می خورد آن کتاب را کنار نگذار. وقتی تصمیم گرفتی به کالس کشتی 
یا هر ورزش دیگری بروی حتماً برو حتی اگر یک آدم تنبل گفت ورزش فایده ای ندارد به حرفش 
گوش نده. وقتی تصمیم گرفتی با یک بچه باادب و مهربان دوست شوی حتماً دوست شو، حتی 
اگر یک آدم حسود گفت ولش کن، تو ولش نکن!  خالصه هر وقت تصمیم درستی گرفتی آن را 
انجام بده و به خاطر حرف های این و آن تصمیم درســتت را عوض نکن. به قول قدیمی ها »کلوخ 

مباش که به هر آبی بخیسی«.

ادوارد ایستویک
ادوارد بکهاوس ایســت ویک خاورشــناس، دیپلمات 
انگلیســی و نماینده محافظه کار پارلمان بریتانیا بود. 
او آثار پرشماری درباره کشورهای جنوب آسیا نوشت 
که در میان آن ها می توان به فرهنگ سندی و دستور 
زبان هندوستانی اشاره کرد. در میان سال های ۱۸۶۰ 
تــا ۱۸۶۳ به عنوان دبیر هیئت نمایندگی بریتانیا در 
ایران حضور داشت و کتاب روزنامهٔ یک دیپلمات حین 
اقامت سه ساله در ایران را نوشت. در سال ۱۸۶۶ دبیر 
خصوصی وزیر کشور هند لرد کرنبرن شد و در ۱۸۶۷ 
نیز مانند ســال ۱۸۶۴ به مأموریت دولتی به ونزوئال 
رفت. وقتی به لندن بازگشــت به درخواســت چارلز 
دیکنز کتابی در خصوص زندگی در آمریکای جنوبی 
نوشــت. از ۱۸۶۸ تا ۱۸۷۴ به عنوان نماینده پنرین و فالموث به پارلمان بریتانیا رفت. در ۱۸۷۵ 
»به منظور ارجگذاری به خدمات متمایز« موفق به دریافت کارشناسی ارشد از دانشگاه آکسفورد 
شــد. او کتاب های زیادی از انتشارات موری را نوشــت. آخرین اثر وی قیصرنامهٔ هند در دو جلد 

بود. ایست ویک در ۱۶ ژوئیه ۱۸۸۳ در شهر ونتنور جزیرهٔ وایت در جنوب انگلستان درگذشت. 

فرهنگ

هنرمندی که آثارش در لوکیشــن های سریال »فرندز« )دوستان( استفاده شده بود، برخی از این 
آثار هنری را با اســتفاده از نوعی از رمزارزها به فروش گذاشته است. در حالی که مدت زیادی از 
پخش قســمت ویژه سریال »دوســتان« نمی گذرد، برتون موریسـ  طراح و گرافیستـ  برخی از 
آثارش که در این سریال از آن ها استفاده شده بود را به فروش گذاشته است. نکته قابل توجه این 
است که این هنرمند نه از روشی معمول بلکه از روش توکن غیرقابل معاوضه یا NFT برای فروش 
آثارش اســتفاده کرده است. از جمله این آثار، تصویر مجسمه آزادی در پشت کافه سنترال پِرک 
ـ  یکی از لوکیشن های سریال ـ است و همچنین طرحی از یک فنجان قهوه که در پشت تصویر 
مجسمه آزادی قرار گرفته است. NFT نوعی رمزارز غیر قابل معاوضه است. این رمزارز مثل بیت 
کوین اســت که بیشتر برای فروش آثار هنری مورد استفاده قرار می گیرد و قابل معاوضه نیست. 
NFT نوعی گواهی مالکیت دیجیتالی به حساب می آید که می تواند به جز ارزش مالی اثر، اطالعاتی 
مثــل طرح هنری دیجتالی و یا یک فایل صدا را در خود ذخیره کند. در واقع این رمزارز می تواند 
مثل هر اثر هنری دیگری باشــد که به جای آویزان شــدن به دیوار به صورت یک فایل JPG  در 

اختیار شما قرار می گیرد.

 فروش آثار هنری
 سریال »ِفرندز« با رمزارز
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