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افزایش چشمگیر مبتالیان سرپایی کرونا 
احتمال آغاز موج جدید در کشور

عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا با بیان اینکه اکنون مجددا بر 
روی شاخه باالرونده بیماری هستیم و به نظر می رسد که این وضعیت، 
آغاز یک پیک باشــد،  گفت: از آنجایی رعایت پروتکل های بهداشــتی 
کاهش یافته، ممکن اســت تعداد افراد زیادی درگیر بیماری شوند و 
وقتی جمعیت باالیی درگیر بیماری شود، مطمئنا عوارض و مرگ ومیر و 
بستری در آی سی یو بیشتر می شود.دکتر طبرسی در گفت وگو با ایسنا، 
درباره وضعیت کرونا در کشور، گفت: حدود یک هفته است که مجددا 
موارد سرپایی مان افزایش یافته که افزایش چشمگیری هم هست و به 
نظر می رسد که آغاز یک موج جدید دارد در کشور اتفاق می افتد. حال 
باید صبر کنیم که یک هفته تا ۱۰ روز دیگر بگذرد تا درباره ارتفاع این 

موج و شدت آن بتوانیم اظهارنظر کنیم.

رعایت پروتکل های بهداشتی مهم است
وی با بیان اینکه در حال حاضر رعایت پروتکل های بهداشتی اهمیت 
دارد، گفت: در شــرایط فعلی رعایت پروتکل های بهداشــتی به ویژه 
استفاده از ماســک در فضاهای بسته مهم است. همچنین افرادی که 
واکسیناسیون شان را تکمیل نکردند، هرچه زودتر واکسن شان را تزریق 
کنند تا مرگ ومیر و بســتری افزایش نیابــد. در حال حاضر باتوجه به 
اینکه روند بیماری چند ماهی خوب بود، متاســفانه رعایت پروتکل ها 
کاهش یافته است و برخی مردم نتیجه گیری کردند که کرونا تمام شده 
است، اما اکنون باتوجه به شواهدی که در یک هفته اخیر شاهد بودیم، 

بیماری متاسفانه رو به افزایش است.

سرماخوردگی؛ عالمت اغلب مراجعه کنندگان
وی درباره حال عمومی بیماران ســرپایی کرونا، گفت:  در حال حاضر 
افراد با عالئم ســرماخوردگی مراجعه می کنند. البته درست است که 
موارد بســتری هم افزایش یافته اســت، اما افزایش بستری به اندازه 
موارد ســرپایی بیماری نبوده است. با این حال اگر بیماری بچرخد، به 
تدریج افرادی که بیماری های زمینه ای دارند، به کرونا مبتال می شوند 
و آنها بســتری خواهند شد و ممکن است دچار مرگ ومیر هم شوند. 
اکنون عالئم بیماران سرپایی کرونا به صورت سرماخوردگی است، اما 
اگر بیماری در جامعه بچرخد و افراد بیشــتری مبتال شوند، برخی از 

مبتالیان هم نیاز به بستری در بخش و حتی آی سی یو پیدا می کنند.

ردپای زیرسویه های اُمیکرون در افزایش موارد کرونا
طبرسی با بیان اینکه به نظر می رسد این افزایش ناشی از زیرسویه های 
اُمیکرون یعنی BA۴ و BA۵ باشد، گفت: در کشورهای اروپایی و سایر 
کشــورها هم این دو سویه منجر به شعله ور شدن بیماری شدند که ما 
هم به تبع ممکن اســت گرفتار شویم. به نظر می رسد که این افزایش 
بیماران سرپایی دو تا سه هفته دیگر تاثیرش را بر روی مرگ و بستری 
نشان دهد. در حال حاضر توصیه جدی رعایت پروتکل های بهداشتی 
و تزریق واکسن از سوی کسانی است که واکسن تزریق نکرده اند. زیرا 
واکسن واقعا جلوی عوارض و شدت بیماری را می گیرد. اینکه بیماری 
در حد یک سرماخوردگی باشــد، قابل تحمل است، اما اگر قرار باشد 

بستری و مرگ هم افزایش یابد، قابل تحمل نخواهد بود.

ئیس اداره بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان؛
۴۵ مبتال و ۳ فوتی تب کنگو در کشور

رئیس اداره بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان وزارت بهداشت، به تشریح وضعیت بیماری های تب 
کریمه کنگو، وبا و تب مالت در کشور پرداخت.به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد امیری، دیروز سه شنبه در 
نشست خبری به مناسبت روز جهانی بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان، گفت: ۱۵ تیر روز جهانی 
بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان است. علت نامگذاری این روز به اقدامات دانشمند فرانسوی لویی 
پاســتور در این رابطه بازمی گردد که اولین بار توانست واکسن هاری را در سال ۱۸۸۵ کشف کند. تا پیش 
از آن هر فردی که توسط حیوان هار گزیده می شد، محکوم به مرگ بود تا اینکه این واکسن کشف شد.وی 
ادامه داد: بیماری های زئونوز عفونی )قابل انتقال بین انســان و حیوان( اســت که از انواع عوامل باکتریایی، 
قارچی، انگلی، ویروسی و…، می تواند عامل بیماری باشد. حداقل ۲۰۰ بیماری زئونوز در جهان شناسایی شده 
است که ۶۱ درصد بیماری های عفونی جهان و ۷۵ درصد بیماری های بازپدید و نوپدید از بیماری های زئونوز 
است . از هر ۵ بیماری عفونی جدیدی که شناسایی می شوند، ۳ مورد منشأ زئونوز دارند و ۸۰ درصد عوامل 
بیولوژیکی که برای سالح های بیوتروریســتی استفاده می شود منشأ زئونوز دارد. مخازن و ناقلین متعددی 
می تواند سبب بروز بیماری های زئونوز شود که توانایی ایجاد همه گیری ها را دارند و مثال اخیر آن همه گیری 
کووید ۱۹ است . امکان انتقال همه گیری های بیمارستانی در این بیماری ها ممکن است که شایع ترین نگرانی 
ما در این بخش بیماری تب کریمه کنگو اســت.رئیس گروه مدیریت بیماری های قابل انتقال بین انسان و 
حیوان وزارت بهداشــت افزود: برخی بیماری ها در صورت ابتالء مرگ ۱۰۰ درصدی دارد مانند هاری؛ اگر 
هاری در فردی بروز کند درمانی ندارد و او جانش را از دســت می دهد. مشکل بعدی لطمات اقتصادی این 
بیماری ها بر صنایع بویژه صنایع دامی است. بیماری تب مالت می تواند در تولید گوشت و فرآورده لبنی تأثیر 
منفی داشــته باشــد و این در حالی اســت که برخی از این بیماری ها هنوز واکسنی ندارند و در کنترل آن 
مشکالت عدیده داریم که تب کریمه کنگو یکی از این موارد است.امیری درباره بیماری های شایع قابل انتقال 
بین انسان و حیوان در ایران که در پوشش نظام مراقبت قرار دارند، گفت: یکی از معضالت ما موضوع بیماری 
هاری و حیوان گزیدگی اســت. هر ساله با افزایش موارد حیوان گزیدگی در کشور مواجه هستیم. در سال 
قبل بالغ بر ۲۶۰ هزار مورد حیوان گزیدگی در کشور ثبت شده است که عمده عامل گزش سگ های بدون 
صاحب بودند. نگرانی ما در این رابطه دالیل متعددی دارد. گاهی جراحت به حدی شــدید است که شدت 
جراحت و خونریزی سبب مرگ شده است. هاری یک بیماری ویروسی است که از طریق بزاق آلوده حیوان 
هار هنگام گزش ســبب درگیری سیستم اعصاب مرکزی انسان می شود و اگر درگیری ایجاد شود بیماری 
هاری مســتقر شده و دیگر فرد درگیر بیماری محکوم به مرگ است . بالغ بر ۷۰۰ واحد درمان و پیگیری از 
هاری ایجاد کردیم که خدمات شــبانه روزی دارند. شســت و شو و ضدعفونی کردن زخم، واکسیناسیون و 
تزریق سرم ضد هاری از خدمات ما است.وی افزود: اگر کسی که توسط حیوان هار دچار گزش شده باشد و 
به موقع به ما مراجعه کند و تحت درمان قرار گیرد در ۹۹ درصد موارد از بروز بیماری هاری در او پیشگیری 
می شود. مشکل ما این است که تعدادی از افراد دچار حیوان گزیدگی به علت عدم توجه به این امر یا به ما 
مراجعه نمی کنند یا دیر مراجعه می کنند و یا تعداد دفعات مناســب برای دریافت واکسن )۳ نوبت( نزد ما 
نمی آیند و دچار هاری می شــوند. سال قبل ۱۶ نفر در ایران به علت هاری فوت کردند که عمده آنها برای 
دریافت خدمات به ما مراجعه نکرده بودند.امیری درباره بیماری تب مالت، تصریح کرد: در سال گذشته ۲۰ 
هزار و ۴۹۰ مورد بیماری تب مالت در کشور شناسایی کردیم. این بیماری انتقال انسان به انسان ندارد و یا 
بسیار نادر است و اگر بتوانیم تب مالت را در حیوان کنترل کنیم در انسان هم پدیدار نمی شود. ۹۹ درصد 
انتقال بیماری از دام آلوده به انسان است که راه شایع انتقال آن مصرف فرآورده لبنی است. همچنین تماس 
با ترشحات آلوده دام هنگام ذبح و راه سوم نیز از طریق تنفس افشانه های ترشحات آلوده است.رئیس گروه 
مدیریت بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان وزارت بهداشت در ادامه افزود: بیماری مهم بعدی در 
ایران سالک است. سال قبل ۱۶ هزار و ۳۰۷ مورد مبتال به سالک در ایران شناسایی کردیم. سالک بیماری 
انگلی است که از طریق گزش پشه خاکی رخ می دهد. در سالک نوع روستایی که مخزن جوندگان صحرایی 
هستند پشه ماده هنگام خون خواری انگل را به خود منتقل کرده و اگر انسانی را مورد گزش قرار دهد در 
آن محل گزش انگل وارد بدن انسان می شود که ایجاد زخم مزمن می کند. در ۱۹ استان کشور این بیماری 
بومی است. کنترل دشواری دارد زیرا میزبان آن در طبیعت زیاد است. خصوصاً در استان هایی با شیوع باال 
مثل اصفهان، خراسان و گلستان؛ در تالش برای کنترل بیماری هستیم.وی درباره عقرب زدگی و مارزدگی با 
تاکید بر اینکه این موارد شامل زئونوز نیستند، اظهار داشت: این بیماری ها هم توسط اداره ما رصد و بررسی 
می شوند. سال قبل ۴۲ هزار و ۳۶۵ عقرب گزیدگی و هشت فوت و ۶۲۴۸ مورد مار گزیدگی و ۹ فوتی ناشی 
از آن در کشور داشته ایم. اکنون در مؤسسه سرم و واکسن سازی رازی محصوالت این بخش تولید می شود 

و ایران در منطقه افتخار آفرین است. خدمات این بخش هم رایگان ارائه می شود.

فرمانده نیروی دریایی ســپاه پاســداران با بیان اینکه طوالنی ترین سواحل 
در خلیــج فارس متعلق به جمهوری اســالمی ایران اســت و دارای جزایر 
راهبردی هســتیم که تمامی رفت و آمد ها را رصــد می کنیم، گفت: ایرانی 
هیــچ وقت قلدری را قبول نمی کند و زور را نمــی پذیرد و اجازه نخواهیم 
داد بیگانگان حتی یک وجب هم به آب های کشــورمان وارد شــوند.دریادار 
علیرضا تنگســیری در گفت وگو با گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره 
دالیل توقیف کشتی های تجاری ایرانی مانند کشتی کابل به بهانه دور زدن 
تحریم ها اظهار داشت: این موضوع  مربوط به سال گذشته بود و مشکل حل 
شد. باید توجه داشته باشیم  که برخورد ما با کشوری که کشتی ما را توقیف 
کند و با قلدری با ما حرف بزند، بسیار متفاوت است اما موضوع کشتی کابل 
رفتار قلدری نبود.وی تاکید کــرد: در مواجهه با این موارد مرحله اول رفتار 
دیپلماتیک اســت و تالش ما بر این است که از طریق دیپلماتیک مشکل را 
حل کنیم  اما اگر کشــوری با قلدری با ما حرف زد، موضوع دیگری است و 
اگر رفتار قلدرمابانه باشد، گلویش را می گیریم.  فرمانده نیروی دریایی سپاه 
پاسداران با اشــاره به رصد عبور کشتی ها در خلیج فارس گفت:  مسئولیت 
خلیج فارس و کنترل باند تنگه هرمز بر عهده نیروی دریایی سپاه پاسداران 
است و در حال حاضر یکی از افتخارات جمهوری اسالمی ایران این است که 
در تنگه هرمز کنترل باند حاکم است، در صورتی که پیش از این ایرانی ها حق 

نداشــتند در تنگه هرمز کسی را سوال و جواب کنند  اما االن تمام شناورها 
بایستی حتما پاسخگو باشند.تنگســیری با بیان اینکه بیگانگان در آب های 
ایران حضور ندارند، ادامه داد: در محدوده مسئولیت ما و آب های سرزمینی 
و آب های تحت نظارت، دشمن حضور ندارد و دائما آمادگی برای قرار گرفتن 
مقابل بیگانگان در آب های خلیج فارس را حفظ کرده و تمام مناطق را رصد 
می کنیــم.وی با بیان اینکه طوالنی ترین ســواحل به طول  ۱۳۷۵ کیلومتر 
ساحل در خلیج فارس متعلق به جمهوری اسالمی ایران است و دارای جزایر 
راهبردی هســتیم که تمامی رفت و آمد ها را رصــد می کنیم، افزود: ایرانی 
هیچ وقت قلدری را قبول نمی کند و زور را نمی پذیرد و اجازه نخواهیم داد 
بیگانگان حتی یک وجب هم به آب های کشورمان وارد شوند.فرمانده نیروی 
دریایی سپاه پاسداران همچنین درباره برخورد با صیادان چینی در آب های 
کشورمان برای صید ترال گفت: به طور قاطعانه برخورد داشتیم به طوری که 
در کمتر از یک ماه بیش از ۱۱ شــناور صید ترال چینی ها را متوقف کردیم.

به گزارش ایلنا،  بندر دولتی کاندالی هند، بهمن ماه سال گذشته به کشتی 
کابل به بهانه نقص مدارک اجازه تخلیه کاال را نداد و اعالم کرد که در مدارک 
ارائه شــده از سوی این کشتی و شرکت های کشتیرانی که حمل محموالت 
آنها با کشتی کابل صورت گرفته، تناقضاتی وجود دارد البته کمتر از یک ماه 

پس از آن کشتی کابل رفع توقیف شد.

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران:

 در کمتر از یک ماه بیش از 11 شناور صید ترال چینی ها را متوقف کردیم

تهــران- ایرنا- عضو هیات مدیره اتحادیه مشــاوران امالک تهران، گفت: عدم 
صدور کد رهگیری در معامالت اجاره و خرید و فروش تخلف اســت و از مردم 
درخواســت داریم در دفاتر امالکی که کد رهگیری صادر نمی کنند، معامالت 
خود را ثبت نکنند و تخلفــات را به اتحادیه گزارش کنند.به گزارش خبرنگار 
اقتصــادی ایرنا »کد رهگیری« با هدف افزایش ضریب امنیت معامالت ملکی 
ایجاد شــد و به عنوان یک اصل قانونی مبنای ســالمت معامالت اعم از اجاره 
و خرید و فروش قرار گرفت. با این حال هنوز بســیاری از بنگاه های امالکی از 
صدور کدرهگیری خودداری می کنند.تخلفات بنگاه های امالکی در عدم صدور 
کد رهگیری برای مستاجران و خریداران دردسرهای زیادی ایجاد کرده است 
که جامعه مســتاجر بیش از هر قشــر دیگری با آن درگیری دارد. برای مثال 
مستاجران زیادی در تماس با خبرگزاری ایرنا اعالم کردند که ثبت نام آنها در 
ســامانه دریافت وام ودیعه مسکن به این دلیل رد شده است که قرارداد اجاره 
آنها فاقد کدرهگیری است.بر اساس مشاهدات میدانی از رفتار بنگاه های ملکی 
هنگام تنظیم قراردادهای اجاره، به مستاجران گفته می شود که کد رهگیری 
کاربرد خاصی ندارد و اگر مستاجر برای صدور آن اصرار داشته باشد مبلغ ۲۰۰ 
تا یک میلیون تومان ســوی مشاوران امالک دریافت می شود؛ البته تخلف در 
عدم صدور کدرهگیری به همین جا ختم نمی شود. اکنون بسیاری از معامالت 
فروش نیز بدون کد رهگیری انجام می شــود که منجر به فروش ملک به چند 

نفر و تشکیل پرونده های قضایی زیادی شده است.
مردم تخلف در صدور کد رهگیری را به اتحادیه اطالع دهند

»سعید لطفی« عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران امالک تهران در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی ایرنا، گفت: کمیسیون حل اختالف مستقر در اتحادیه امالک 
برابر قانون نظام صنفی به طور دائم تخلفات صنفی را رسیدگی می کند و مردم 
می توانند تخلف عدم صدور کد رهگیری را به شماره تلفن ۷۳۳۴ گزارش دهند.

به گفته عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران امالک تهران، بعد از ثبت شکایت 
شــهروندان اگر بنگاه ملکی به قانون تمکین نکند، دفتر مشاور امالک متخلف 
پلمپ خواهد شد.وی توضیح داد: عدم جواز کسب می تواند یکی از دالیل عدم 
صدور کد رهگیری در معامالت باشــد. بر همین اســاس از مردم درخواست 
کردیم در بنگاه هایی که جواز کسب ندارد، هیچ گونه معامله ملکی انجام ندهند. 
حتی مردم آدرس فعلی بنگاه مسکن را با آدرس روی جواز کسب تطابق دهند 
و در صــورت تغییر آدرس از معامله در آن بنــگاه امالکی خودداری کنند.به 
گفته این عضو اتحادیه امالک اگر صدور کد رهگیری در دفاتر مشاور امالکی 
تقویت شــود، به جای اینکه یک ملک به چند نفر فروخته شود، فقط یک بار 
معامله حقیقی انجام می شود.لطفی ادامه داد: کد رهگیری میزان جرایم خرید 
و فروش را کاهش می دهد به شــرط اینکه وزارت اقتصاد هم از معامالت بدون 
کدرهگیری حمایت نکند و پاسخ استعالمات نقل و انتقاالت بدون کدرهگیری 
را ندهد.به گفته وی، قانون الزام کرده است که هر معامله ای باید با کدرهگیری 
انجام شــود و کد رهگیری مهر تاییدی است بر انجام معامله؛ اما از آنجایی که 
مالیات ها بر اســاس میزان کد رهگیری صادر می شود، دلیل دیگری برای فرار 

از صدور آن است.

عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران امالک در گفت وگو با ایرنا:

 عدم صدور کد رهگیری در معامالت مسکن تخلف است؛
 با متخلفان برخورد می کنیم

رئیس مرکز پژوهش های مجلس خبر داد؛

سهم حدود ۷۰ درصدی هزینه مسکن در سبد خانوارهای شهری
مبارزه با قاچاقچیان سازمان یافته

 قاچاق 1.۷ میلیاردی لوازم خانگی

بررسی تهاتر کاالی ایرانی با یک کشور جدید

معاون وزیر صمت گفت: هدف ما از مبارزه با قاچاق کاال و ارز تمرکز بر روی قاچاقچیان کالن و ســازمان 
یافته است زیرا قاچاقچیان کالن در بازار حجم میلیارد دالری را جابه جا می کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، 
محمدمهدی برادران دیروز در نشست مشترک دبیران کمیسیون های برنامه ریزی هماهنگی و نظارت مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز که با حضور رؤسای سازمان های صمت سراسر کشور که در نمایشگاه بین المللی تهران 
برگزار شد، اظهار کرد: برای مبارزه با قاچاق کاال و ارز ۸ راهبرد را وزارت صمت در نظر گرفته است که اولین 
راهبرد در این زمینه بحث والیت مداری اســت زیرا رهبری مکرراً خواسته اند که با قاچاق کاال و ارز مبارزه 
کنیم.معاون صنایع عمومی وزیر صمت افزود: راهبرد دوم ما هم افزایی بین دستگاهی و استانی در رده های 

مختلف در امر مبارزه با قاچاق...

جزئیات شرایط تخلیه واحدهای مسکونی در مصوبه سران قوا؛

 تهدیدکنندگان مستاجران تحت پیگیرد
 قانونی قرار می گیرند

انتقال سهام عدالت متوفیان تا پایان شهریور

رئیس جمهور در مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی فارابی:

اجرای عدالت به ویژه در پرداخت دستمزدها از 
دغدغه های همیشگی ام بوده است
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 علت آلودگی شدید هوای تهران
 چه بود؟

رییس مرکز  ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکســالی با بیان اینکه 
میزان بارندگی در تهران بــه ۴۰ درصد زیرحد نرمال کاهش یافته 
است،گفت:خشک شدن آبگیرهای جنوب البرز و جنوب غرب تهران 
و وزش باد شدید علت ایجاد گرد و غبار در تهران طی دو روز گذشته 
بود. به گزارش ایسنا، با وجودآنکه فصل بهار فصل رویش و سر سبزی 
است، طی این فصل چندین بار شاهد خیزش گرد و خاک، آلودگی 
شــدید هوا و ماندگاری آن طی چنــد روز در تهران بودیم. حاال در 
فصل  تابســتان نیز  این وضعیــت را تجربه کرده ایم.احد وظیفه در 
گفت و گو با ایســنا، درباره علت و منشأ گرد و خاک در تهران طی 
دو روز گذشــته اظهار کرد:در جنوب البــرز  و جنوب  غرب تهران 
منطقه ای قرار دارد که در آن  آبگیرهای فصلی وجود داشــت و در 
فصل بهار آب باران و ســیالب ها در آن جا جمع می شد و نیزارهایی 
رشد می کرد ولی متاسفانه هم به علت کاهش بارندگی بسیار شدید 
کــه به  ۴۰ درصد زیر نرمال کاهش یافته و هم به دلیل برداشــت 
بی رویه آب های زیر زمینی اُفت آب های سطحی منطقه افزایش یافته 
و درنتیجه تبدیل به مناطق بیابانی شده است.وی ادامه داد: در برخی 
از مناطــق محدوده جنوب البرز و جنوب غرب تهران که آبگیر بود، 
کشــاورزی هم رواج داشت اما به علت کم آبی،متوقف و  کانون های 
گرد و غبار ایجاد شده است که نتیجه آن  گرد و غبار و آلودگی هوای 
دو روز گذشته تهران است.رییس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران 
خشکسالی  درباره احتمال تداوم آلودگی هوا اظهار کرد: ادامه داشتن 
آلودگی هوا و گرد وخاک به این معنا نیست که امروز و روزهای آینده 
به طور پیوسته گرد و خاک داریم بلکه به این معناست که در صورت 
وزش باد شــدید دوباره گرد وخاک ایجاد می شود. از آلودگی هوای 
تهران به دلیل ورود جریان پرفشار از شمال و باد شمالی کاسته شده 
ولی با وزش یک باد شدید دیگر به دلیل مستعد بودن وضعیت زمین  
ممکن است دوباره خیزش گرد و خاک و آلودگی هوا اتفاق افتد.وی 
درباره خیرش گرد و خاک در  سایر نقاط کشور تشریح کرد: گرد و 
خاک در استان های مرزی کشور همچون  ایالم،خوزستان و بوشهر 
حاصل وزش باد بر فراز عراق و ســوریه است که گرد و خاک را وارد 
استان های جنوب غرب و جنوب می کند بنابراین گرد و خاک در این 
نواحی منشا خارجی دارد.وظیفه در پایان تصریح کرد: خیزش گرد 
و خاکی که در مناطق شرقی ایران همچون سیستان و بلوچستان، 
شمال هرمزگان و جنوب کرمان اتفاق می افتد منشأ آن بستر دریاچه 
خشک شده هامون و بادهای ۱۲۰ روزه سیستان و بلوچستان است 

که  از شمال می وزد و گرد و غبار را از بستر هامون بلند می کند.
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فرمانده کل سپاه گفت: در بُعد مأموریت سازندگی 
سپاه یک جوشش، نهضت و یک حرکت جهادی 
مستمر و شــبانه روزی در جریان است.به گزارش 
گروه دفاعی خبرگزاری تســنیم، سردار سرلشکر 
پاســدار حســین ســامی فرمانده کل ســپاه 
پاسداران انقاب اســامی در آیین افتتاح مرکز 
فرماندهی و پایش پروژه های قرارگاه ســازندگی 
خاتم االنبیــاء)ص( که با حضور فرمانده و مدیران 
عامل مجموعه هــای قرارگاه برگزار شــد اظهار 

داشــت: همه افرادی که در منظومه افتخارآفرین 
قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیــاء)ص( در مراحل 
مختلف طراحی، ســاخت و اجرای پروژه ها نقش 
دارند مفهوم جنگ اقتصادی را در شرایط حساس 
فعلی تاریخ کشور، به خوبی درک کرده اند و خود 
را با الگو و مدل یک جنگ واقعی تطبیق داده اند.

وی افزود: در بُعد مأموریت ســازندگی سپاه یک 
جوشــش، نهضت و یک حرکت جهادی مستمر 
و شــبانه روزی در جریان است و برای عبور دادن 

کشــور از چالش ها و موانعی که اشرار و شیاطین 
نظام سلطه در مسیر حرکت انقاب اسامی قرار 

داده اند انگیزه  باالیی وجود دارد.
سردار ســامی ادامه داد: در شــرایط اقتصادی 
امــروز، از کار نینداختن چرخ هــای اقتصادی و 
سازندگی کشور که عموماً قرارگاه در بخش های 
مختلف آن مشغول به فعالیت و تاش است کاری 
خارق العاده و منحصر بفرد جلوه می کند و نشان  
می دهد که نصــرت خداوند متعال در این عرصه 

جریان دارد.فرمانده کل سپاه در ادامه بیان داشت: 
آنچه در عملکرد قرارگاه نمایان و دیده می شــود 
درخشــش دانش و فناوری در کنار اراده و ایمان 
است و بحمداهلل شــادابی و طراوت در مجموعه 
قرارگاه، هم در ستاد و هم در پروژه ها برقرار است 
و رعایت انضباط کاری و صرفه جویی در هزینه ها 
و یافتن ارزانترین و ســریع ترین راه برای اجرای 
پروژه های کشــور در این مجموعه جلوه مطلوبی 

دارد.

گزیده خبر
رئیس قوه قضاییه در بازدید از دادسرای جرایم امنیتی:

 مسئول رسیدگی قضایی، شخص 
»قاضی« است

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مســئول رســیدگی 
قضایی به پرونده »شخص قاضی« است و »ضابط« باید 
در کنار قاضی قرار گیرد، گفت: شناخت مقام قضایی از 
ضابط و ویژگی ها و ابعاد شخصیتی و کاری او موضوع 
بسیار حائز اهمیتی است و این شناخت به مرور زمان 
حاصل می شود.به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت االسام 
والمســلمین محسنی اژه ای، دیروز )سه شنبه ۱۴ تیر( ضمن بازدید از دادسرای 
شــهید مقدس – جرایم امنیتی- تهران، در جمع قضات و کارکنان این دادسرا 
ضمن اشــاره به فضیلت ماه ذی الحجه اظهار کرد: در ماه پرفضیلت و شــرافت 
ذی الحجه از خداوند استمداد می طلبیم که ما را جهت تشخیص حق و ایستادگی 
در برابر شیطان های درونی و بیرونی یاری رساند.رئیس دستگاه قضا با اشاره به 
ارزش عمل مخلصانه در راه خدا بیان داشت: هیچ چیز به اندازه عمل با اخاص، 
یاری دهنده ما و گره گشــا نیســت؛ گاهی یک عمل مخلصانه در راه خدا و قدم 
بر داشــتن برای خدا چنان خیر و برکتی دارد که هزاران عمل، دارای آن خیر 
و برکت کثیر نیســتند.  رئیس قوه قضاییه در ادامه به مقوله اهمیت و ضرورت 
برقراری امنیت در جوامع بشــری و نقش مراجــع ذی صاح قضایی در کمک 
به تأمین امنیت جامعه اشــاره کرد و گفــت: چنان جامعه ای از نعمت امنیت و 
آرامش محروم باشــد، دســتاوردهای آن جامعه در حوزه های دیگر نیز زایل و 
تباه می شود؛ بدون امنیت، مقوله ها و شاخصه هایی نظیر سامت روانی و توسعه 
و پیشــرفت اقتصادی نیز در جامعه محقق نخواهد شد. بهره گیری از تخصص، 
تجارب و امکانات ضابطیــن قضایی در چهارچوب قانونی و همچنین نظارت بر 
رفتار آنها از جمله دســتورات و تاکیدات مداوم رئیــس قوه قضاییه خطاب به 
مســئوالن ذیصاح قضایی بویژه مقامات دادسرا اســت؛ گزاره ای که در جریان 
دیدار اخیر رهبر انقاب با مقامات و مسئوالن قضایی نیز مورد تاکید معظم له قرار 
گرفت؛ رئیس قوه قضاییه نیز بارها تکلیف و مسئولیت خطیر مسئوالن قضایی 
درخصوص نظارت بر کار ضابطین و کارشناسان و همچنین راستی آزمایی تمام 
مراحل فرآیند دادرســی از جمله اقاریر متهمین را گوشزد کرده است.بر همین 
اســاس، رئیس قوه قضاییه در دیدار امروز خود با مسئوالن و کارکنان دادسرای 
جرایم امنیتی توصیه های مهمی را خطاب به مسئوالن و دست اندرکاران قضایی 
ذیربط درخصوص نحوه نظارت و تعامل با ضابطین مطرح کرد و گفت: مسئوالن 
ذی صاح قضایی و مشــخصاً مقامات دادسرا باید ضمن بهره گیری از تخصص، 
امکانات و مســئولیت های قانونی ضابطین در امر خطیر کشــف جرم و تعقیب 
متهم، بر این نکته مهم توجه داشته باشند که مسئول رسیدگی قضایی به پرونده 
شخص قاضی است و اوست که شرعاً و عرفاً پاسخگوی پرونده می باشد؛ بر همین 
مبنا، ضابط باید در کنار قاضی قرار گیرد و کمک کار او در ســیر رســیدگی به 
پرونده باشد.محسنی اژه ای در ادامه بیان داشت: شناخت مقام قضایی از ضابط و 

ویژگی ها و ابعاد شخصیتی و کاری او موضوع بسیار حائز اهمیتی است.

رئیس جمهور در مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی فارابی:

اجرای عدالت به ویژه در پرداخت دستمزدها از دغدغه های همیشگی ام بوده است
رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت آسیب شناسی وضع موجود 
در حوزه علوم انســانی، تحقق علوم انســانی در تراز انقاب 
شکوهمند اسامی را حائز عقب ماندگی هایی دانست که باید 
با نگاه اجتهادی و نوآورانه عالمان و دانشــمندان این عرصه، 
جبران شــود.به گزارش ایســنا، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی 
صبح دیروز )سه شــنبه( در مراســم اختتامیه ســیزدهمین 
جشــنواره بین المللی فارابی ضمن ابراز خرســندی از حضور 
در جمع اســاتید، فرهیختــگان و محققان علوم انســانی و 
اســامی و با تبریک به برگزیدگان این جشــنواره، گفت: در 
نشست هایی از این دست، الزم است دانشمندان و فرهیختگان 
ضمن آسیب شناسی وضع موجود، نسبت به کاهش فاصله با 
وضع مطلوب، پیشــنهاد و راهکار ارائه کنند.رئیس جمهور با 
همچنین با تاکید بر ضرورت آســیب شناسی در حوزه علوم 
انســانی، افزود: علوم انسانی اســامی، مغزافزار حاکمیت و 
مدیریت و نیز قوه محرکه پیشرفت در نظامی است که مبتنی 
بــر دین بوده و درون مایه آن علم و دانش اســت. در چهل و 
چهارمین سال پیروزی انقاب شکوهمند اسامی، الزم است 
یک آسیب شناسی کنیم که چه میزان رشد و پیشرفت در این 
حوزه صورت گرفته است؟رئیسی با تاکید بر اینکه علوم انسانی 
ما باید تراز انقاب اســامی باشد، افزود: به نظر می رسد برای 
نیل به علوم انسانی تراز انقاب اسامی، در آنچه که باید اتفاق 
می افتاد، عقب ماندگی هایی وجود دارد و این عقب ماندگی باید 
به دست پژوهشــگران و اساتید این حوزه جبران شود.رئیس 
جمهــور با تاکید بر لزوم نظریه پردازی، نوآوری و خاقیت در 
حوزه علوم انســانی و توجه به رویکرد دینــی در این حوزه، 
اظهار داشــت: فصل الفصول انسان، تعلم است و عاوه بر آن، 
انســانیت انســان مبتنی بر آموخته های او از وحی است و با 
ارتباط با وحی شــکل می گیرد.وی نشان دادن راه به انسان را 

ماموریت خطیر علوم انســانی اسامی دانست و تصریح کرد: 
برای بالندگی و رشــد در حوزه علوم انســانی، باید تقلید از 
غرب در این حوزه کنار گذاشته شده و مبتنی بر مبانی غنی 
اســامی، کار اجتهادی و نوآورانــه انجام گیرد. در گام بعدی 
اجتهاد و نوآوری در این حوزه باید در مجامع علمی و حوزوی 
و دانشگاهی مورد اســتقبال قرار گیرد و نخبگان و عالمان و 
دانشگاهیان ما با دید باز اما نگاهی نقادانه به سراغ نظریه های 

جدید بروند و آنها را با ابزار نقد، مورد پاالیش قرار دهند.

رئیســی با تاکید بر لزوم ایجاد کرسی های نقد و نقدپذیری، 
اظهار داشــت: همانطور که رهبری حکیــم و فرزانه انقاب 
فرمودند نباید باکی از نقد نظریات وجود داشــته باشد و باید 
مجــال بحث و طرح نقــد فراهم شــود.رئیس جمهور افزود: 
متولیان ایجاد تحول در علوم انســانی باید بدانند اولین شرط 
تحقق در این حوزه، تحول شناختی است و در این زمینه باید 
از چهره های تحول خواه و تحول گرا استفاده کنیم.ی در ادامه 
تکریم، تشویق و حمایت از اساتید، محققان و پژوهشگران در 

ایجاد این تحول را ضروری و موثر دانست و افزود: گاهی برخی 
اساتید و بزرگان علوم انسانی گایه دارند که شرایط علوم دیگر 
بر علوم انسانی هم تحمیل می شود در صورتی که علوم انسانی 
باید با شــرایط و مقتضیات خود تبیین و تشریح شود.رئیس 
جمهور در ادامه با بیان اینکه پیام این نشســت و رویداد باید 
این باشــد که تا چه میزان نظام مسائل کشور مبتنی بر علوم 
انسانی پاســخ گرفته، افزود: همواره یکی از دغدغه های بنده 
اجرای عدالت در همه عرصه ها به ویژه در پرداخت دستمزدها 
بوده اســت که در این زمینه از اساتید دانشگاهی برای تبیین 
و تنظیم یک شــیوه علمی عادالنه برای پایان دادن به نظام 
ناعادالنه پرداخت ها دعوت شده است.پیش از سخنرانی رئیس 
جمهور نیز  زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سخنانی 
با بیان اینکه کشــوری که هزینه برای علم را سرمایه گذاری 
بداند حتما دست برتر در همه عرصه ها را خواهد داشت، گفت: 
خرسندیم که رهبر حکیم و فرزانه و همچنین رئیس جمهور 
محترم ما برای علــم و عالمان و فناوران جایگاه ویژه ای قائل 
هستند.وی با اشاره به اینکه جمهوری اسامی اساس پیشرفت 
خود را در زمینه علم می داند، افزود: در این راستا وزارت علوم 
بــا لحاظ نوع نگاه و حاکمیت جمهوری اســامی و در دولت 
مردمی، پنج اولویت  »مرجعیت دیپلماســی علم و فناوری«، 
»آموزش، پژوهش و بــرون داد هدفمند«، »نوآوری فرهنگی 
و فرهنگ نوآوری«، »شــاگرد نوآور و نوآورپروری«، و »تولید 
خدمت، ثروت و ســرمایه از دانش« را سرلوحه کار خود قرار 
داده و برای تحقق آن از تمام ظرفیت های علمی و پژوهشــی 
موجود در کشور استفاده خواهد کرد.در این مراسم با حضور 
رئیس جمهور از ۱۰ شخصیت پیشگام و پیشتاز علوم انسانی و 
اسامی، ۱۰ استاد برگزیده بین المللی و ۲۲ برگزیده گروه های 

مختلف علمی با اهدای لوح یادبود تجلیل شد.

