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وزیر نفت با اشاره به مصوبه دولت در خصوص تعیین کارمزد جایگاه های عرضه سی ان جی، اعالم کرد: قیمت سی ان جی )گاز طبیعی فشرده( به هیچ عنوان تغییر نکرده 
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۴۵۳ تومان پیشین بوده و هیچ گونه افزایش قیمت در این نوع گاز نداشته ایم، گفت: بر اساس مصوبه دولت فقط هزینه حق العمل کاری )کارمزد جایگاه داران( افزایش 
یافته است که آن هم دولت این هزینه را )۱۱۷ تومان مابه التفاوت( خودش به جایگاه داران پرداخت می کند و مردم هیچ گونه هزینه اضافی را پرداخت نمی کنند.وی 

در همین رابطه اعالم کرد: قیمت سی ان جی )گاز طبیعی فشرده( به هیچ عنوان تغییر نکرده است....
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سفرنامه کرمانشاه رئیس دولت سیزدهم
از پاسخ به هرگونه خطای احتمالی آمریکا 

در منطقه تا تذکر نسبت به برکناری 
مدیران غیرانقالبی

کرمانشــاه مقصد بیست وهشتمین سفر اســتانی رئیس جمهور بود. 
آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی در این ســفر یک روزه پس از بازدید از 
برخی مناطق اســتان و دیدار با اقشار مختلف مردم، فعاالن اقتصادی 
و خانواده شــهدا و ایثارگران، در جلسه شورای اداری کرمانشاه شرکت 
کرد و با یک نشســت خبری به سفر خود پایان داد. رئیس قوه مجریه 
در این ســفر، پاســخ هرگونه خطای آمریکا را در منطقه، ســخت و 
پشیمان کننده دانست و از طرفی به مدیرانی که روحیه تحول خواهی 
و انقالبی ندارند،تذکر به برکناری داد.به گزارش ایســنا، آیت اهلل سید 
ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم صبح پنج شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۱ در 
بیست وهشتمین سفر استانی خود با استقبال آیت اهلل مصطفی علماء 
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، بهمن امیری مقدم 
استاندار، نمایندگان مجلس و جمعی از مسئوالن استانی وارد فرودگاه 
کرمانشــاه شد.تعدادی از وزرا و اعضای کابینه سیزدهم از جمله احمد 
وحیدی وزیر کشــور، ســید جواد ســاداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی، 
علی اکبر محرابیان وزیر نیرو، یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش، سید 
عزت اهلل ضرغامی وزیر گردشــگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی، 
سید مسعود میرکاظمی رئیس ســازمان برنامه و بودجه، غالمحسین 
اســماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور، ســید صولت مرتضوی معاون 
اجرایی رئیس جمهور، انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده ریاست 
جمهوری و عبدالســالم کریمی مشــاور رئیس جمهور در امور اقوام و 
اقلیت های دینی و مذهبی، رئیس قوه مجریه را در این ســفر همراهی 
کردند.رئیــس چمهوردر بدو ورود به فرودگاه کرمانشــاه با بیان اینکه 
کرمانشــاه در بخش های مختلف ظرفیت های زیادی دارد، گفت: این 
اســتان با داشــتن ۹۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی حاصلخیز نقش 
ارزشمندی در امنیت غذایی کشور دارد. کرمانشاه همچنین به واسطه 
داشتن مرز مشترک با عراق ظرفیت خوبی در حوزه صادرات دارد. این 
استان در حوزه گردشگری نیز ظرفیت باالیی دارد.رئیسی پس از ورود 
به استان کرمانشاه، بالفاصله با بالگرد راهی مناطق مرزی ایران با عراق 