سردار سامی: 

در قرارگاه سازندگی 
سپاه حرکت های 
جهادی و شبانه روزی 
درجریان است
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وزارت راه و شهرســازی در پی انتشار محتواهایی در رسانه ها 
مبنی بر دریافت مبالغی برای تخلیه مستاجر اعالم کرد: هرگونه 
تهدید مســتاجر و ورود به ملک بدون حکم قضایی و یا دستور 
تخلیه جرم اســت.به گزارش ایلنا، انتشار تصاویر آگهی هایی با 
عنوان »تخلیه مســتاجر« و انجام اقدامات خالف قانون توسط 

این افراد قطعا می تواند مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.در بســته 
سیاستی مصوب شده در جلسه سران قوا عالوه بر تعیین میزان 
افزایش ســقف تمدید قراردادهای اجاره بها در ســال ۱۴۰۱ و 
تمدید خودکار یکســاله قراردادهای اجاره، موارد استثناء شده 
از تمدید خودکار اجاره نامه ها قید شــده است.بنابر این گزارش 

مســتاجر در صورتی که مالک، ملک یــا واحد مورداجاره را به 
فروش رسانیده باشد و قرارداد فروش را در سامانه ثبت معامالت 
امالک ثبت نموده و کد رهگیری دریافت کرده باشد و اطالعات 
ملک را در ســامانه امالک و اسکان ثبت کرده باشد، و یا اینکه 
مالک برای تخریب، بازســازی یا تعمیر نســبت به اخذ پروانه 
ساختمانی از مراجع ذی ربط اقدام کرده باشد، الزم است واحد 
مسکونی را تخلیه کند.همچنین درصورتی که مستاجر در دوره 
اجاره قبلی با تشخصیص مرجع قضایی )شورای حل اختالف( 
نســبت به انجام به موقع تکالیف اقدام نکرده باشــد و یا اینکه 
افزایش مبلغ اجاره بها معادل درصدهای مصوب توسط مستاجر 
پذیرفته نشود، الزم است واحد مسکونی توسط مستاجر تخلیه 
شود.ســران قوا همچنین مصوب کردنــد؛ درصورتی که فرزند 

مالک ازدواج رســمی کرده و برای سکونت به واحد مورداجاره 
نیاز داشــته باشــد و یا اینکه مالک نیاز به ســکونت در واحد 
مســکونی خود داشته باشد با داشتن شــرایط الزم، مستأجر 
الزم اســت واحد مســکونی را تخلیه کند.مالک رســیدگی و 
بررسی حقوقی اختالفات اجاره بین موجر و مستاجر در مراجع 
قضایی )شورای حل اختالف( اطالعات ثبت شده در سامانه کد 
رهگیری و امالک و اسکان اســت.مراجع قضایی )شورای حل 
اختالف( مکلفند در کوتاه تریــن زمان ممکن و حداکثر ظرف 
مدت یک ماه نســبت به بررســی موارد اختالف و صدور رای 
اقدام کنند.وزارت راه و شهرسازی در پایان از ضابطان قضایی و 
مجریان قانون درخواست کرد که مطابق قوانین و مقررات با بر 

هم زنندگان آرامش و آسایش مردم، برخود الزم صورت گیرد.

گزیده خبر

رئیس اتاق تهران:
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها عامل افزایش 

نرخ تورم نبود
رئیــس اتاق تهران گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها عامل رشــد تورم نبود و 
عواملی همچون رشــد پایه پولی، رشد نقدینگی و رشد دستمزد روی رشد نرخ 
تورم تأثیر خود را گذاشتند.به گزارش خبرنگار مهر، مسعود خوانساری دیروز در 
نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه تورم به صورت جهانی 
در حال افزایش اســت اظهار کرد: یک سوم کشورهای اروپایی که در سال های 
گذشته تورم دو درصدی داشتند امسال با تورم دو رقمی مواجهه شده اند. تورم 
آمریکا نیز به ۸.۶ درصد رســیده که رکورد چهل ســاله را زده است.رئیس اتاق 
بازرگانی تهران افزود: افزایش قیمت و کمبود کاالهای اساسی در بیشتر کشورها 
به خصوص در کشورهای فقیر به افزایش نرخ تورم دامن زده است. این بیم وجود 
دارد که کشــورهای سرمایه دار برای کاهش نرخ تورم نرخ بهره را افزایش دهند 
که همین مساله موجب ایجاد رکود در اقتصاد جهانی خواهد شد که در همین 
راســتا بانک جهانی به کشورها اعالم کرده به جای افزایش نرخ بهره از ابزارهای 
دیگر مثل تزریق پول بیشتر در زنجیره عرضه استفاده کنند.خوانساری ادامه داد: 
تورم در ایران در ماه های پایانی ســال ۱۴۰۰ و دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ روی 
۳۸.۷ درصد بود اما در خرداد ماه افزایش یافت و تورم نقطه به نقطه ۱۳.۲ درصد 
باال رفت.وی گفت: همین مســاله موجب شــد اعالم کنند که حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی باعث افزایش تورم شــده اما باید بدانیم اگرچه حذف ارز تأثیر داشت اما 
تنها عامل نبود. افزایش ۳۰ درصدی رشد پایه پولی که موجب شد این مؤلفه به 
۶۰۴ هزار میلیارد تومان برســد و همچنین افزایش ۴۰.۶ درصدی نقدینگی که 
موجب شد این مؤلفه به ۴,۸۳۲ هزار میلیارد تومان افزایش یابد از دیگر عوامل 
رشــد نرخ تورم بود همچنین رشد ۵۸.۵ درصدی دستمزد کارگران نیز از دیگر 
علل باال رفتن نرخ تورم بود البته افزایش قیمت های جهانی در افزایش نرخ تورم 
بی تأثیر نبود. در روسیه ۱۷ درصد، در برزیل ۱۲ درصد، در انگلیس ۹ درصد و 

در آمریکا ۸ درصد افزایش قیمت کاالها را شاهد بودیم.

 دالیل اصلی زیان انباشته بانک ها
خوانساری در ادامه با اشــاره به انتشار صورت های مالی سال ۹۸ و ۹۹ بانک ها 
از ســوی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: بر اساس آمارها زیان انباشته 
بانک ها بیش از ۸۱ هزار میلیارد تومان اســت که نشان می دهد برخی بانک ها 
مشمول ماده ۴۱ قانون تجارت شــده اند و باید تعیین تکلیف شوند.وی افزود: 
از جمله دالیل اصلی زیان انباشــته بانک ها مطالبات بانک ها از دولت، غیرمولد 
شــدن دارایی های موجود، امالک پرشمار، بازدهی کم شرکت های زیرمجموعه، 
سوءمدیریت، وجود مطالبات غیرجاری و فساد در اداره بانک هاست.رئیس اتاق 
بازرگانی تهران گفت: با توجه به اینکه قسمت اعظم سرمایه گذاری در ایران از 
طریق بانک ها ایجاد می شود، سالم سازی فعالیت بانک ها باید به صورت جدی از 

سوی دولت پیگیری شود.

 برای رشد اقتصادی باید به صادرات اهمیت بیشتری داد
خوانساری همچنین با اشــاره به وضعیت صادرات در کشورهای در حل توسعه 
اظهار کرد: مجموع سهم کشورهای در حال توسعه از صادرات جهانی از ۱۶ درصد 
در سال ۱۹۹۰ به ۳۹ درصد در سال ۲۰۲۱ رسیده است. یکی از عوامل محرک 
و تأمین کننده رشد اقتصادی در این کشورها رشد صادرات بوده است؛ به عنوان 
مثال کشور ترکیه با استفاده از ابزار صادرات در تأمین رشد اقتصادی موافق بوده 
است این کشور در بازه زمانی ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲ متوسط رشد اقتصادی ترکیه ۴.۵ 
درصد و متوسط رشد صادرات ۴.۹۶ درصد بوده است یعنی نزدیک به ۳۰ درصد 
از رشد اقتصادی این کشور از طریق افزایش صادرات محقق شده است.وی ادامه 
داد: این در حالی است که داده های تجارت ایران حکایت از آن دارد که در اقتصاد 
ایران برخالف ترکیه صادرات نه تنها ایفاگر تأمین رشــد اقتصادی نبوده بلکه در 
برخی دوره ها یکی از عوامل کاهش رشد اقتصادی نیز بوده است. صادرات در ایران 
در سال ۱۳۹۰ حدود ۲۵۳ هزار میلیارد تومان بود در حالی که این عدد در سال 
۱۳۴۰۰ به ۲۲۲ هزار میلیارد تومان رســیده است یعنی ما با یک کاهش ۱.۲۹ 
درصدی مواجه هستیم.خوانساری تاکید کرد: بنابراین دولت باید بداند برای رشد 

اقتصادی باید به صادرات اهمیت بیشتری دهد.

تک نرخی کردن ارز باید در دستور کار قرار گیرد
وی گفت: همچنین افت شــدید امید به حل و فصل مناقشه هسته ای از دیگر 
از مسائل امروز اقتصاد ایران است.خوانساری افزود: دولت باید تک نرخی کردن 
ارز و هدفمند سازی یارانه ها را ادامه دهد.رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: طبق 
اعالم رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور رشد اقتصادی در دهه ۹۰ منفی بوده 
و اگر کشور در ۶ سال آینده رشد ۸ درصدی را تجربه کند به وضعیت اقتصادی 

سال ۹۰ می رسد

 احتمال از بین رفتن ۷0 درصد زمین های کشاورزی ایران
خوانســاری در ادامه اظهار کرد: طبق اعالم ســازمان خوار و بار جهانی در سال 
۲۰۱۶ ایران به صورت میانگین ۳۶.۶ درصد از غالت مورد نیاز خود را از طریق 
واردات تأمین کرده اســت در حالی که این عدد در ســال ۲۰۰۵ معادل ۱۸.۱ 
درصد بوده اســت.وی افزود: کشــاورزان ایرانی در هر هکتار کاشت ذرت، برنج 
و گندم ۲.۳ درصد بیشــتر از میانگیــن جهانی آب مصرف می کنند.رئیس اتاق 
بازرگانی تهران گفت: طبق پیش بینی ها به احتمال زیاد تا ســال های آینده ۷۰ 
درصد زمین های کشاورزی کشور از دست برود که این مساله از عواقب کم آبی 

زیاد است.

 نقدینگی در ۵۰ سال گذشته
 ۴۳ هزار برابر شد

مدیر کل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد بیان کرد که طی ۵۰ سال 
گذشته میزان رشد نقدینگی به نحوی بوده است که نقدینگی ۴۳ هزار برابر شده 
اســت، اما میزان تولید در این فاصله زمانی کمتر از ۳ برابر افزایش داشته است.

بــه گزارش ایِبنا، مجید کریمی، مدیر کل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت 
اقتصاد روز گذشــته در برنامه میز اقتصادی بیان کرد که طی ۵۰ سال گذشته 
میزان رشد نقدینگی به نحوی بوده است که نقدینگی ۴۳ هزار برابر شده است، 
اما میزان تولید در این فاصله زمانی کمتر از ۳ برابر افزایش داشــته است و این 
موضوع نشان دهنده عدم وجود تناسب میان اعداد این دو شاخص است که این 
موضوع در هیچ کشوری وجود ندارد.وی عامل اصلی تورم را نقدینگی اعالم کرد 
و اظهار داشــت: سایر عوامل مانند نرخ ارز، انتظارات تورمی و ... عواملی هستند 
که باید به صورت کوتاه مدت و بلند مدت مورد بررســی قرار بگیرند.   مدیرکل 
دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد بیان کرد که در مورد ســایر عوامل 
تورم زا باید اقداماتی صورت بگیرد، اما عامل اصلی تورم کشور نقدینگی است و 
به هیچ وجه نباید از آن غافل شــد و باید بر آن تمرکز کنیم.   وی تاکید کرد: از  
ابتدای دولت سیزدهم تا به امروز کاهش شتاب رشد نقدینگی را شاهد بوده ایم.

اتباع افغانستان می توانند مبالغ سرمایه گذاری را نقدی وارد ایران کنند
 ورود افغان ها به بورس کشور

رییس اتاق ایران و افغانســتان اظهار داشــت: به 
تازگی دولت ایران مجوز ورود سرمایه های نقدی 
با ارائه اظهارنامه را صادر کرده و از این به بعد اتباع 
کشور افغانستان می توانند مبالغ سرمایه گذاری را 
به صورت نقدی وارد کشور کنند.حسین سلیمی، 
رئیس اتــاق ایران و افغانســتان، در گفت وگو با 
ایلنا درباره رشــد سرمایه گذاری ها میان این دو کشور گفت: در پی تحوالت 
سیاسی کشور افغانستان بسیاری از فعاالن اقتصادی تمایل به انتقال سرمایه 
خود به کشــوری امن داشــتند که همزبانی و هم مرزی با ایرانی ها از دالیل 
انتخاب کشــور ایــران بود و همیــن ویژگی ها باعث افزایــش ۵۴ درصدی 
سرمایه گذاری اتباع افغانستان در این محسوب می شود.رئیس اتاق بازرگانی 
ایران و افغانســتان ادامه داد: در همین راستا کشور ترکیه در رقابت با ایران 
در جذب ســرمایه گذاری های اتباع افغان اقدام به کاهش مبلغ اجازه اقامت 
خود کرد با ارائه تسهیالت اقامتی سعی در جذب این سرمایه گذاری ها داشت 
کــه با اقدام به موقع دولت ایــران در کاهش مبلغ اجازه اقامت از ۲۵۰ هزار 
دالر به ۹۰ هزار یورو موفق به جذب ســرمایه های بیشــتر در کشور شدیم.

ســلیمی در مورد عدم وجود آمار درخصوص سرمایه گذاری ها اعالم کرد: به 
دلیل مالحظات سیاســی که برای حفظ تأمین امنیت سرمایه گذاران وجود 
دارد از اعالم آمار در این خصوص معذوریم.وی در ادامه با ارائه آماری از تنوع 
سبد سرمایه گذاری ها گفت: بیشترین سرمایه گذاری های افغان ها در ایران در 
واحد های صنعتی کوچک مقیاس با ارزش حدودی یک تا سه میلیون دالر و 
ساخت و ساز هایی برای اقامت هموطنانشان بوده است و درصد کمی هم در 
بورس سرمایه گذاری کردند.سلیمی با تأکید بر بهبود وضع قوانین در دولت 
طالبان گفت: بعد از تشــکیل دولت جدید طالبان به دلیل عدم وجود قوانین 
و ثبات در حوزه های اقتصادی و آشــفتگی که بر کشور چیره شده بود موفق 
به همکاری های جدید در حوزه های اقتصادی با این کشور نشدیم اما اخیراً با 
وضع قوانین جدید به ادامه همکاری ها  امیدواریم.وی در ادامه گفت: همانطور 
که می دانید کشــور افغانستان کشــوری غنی از معادن بکر و دست نخورده 
است مانند معادن سنگ آهن و اخیراً پیشنهاداتی از سوی دولت ایران برای 
ورود به پروژه های معدنی از سوی ســفارتخانه ایران در کابل صورت گرفته 
ولی تا کنون منجر به عقد قراردادی نشــده است.رئیس اتاق بازرگانی ایران 
و افغانستان گفت: بیشترین سرمایه گذاری اتباع افغان در استان های آستان 
قدس رضوی، سیســتان و بلوچســتان و کرمان بوده که البته استان کرمان 
بیشــترین آمار جذب سرمایه گذاری ها را داشــته است. سه شعبه فعال اتاق 
بازرگانی ایران و افغانســتان در این استان ها پروژه های در دست اجرا دارند.

وی در خصــوص تأثیر FATF بر این ســرمایه گذاری ها گفت: نقل و انتقاالت 
مالی یکی از مشــکالت اقتصادی ما با افغانســتان است که هنوز حل نشده 
لســت، گلوگاه های مالی که پیش از دولت طالبان وجود داشــت در جریان 
تغییر حکومت مسدود شد و اخیراً قرار است در شهر هرات صرافی هایی این 
روند را تســهیل کنند.سلیمی با اظهار تأسف از عدم وجود زمینه تهاتر میان 
دو کشــور گفت: متأسفانه تهاتری میان ما و کشــور افغانستان وجود ندارد. 
ارزش واردات ایران از افغانســتان حــدوداً ۲۰ میلیون دالر و ارزش صادرات 
ایران به افغانستان ۲ میلیارد دالردر سال بوده و عماًل تهاتر با افغانستان غیر 
ممکن اســت.وی درباره مبادالت مالی میان دو کشــور اعالم کرد: به تازگی 
دولت ایران مجوز ورود ســرمایه های نقدی را با ارائه اظهارنامه صادر نموده 
و از این به بعد اتباع کشــور افغانســتان می توانند مبالغ سرمایه گذاری را به 

صورت نقدی وارد کشور کنند.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس خبر داد؛

سهم حدود ۷۰ درصدی هزینه مسکن در سبد خانوارهای شهری
رئیس مرکز پژوهش های مجلس سهم هزینه های مسکن در سبد خانوارهای شهری 
ایران را بین ۶۰ تا ۷۰ درصد خواند و تاکید کرد: این در حالی است که میانگین این 
شاخص در جهان ۱۸ درصد است و در دامنه نوسانات حدودا ۱۵ تا ۲۵ درصد است.
به گزارش ایِبنا، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در 
همایش الزامات و سازوکارهای فنی، اجتماعی و اقتصادی تحقق نهضت ملی مسکن 
گفت: صنعت تولید مســکن موتور رشــد اقتصادی و تاثیرگذار بر صنایع مادر است. 
نگاهداری با اشــاره به برخی از عوامل مشــکالت مسکن و اقدامات پژوهشگران این 
مرکز در راســتای بهبود بخشی به وضعیت کنونی، بیان داشت:  تاثیر حوزه مسکن 
بر رشد و توسعه اقتصادی کشور غیر قابل انکار است.وی افزود: صنعت تولید مسکن 
عالوه بر تاثیرات ژرف اجتماعی و فرهنگی به لحاظ اقتصادی نیز دارای اهمیت ویژه ای 
اســت چرا که همچون موتور رشد و توسعه اقتصاد کشور عمل می کند.رییس مرکز 
پژوهش های مجلس خاطرنشان کرد: بخش مسکن با ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال 
آفرینی در بخش ســاختمان و بخش های وابسته از طریق تاثیر بر مخارج مصرفی، 
ســرمایه گذاری و تغییرات در تولید ناخالص داخلی، نوسانات اقتصادی را به شدت 
تحــت تاثیر خود قــرار می دهد، بنابراین تاثیرات ناشــی از آن نیز محدود به بخش 
مســکن نیســت.وی ادامه داد: در کشــور ما باتوجه به ابعاد نیاز به مسکن در دوره 
های مختلف، قوانین و سیاســت های متعددی وضع شــده است اما مقطعی بودن 
سیاست ها و نبود برنامه مشخص و دورنمای بلند برای چگونگی رفع مشکل مسکن، 
نبود اطالعات و آمار شــفاف و دقیق، نحوه اجرای سیاست ها و میزان کارایی آنها و 
موانع احتمالی که بر سر اجرای آنها وجود دارد مانند کمبود مالی، فقدان دانش الزم 
و همچنین سیســتم نهادی ناقص و کج کارکرد، موجب شــده است تا رویکردهای 
حقوقی و برنامه ای مصوبات همواره از خالءهای متعددی برخوردار باشند.رئیس مرکز 
پژوهش های مجلس سهم هزینه های مسکن در سبد خانوارهای شهری ایران را بین 
۶۰ تا ۷۰ درصد خواند و تاکید کرد: این در حالی است که میانگین این شاخص در 

جهان ۱۸ درصد است و در دامنه نوسانات حدودا ۱۵ تا ۲۵ درصد است.وی با بررسی 
مطالعات بخش مسکن در ۶ برنامه توسعه قبلی گفت: دربررسی بخش مسکن در ۶ 
برنامه قبلی توسعه کشور، مهمترین مسئله ای را که می توان در عدم توفیق موثر در 
بخش مسکن جمع بندی کرد مســئله عدم وجود یک بسته جامع، با ابعاد مختلف 
برای رفع نیازهای مختلف آحاد جامعه ایرانی با نگاه به حل مشــکالت حوزه مسکن 
همچون بدمسکنی، بی مســکنی و نظایر آن است.وی افزود: برخوردهای موضعی و 
محدود برای حل مسئله مسکن بدون استفاده از ابزارهای حاکمیتی، حقوقی و قانونی 

سبب گردیده مسئله مسکن، به شکل پایدار و مضمن از مسائل اصلی حوزه شهری و 
اجتماعی کشور باقی بماند.نگاهداری تاکید کرد: قانون جهش تولید مسکن نیز در پی 
راهکاری عملیاتی برای برون رفت بخش مسکن از وضعیت کنونی و تبعات آن بوده 
اما این قانون نیز صرفا تمرکز خود را بر بخشــی محدود از ابعاد گسترده مسکن که 
شامل سرمایه گذاری تولید و عرضه مسکن است محدود می شود.رئیس مرکز پژوهش 
های مجلس در خصوص فعالیت ها و اثر گذاری این مرکز برای بهبود وضعیت فعلی 
مسکن، گفت: مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسالمی در راستای وظایف ذاتی 
خود ضمن همکاری در تدوین قانون جهش تولید مسکن با پایش مستمر طرح های 
گذشــته و وضعیت فعلی بازار مسکن همواره ضمن حفظ جایگاه مشورتی خود و با 
ارائه جایگزین های مختلف با نگاهی چند بعدی شامل اجاره به شرط تملیک، ساخت 
تدریجی، پیش خرید، مالکیت مشترک، مسکن استیجاری در قالب سازمانی نهادی و 
اجاره داری حرفه ای مالکیت سهام مشترک و تشویق به ارائه طیف وسیعی از واحدها 
با مســاحت ها و ویژگی های مختلف از طرف سازندگان جهت ساماندهی به شرایط 
فعلی اقدام کرده است.وی افزود: مرکز پژوهش های مجلس با درک نیازهای مختلف 
در بازار مسکن باتوجه به درآمدها و توانایی اقتصادی اقشار مختلف جامعه، پیشنهاد 
برنامه ای جامع را در راســتای ســرمایه گذاری، تولید و عرضه مسکن دارد تا ضمن 
تامین مســکن برای طبقات متوسط جامعه و گروه های کم درآمد، زمینه های خروج 
سرمایه از کشور و عدم پاســخگویی به نیازهای موجود رفع شود.نگاهداری با اشاره 
به نقش دولت در بهبود وضعیت حاکم بر مســکن گفت: امید اســت دولت با درنظر 
گرفتن کلیه راهکارهای پیشنهادی و مشاوره کارشناسان امکان دسترسی همه آحاد 
جامعه و بخصوص اقشار با درآمد متوسط و کم را به مسکن فراهم آورد.رئیس مرکز 
پژوهش هــای مجلس در پایان ابرازی امیدواری کرد که مجموعه گفتگوها و مباحث 
کارشناسی که در نشست امروز برگزار خواهد شد چند قدمی در راستای رفع مشکل 

تامین مسکن بتواند نقش ایفا کند.