شد و ضمن بازدید از مرز مشترک دو کشور، به صورت هوایی از پایانه 
مرزی و گمرک پرویزخان در شــهر قصرشــیرین بازدید کرد. وی در 
جریان این بازدید هوایی، با توضیحات استاندار کرمانشاه در جریان روند 
فعالیت و مبادالت اقتصادی پایانه های مرزی استان قرار گرفت.رئیس 
قوه مجریه پس از آن راهی پادگان ابوذر در شهرستان سرپل ذهاب شد 
و با فرماندهان و افسران تیپ ۳ لشکر ۸۱ زرهی ارتش دیدار و گفت وگو 
کرد. رئیسی در این دیدار از زحمات و تالش های نیروهای حاضر در این 
پادگان به منظور حراست و مرزبانی از مرزهای کشور و برقراری امنیت 
تقدیر کرد و با حضور در میان خانواده نیروهای ارتشــی ساکن در این 
پادگان از همراهی آن ها با همسران و پدران شان قدردانی کرد و سخنان 
و پیشنهاداتشان را شنید. وی در بخش دیگری از برنامه حضور خود در 
پادگان ابوذر با خادمان کاروان های راهیان نور غرب کشور به گفت وگو 
پرداخت و در جریان فعالیت ها و اقدامات آنان قرار گرفت.رئیس جمهور 
ســپس راهی شهرستان ســرپل ذهاب شــد و در اجتماع مردم این 
شهرستان با بیان اینکه اســاس سفرهای استانی دولت برای مشاهده 
و لمس مشــکالت و مسائل مردم از نزدیک است، اظهار کرد: بار دیگر 
تاکید می کنم که مدیران و دســت اندرکاران دولتی باید از چهره های 
انقالبی که با مردم و در میان مردم هســتند، انتخاب شوند، به نحوی 
که مردم احساس کنند مدیران از خود آن ها هستند.رئیسی همچنین 
تصریح کرد: معتقدم هر کس دغدغه مردم و روحیه تحول خواهی ندارد، 
باید کنار گذاشته شود و کســانی در متن باشند که نیروهای انقالبی 
دغدغه مند نسبت به مسائل مردم و مشکالت هستند.رئیس قوه مجریه 
در ادامه برنامه های سفر خود به استان کرمانشاه از نمایشگاه دستاوردها 
و توانمندی های برخی شرکت های دانش بنیان استان کرمانشاه بازدید و 
در گفت وگو با فعالین این عرصه در جریان نظرات، مسائل و پیشنهادات 
آنها قرار گرفت. اقدامات این شرکت ها شامل ساخت تجهیزات پیشرفته 
و مدرن تولید نشــاء، تولید نمک های غیرخوراکی اکوسیستم دریایی، 
تولید تکنیکال کودهای شــیمیایی، تولید اسیدهای فلوئور پایه و فوم 
آتش نشانی است.حضور در جمع فعاالن اقتصادی کرمانشاه، دیگر برنامه 
این سفر استانی بود و رئیسی در این دیدار کنترل و مهار تورم را الزم 
و ضروری برشمرد و تاکید کرد: همه باید تالش کنند تورم کنترل شود 
و باید از هر بی انضباطی اقتصادی که موجب تورم می شود، جلوگیری 
شود.رئیس دولت سیزدهم همچنین عنوان کرد: برخی از رسانه ها این 
حــرف بنده را که گفتــم انجام برخی از اقدامات را برای ســال آینده 
می گذاریم، درســت منعکس نکردند یا درست متوجه نشدند و گفتند 
قرار اســت برخی کاالها را گران کنند که این موضوع حرف بنده نبود، 
بلکه مفهوم ســخن بنده این بود که بعضی از اقداماتی را که به موجب 
قانون باید آن ها را اجرا کنیم و اجرای آن ها موجب تورم می شود، انجام 
ندهیم.رئیس دولت ســیزدهم عصر پنج شنبه در جمع اقشار مختلف 
مردم کرمانشــاه در سالن ورزشی امام )ره( حاضر شد و در این دیدار با 
بیان اینکه امروز ایران اسالمی از همه زمان ها قوی تر و توان آمریکایی ها 
از همیشه ضعیف تر است، خطاب به آمریکایی ها گفت: تهدید و تحریم 
علیه ایران به جایی نمی رســد و سیاست فشــار حداکثری علیه ایران 
شکست خورده است. چرا می خواهید امر تجربه شده ای را باز هم تجربه 