جزئیات شرایط تخلیه واحدهای مسکونی در مصوبه سران قوا؛

 تهدیدکنندگان مستاجران تحت پیگیرد
 قانونی قرار می گیرند
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 ۲۶ درصد مساحت استان  اصفهان تحت 
فرسایش بادی است

رئیس اداره امور بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان اصفهان به وســعت 
مناطق بیابانی از جنبه ســرانه جمعیت اشاره و تصریح کرد: در جهان ۰.۲ هکتار به ازای 
هر نفر، در ایران ۰.۵ هکتار به ازای هر نفر و در اســتان اصفهان ۰.۶۶ هکتار به ازای هر 
نفر اســت. وی بابیان اینکه در استان اصفهان ۱۴ کانون بحران فرسایش بادی شناسایی  
شده اســت، توضیح داد: مجموع خسارات وارد ناشــی از این کانون های بحران به منابع 
زیســتی و اقتصادی یک میلیون و ۲۸۳ هزار و ۴۵۰ میلیون ریال اســت.عالی پور افزود: 
مســاحت کانون های بحران فرســایش بادی در اســتان یک میلیون و ۵۰۵ هزار و ۹۷۸ 
هکتار معادل ۱۴ درصد مساحت استان است و میزان افزایش مساحت کانون های بحران 
فرســایش بادی در ســال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸ رقم ۴۱۳ هزار و ۴۰۳ هکتار است.رئیس 
اداره امور بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان به اقدامات انجام شده 
برای مقابله با بیابان زایی اشــاره و خاطرنشان کرد: مطالعه یک میلیون و پنج هزار و ۱۳۰ 
هکتار از کانون های بحران فرســایش بادی مقدمه شناســایی نوع عملیات اجرایی برای 
کنترل فرســایش بادی، جنگل های دست کاشــت بیابانی به مساحت ۳۰۹۸۴۰ هکتار، 
کنترل فرسایش بادی، حفاظت از مناطق مسکونی، خطوط مواصالتی، تأسیسات و اراضی 

کشاورزی ازجمله اقدامات انجام شده است.

 تفاهم نامه همکاری منابع طبیعی استان همدان 
 با جهاد دانشگاهی واحد همدان امضاء شد

همدان- شــهناز محمدی: افزایش همکاری دو دســتگاه در راســتای حفــظ و احیاء و 
بهره برداری اصولی از منابع طبیعیخزائی در جلســه انعقاد تفاهم نامه همکاری با جهاد 
دانشگاهی واحد همدان گفت: با توجه به شعار امسال ))تولید، دانش بنیان ، اشتغال آفرین 
(( لزوم  همکاری نزدیک بخش های علمی  وپژوهشــی با بخش اجرا  اجتناب پذیر می 

باشد.و جهادی عملی کردن را ،که در عنوان دو دستگاه وجود دارد بخوبی اجرا کنیم .

گزیده خبر

حضور مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و 
گاز غرب در مراسم سالگرد ترحیم همکاران 

حادثه چشمه خوش
مهندس علی رضایی با همراهی جمعی از مدیران، روســا و همکاران شاغل در 
مناطق عملیاتی تابعه شــرکت بهره برداری نفت و گاز غرب در مراســم سالگرد 
ترحیم همکاران حادثه چشــمه خــوش حضور یافتند.در ایــن دیدار که امیر 
عبدالرحمانی سرپرست مدیریت منابع انسانی، جالل الدین بنی عامریان رئیس 
روابط عمومی و جمعی دیگر از همکاران مناطق عملیاتی تابعه)چشــمه خوش، 
دهلران، سرکان( حضور داشتند شرکت کنندگان با حضور بر سر مزار مرحومان، 
ضمن قرائت فاتحه و انجام سوگواری یاد و خاطره این عزیزان را گرامی داشتند 
و در دیدار با خانواده مرحومان با آنها ابراز همدردی نمودند.مهندس علی رضایی 
مدیر عامل شــرکت بهره برداری نفت و گاز غرب در این دیدار ضمن ابالغ پیام 
تســلیت و همدردی مهندس مهدی حیدری مدیرعامل شــرکت نفت مناطق 
مرکزی ایران اظهار داشــت: با توجه به فرمایشــات مقام معظم رهبری)مدظله 
العالی( که تولید را جهاد خواندند و ایستادگی تولیدکنندگان در مقابل حمله به 

اقتصاد را از بزرگ ترین عبادت هاست دانستند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خبر داد:
 اخطار قطع برق به ۳۰۰ اداره پرمصرف

 در هرمزگان
مدیر عامل شــرکت توزیع نیروی برق هرمزگان گفت: 
در حال حاضر مصرف برق ۹۰۰ اداره در اســتان رصد 
و پایش می شــود که  ۳۰۰ اداره بیش از الگوی تعیین 
شــده برق مصرف می کنند.محمــد کریمی افزود: به 
ادارات پر مصرف اخطار داده شده که در صورت رعایت 
نکردن الگوی مصرف، برق آنها قطع می شــود. به گفته وی دستگاههای دولتی 
موظف هستند مصرف خود را در ساعات اداری به میزان ۳۰ درصد و پس از پایان 
وقت اداری به میزان ۶۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش دهند.دستگاههایی 
که این میزان را رعایت نکنند ابتدا اخطار قطع برق دریافت می کنند. در صورت 
بی توجهی به هشدار قطع و ادامه روند مصرف بی رویه، برق آنها قطع می شود. 
کریمی اضافه کرد: از ابتدای خرداد ماه و با هدف مدیریت بار شبکه ، مصرف برق 
ادارات و نهادهای عمومی همه روزه بصورت آنالین و از راه دور کنترل می شود 
که در صورت مصرف بیش از محدوده تعیین شده و بی توجهی به هشدار قطع، 

برق این مجموعه ها قطع شده است.

برگزاری مانور امداد و نجات حوادث ناشی از 
کار در ارتفاع در بندر چابهار

  با هدف ســنجش و ارتقاء میزان آمادگی نیروهای آتش نشــانی، مانور امداد 
و نجــات حوادث ناشــی از کار در ارتفاع در بندر چابهار برگزار شــد.به گزارش 
پایگاه اطالع رســانی اداره کل بنادر و دریانوردی سیســتان و بلوچستان؛ سید 
عیسی موسوی مسئول آتش نشانی اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان 
و بلوچستان اظهار داشت: با توجه به فعالیت مستمر و شبانه روزی شرکت های 
تخلیه و بارگیری کاال در شــرایط ارتفاع و فصل گرما و با هدف بررســی نقاط 
ضعف و قوت و ارتقاء هر چه بیشــتر ســطح آمادگی نیروهای آتش نشانی در 
حوادث ناشی از کار در ارتفاع و سایر حوادث، این مانور برگزار شد.وی هماهنگی 
و آمادگی تیم های امدادی و عملیاتی را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: این مانور 
با اســتفاده از یک دستگاه خودرو اطفایی سنگین،  یک دستگاه آمبوالنس و با 
حضور ۱۰ نفر نیروی آتش نشــان و مشارکت و همکاری پرسنل یگان حفاظت، 
حراست و اداره امور بندری در بندر شهید کالنتری بر اساس سناریوی از پیش 

تعیین شده بصورت موفقیت آمیز و بدون هیچ گونه خسارتی انجام شد.

مدیر مخابرات منطقه گلستان: 
 اتصال ۲78 روستای استان گلستان 

به فیبر نوری
مدیر مخابرات منطقه گلستان در کارگاه آموزشی ویژه خبرنگاران استان از اتصال 
۲۷۸ روستای استان به فیبر نوری خبرداد.دکتر غالمعلی شهمرادی با حضور در 
کارگاه آموزشــی که برای خبرنگاران استان تشکیل شده بود با اشاره به توسعه 
مخابرات در سطح استان از اتصال ۲۷۸ روستا به فیبر نوری خبرداد وگفت : طرح 
توسعه فیبر نوری در اســتان مدتی است که شروع شده است و بعنوان نهضت 
جهادی شــرکت مخابرات ایران در ســال ۱۴۰۱ در قالب جدیدی قرار گرفته و  
ازاولویت اجرایی ویژه ای برخوردار شــده است.وی صنعت مخابرات را از صنایع  
پیشتاز در دنیا دانست و گفت :  در این زمینه تحوالت بسیاری را شاهد هستیم.

با رشد ۷00 درصدی قیمت

گاز طبیعی سالح جنگ سرد جدید شد
آتش ســوزی که یک روز صبح در اوایل ماه ژوئن در تاسیسات 
مایع سازی گاز طبیعی در تگزاس روی داد و در مدت ۴۰ دقیقه 
مهار شد، شاید خوراک خبری مطبوعات محلی به نظر برسد اما 
پس لرزه های مالی و سیاســی آن با گذشت سه هفته، همچنان 
در اروپا، آســیا و نقاط دیگر انعکاس پیدا کرده است.به گزارش 
ایســنا، گاز طبیعی اکنون به جذاب ترین کاال در دنیای امروزی 
تبدیل شده است. با رشــد حدود ۷۰۰ درصدی قیمت در اروپا 
از ابتدای ســال میالدی گذشته و رساندن این منطقه به آستانه 
رکود، گاز طبیعی به محرک اصلی تورم جهانی تبدیل شده و در 
قلب رویارویی قدرتهای بزرگ قرار گرفته است و این رویارویی به 
حــدی بوده که برنامه های غرب برای مبارزه با تغییرات اقلیمی، 
دچار پسرفت شده اند.به عبارت دیگر، گاز طبیعی اکنون با نفت 
به عنوان سوخت اثرگذار در مسائل ژئوپلیتیکی، رقابت دارد.این 
جنــگ در اوکراین بود که با حذف میزان قابل توجهی از عرضه، 
بحران گاز را به سطح جدیدی رساند. روسیه تحویل گاز از طریق 
خط لوله به اروپــا که می گوید می خواهد خرید ســوخت های 
فســیلی از روسیه را به هر نحوی قطع کند را کاهش داده است. 
تالش اروپا بــرای پر کردن مخازن ذخیره ســازی گاز پیش از 
زمستان، به یک بن بست جهانی تبدیل شده است زیرا کشورها 
در رقابــت برای دریافت محموله های انــدک LNG، پیش از فرا 

رسیدن زمستان در نیمکره شمالی هستند.

نفت جدید؟
آلمان می گوید کمبود گاز می تواند فروپاشــی مشــابه برادران 
لهمــان را رقم بزند زیرا قدرت اقتصادی اروپا با چشــم انداز کم 
سابقه کمبود نیرو برای کسب و کارها و مصرف کنندگان مواجه 
شده اســت. خط لوله نورد اســتریم اصلی که گاز روسیه را به 
آلمان حمل می کند قرار اســت ۱۱ ژوییه به مدت ۱۰ روز برای 
تعمیرات تعطیل شود و نگرانی رو به رشدی وجود دارد که مسکو 
ممکن است دیگر این خط لوله را باز نکند.سران گروه ۷ به دنبال 
راه هایی برای محدود کردن درآمد گازی روســیه هستند که به 
تامین مالی هزینه های جنگ در اوکراین کمک می کند. از این رو 
از ســرمایه گذاری های جدید در LNG حمایت می کنند. در این 
بین، کشــورهای فقیری که سیستمهای انرژی خود را بر مبنای 
گاز ارزان بنا نهاده بوده اند اکنون برای تامین گاز به سختی تقال 
می کنند.کوین بوک، مدیرکل شرکت تحقیقاتی »کلیر ویو انرژی 
پارتنرز« در واشنگتن می گوید: وضعیت فعلی برای گاز طبیعی 

مثل دهه ۱۹۷۰ برای نفت است. دنیا اکنون همان طوری درباره 
گاز فکر مــی کند که زمانی درباره نفت فکــر می کرد و نقش 
اساســی که گاز در اقتصادهای مدرن و نیاز برای تامین و متنوع 
کردن منابع تامین انرژی ایفا می کند، بدیهی تر شــده است.گاز 
طبیعی سابق بر این کاالیی بود که در بازارهای منطقه ای مبادله 
می شد. اما اکنون و در حالی که به نظر می رسد جهانی سازی 
در اکثر بخشــهای اقتصاد جهان عقب نشینی پیدا کرده است، 
تجارت گاز جهت معکوسی پیدا کرده و به سرعت جهانی سازی 
می شود.کشورهای زیادی به استفاده از گاز در راستای عبور به 
ســوی منابع انرژی پاک و کنار گذاشتن استفاده از سوختهای 
آالینده ای مانند زغال سنگ و در بعضی موارد انرژی هسته ای، 
روی آورده اند. تولیدکنندگان بزرگ مانند آمریکا که به سرعت به 
رده صادرکنندگان بزرگ صعود کرده و با قطر به عنوان بزرگترین 
صادرکننده LNG در جهان رقابت می کند، شاهد افزایش تقاضا 
 LNG برای تولیدشان بوده اند. ســال میالدی گذشته ۴۵ کشور
وارد کردنــد که تقریبا دو برابر یک دهه پیش بود. اما حمل گاز 
برخالف نفت دشــوارتر است و باید در تاسیساتی مانند کارخانه 
فریپورت تگزاس، مایع سازی شود تا قابل حمل شود. به همین 
خاطر، یک انفجار جزئی در یک تاسیسات معمولی، چنین تاثیر 

بیش از حد معمول، باالیی داشته است.

بحران جاری
قیمت گاز در اروپا و آســیا در هفته های پس از تعطیلی موقتی 
فریپورت، بیش از ۶۰ درصــد افزایش پیدا کرد. در همین دوره، 
عرضه گاز روسیه کاهش بیشتری پیدا کرد. اما در آمریکا، قیمت 
گاز حــدود ۴۰ درصد کاهش پیدا کرد زیرا تعطیلی تاسیســات 
LNG به معنای فراوانی گاز برای مصرف داخلی بود.ســیگنالهای 
زیادی از محدودیت شــدید عرضه در بــازار وجود دارد. جنگ و 
کووید ممکن اســت بازارهــای همه کاالها از گنــدم گرفته تا 
آلومینیوم و زینک را متالطم کرده باشد اما در مقایسه با بالیی که 
سر قیمت های گاز جهانی آمده است، هیچ به حساب می آید. گاز 
اکنون در آسیا سه برابر گران تر از یک سال پیش است. در اروپا، 
گاز یکی از دالیلی اصلی صعود نرخ تورم به رکورد بی ســابقه به 
شمار می رود.گاز طبیعی در آمریکا ارزان تر مانده است اما حتی در 
این کشور هم امسال قیمتها پیش از تعطیلی فریپورت، دو برابر 
شده بود. با تالش همه متحدان سیاسی آمریکا از آلمان گرفته تا 
اوکراین برای خرید گاز آمریکایی، تولیدکنندگان آمریکایی هشدار 
داده اند فروش بیشتر به خارج، به معنای هزینه های داخلی باالتر 
است.پروژه های سرمایه گذاری در گاز، در بعضی موارد به معنای 
چرخش ۱۸۰ درجه از سیاست هایی است که مبارزه با تغییرات 
اقلیمــی را به خصوص در اروپا دنبال مــی کردند. وام دهندگان 

تحت حمایت دولت نظیر بانک سرمایه گذاری اروپا و بانک توسعه 
و بازسازی اروپا که به فاینانس انرژی تجدیدپذیر متمرکز بودند، 
این تغییر رویکرد را اعالم کرده و از تمایل بیشــتر به حمایت از 
این پروژه ها خبر داده اند.اما محاسبات بلومبرگ اینتلیجنس نشان 
می دهد این تالش های بی نهایت ســریع اروپا ممکن است کافی 
نباشــد زیرا واردات LNG تنها ۴۰ درصــد از نیازهای گازی این 
منطقه را تا ســال ۲۰۲۶ برآورده می کند که دو برابر سال ۲۰۲۱ 
خواهد بود اما همچنان بســیار کمتر از حجم گازی اســت که از 

سوی روسیه عرضه شده است.

ریسک رکود اقتصادی
به همین دلیل، هشــدارهای مربوط به رکود ناشــی از کمبود 
گاز در اقتصادهای اروپا، روز به روز افزایش پیدا می کند. دولت 
آلمان هفته گذشته اعالم کرد سرگرم مذاکره برای نجات مالی 
شــرکت نیروی یونی پر اســت که روزانه ۳۰ میلیون یورو )۳۱ 
میلیــون دالر( ضرر می کند زیرا مجبور اســت با خرید نقدی 
گرانتر، افت عرضه روســیه را جبران کند. شــرکتهایی مانند 
غول شیمیایی باســف اعالم کرده اند ممکن است ناچار شوند 
تولیدشان را کاهش دهند.دویچه بانک درباره ریسکهای رو به 
رشــد رکود قریب الوقوع آلمان در صــورت جیره بندی انرژی 
هشــدار داده و به افزایش قیمتهای نیرو در ایتالیا و فرانسه هم 
اشــاره کرده است. مورگان اســتنلی پیش بینی کرده که کل 
منطقه یورو تا پایان ســال دچار رکود می شود.برای بعضی از 
اقتصادهای نوظهور که مجبور شده اند برای خرید محموله های 
LNG، با کشــورهای ثروتمندتری مانند آلمــان رقابت کنند، 
پیامدهای محدودیت عرضه فاجعه بار بوده است. در پاکستان 
که سیستم انرژی بر پایه LNG ارزان بوده است، خاموشی های 
برنامه ریزی شــده مناطق این کشــور را در طول ماه های داغ 
تابســتان در خاموشی فرو برده است. فروشــگاه های بزرگ و 
کارخانه های شهرهای بزرگ دستور یافته اند زودتر تعطیل شوند 
و کارمندان دولتی ســاعتهای کمتری کار می کنند.بر اســاس 
گزارش بلومبرگ، تایلند واردات LNG را به دلیل افزایش قیمتها 
محدود کرده و این کشور در معرض کمبود سوخت قرار گرفته 
است. میانمار که با بی ثباتی سیاسی دست و پنجه نرم می کند، 
خرید LNG را اواخر ســال میالدی گذشــته که قیمتها رو به 
افزایش گذاشــتند، متوقف کرد. هند و چین هم میزان واردات 

را کاهش داده اند.

پیشنهاد گازپروم برای فروش LNG به روبل
شرکت گازپروم توسعه برنامه فروش گاز به روبل به گاز طبیعی مایع )LNG( را پیشنهاد کرد.به گزارش ایسنا، خبرگزاری اینترفکس 
روسیه گزارش کرد پیشنهاد برای پرداخت پول LNG به روبل، از سوی کریل پولوس، مسئول برنامه های توسعه بلندمدت گازپروم 
در دیدار کمیته انرژی پارلمانی مطرح شد.والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، هفته گذشته فرمانی صادر و اعالم کرد یک شرکت 
دولتی تازه تاســیس، کنترل حقوق و تعهدات »شرکت ســرمایه گذاری انرژی ساخالین« که پروژه نفت و گاز ساخالین ۲ را اداره 
می کند را به دست می گیرد. این اقدام به معنای خروج اجباری شل و شرکتهای ژاپنی میتسویی و میتسوبیشی است که سهامداران 
کوچک شرکت سرمایه گذاری انرژی ساخالین هستند. شل چند ماه پیش گفته بود از این پروژه خارج خواهد شد و از آن زمان به دنبال خریدارانی برای سهم خود در 
پروژه ساخالین ۲ بوده است.به گفته بعضی از تحلیلگران، خروج شرکای غربی و آسیایی به محدودتر شدن عرضه LNG به دلیل عدم وجود تخصص کافی و قطعات، منجر 
می شود. همزمان فروش گاز به دلیل کنترل دولتی این پروژه، دشوارتر می شود.روسیه پیش از این مکانیزم فروش گاز طبیعی به روبل به اروپا را به اجرا گذاشت و عرضه 
گاز از طریق خط لوله به کشورها و شرکتهایی که حاضر نشده اند پول وارداتشان را به روبل پرداخت کنند را قطع کرده است. این واردکنندگان شامل لهستان، بلغارستان، 
فنالند و همچنین مشتریانی در هلند، دانمارک و آلمان بوده اند.بسیاری از شرکتهای اروپایی حسابهایی به روبل در گازپروم بانک افتتاح کرده اند تا مطابق با دستور پوتین 
عمل کنند. با این حال، گازپروم عرضه گاز از طریق خط لوله به آلمان و ایتالیا را در اواسط ژوئن کاهش داد و مدعی شد این کاهش به دالیل فنی بوده و تحریمهای غربی 
مانع برگشت توربینهای گازی شده که برای تعمیر به کانادا فرستاده شده بودند. ماریو دراگی، نخست وزیر ایتالیا این توضیح را رد کرده و دالیل روسیه برای کاهش جریان 
گاز را دروغ خوانده است.روسیه در هشت درصد از عرضه جهانی LNG سهم دارد و ۴۰ میلیارد متر مکعب LNG ساالنه از ساخالین ۲ و یامال LNG شرکت نواتک عرضه 
 LNG روسیه در آسیا مصرف می شود و در اروپا، اسپانیا در میان خریداران LNG می شود.برخالف فروش گاز از طریق خط لوله که اروپایی ها خریدار اصلی هستند، عمده
روسیه قرار دارد. روسیه سال میالدی گذشته ۷.۳ میلیارد دالر از صادرات LNG درآمد داشت در حالی که درآمدش از صادرات گاز از طریق خط لوله، ۵۵.۵ میلیارد دالر 
بود. پیش از جنگ در اوکراین، روسیه برای تولید حداکثر ۱۴۰ میلیون تن LNG معادل یک چهارم از صادرات جهانی LNG، تا سال ۲۰۳۵ برنامه ریزی کرده بود.بر اساس 
گزارش اویل پرایس، با کاهش جریان گاز از سوی روسیه و تعطیلی دو هفته ای خط لوله نورد استریم در ماه میالدی جاری، اروپا برای پر کردن به موقع مخازن ذخیره 

سازی گاز پیش از زمستان، با مشکالت بیشتری روبرو می شود.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

مؤسسه مطالعاتی صاحب الزمانی )عج(

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت 
به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مؤسسه 
که رأس ســاعت 15 روز چهارشنبه مورخ 1401/4/29 در نشانی 
تهران، بلوار مرزداران، خیابان گلستان، خیابان گلستان 2، انتهای 

کوچه پژوهش، پالک 13برگزار می گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
1- قرائت و استماع و بررسی گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی 

مؤسسه در خصوص عملکرد مالی سال 1400
2- تصویب ترازنامه و حساب ســود و زیان سال مالی منتهی به 

1400/12/29
3- انتخاب بازرسان قانونی مؤسسه

4- انتخاب اعضای هیات مدیره مؤسسه
5- تعیین روزنامه کثیراالنتشار مؤسسه

6- سایر امور که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است

به شماره ثبت  8552 و شناسه ملی 10862138952

هیأت مدیره
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تعیین تکلیف واردات موبایل های باالی ۶۰۰ دالر تا هفته آینده
ســخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی از تعیین تکلیف تخصیص ارز موبایل های باالی ۶۰۰ دالر در هفته آینده خبر داد و گفت: از ۲۴ اردیبهشــت، واردات موبایل های 
باالی ۶۰۰ دالر تامین ارز نشده و واردات موبایل های زیر ۶۰۰ دالر هم به صورت قطره چکانی در حال انجام است.محمدرضا عالیان در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه از ۲۴ اردیبهشت واردات 
موبایل های باالی ۶۰۰ دالر مختل شده است، اظهار کرد: در این مدت تامین ارز این کاالها انجام نشده است. همچنین کمیته اقدام ارزی هفته آینده در مورد تخصیص ارز موبایل های باالی 
۶۰۰ دالر تصمیم می گیرد.وی با بیان اینکه واردات موبایل های زیر ۶۰۰ دالر هم به صورت قطره چکانی در حال انجام است، گفت: البته با توجه به وجود ذخایر موبایل، این وضعیت هنوز تاثیری 
بر قیمت ها نداشــته، اما اگر همین روند ادامه داشــته باشد، در آینده، به ویژه در ماه هایی که تقاضا افزایش می یابد، مثل آغاز سال تحصیلی، بازار با مشکل روبه رو خواهد شد.سخنگوی انجمن 
واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با بیان اینکه بالتکلیفی تخصیص ارز موبایل های باالی ۶۰۰ دالر باعث افزایش قاچاق از طریق سوء استفاده رویه مسافری شده، تصریح کرد: در حال 
حاضر موضوع مهم برای این صنف تعیین تکلیف تامین و تخصیص ارز موبایل های باالی ۶۰۰ دالر است تا جلوی قاچاق گرفته شود. بخشی از کاالها هم در گمرک بالتکلیف و منتظر تصمیم 
کمیته اقدام ارزی است. به گفته وی مصرف موبایل در کشور ماهانه یک تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه است.به گزارش ایسنا، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی دو 
هفته پیش هم گفته بود که در حال حاضر به دلیل مشکالت مربوط به تامین ارز، واردات آیفون قانونی است، اما شدنی نیست و در مقابل، واردات غیرقانونی، ممنوع، اما شدنی است، از منتفی 
شدن تهاتر ارز خشکبار با موبایل خبر داده بود.گفتنی است اواخر اردیبهشت ماه اخباری مبنی بر ممنوعیت واردات آیفون منتشر شد، اما چند روز بعد این وضعیت به اختالل سیستمی نسبت 
داده شد و اعالم شد که ممنوعیتی در واردات هیچ کدام از برندهای موبایل وجود ندارد. اما در همان روزهایی که اخبار حاکی از انتقال گوشی آیفون به گروه ۲۷ و ممنوعیت واردات آن بود، 
رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی با ادعای افزایش چند میلیونی قیمت این مدل گوشیها در یک روز گفته بود که در این شرایط برخی آژانس های مسافرتی اطالعات 
مسافران را بدون اطالع آنها می فروشند و موبایل به اسم آن ها )به صورت قاچاق( وارد کشور می شود. این موبایل ها رجیستر می شوند، اما خدمات پس از فروش ندارند که باعث می شود مردم 

در سطح عرضه به مشکل بربخورند.

گزیده خبر
 در راستای تحکیم ارتباط میان صنعت و دانشگاه و با امضای تفاهم نامه ای 

صورت گرفت؛ 
 راه اندازی مرکز نوآوری در دانشگاه صنعتی 

اصفهان به هّمت فوالد مبارکه 
شــرکت فوالد مبارکــه با امضــای تفاهم نامه ای برای 
حمایت و توسعه زیســت بوم فناوری و راه اندازی مرکز 
نوآوری در دانشــگاه صنعتی اصفهان، به منویّات مقام 
معظم رهبری در راستای تحکیم ارتباط میان صنعت 
و دانشگاه، جامه عمل پوشاند.یحیی پالیزدار مدیرعامل 

شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه اظهار کرد: نزدیک به 
۷۰ درصد کارکنان شــرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه، 
از دانش آموختگان دانشــگاه صنعتی اصفهان هستند و توانمندی این دانشگاه 
بی تردید به رشد و توسعه کشور کمک زیادی خواهد کرد.وی با تاکید بر ضرورت 
افزایش ضریب نفوذ نخبگان و فرهیختگان در صنعت کشــور افزود: در شرکت 
پشــتیبانی و توســعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه، در نظر داریم این شرکت 
را از ظرفیت ها و دســتاوردهای علمی دانشگاه صنعتی اصفهان بهره مند کنیم.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه با بیان این 
که صنعت فوالد یکی از صنایع مادر محسوب شده و استان اصفهان نیز به عنوان 
قطب فوالد کشور شناخته می شود، خاطرنشان کرد: طبیعتاً طی ۱۰ تا ۲۰ سال 
آینده، روند تکنولوژی در این صنعت تغییر خواهد کرد و ما مجبور هســتیم از 

نسل های دیگری در تولید فوالد استفاده کنیم .

معاون برنامه ریزی و توسعه منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس 
مطرح کرد:

  فصل شکوفایی سایت توسعه با شروع
 پروژه های زیرساختی در منطقه ویژه

بــه گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی خلیج 
فارس بــه نقل از پایــگاه خبری معدن نامــه ، بازیار 
بهمن نــژاد معاون برنامه ریزی و توســعه منطقه ویژه 
صنایع معدنی و فلــزی خلیج فارس بیان کرد: معاونت 
برنامه ریزی و توسعه منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی 

خلیج فارس ، با داشتن کادر مجرب و متخصص و بهره گیری از بهترین مشاوران 
سطح کشــور ، وظیفه توسعه زیرساخت های انرژی ) شامل آب و برق و گاز ( ، 
احداث خیابان ها ، معابر و پل ها و همچنین کنترل روند تکمیل شــرکت های 
سرمایه گذار توسط مدیریت برنامه ریزی کنترل پروژه را بر عهده دارد. همچنین 
وظیفه تخلیه و بارگیری مواد معدنی از واگن و کشتی و رساندن خوراک شرکت 
های فوالدی در منطقه بر عهده مدیریت بهره برداری این معاونت میباشد .طبق 
برنامه ریزی و پیگیری های انجام شــده در این معاونت برای تکمیل زیرساخت 
های مورد نیاز ســرمایه گذاران مستقر در سایت توسعه، مبلغ ۳۵۰۰۰ میلیارد 
ریال از سوی ســازمان ایمیدرو برای توسعه زیرساخت های این سایت در مدت 
۵ سال به منطقه ویژه اختصاص داده شده است که برنامه ریزی شده است این 
بودجه طی ۵ ســال با میانگین ساالنه ۸۰۰ تا ۱ میلیارد تومان بر اساس پروژه 

های تعریف شده جذب گردد .

آمادگی چادرملو برای جذب سرمایه های 
سرگردان در بازار سرمایه

مدیرعامل چادرملو  در نشست خبری با خبرنگاران بازار 
ســرمایه با بیان نقش و جایگاه معادن کشور در ارزش 
آفرینی در اقتصاد کشور گفت : همانطور که مقام معظم 
رهبری به درستی بر اهمیت بهره گیری از معادن کشور 
در جهت رونق اقتصادی تاکید کرده اند، این تکلیف بر 

عهده ماســت که با ســرمایه گذاری در امر اکتشاف و دستیابی به ذخایر جدید 
ثــروت آفرینی کنیم .  مهندس ناصر تقی زاده  با اشــاره به اینکه آماده جذب 
سرمایه های سرگردان با تاسیس شرکت های سهامی عام پروژه ای در بازار سرمایه 
هستیم افزود: کویر مرکزی ایران سرشار از منابع غنی معدنی است و چادرملو با 
برنامه های  اکتشــافی که در دست اقدام دارد و با خرید هشت دستگاه حفاری 
عمیق  می تواند انقالبی در اکتشــاف ایجاد نماید چنانچه ذخایر شرکت درحال 
افزایش است و حداقل برای ۲۰ تا ۲۵ سال آینده هیچ مشکلی برای تامین سنگ 
آهن نداریم . وی تاکید کرد: خبرهای بسیار مسرت بخشی در این زمینه داریم 
که بزودی اعالم خواهیم کرد .مدیرعامل چادرملو ضمن طرح این پیشــنهاد که 
دولت برای حل مشــکل تامین ســوخت واحدهای فوالدی، میادین گازی را به 
شــرکت های فوالدی واگذار نماید ، گفت: چادرملو با در نظر گرفتن  مشکالت 

ناشی از قطع برق برنامه ای های واقع بینانه تنظیم کرده  است.

سخنگوی وزارت صمت خبر داد؛
 حذف قرعه کشی خودرو تا 

پایان سال
ســخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشــاره به رشد 
۳۰۰ درصدی تولید خودرو گفت: با ادامه این روند قرعه کشی 
خودرو تا پایان ســال حذف می شود.به گزارش خبرگزای مهر، 
امید قالیباف ســخنگوی وزارت صمت در یادداشتی در صفحه 
شــخصی خود در فضای مجازی نوشــت: برنامه ای که امسال 
وزارت صمت از خودروســازان مطالبه کرده تولید بیش از ۱.۵ 
میلیون خودرو اســت که در بهار امســال ۹۸ درصد آن برنامه 
محقق شده است.وی همچنین نوشت: تا ۷ تیرماه، ۳۰۰ درصد 
رشد در تولید خودرو کامل نسبت به مدت مشابه؛ با ادامه این 
برنامه به تدریج شــاهد حذف قرعه کشــی خودرو تا آخر سال 

خواهیم بود.

مذاکرات فشرده برای امضای 
موافقت نامه تجارت آزاد با اوراسیا

نخستین روز از پنجمین دور مذاکرات حضوری ایران و اتحادیه 
اقتصادی اوراســیا با مذاکرات فشرده برای امضای موافقت نامه 
تجارت آزاد با اوراســیا همراه بود.به گزارش خبرگزاری مهر به 
نقل از سازمان توسعه و تجارت، پنجمین دور مذاکرات حضوری 
ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا با موضوع تبدیل موافقت نامه 
فعلــی تجارت ترجیحی به موافقت نامه تجــارت آزاد با حضور 
هیات اوراسیایی متشکل از نمایندگانی از کشورهای عضو این 
اتحادیه و کمیسیون اقتصادی اوراسیا و هیات ایرانی به ریاست 
سازمان توســعه تجارت و متشکل از نمایندگان وزارتخانه ها و 
دســتگاه های مختلف از روز گذشته )دوشنبه، ۱۳ تیرماه( آغاز 
به کار کرد.این مذاکرات حضوری که از حدود یک ســال و نیم 
پیش آغاز شــده است، تا چند ماه دیگر ادامه پیدا خواهد کرد.
هدف از این مذاکرات تبدیل موافقت نامه فعلی تجارت ترجیحی 
به موافقت نامه تجارت آزاد اســت. در موافقت نامه تجارت آزاد 
۸۰ درصد کاالها با تعرفه صفر مبادله می شوند.مذاکرات تا فردا 
)۱۵ تیرماه( ادامه پیدا خواهد کرد و دو طرف امیدوارند به زودی 
متن موافقت نامه و فهرست های کاالیی آن را برای امضای نهایی 
مقامات نهایی کنند.موافقت نامه تجارت ترجیحی که از پنجم 
آبان ۱۳۹۸ اجرایی شده، تاثیر مثبتی در افزایش صادرات ایران 
به این اتحادیه داشته است. در نتیجه با حذف کامل تعرفه های 
۸۰ درصد کاالهای بین دو طرف انتظار می رود تجارت ایران و 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا گسترش بیشتری پیدا کند.بر اساس 
موافقت نامه فعلی که همان ترجیحی است، تعداد ۵۰۴ ردیف 
کاالی طرف اوراســیا و ۳۹۰ قلــم کاال از طرف ایرانی در قالب 
موافقت نامه مشــمول کاهش تعرفه هستند.اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا شامل پنج کشور روسیه، بالروس، ارمنستان، قزاقستان 

و قرقیزستان است که از سال ۲۰۱۵ تشکیل شده است.