کنید؟
ادامه در صفحه دوم

تهران-ایرنا- سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران، درپی ادعای جوبایدن در استفاده از گزینه »توسل به زور« علیه جمهوری اسالمی 
ایران گفت: آنها به خوبی می دانند تاوان استفاده از کلمه »»توسل به زور« علیه ایران اسالمی را هم خواهند داد، اما خوب است وضعیت منطقه و جهان را 
خوب نظاره کنند.به گزارش حوزه دفاعی امنیتی ایرنا، سردار سرتیپ پاسدار ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران، 
درپی ادعای جوبایدن در استفاده از گزینه »توسل به زور« علیه جمهوری اسالمی ایران گفت: استفاده رئیس جمهور مفلوک آمریکا و نخست وزیر درمانده 
رژیم جعلی صهیونیستی از عبارت »توسل به زور« را به حساب جنگ روانی، توهم و خواب آلودگی مسبوق به سابقه آنان می گذاریم. وی افزود: به آن ها 
گوشزد می کنیم، وقایع گذشته را یک بار مرور کنند؛ اشغال النه جاسوسی آمریکا در تهران، دفن شدن لشکریان آمریکا در صحرای طبس، شکست قطعی 
آمریکا در تحمیل ۸ســال جنگ علیه ایران، فرار بزرگ اشــغالگران آمریکایی از افغانستان، ویران شدن پایگاه آمریکایی عین االسد، شکار پیشرفته ترین 
هواپیمای جاسوسی آمریکا در خلیج فارس، شکست خفت بار پروژه آمریکایی لشکرکشی داعش در عراق و سوریه، شکست ذلت بار آمریکا و متحدانش در 
مقابل گروه انصاراهلل یمن، شکست در جنگ ۳۳ روزه با حزب اهلل لبنان، شکست در جنگ ۲۲ روزه با حماس در فلسطین اشغالی،  انهدام مقتدرانه پایگاه 
جاسوسی رژیم جنایتکار و کودک کش اسرائیل در اربیل، ویران شدن پایگاه های رژیم غاصب صهیونیستی در ارتفاعات جوالن، خیس شدن شلوار نظامیان 
آمریکایی در خلیج فارس، وحشت و رعب عمیق نظامیان آمریکایی و صهیونیستی برای حضور و تردد معمولی در منطقه به واسطه آگاهی از عقوبت ظلم و 
جنایاتشان علیه بشریت.سردار شکارچی همچنین در ادامه افزود: حرف از »توسل به زور« زدن ممکن است به دلیل عملیات روانی، توهم و خواب آلودگی، 
دوشیدن بیشتر گاوشیرده و غارت بیشتر نفت رایگان، کند نمودن روند افول آمریکا، ترمیم هیبت پوشالی شکسته شده آمریکا، کند کردن روند فروپاشی 
رژیم غاصب فلسطین و قدس شریف، نجات اقتصاد بیمار آمریکا با فروش سالح بیشتر در منطقه، دلداری و روحیه دادن به رژیم جنایتکار و کودک کش 
صهیونیســتی این سگ پاسبان امریکا در منطقه و نمایش نخ نما و حنای بی رنگ گزینه زور بادکنکی سینمای هالیود برای فریب باشد.سخنگوی ارشد 
نیروهای مسلح در پایان خاطرنشان کرد: آنها به خوبی می دانند تاوان استفاده از کلمه »توسل به زور« علیه ایران اسالمی را هم خواهند داد، لذا خوب است 

وضعیت منطقه و جهان را خوب نظاره کنند، یک بار گذشته را مرور کنند تا آینده را به درستی تحلیل کنند.

وزیر بهداشت:
وارد موج هفتم کرونا شده ایم

 در این زمینه نیز دیدیم اگر چند برابر میزان مصرف بیماران دارو تولید یا وارد 
شود ولی از راه های مختلف قاچاق می شد، یکی از منافع طرح دارویار آن است 
که جلوی قاچاق دارو گرفته می شــود. در این زمینه می گفتند که ما تنها به 
۸۰ میلیون ایرانی خدمت نمی دهیم بلکه به ۴۰۰ میلیون نفر که شامل مردم 
کشــورهای همجوار نیز بود، ارائه خدمت می کردیم.وزیر بهداشت تاکید کرد: 
بنابراین با طــرح دارو دارویار کیفیت خدمات دهی را نیز بهتر خواهیم کرد. با 
اجرای این طرح از امسال جلوی اتالف مالی گرفته می شود و یارانه سالمت از 

امسال فقط به مردم کشور خودمان تعلق می گیرد.