مبارزه با قاچاقچیان سازمان یافته

 قاچاق ۱.۷ میلیاردی لوازم خانگی
معــاون وزیر صمت گفت: هدف مــا از مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز تمرکز بر روی قاچاقچیان کالن و ســازمان یافته اســت 
زیرا قاچاقچیان کالن در بازار حجم میلیارد دالری را جابه جا 
می کنند. به گــزارش خبرگزاری مهــر، محمدمهدی برادران 
دیروز در نشست مشترک دبیران کمیسیون های برنامه ریزی 
هماهنگــی و نظارت مبارزه با قاچــاق کاال و ارز که با حضور 
رؤسای ســازمان های صمت سراسر کشــور که در نمایشگاه 
بین المللــی تهران برگزار شــد، اظهار کرد: بــرای مبارزه با 
قاچــاق کاال و ارز ۸ راهبرد را وزارت صمــت در نظر گرفته 
است که اولین راهبرد در این زمینه بحث والیت مداری است 
زیرا رهبری مکرراً خواســته اند که با قاچاق کاال و ارز مبارزه 
کنیم.معاون صنایع عمومی وزیر صمت افزود: راهبرد دوم ما 
هم افزایی بین دستگاهی و استانی در رده های مختلف در امر 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز اســت. راهبرد ســوم نیز در بحث 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز قانونمند و نظام بودن در این موضوع 
است.برادران ادامه داد: راهبرد چهارم همه جانبه بودن، راهبرد 
پنجم قانونی بودن، راهبرد ششم استمرار در کار، راهبرد هفتم 
جدیت و راهبرد هشتم توجه به پیوست اجتماعی و فرهنگی 
و افکارســنجی مردم و ارتباط با رسانه در امر مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز اســت.وی تصریح کرد: هدف ما از مبارزه با قاچاق 

کاال و ارز تمرکز بر روی قاچاقچیان کالن و سازمان یافته است 
زیرا قاچاقچیان کالن در بازار حجم میلیارد دالری را جابه جا 
می کنند. معاون صنایع عمومی وزیر صمت افزود: متأســفانه 
در بازار شــاهد هســتیم که کارتن لوازم خانگی با قیمت ۲ 
میلیون تومان فروخته می شــود و این نشان می دهد که قصد 
سواســتفاده از آن را دارند.برادران گفت: برنامه وزارت صمت 
برای مبارزه با کاالهای قاچاق بر اســاس اولویت بندی انجام 
می شــود؛ در ابتدا مبارزه با کاالهای قاچاق در بخش قطعات 
خودرو بود که بعد لوازم خانگی و همچنین محصوالت دخانی 
به آن اضافه شد و بعد از آن نیز به حوزه لوازم آرایشی، پوشاک، 
اسباب بازی و پتروشیمی ها وارد خواهیم شد. نکته آنکه حجم 
قاچاق در بخش اســباب بازی ساالنه ۵۰۰ میلیون دالر است.

برادران افزود: در بخش لوازم و قطعات یدکی خودرو ســاالنه 
بیــش از ۲ میلیارد دالر کاالی قاچاق جابه جا می شــود و در 
صــورت اضافه کردن کاالهای تقلبی بــه آن، حجم کاالهای 
قاچاق و تقلبی در بخش لوازم و قطعات یدکی خودرو به ۲.۵ 
میلیارد دالر در سال می رسد.برادران با بیان اینکه حجم بازار 
لوازم خانگی در کشور ۶ میلیارد دالر است، گفت: حجم کاالی 
قاچاق لوازم خانگی ۱.۷ میلیارد دالر و حجم کاالی غیرقاچاق 

در این بخش ۴.۳ میلیارد دالر است.

رییس ســازمان توسعه 
تجارت در جریان ســفر 
خــود بــه ازبکســتان، 
پیگیری  نحــوه  درباره 
مناســبات تجاری میان 
دو کشور توافقاتی را به 
امضا رســاند.به گزارش 
ایســنا، رونــق تجارت، 
حل مشــکالت تجار در موضوعات حمل و نقلی و لجســتیکی 
و همچنین مســائل بانکی و بررسی راه های تهاتر از موضوعات 
مهمی بود که در روز اول ســفر علیرضــا پیمان پاک- رئیس 
سازمان توسعه تجارت به تاشکند و دیدار با مقامات ازبکستان 
به آن پرداخته شــد.در روز اول این سفر پیمان پاک دیداری با 
بدرالدین عابداف- معاون وزیر سرمایه گذاری و تجارت خارجی 
ازبکستان داشــت و در این نشست راهکارهای توسعه تجارت، 
ســرمایه گذاری های مشترک و حل مشکالت پیش روی تجار 
ایرانی و ازبک در مسیر توسعه تجارت میان دو کشور مورد بحث 
و گفت وگو قرار گرفت.یکی دیگر از دســتاوردهای این نشست، 
به جریان افتادن موافقت نامه اصل دولت کامله الوداد به عنوان 

یک موافقت نامه گمرکی که امتیــازات ویژه ای برای ایران در 
پی دارد، بود که بعد از مدتها توقف مقرر شــد تا برای انعقاد و 
پیاده ســازی آن اقدام شود.بررسی ساز و کار تهاتر و مدل های 
مختلــف آن نیز از جمله مواردی بود کــه طرفین در مورد آن 
به صحبت پرداختند و مقرر شــد تا نشســت های کارشناسی 
در این خصوص برگزار شــود.از دیگر مهمترین دســتاوردهای 
ســفر به ازبکســتان و دیدار با معاون وزارت سرمایه گذاری و 
تجارت خارجی ازبکســتان مــی توان به توافقــات کلی برای 
امضای موافقت نامه تعرفه ترجیحی اشــاره کرد. در این دیدار 
مقرر شــد تا هفته آینده یک هیأت کارشناســی از ایران عازم 
تاشــکند شــوند تا موافقت نامه تعرفه ترجیحی آماده امضا در 
سفر آتی ریاست جمهوری کشورمان به ازبکستان شود.همکاری 
صندوق ضمانت و صندوق های متناظر آن در ازبکستان و ایجاد 
کارگروه مشــترک با حضور ســازمان توسعه تجارت و سازمان 
بنادر جمهوری اســالمی ایران، وزارت سرمایه گذاری و تجارت 
خارجی و وزارت حمل و نقل ازبکستان نیز از دیگر مواردی بود 

که طرفین در مورد آن به توافق رســیدند.همچنین مقرر شد 
تا همزمان با اجالس ســران شانگهای در ازبکستان، یک هیأت 
تجاری بزرگ نیز به این کشور سفر کند و نشست های B۲B با 
تجار و همتایان خود داشته باشد.توسعه همکاری های مشترک 
در چابهار و فعالسازی کریدور شــمال - جنوب برای استفاده 
ترانزیتی ازبکســتان یکی از مواردی بود که هم در این جلسه و 
هم در دیدار با چریف، معاون وزیر حمل و نقل ازبکســتان در 
مورد آن بحث و گفت وگو شد و بر این اساس مقرر شد تا زمان 
اجالس سران شانگهای، ۲ مسیر ترانزیتی ازبکستان-افغانستان-
چابهار و ازبکستان-ترکمنستان-چابهار فعال و مورد بررسی قرار 
گیرند تا مسیر نهایی مشخص و توسعه داده شود.موضوع ایجاد 
شرکت حمل و نقل مشــترک نیز از جمله مواردی بود که در 
دیدار با چریف، معاون وزیر حمل و نقل ازبکستان مطرح شد. در 
این دیدار طرفین در خصوص ورود واگن ها و سیر این واگن ها 
در ازبکستان، حل مشکالت حمل و نقلی و لجستیکی گفت وگو 
کردند و مقرر شــد تا با ایجاد کمیته مشــترک حمل و نقل و 

ترانزیت بین دو کشور که در چهاردهمین کمیسیون مشترک 
توافق شــده است، این مشکالت بررسی و حل شوند.همچنین 
همزمان با سفر پیمان پاک به ازبکستان، اولین کامیون ترانزیتی 
ایران بعد از ســالها از مسیر ترکمنستان وارد ازبکستان شد که 
این مهم با با پیگیری های رئیس جمهور دولت سیزدهم محقق 
شد.بر اساس گزارش سایت سازمان توسعه تجارت، دیدار با تجار 
ایرانی مقیم ازبکستان و بررسی مشکالت این تجار در راه توسعه 
تجارت با ازبکســتان از دیگر برنامه های پیمان پاک بود که در 
آن تجار به بیان مشــکالتی از قبیــل اختالف ارز نیمایی با ارز 
آزاد، هزینه های ورود خودروهای ایرانی به ازبکســتان، صدور 
و مهلت ویزای تجار و زیر ســاخت های گمرکی پرداختند.در 
این دیدار تجار خواستار تسهیل صدور روادید مدت دار تجار و 
حذف آن شدند. همچنین موضوع فعالسازی بانک های ایرانی 
در ازبکستان، صدور ضمانت نامه های الزم برای خدمات فنی و 
مهندسی، ضرورت فعال سازی اتاق مشترک ایران و ازبکستان، 
توجه ویژه به لجســتیک و ایجاد بارانداز و هاب منطقه ای در 
ازبکســتان و توسعه زیرساخت ها در گمرک سرخس و توسعه 
انبارهای این گمــرک از دیگر مواردی بود که در دیدار با تجار 

ایرانی مقیم ازبکستان مطرح شد.

بررسی تهاتر کاالی ایرانی با یک کشور جدید

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت همکار ماشین)سهامی عام(- در حال تصفیه

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان دعوت 
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گزیده خبر

مدیرعامل بانک صادرات ایران در دیدار با استاندار اصفهان تاکید کرد:
پرداخت تسهیالت در اولویت بانک صادرات 

ایران است
 مدیرعامل بانک صادرات ایران در ســفر به اســتان اصفهان با استاندار و رئیس 
کل دادگســتری این اســتان دیدار و بر آمادگی بانک برای مانع زدایی از تولید، 
اشــتغال زایی و کمک به تحقق اهداف توسعه ای و حمایتی دولت در این استان 
تاکیــد کرد.به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، ســیدضیاء ایمانی در 
دیداری صمیمانه با اســتاندار اصفهــان در خصوص ظرفیت ها و توانمندی های 
نظام بانکی در حمایت از تولید به گفتگو پرداخت.مدیرعامل بانک صادرات ایران 
در این دیدار گفت: بانک صادرات ایران یکی از بانک های پیشرو در بحث اعطای 
تســهیالت، اعتبارات و تأمین ارز واحد های تولیدی اســت؛ به همین جهت با 
تســریع ارائه خدمات بانکی، مانع زدایی از تولید با جدیت در دســتور کار است.

سیدضیاء ایمانی اظهار داشت: استان اصفهان به عنوان یکی از استان های شاخص 
در حوزه صنعت است.

فلسفه وجودی بانک توسعه تعاون، حمایت از 
تولید است 

عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون فلسفه وجودی این بانک را حمایت از تولید 
اعالم نمود.محمد جعفر ایرانی عضوهیات مدیره بانک توسعه تعاون در بازدید از 
سومین نمایشگاه شهر هوشمند و نخستین جشنواره نما نام های )برند( روستایی 
همزمان با هفته نکوداشــت شــهرداری و دهیاری در مصالی امام خمینی)ره( 
تهران ضمن بازدید از غرفه های مختلف مستقر درنمایشگاه گفت: امروز مسرور 
و مفتخرم که اعالم کنم در مجموعه بانک توسعه تعاون بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد 
ریال تسهیالت به صنایع مولد در قالب »طرح اشتغال پایدار روستائی« پرداخت 
شــده اســت.ایرانی افزود: در یک برنامه ریزی مناســب تالش کردیم تا چرخه 
مهاجرت را در جغرافیای پیرامون اجرای طرحهای اشتغال زا، معکوس کنیم.وی 
ادامه داد: تامین منابع هدفمند و بررسی شده کمک کرده ضمن ایجاد چرخه ی 
ارزش آفرین در اتمسفر روستاها، در جهت توسعه یافتگی و ایجاد بستر مناسب 

اشتغال پایدار عملکردی مناسب ارائه نمائیم،

بانک کارآفرین مجوز پرداخت یاری گرفت
بانک مرکزی ، مجوز پرداخت یاری هلدینگ نگاه بانک کارآفرین را صادر کرد.به 
گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، حسین اسالمی مدیر عامل هلدینگ نگاه 
از زیر مجموعه های گروه مالی بانک کارآفرین، با بیان این خبر گفت: هلدینگ 
فناوری نگاه در راستای توسعه فضای کسب و کار و ارائه خدمات نوین در حوزه 
پرداخت به عنوان بازوی فناوری بانک کارآفرین اقدام به اخذ مجوز پرداخت یاری 
از بانک مرکزی کرد و پس از احراز شــرایط، تست و تأیید زیرساخت های فنی 
مورد نیاز از سوی شاپرک موفق به دریافت این مجوز شد.وی ادامه داد: تا پیش 
از این  به واسطه شرکت »نگاه پرداخت« فعالیت های توسعه ای هلدینگ نگاه در 
حوزه های پرداخت و بانکداری دیجیتال دنبال می شد و دستاوردهای را نیز برای 
بانک به همراه داشت.اسالمی در توضیح این دستاوردها تصریح کرد: کسب رتبه 
نخست در بین بانک های عامل فروش سهام دارا دوم در سال ۱۳۹۹ از جمله این 

دستاوردهای قابل توجه است.

با همت بانک تجارت و در حضور دکتر اخالقی؛
 کارخانه »آریان سنگ تجارت یزد«

 راه اندازی شد
کارخانه تولید ســنگ های نما و تزئینی »آریان ســنگ تجــارت یزد« پس از 
وقفه ی چندساله در فعال سازی خطوط تولید، با حمایت بانک تجارت راه اندازی 
شــد.به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، پشتیبانی از تولید و اشتغال آفرینی 
در اقتصاد ایران اســالمی همواره جزو وظایف ذاتی بانک ها بوده و بانک تجارت 
در بیــش از چهار دهه فعالیت خود در اقتصاد کشــور همواره حامی مطمئن و 
توانمندی برای صنایع مختلف کشــور به شمار رفته است.در سال های اخیر به 
ویژه در زمان فعالیت دولت ســیزدهم تکمیل و راه اندازی طرح های اقتصادی 
نیمه تمام در دســتور کار جدی قرار گرفته و در همین راســتا بانک تجارت در 
سراســر کشور تالش دارد تا با شناسایی ظرفیت های مغفول مانده از بخش های 
مختلف اقتصادی و تولیدی، در پیشــبرد اهداف اقتصادی کشــور نقش آفرینی 

موثری داشته باشد.

 سالم ّ»بیمه تعاون« به مخاطبین
 غیر فارسی زبان

آیا برقراری تماس با یک شــرکت بیمه گر ایرانی برای یک گردشــگر خارجی 
امکان پذیر است؟ این سوالی است که در این مطلب به آن پاسخ داده شده است.
به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون به نقل از پایگاه خبری خرد و کالن، ســال 
ها پیش و در جریان تعویض پالک خودروها، این سوال مطرح شده بود که اگر 
یک گردشگر خارجی در ایران تصادف کند، در حالی که به زبان فارسی مسلط 
نیست، چطور می تواند پالک خودرویی که با حروف و اعداد فارسی نوشته شده 
را بخواند؟این مشکل البته حل نشد و در عجیب ترین حالت ممکن، تنها پالک 
خودروهای دیپلمات و سیاســی با ترکیبی از حروف انگلیســی و اعداد فارسی 
تولید شــد!مدتی پیش یکی از مخاطبان همین رسانه با یک گردشگر خارجی 
تصادف کرده و از او خواسته است که با شرکت بیمه گر تماس گرفته و مشکل 

را پیگیری کند. 

خدمات بانک قرض الحسنه مهرایران موجب 
بهبود سطح زندگی مردم  شده است

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد سرخس با تمجید از عملکرد 
بانک قرض الحسنه مهرایران،خالقیت کارکنان، بستر مناسب ارائه خدمات، تنوع 
در محصوالت و کارمزد پایین را عامل موفقیت این بانک دانست.به گزارش روابط 
عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، مهندس یحیی فیضی مدیرعامل شرکت 
پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد ســرخس در دیدار با محمد رضا صبوری مدیر 
شــعب استان خراســان رضوی و جمعی از مدیران استانی بانک ضمن تقدیر از 
خدمات بانک،گسترش همکاری ها را برای استفاده بیشتر از ظرفیت های بانک 
قرض الحسنه مهر ایران به منظور حمایت از کارکنان پاالیشگاه و مردم شهرستان 
سرخس خواستار شد.وی خدمت به مردم را اصلی ترین وظیفه مسئولین دانست 
و عنوان کرد: می توان با هم افزایی و بهره گیری از توانمندی های ۲ مجموعه، 
بســتری را فراهم کرد که بیشترین خدمت را به کارکنان و مردم شریف منطقه 

ارائه کرد.

انتقال سهام عدالت متوفیان تا 
پایان شهریور ماه

دســتیار رییس ســازمان بورس و اوراق بهــادار گفت: فرآیند 
اختصاص ســهام عدالت به وراث متوفیان، تا پایان شهریورماه 
ســال جاری به نتیجه می رسد.به گزارش ایِبنا، پیمان حدادی 
افزود: در مرحله نخســت برای انتقال ســهام عدالت متوفیان، 
باید لینک ارتباطی بین شرکت ســپرده گذاری مرکزی و قوه 
قضاییه برقرار شود، این شرکت باید به احکامی که قوه قضاییه 
در رابطه با تعیین وراث انجام می دهد، دسترســی داشته باشد 
تا بتواند اطالعات مورد نیاز را از این احکام استخراج کند.وی با 
بیان اینکه شرکت سمات در حال برنامه ریزی ایجاد سامانه ای 
در این خصوص اســت تصریح کرد: اطالعــات الزم نیز از قوه 
قضاییه به سمات در حال ارسال است و به نظر می رسد حداکثر 
تا پایان شــهریورماه ســال جاری، فرآیند نقل و انتقال سهام 
فوت شــده ها انجام شود.بر اســاس این گزارش از ۴۹ میلیون 
و ۱۴۸هزار ســهامدار عدالت، ۳ میلیــون و ۲۷۸هزار نفر فوت 
کرده اند.وراث برای اطالع از وضعیت ســهام عدالت اشــخاص 
متوفی باید به نشــانی اینترنتی samanese.ir مراجعه کنند و با 
وارد کردن اطالعات هویتی متوفی، از مشمول بودن وی مطلع 
شــوند. با وارد کردن اطالعات هویتی متوفی، صورت وضعیت 
دارایی سهام عدالت نیز، قابل مشاهده است.هرگونه اطالع رسانی 
در مورد ســهام عدالت تنها از طریق وب  سایت رسمی شرکت 
ســپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تســویه وجوه به نشانی 
http://www.csdiran.ir به اطالع عموم مشــموالن سهام عدالت 

می رسد.

رکورد جدید در اقتصاد ژاپن
فعالیــت بخش خدمــات ژاپن در مــاه ژوئن با ســریع ترین 
ســرعت در بیش از ۸ سال گذشته گسترش یافت زیرا کاهش 
محدودیت های کرونا باعث افزایش احساسات در بین مشاغلی 
مانند گردشــگری شد.به گزارش ایسنا، افزایش فعالیت ها خبر 
خوشــایندی برای دولت اســت که روی تقاضای داخلی شرط 
بنــدی می کند تا ســومین اقتصاد بزرگ جهان را در مســیر 
بهبود قرار دهد و به غلبه بر فشــارهای تولید بر صنعت تولید 
کشــور کمک کند.شــاخص نهایی مدیران خرید به ۵۴ رسید 
که سریع ترین سرعت رشــد را از اکتبر ۲۰۱۳ نشان می دهد. 
این قوی تر از رشــد نهایی ۵۲.۶ ماه می بــود، اگرچه کمتر از 
نرخ ۵۴.۲ برای ژوئن منتشــر شــده در ماه گذشته باقی ماند.