رفع کمبودهای دارویی با اجرای طرح دارویار
وزیر بهداشت در ادامه با طرح این پرسش که »چرا ما باید کمبود دارویی داشته 
باشــیم؟« افزود: علت این موضوع، نرسیدن ارز ترجیحی مناسب و مرغوب در 
زمان مناســب به تولیدکننده اســت. با اجرای طرح دارویار کمبود دارو رفع 
می شود؛ این در حالی است که پیش از این در برخی مقاطع کمبودهای فصلی 
دارو پیدا می شد. چرا ما باید کمبود سرم داشته باشیم در حالی که تولیدکنندۀ 
آن را در کشور داریم؟ در طرح دارویار، یارانه سالمت و فرانشیز بیمه به مردم 
پرداخت می شود و ارائه خدمات با وضعیت مناسب و بدون تغییر در پرداختی ها 

به مردم صورت می گیرد.

استقبال کشورهای همسایه از داروهای ایرانی
در ادامه، عین اللهی درباره استقبال کشورهای همسایه از داروهای ایرانی گفت: 
در تولید دارو مشخص اســت که اولویت باید تامین نیازهای خودمان باشد و 
نباید مردم کمبود دارویی داشته باشند. بر این اساس تولیدکننده ها را تشویق 
می کنیم که ابتدا با تامین نیاز داخلی، به صادرات نیز بپردازند؛ چراکه صادرات 
می تواند برای آنها نقطه مثبتی باشد.وی افزود: در همین راستا در ژنو با ۹ کشور 
منطقه صحبت داشتم و اکثر این کشورها از ما تقاضای دارو دارند. امروز داروی 
ایرانی در کشــورهای همســایه به عنوان یک داروی خوب تلقی می شود و ما 
پیگیر آن هستیم که با حمایت از تولیدکننده ها آنها را به سمتی هدایت کنیم 
تا عالوه بر تامین نیازهای داخلی، صادرات دارو هم داشته باشیم.وزیر بهداشت 

ادامه داد: مشخصاً یکی از راه های تبلیغ انقالب نیز صادرات محصوالت خودمان 
به کشورهای دیگر است. این موضوع دارای آثار فرهنگی و نشان دهنده اقتدار 
ملی است. البته در برخی داروهای با تکنولوژی باال، اکنون نیز این موفقیت را 

داریم و شرکت های ایرانی صادرات نیز انجام می دهند.

اجرا کامل برنامه نسخه الکترونیک تا پایان امسال
عین اللهــی در ادامه صحبت هایش درباره بحث نســخه الکترونیک نیز گفت: 
نســخه الکترونیک یک آرزوی چندین و چند ســاله در نظام سالمت بوده و 
سال های سال برنامه های مختلف برای آن وجود داشته است. نسخه الکترونیک 
در ســال ۱۳۹۷ به صورت پایلوت در کشور آغاز شــد و در ابتدای کار دولت 
سیزدهم هم نسخه الکترونیک به عنوان یک برنامه اصلی مطرح شد و در چند 
ماهه اخیر شتاب گرفت و با سرعت باالیی پیش رفت. مجلس شواری اسالمی 

هم با قوانینی که وضع کرد به این موضوع شتاب داد.

وارد موج هفتم کرونا شده ایم
وزیر بهداشت در ادامه درباره وضعیت کرونا در کشور، گفت: بارها اعالم کرده ام، 
این که فکر کنیم کرونا تمام شده، بسیار اشتباه است. کرونا، ویروسی است که 
تا ســال ها باقی خواهد ماند. مشــکلی که در زمینه کنترل کرونا وجود دارد، 
این اســت که دنیا در قبال این بیماری به صورت یکسان عمل نمی کنند. در 
حال حاضر میزان واکسیناسیون در دنیا در برخی کشورهای آفریقایی شش تا 
هشت درصد اســت و ویروس در این کشورها پایدار است.وی افزود: به عنوان 
مثال، ســویه اُمیکرون از آفریقای جنوبی شــروع شد. کشورهایی هستند که 
واکسیناسیون درستی نداشــته اند و ایمنی افراد در این کشورها پایین است. 
بنابراین وقتی ویروس وجود دارد، جهش پیدا کرده و همه کشــورها را متاثر 
می کند. باتوجه به آمار، فکر می کنم کشــور ما هم وارد موج هفتم کرونا شده 

است.