طبق اعالم رویترز، اقتصاددان ها اظهار کردند که شــرکت های 
بخش خدمات ژاپنی افزایــش قابل توجهی در فعالیت گزارش 
کردند. با این حال، تقاضای بیشتر برای خدمات و افزایش قیمت 
سوخت و مواد اولیه باعث شــد که میانگین قیمت نهاده های 
بنگاه ها با ســرعتی بی سابقه افزایش یابد. داده های نظرسنجی 
به ماه ســپتامبر ۲۰۰۷ بازمی گردد، این شرکت ها را وادار کرد 
تا قیمت خدمات را با ســریع ترین نرخ از اکتبر ۲۰۱۹ افزایش 
دهند.بر اساس این نظرسنجی، افزایش مجدد موارد کووید- ۱۹ 
در خارج از کشــور، به ویژه در شریک تجاری اصلی ژاپن یعنی 

چین، مانع فروش بین المللی شده است.

مشاور رییس سازمان بورس اعالم کرد؛

ورود چندین هیات خارجی به بازار سرمایه ایران
تهران- ایرنا- مشاور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور 
بین الملل گفت: در سطح دوجانبه یعنی روابطی که با نهادهای 
ناظر هدف خود داریم، اکنون سازمان بورس با بیش از ۲۰ نهاد 
ناظر و بورس موافقت نامه امضا کرده اســت.»بهادر بیژنی«  در 
گفت وگو بــا خبرنگار اقتصادی ایرنا  بیان کــرد: ورود چندین 
هیات خارجی در ماه های گذشته به بازار سرمایه کشور از جمله 
نشانه های مثبت برداشته شدن سایه مشکالت بین المللی از سر 
بازار سرمایه ایران بوده است.مشاور رییس سازمان بورس و اوراق 
بهادار در امور بین الملل افزود: از سوی دیگر تعامالت بین المللی 
شرکت های بورســی که بســیاری از آنها معامالت بین المللی 
داشــتند با مشــکالتی مواجه بودند که اکنون به نظر می رسد 
این معضالت تســهیل شده باشند.مشاور رییس سازمان بورس 
و اوراق بهــادار در امور بین الملل ادامه داد: در ســطح دوجانبه 
یعنی روابطی کــه با نهادهای ناظر هدف خــود داریم، اکنون 
ســازمان بورس با بیش از ۲۰ نهاد ناظــر و بورس موافقت نامه 
امضا کرده است.بیژنی اظهار داشت: در سطح چندجانبه می توان 
به ارتباطاتی اشاره کرد که در چارچوب سازمان های بین الملل 

مانند ســازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار )آیسکو( 
وجــود دارد که اکنــون ایران به عضویت کامــل این هیات در 
آمده است.مشاور رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار در امور 
بین الملل اظهار داشــت: یکی از ســازمان های مهم دیگری که 
سازمان بورس ایران به عضویت آن در آمده است، هیات خدمات 
مالی است که این ســازمان به عنوان مهم ترین نهاد استاندارد 
ساز در بازار محســوب می شود، تمرکز آن فراتر از بازار سرمایه 
اســت و در کنار این بازار بیمه اسالمی و نیز بانکداری اسالمی 
را در بــر می گیرد.بیژنی با بیان اینکه ایران بعد از ۱۳ ســال در 
فروردین سال ۹۵ موفق شد تا به عضویت پیوسته آیسکو در آید 
که این موضوع به عنوان نکته ای مهم تلقی می شود، گفت: ایران 
در آذر ۹۷ توانست به عضویت عادی که باالترین سطح عضویت 
آیسکو است دست پیدا کند.وی با بیان اینکه آیسکو بیش از ۹۵ 
بازارهای ســرمایه دنیا را در بیش از ۱۰۵ حوزه اجرایی تنظیم 
و نظارت می کند، گفت: ایران می تواند در ســازمانی که بیش از 
۹۵ درصد بازارهای سرمایه دنیا را در بیش از ۱۰۵ حوزه اجرایی 

تنظیم و نظارت می کند، نقش مهم تری را ایفا کند.

قیمت طال دیروز سه شنبه با دور ماندن سرمایه گذاران به دلیل کاهش چشم انداز تورم 
و افزایش قریب الوقوع نرخ بهره از سوی بانک های مرکزی، عمدتا بدون تغییر بود.به 
گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال تا ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه صبح به وقت شرقی با ۳.۳ 
درصد افزایش به ۱۸۱۰ دالر و ۸۰ ســنت رسید و قیمت طالی آمریکا نیز با ۰.۱۸ 
درصد افزایش به ۱۸۱۱ دالر و ۸۰ سنت رسید.استفان اینس، شریک مدیریت دارایی 

SPI، گفت که جذابیت محافظ تورمی طال با چشم انداز تورمی مالیم تر خدشه دار می شود و افزایش نرخ های جهانی در آینده 
نیز چشم انداز دارایی های بدون بازده را کاهش می دهد.طال در چند ماه گذشته تحت فشار قرار گرفته است زیرا بانک های 
مرکزی بزرگ در سراســر جهان در تالش برای مهار تورم بی ســابقه، نرخ بهره را افزایش می دهند. قیمت شمش پس از 
سقوط به پایین ترین سطح پنج ماهه ۱۷۸۳ دالر و ۵۰ سنت در روز جمعه، عمدتا باالی سطح حمایت ۱۸۰۰ دالر شناور 
بوده اســت.اینس گفت: در حالی که ما در محدوده ۱۷۹۰ تا ۱۸۳۰ دالر گیر کرده ایم، طال می تواند به دلیل نگرانی های 
رکود اقتصادی حمایت شــود و احتماال فدرال رزرو موضع سیاســت خود را کاهش دهد زیرا بازار از نگرانی های تورمی 
منحرف می شود. طال در مواقع بحران های اقتصادی، مانند رکود، به عنوان یک ذخیره امن ارزش در نظر گرفته می شود.با 
از سرگیری تجارت پس از پایان تعطیالت روز استقالل در روز دوشنبه، بازدهی شاخص ۱۰ ساله خزانه داری ایاالت متحده 
تقویت شد و بر قیمت شمش تاثیر گذاشت.به نقل از رویترز، دالر امروز سه شنبه نزدیک به باالترین حد خود در دو دهه 

گذشته ثابت ماند و همچنان خریداران ارزهای دیگر را از طالی با قیمت دالر دور نگه داشته است. 

رویای NFT یا توکن غیرقابل معاوضه نمرده اما آســیب شــدیدی دیده است.به گزارش 
ایسنا، قیمت توکنهای غیرقابل معاوضه )NFT( که دارایی های دیجیتالی معرف یک آیتم 
دیجیتالی مانند تصویر، ویدئو یا حتی زمین در دنیاهای مجازی هســتند، سال میالدی 
گذشته به حدی سریع افزایش پیدا کرد که در برخی مواقع، دالالن آنها را ظرف چند روز 
برای کسب سود بیشتر، می فروختند.بازار NFT سال گذشته که خریداران این دارایی های 
پرریســک میلیاردها دالر هزینه کرده و قیمتها و ســود در این بخش را باال بردند، درخشش پرشکوهی داشت. اما حجم فروش 
ماهانه در اوپن سی )OpenSea( که بزرگترین بازار NFT است، در ژوئن به ۷۰۰ میلیون دالر در مقایسه با ۲.۶ میلیارد دالر در ماه 
مه کاهش پیدا کرد و اختالف فاحشــی با رکورد پنج میلیارد دالر در ژانویه داشت.طبق اعالم وب سایت NonFungible.com که 
فروش بالکچین های اتریوم و رونین را رصد می کند، تا اواخر ژوئن، میانگین فروش NFT به ۴۱۲ دالر در مقایسه با ۱۷۵۴ دالر 
در اواخر آوریل، سقوط کرد. به گفته مدیر این وب سایت، بازار نزولی کریپتو قطعا روی فضای NFT تاثیر گذاشته است. ما شاهد 
داللی زیاد و هیاهوی زیادی حول این نوع دارایی بودیم اما اکنون به نظر می رسد این هیاهوها فروکش کرده و افراد دریافته اند 
دو روزه، میلیونر نخواهند شد.بازار NFT همسو با رمزارزها که معموال برای پرداخت پول این دارایی ها استفاده می شوند، ریزش 
کرده است و این ریزش همزمان با اقدام بانکهای مرکزی برای افزایش نرخهای بهره و مبارزه با تورم روی داده که ریسک گریزی 
را تشــدید کرده است.بیت کوین در مدت شش ماه از سال حدود ۵۷ درصد و اتر ۷۱ درصد سقوط کرده است.از نظر منتقدان، 

این ریزش بی منطق بودن خرید چنین دارایی هایی را تایید می کند.

دالر و طال ترمز کشیدند تب فروش NFT سرد شد
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گزیده خبر
پوتین خطاب به شویگو پس از کنترل منطقه لوهانسک؛

 عملیات ویژه در اوکراین باید ادامه یابد
پس از اینکه نیروهای روســی کنترل منطقه لوهانســک را به دســت گرفتند،  
والدیمیر پوتین به وزیر دفاع کشورش دستور داد که »عملیات ویژه نظامی« در 
اوکراین باید ادامه یابد.به گزارش ایسنا، به نقل از ان دی  تی وی، والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهوری روسیه به سرگئی شویگو، وزیر دفاع این کشور گفت: »واحدهای 
نظامی از جمله گروه شــرق و گروه غرب باید به برنامه های از پیش تعیین شده 
خود در اوکراین ادامه دهند. امیدوارم که همه چیز در مسیر خود همانگونه که 

تاکنون در لوهاسنک اتفاق افتاده، ادامه یابد.«

وزیر خارجه اوکراین:
 از ناتو انتظار نمی رود پذیرش ما را در کوتاه 

مدت بپذیرد
وزیر خارجه اوکراین گفت که ناتــو در آینده نزدیک موضع خود را درخصوص 
نپذیرفتــن اوکراین در این ائتالف تغییر نخواهد داد.به گزارش ایســنا، به نقل 
از خبرگــزاری آناتولی،  دمیترو کولبا، وزیر امور خارجه اوکراین طی گفت وگو با 
یک پایگاه خبری اوکراینی گفت که به نظر او در حال حاضر ناتو سیاســتش را 
درخصوص عضویت اوکرایــن در این ائتالف تغییر نخواهد داد.وی ضمن تاکید 
بر تصمیم اوکراین در رابطه با پیوســتن به ناتو، گفت: »اما در کوتاه مدت، من 
احتمال اینکــه ناتو موضعش را مثل اتحادیه اروپــا در این رابطه تغییر دهد و 
اقدامات ملموســی برای پذیرش اوکراین اتخاذ کند، نمی بینم.«این وزیر خارجه 
افزود: »اکنون آنها )ناتو( بسته های کمکی جدیدی را از نو سازماندهی کرده اند؛ 

اتفاقی که به زودی رخ خواهد داد

بورل:

 بحران انرژی بهایی است که باید برای »دفاع از دموکراسی« پرداخت کنیم
مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد، بحران انرژی در اتحادیه اروپا بهایی است که این بلوک باید برای 
»دفاع از دموکراسی« و پایان دادن به نفوذی که روسیه بر تصمیم گیری سیاسی بروکسل دارد، پرداخت کند.به گزارش 
ایســنا، به نقل از خبرگزاری تاس، جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مقاله ای در روزنامه ایتالیایی 
»ال اســتامپا« نوشت: تا پایان سال ۲۰۲۲ میالدی، واردات نفت روسیه را تا ۹۰ درصد کاهش خواهیم داد و به سرعت 
واردات گاز را نیز کاهش می دهیم. این تصمیمات به تدریج ما را از وابســتگی که سال ها بر تصمیمات سیاسی ما تاثیر 
داشــتند، رها و آزاد خواهد کرد. بدون شــک این کاهش سریع وابســتگی به انرژی روسیه مشکالت جدی را نیز برای 
بســیاری از کشــورهای اتحادیه اروپا و بخش های مختلف فعالیت های اقتصادی به وجود می آورد. اما این بهایی است 
که باید برای دفاع از دموکراســی هایمان و قوانین بین المللی پرداخت کنیم و ما دست در دست یکدیگر در حال اتخاذ 
اقدامات الزم برای حل این مشــکالت هســتیم.وی افزود: اطمینان دارم که این تحریم ها نهایتا مســکو را به زانو در 
می آورند و آن را مجبور می کنند تا محاســبات اســتراتژیکش را تغییر دهد، حتی اگر بعید باشد که این اتفاق در آینده 
نزدیک رخ دهد.بورل تصریح کرد: روســیه مجبور اســت بســیاری از محصوالتی را که تولید نمی کند، با ارزش افزوده 
بســیار باال وارد کند. روســیه برای تکنولوژی های پیشرفته ۴۵ درصد به اروپا، ۲۱ درصد به آمریکا و تنها ۱۱ درصد به 
آسیا وابسته است.مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: در بخش نظامی که در زمینه جنگ اوکراین بسیار مهم 
و حیاتی اســت، تحریم ها توانایی روســیه برای تولید موشک های نقطه زن همچون اســکندر و کی اچ-۱۰۱ را محدود 
می کنند. تقریبا تمامی تولیدکنندگان خارجی خودرو تصمیم گرفته اند تا از روســیه خارج شــوند و خودروهای اندکی 
که توســط کمپانی های روسی تولید می شوند بدون کیسه های هوا یا گیربکس های اتوماتیک فروخته می شوند. صنعت 
نفت نیز نه تنها از خروج اپراتورهای خارجی بلکه از دشــواری دسترسی به تکنولوژی های پیشرفته مانند حفاری افقی 
رنج می برد. از همه مهم تر، روسیه از عدم دسترسی به هواپیماهای مسافربری غربی، جدا شدن از شبکه های تحقیقاتی 
جهانی و مواجه با »فرار گسترده مغزها« رنج می برد.بورل افزود: از آنجایی که نمی خواهیم وارد جنگ با روسیه شویم، 
تحریم های اقتصادی بهترین و اصلی ترین پاســخ اتحادیه اروپا به بحران اوکراین هســتند. اتحادیه اروپا در حال حاضر 

نشان داده که اروپا می تواند به یک بحران نه تنها در »حرف« بلکه در »عمل« نیز پاسخ دهد.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا ادعا کرد، اگر او رئیس جمهور بود، رویدادهای اخیر مانند جنگ در اوکراین و تورم سرسام 
آور در کشورش رخ نمی دادند.به گزارش ایسنا،  به نقل از پایگاه آکسیوس، این اظهارات مطرح شده درباره وضعیت آمریکا از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا در 
مناسبت روز استقالل این کشور در چهارم ژوئیه در حالی ارائه شده اند که او برای اعالم نامزدی احتمالی اش برای ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۲۴ آماده می شود.ترامپ 
بیان داشت، وضعیت برای آمریکا به دلیل »جنگ بزرگی که در اروپا از کنترل خارج شده است« و »بروز باالترین تورم ثبت شده در حافظه تاریخی آمریکا« در حال حاضر خوب 
به نظر نمی رســد.او گفت که شــروع سخت امسال برای بازار بورس وال استریت و قیمتهای باالی انرژی در آمریکا باید در مقایسه با سایر مشکالت جاری در این کشور »خبر 
خوب« تلقی شوند. ترامپ در یک پست در رسانه اجتماعی اش تحت عنوان »تروث سوشال« گفت که »اگر من رئیس جمهور آمریکا بودم هیچ یک از این اتفاقات وحشتناک 
رخ نمی دادند!!!«ترامپ در عین حال در یک پست قبلی، از لیز چنی، نماینده جمهوری خواه ایالت وایومینگ در مجلس نمایندگان که منتقد ترامپ است، انتقاد کرد. ترامپ در 
واکنش به اتفاقات مربوط به جلسات استماع کمیته منتخب تحقیق درخصوص وقایع ۶ ژانویه ۲۰۲۱ در مجلس نمایندگان کنگره آمریکا گفت،  او یک »انسان جنگ طلب و 

نفرت انگیز« است.ترامپ اعضای کمیته تحقیقات درباره وقایع ششم ژانویه را »اراذل و اوباش سیاسی« خواند که در جلسات استیضاح او دست داشتند.

ولودیمیر زلنسکی گفت که اوکراین گفت وگوهایی را با ترکیه و سازمان ملل جهت تضمین امنیت صادرات غالت از بنادر اوکراینی برگزار 
می کند و همچنین افزود که نیروهای مسلح اوکراین به فعالیت های خود جهت »شکست روسیه« ادامه می دهند.به گزارش ایسنا، به نقل 

از خبرگزاری رویترز، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین در یک کنفرانس خبری به همراه نخست وزیر سوئد اظهار کرد: »گفت وگوها در حال حاضر میان ترکیه، سازمان 
ملل متحد و نمایندگان ما که مسئول تضمین امنیت غالت هستند، در جریان است.«وی افزود: »این امری بسیار مهم است که شخصی امنیت این کشتی ها را تضمین کند، 
البته به غیر از روسیه که ما به او اعتماد نداریم. در نتیجه ما به تضمین امینت  کشتی ها نیازمندیم.«زلنسکی خاطرنشان کرد که اوکراین »مستقیما« با آنتونیو گوترش، دبیرکل 
سازمان ملل متحد در حال همکاری پیرامون این موضوع است و افزود که این سازمان »نقش پیشرو، نه نقش میانجیگری« بازی می کند.گزارش های جدید در هفته های اخیر 
حاکی از آن است که چنین گفت وگوهایی به زودی در ترکیه برگزار خواهد شد.اوکراین، یکی از اصلی ترین صادرکننده غالت در جهان، مدعی شده که روسیه فعالیت کشتی های 
حامل غالت را مسدود کرده است. این در حالیست که روسیه چنین ادعاهایی را رد کرده و خود اوکراین را مقصر این موضوع دانسته است.همچنین، در پی درخواست مقام های 

اوکراین از ترکیه به منظور توقیف یک کشتی حامل غالت اوکراین، ترکیه یک کشتی با پرچم روسیه را توقیف کرده است.

ترامپ:

 اگر من رئیس جمهور بودم جنگ اوکراین و تورم 
رخ نمی داد

زلنسکی:

 اوکراین با ترکیه و سازمان ملل درخصوص 
صادرات غالت گفت وگو می کند

اوکراین هزینه بازسازی ناشی 
از جنگ را ۷۵۰ میلیارد دالر 

برآورد کرد
نخســت وزیر اوکراین اعالم کرد، هزینه برنامه بازسازی 
سه مرحله ای کشــور در پی حمله روسیه ۷۵۰ میلیارد 
دالر برآورد شــده اســت.به گزارش ایســنا، به نقل از 
خبرگزاری رویترز، دنیس شمیگال، نخست وزیر اوکراین 
در کنفرانس »بازســازی اوکراین« به میزبانی سوئیس 
همچنین گفت: جنگ روســیه بیــش از ۱۰۰ میلیارد 
دالر به زیرســاخت های اوکراین خسارت مستقیم وارد 
کرده اســت.وی افزود: امروز، خســارت های مستقیم به 
زیرساخت های اوکراین بیش از ۱۰۰ میلیارد دالر است 
اما چه کسی هزینه برنامه بازسازی را که در حال حاضر 
۷۵۰ میلیارد دالر برآورد شــده اســت، پرداخت خواهد 
کرد.شــمیگال تصریح کرد: دولت اوکراین معتقد است 
که یکــی از منابع کلیدی تامین بودجه برای این برنامه 
بازسازی باید اموال مصادره شده از الیگارشی های روس 
باشد. مقامات روســیه این جنگ خونین را آغاز کردند، 
آنها این خرابی وســیع را به بــار آوردند و آنها باید برای 
این کار مسئول شناخته شوند.وی در ادامه گفت: برنامه 
بازسازی اوکراین سه مرحله ای خواهد بود؛ نخست تمرکز 
بر تعمییر بخش هایی چون آبرسانی است که برای زندگی 
روزمره مردم بســیار مهم است و این کار در حال انجام 
است، دوم »بازسازی سریعی« است که به محض پایان 
جنگ آغاز خواهد شــد، از جمله ســاخت مسکن های 
موقت، بیمارستان و مدارس، و سوم بازسازی کل کشور 

در بلند مدت است.

مسکو حمالت رژیم صهیونیستی 
به سوریه را محکوم کرد

وزارت خارجه روســیه، حمالت رژیم صهیونیســتی به 
مناطقی در اســتان طرطوس ســوریه در دوم ژوئیه را 
محکوم وآن را حمله ای »غیرقابل قبول« توصیف کرد.به 
گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه خبری روسیا الیوم، 
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعالم کرد: 
ما بار دیگر تاکید می کنیم که حمالت ادامه دار اسرائیل 
به اراضی سوریه، غیرقابل قبول است.وی در ادامه افزود: 
ما به شــدت چنین اقدامات غیرمسئوالنه که حاکمیت 
و قوانیــن بین المللی را نقض کنــد، محکوم می کنیم و 
خواســتار توقف بی قید و شــرط آن هستیم.خبرگزاری 
رســمی سوریه )سانا( صبح روز )شــنبه( اعالم کرد که 
ارتش رژیم صهیونیستی حمالت هوایی را به اطراف شهر 
»حمیدیه« در جنوب طرطوس انجام داده است.سانا به 
نقــل از یک منبع نظامی در این باره گزارش داد: حوالی 
ساعت ۶:۳۰ صبح روز )به وقت محلی( دشمن اسرائیلی 
با چند موشک از فراز دریای مدیترانه در غرب طرابلس 
به خاک سوریه حمله کرده و مجاورت شهرک حمیدیه 

در جنوب طرطوس را هدف قرار داد.
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ترموژل جدیدی که توسط دانشمندان سنگاپور ابداع شده است، با هدف 
کمک به درمان بیماری های چشمی تجاری سازی می شود.

به گزارش ایســنا، به نقل از میراژ، دانشــمندان سنگاپور، یک ترموژل 
زیســتی را برای جلوگیری از تشــکیل اِسکار شــبکیه ناشی از عمل 
 Proliferative( جراحی ناموفق ابداع کرده اند. ویترورتینوپاتی پرولیفراتیو
vitreoretinopathy( زمانی رخ می دهد که اِسکار شبکیه از بهبود یافتن و 
بازگشــت شبکیه به جای خود جلوگیری می کند. این عارضه، در بیش 
از ۷۵ درصد جراحی های ناموفق شــبکیه پیــش می آید و در صورت 
عدم ترمیم ممکن اســت به از دست دادن بینایی یا کوری منجر شود.

گزینه های درمانی کنونی برای ویترورتینوپاتی پرولیفراتیو، به برداشتن 
غشاهای اِسکار با جراحی محدود می شود. این کار، پتانسیل استفاده از 
پلیمرهای مصنوعی را برای تعدیل رفتار سلول برجسته می کند و برای 
نخســتین بار، یک درمان جدید مبتنی بر ترمــوژل را برای جلوگیری 
از تشــکیل اِسکار در شــبکیه ارائه می دهد. گروه سازنده این ترموژل، 
پژوهشگران موسسه زیست شناسی مولکولی و سلولی )IMCB(، موسسه 
تحقیقات و مهندســی مواد )IMRE(، دانشــگاه ملی سنگاپور )NUS( و 
موسسه تحقیقات چشم سنگاپور )SERI( هستند.این گروه پژوهشی در 
مطالعه خود نشــان دادند که یک ترموژل زیستی به تنهایی می تواند از 
تشکیل اِسکار شــبکیه در یک مدل پیش بالینی مشابه بیماری انسانی 
جلوگیری کند. پژوهشگران با اســتفاده از سلول های شبکیه مشاهده 
کردند که ترموژل با تعدیل رفتارهای ســلولی مانند تکثیر و مهاجرت 

سلول ها، از ایجاد غشای اِسکار جلوگیری می کند.

بررســی جدید پژوهشــگران اروپایی، تاثیر مثبت یک دارو را در نجات 
بیماران مبتال به سرطان مثانه نشان می دهد.به گزارش ایسنا و به نقل 
از وب سایت رســمی »انجمن اورولوژی اروپا« )EAU(، پژوهشگرانی که 
گروهی از بیماران مبتال به ســرطان مثانــه را پس از جراحی با داروی 
»آتزولیزومب« )Atezolizumab( درمــان کردند، دریافتند بیمارانی که 
خون آنها حاوی »DNA تومور در گردش« )ctDNA( است، پاسخ بسیار 
خوبی به این نوع درمان می دهند.این پژوهش، بخشــی از فاز سوم یک 
کارآزمایی بزرگ موســوم به »IMvigor010« است که بررسی می کند 
آیا تجویز آتزولیزومب به بیماران تا یک ســال پــس از جراحی مثانه، 
می تواند بقای بیماران را بهبود ببخشد یا خیر. پژوهشگران، این بیماران 
را بــا گروهی از بیماران که هیچ درمان دیگری پس از جراحی دریافت 
نکرده بودند، مقایســه کردند.اگرچه این کارآزمایی، تفاوت معنی داری 
را در تخمیــن زدن بقای کلــی دو گروه تحت درمان پیــدا نکرد، اما 
 ctDNA پژوهشگران متوجه شــدند که زیرگروهی از بیماران که دارای
مثبت بودند، هنگامی که آتزولیزومب مصرف کردند، بهبود قابل توجهی 
را نشان دادند. این مزایا شامل افزایش میزان بقا بود که در بیماران دارای 
ctDNA منفی مشاهده نشد.عالوه بر این، پژوهشگران دریافتند بیمارانی 
 ctDNA مثبت بودند، اما پس از درمان با آتزولیزومب به ctDNA که دارای
منفی تبدیل شدند، در نهایت پیش آگهی خوبی داشتند.ctDNA شامل 
قطعاتی از DNA اســت که از سلول های ســرطانی و تومورهایی که در 
جریان خون یافت می شوند، به جا می ماند. اگرچه ctDNA گاهی اوقات 
به عنوان یک نشــانگر زیستی امیدوارکننده و کم تهاجمی در انکولوژی 

بالینی ظاهر شده است.

درمان بیماری های چشمی با کمک 
یک ترموژل منحصربه فرد

تاثیر مثبت یک دارو در نجات 
بیماران مبتال به سرطان مثانه

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

آلودگی زباله ای در یک کانال آبی در شهر دهلی هند/ خبرگزاری فرانسه

خودروی تفریحی و لوکس تور میرامار 2023
آیا تور میرامار ۲0۲۳ لوکس و تفریحی حد نهایی خودروهای خانه به دوش اســت؟ بر اساس ویدئویی که مشاهده خواهید کرد می توان 
چنین نتیجه ای را پذیرفت. وقتی بحث خودروهای تفریحی و خانه به دوش باشد استفاده از فضای زیاد و تکنولوژی مدرن یکی از عناصر 
مهم موفقیت خواهد بود. خودروی تفریحی و لوکس تور میرامار از راه حل های بسیار هوشمندانه و تکنولوژی های مدرن برای خلق یک 
خانه به دوش عالی به منظور ســفرهای طوالنی استفاده کرده است. با شیوع گســترده ویروس کرونا در جهان شاهد افزایش قابل توجه 
محبوبیت چنین محصوالتی بوده ایم. خودروهای خانه به دوش یک گزینه عالی برای افرادی هستند که مسافرتی راحت بدون حضور در 
هتل های ناشناخته را می خواهند و عالقه دارند شب ها را در بیرون سپری کنند.صنعت خانه های متحرک لوکس به سرعت رشد کرده 
و حاال مشــتریان متمول می توانند گزینه های بسیار خوب و ســطح باالیی را انتخاب کنند. تور میرامار ۲0۲۳ یکی از محصوالت نسل 
جدیدی است که باب میل ثروتمندان خواهد بود. این وسیله تفریحی از صندلی شخصی تئاتر مانند در اتاق نشیمن خود سود می برد. 
میرامار ۲0۲۳ دارای آشپزخانه کامل با فضای کابینت زیاد بوده و از این نظر می تواند با اکثر آشپزخانه های موجود در خانه ها رقابت کند. 

دو حمام نیز وجود دارند که یکی در بخش اصلی هال و دیگری در اتاق مستر تعبیه شده اند. 

بارسلونا هم مشتری کریستیانو رونالدو شد
طبق ادعای روزنامه آس، رئیس باشگاه بارسلونا با مدیر برنامه های کریستیانو رونالدو نشستی را برگزار کرده است تا درباره انتقال این 
بازیکن به نوکمپ صحبت کند.به گزارش ایسنا و به نقل از آس، کریستیانو رونالدو در ۳۷ سالگی همچنان مشتریان زیادی دارد.رونالدو 
باوجود فصل ناامید کننده ای که منچستر یونایتد داشت عملکرد بسیار خوبی از خود نشان داد و به عنوان بهترین بازیکن و بهترین گلزن 
فصل شیاطین سرخ انتخاب شد.غیبت منچستر یونایتد در لیگ قهرمانان اروپا باعث شده است تا کریستیانو رونالدو خواستار جدایی از 
این تیم باشد.تیم های زیادی در تالش هستند که این فوق ستاره پرتغالی را جذب کنند و به نظر می رسد که بارسلونا هم به این انتقال 
عالقه دارد.طبق اعالم روزنامه آس خوان الپورتا رئیس آبی اناری ها نشستی را به صرف شام با خورخه مندس مدیر برنامه های کریستیانو 
رونالدو برگزار کرده تا درباره انتقال این بازیکن به نوکمپ صحبت کند.بارسلونا در تابستان سال قبل هم مشتری کریستیانو رونالدو بود 
اما مشکالت اقتصادی باشگاه اجازه نداد که این انتقال صورت گیرد.حضور کریستیانو رونالدو در بارسلونا می تواند انتقال بسیار جنجالی و 
شگفت انگیز باشد و بار دیگر رقابت را در اللیگا به اوج رساند.عالوه بر بارسلونا تیم های دیگری مثل رم، بایرن مونیخ و چلسی هم مشتری 

این فوق ستاره پرتغالی هستند. این درحالی است که باشگاه منچستر یونایتد اعالم کرده که این بازیکن فروشی نیست.

اکش ما آبیست روشن رد هوات
خود هب چشم اندر نیادم اکش مات

رد طوافت سعی خواهم رکد از آنک
سعی اه رکدست رگدون رد صفات

خون من رزیی و دل گیری نوا
بینوایی هب دلم را از نوات

ای خط سبزت ربات خون من
کم نویس آن خط هک رمدیم از ربات

دی دوایی می نبشتی از قلم
حال من نشنید و دل خون شد دوات

ای هب زلف و خال چون لیل دجا
رد دل و جانم غم لیلی دوجات

زند رتکان ما رتا قدر ار هچ نیست
زند ما، ای رتک، یک دم باش مات

پیشنهاد

چهره روز

کتاب پطرزبورگ
کتــاب پطرزبورگ اثــری مهم، گیج کننده، بســیار 
ســخت خوان اما در عین حال زیبا از نویسنده روس 
آندرِی بِیه لی است که انتشار آن در ایران با سروصدای 
زیادی همراه بود. بیشــتر هیاهوی انتشار این کتاب 
از گفته مهم والدیمیر نابوکف برخاست که گفته بود 
چهار رمان از دیدگاه او برجســته ترین شــاهکارهای 
قرن بیســتم است. این چهار رمان به ترتیب عبارتند 
از: کتاب اولیس اثر جیمز جویس – کتاب مســخ اثر 
فرانتس کافــکا – کتاب پطرزبورگ اثر آندره بیه لی و 
کتاب در جســتجوی زمان از دست رفته اثر مارسل 
پروست. این رمان در شهر تاریخی و مهم پطرزبورگ 
در سال 1۹0۵ جریان دارد و تمام اتفاقات آن از ابتدا 
تا انتها در یک هفته تا ده روز رخ می دهد. در دوره ای که فرهنگ روســیه در درخشان ترین زمان 
خود به ســر می برد اما جامعه این کشور پهناور دچار بحران است و ما هر روزه شاهد تظاهرات و 
شورش های مختلف هستیم. در همین زمان بود که ژاپن پیروز جنگی شده بود که به نظر می رسید 
روسیه به راحتی در آن ژاپن را شکست دهد. بنابراین ناآرامی های اجتماعی در باالترین سطح خود 
بود و این جریانات در همان صفحات ابتدایی رمان به خوبی قابل لمس اســت.در ادامه با »آپولون 
آپولونویچ« آشنا می شویم که سناتور مهمی در دستگاه حکومتی است. اما زندگی آپولون چندان 
روبه راه نیست چرا که همسرش به خاطر یک خواننده ایتالیایی خانه و کاشانه را ترک کرده و تنها 
پسرش هم رفتار آرامش بخشی ندارد. از نظر آپولون پسرش یعنی »نیکاالی آپولونویچ« یک رذل به 
تمام معناست. بنابراین همیشه با درگیری های ذهنی و اندیشه های عاطل سوار کالسکه می شود و 

در خیابان های پطرزبورگ به محل کار می رود. در یکی از همین مواقع است...

مارک شاگال
مارک شاگال با نام اصلی »مارک زاخارویج چاگال«  )به 
فرانســوی: Marc Chagall( )6 ژوئیــه 1۸۸۷–۲۸ مارس 
1۹۸۵( نقاش برجسته فرانسوی - روسی و از پیشگامان 
سبک سوررئالیسم اســت. او به عنوان یکی از پیشروان 
هنر مدرن، در ســبک های مختلف هنــری ذوق آزمایی 
کرد و تقریباً در تمامی رشته های تجسمی مانند نقاشی، 
تصویرگری کتاب، سرامیک، نقاشی روی شیشه، نقاشی 
بر روی دیوار، حکاکی روی فلزات، ترسیم، طراحی صحنه 
و لباس دست به خلق آثاری ماندگار زد.شاگال با موفقیت 
توانست سبک های هنری کوبیسم، نمادگرایی و فوویسم 
را بــا یکدیگر تلفیق کند و با تکیــه بر رویاهای کودکی 
و افســانه پردازی های ذهنی خود که همگی ریشــه در 
زادگاهش داشتند،به سبکی کاماًل شخصی و منحصربفرد دست پیدا کند. جهان غیرمتعارفی که او آفرید 
آمیزه ای از رنگ های روشــن، حیوانات، ُگل، انســان ها، عشاق، پرندگان و ماهیان در حال نواختن ساز، 
چهره زن بالدار، عالئم یهودی و مسیحی و ویولنی با بال فرشته بود. مارک شاگال در ۷ ژوئیه 1۸۸۷ در 
لیوزنا از توابع منطقه ویتبسک روسیه که امروزه یکی از منطقه های بالروس است در خانواده پرجمعیت 
یهودی لیتوانیایی متولد شــد.در آن زمان ویتبسک حدود 66هزار نفر جمعیت داشت که حدود نیمی 
از آن ها یهودی بودند.مارک که در آن زمان موشــه نام داشت نخستین فرزند از ۹ فرزند والدینش بود. 
پدرش کارگر و انباردار یکی از بازرگانان ماهی دودی بود و مادرش یک خواربارفروشــی کوچک را اداره 
می کرد.با وجود آنکه پدرش به سختی کار می کرد اما درآمد ناچیزی داشت. شاگال در تاریخ ۲۸ مارس 
1۹۸۵ در منزل شخصی خودش در شهر سن پائول در جنوب فرانسه درگذشت. او در هنگام مرگ ۹۷ 

سال داشت و در کلیسای سن پائول در جنوب شرقی فرانسه به خاک سپرده شد.

سینما

»نی کوانگ« نویسنده و فیلمنامه نویس مطرح هنگ 
کنگی که نویســنده واقعی فیلم های موفق »خشــم 
اژدها« و »رئیس بزرگ« بــا بازی »بروس لی « بود، 
در ســن ۸۷ سالگی درگذشــت.به گزارش ایسنا به 
نقل از هالیوود ریپورتر، »نی کوانگ« نویسنده هنگ 
کنگی که نگارش مجموعه رمان های علمی و تخیلی 
»وایزلی« و همچنین بیش از ۳00 فیلمنامه از جمله 
فیلم های هنرهای رزمی کالسیک »شمشیرزن یک 
دســت« و »اتاق سی و ششم شائولین« را در کارنامه 
داشــت، در سن ۸۷ ســالگی و بر اثر ابتال به سرطان 
پوست درگذشــت.او همچنین نگارش فیلمنامه دو 
فیلم موفق از آثار »بروس لی« شامل »خشم اژدها« 
و »رئیس بزرگ« را نیز بر عهده داشــته اســت.»کوآنگ« کــه از چهره های بزرگ ادبیات چینی 
محسوب می شد، عالوه بر نویسندگی در ژانرهای علمی و تخیلی و هنرهای رزمی، آثار غیرداستانی، 
ستون های روزنامه، قطعات طنز و همچنین ژانرهای عاشقانه و پلیسی نیز آثاری داشت و گزارش 
شــده است که او عالوه بر تمام فیلمنامه هایی که در طول زندگی خود به پایان رسانده، بیش از 
۳00 رمان نیز نوشته است.مشهورترین فیلمنامه نوشته »نی کوانگ« بدون ذکر نام او منتشر شد. 
او شخصیت »چنگ چائوآن« را با بازی »بروس لی« برای فیلم »رئیس بزرگ« )1۹۷1( خلق کرد، 
اما در نهایت اعتبار نویسندگی به کارگردان »لو وی« داده شد. »کوانگ« همچنین نویسنده فیلم 
»خشم اژدها« )1۹۷۲( بود که شخصیت »چن زِن« را خلق کرد اما بار دیگر نام »لو وی« به عنوان 
فیلمنامه نویس در عنوان بندی فیلم اعالم شد. »چن زِن« در ادامه به شخصیتی ماندگار تبدیل شد 
و بازیگران زیادی در سینما و تلویزیون از جمله »جت لی« و »دانی ین« نقش آن را بازی کردند.

نویسنده »خشم اژدها« درگذشت
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