مردم ُدز یادآور واکسن کرونا را تزریق کنند
عین اللهی یادآور شــد: آنچه در موج ششم توانست به ما کمک کند و حاشیه 
امنی را برایمان ایجاد کند، همکاری مردم در واکسیناسیون بود که باید از مردم 
تشکر کنم. اکنون هم که هنوز با شدت باالیی دچار درگیری نشدیم، از مردم 

خواهش می کنم که حتما واکسن را به عنوان دز یادآور تزریق کنند.

سخنگوی گمرک ایران:

افزایش ۲۹ درصدی تجارت غیرنفتی ایران با شانگهای
سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها:

 اگر هنوز موفق به دریافت یارانه 300
 و 400 هزار تومانی نشده اید، بخوانید

تشدید خروج شیر خام از کشور

 کاهش 15 تا 20 درصدی مصرف لبنیات

سخنگوی ســازمان هدفمندی یارانه ها گفت: مرداد ماه از سامانه ای رونمایی می شود که افرادی که امکان ثبت 
نام برای دریافت یارانه نداشــتند، بتوانند در ســامانه جدید ثبت نام کنند.اقتصاد آنالین – سیده زهرا محمودی؛ 
ســومین مرحله یارانه جدید ۳۰۰ و ۴۰۰هزار تومانی رییسی، چند روز پیش واریز شد؛ واریز این یارانه در حالی 
بود که هنوز یکی از بزرگترین باگ های این سیســتم بر ســر جای خود باقی بود؛ اما این باگ چه بود؟سال ۹۳، 
برخــی از افراد تصمیم گرفتند از دریافت یارانه انصراف دهند؛ در این بین برخی از فرزندان خانواده ها از دریافت 
یارانه انصراف دادند؛ یعنی پدر و مادر و سایر فرزندان یارانه می گرفتند؛ اما برای مثال یکی از فرزندان از دریافت 
یارانه انصراف داد؛ حال این فرد امســال می خواهد یارانه ۳۰۰ و۴۰۰هزار تومانی بگیرد. اگر دهک یک تا ۹ باشد 

که مشکلی وجود ندارد و مانند....

 هیات وزیران تصویب کند، ضرر مردم 
در ETF جبران می شود؟

وزیر بهداشت:

واردموجهفتمکروناشدهایم
وزیر بهداشــت با اشــاره به اجرای طرح »دارویار« و همچنین اقدامات انجام شده در جهت بیمه همگانی 
سالمت، ضمن تاکید بر اینکه سه دهک اول جامعه مطمئن باشند که بیمه شده اند، در عین حال از افراد 
فاقد پوشــش بیمه ای خواست جهت ثبت نام بیمه سالمت اقدام کنند. وی همچنین با اشاره به آمارهای 
کرونا، گفت که ایران وارد موج هفتم کرونا شــده است.به گزارش ایسنا، بهرام عین اللهی پنجشنبه شب 
)۲۳ تیر( با حضور در برنامه تلویزیونی صف اول، با اشاره به بیمه رایگان حدود شش میلیون نفر در کشور 
گفت: آرزوی بیمه همگانی که سال های سال در کشور مطرح بود، امسال محقق شده و با این زیرساخت 
بیمه است که می توانیم طرح دارویار را اجرا کنیم. به این ترتیب می توان یارانه سالمت و فرانشیز بیمه ای 
را انجام داد؛ به طوریکه افزایشــی در پرداختی از جیب بیماران نداشته باشیم.وی در پاسخ به این پرسش 
که چه تعداد از شــهروندان مشمول بیمه همگانی شدند؟ گفت: سه دهک اول جامعه مطمئن باشند که 
بیمه شده اند؛ البته ممکن اســت تعدادی از هموطنان از بیمه شدن خود خبر نداشته باشند. در مجموع 
حدود ۴۶ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش بیمه سالمت هستند و چیزی حدود همین مقدار 
هم تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی. بیمه های دیگر، درصد کمتری از جمعیت را تحت پوشش دارند.

بیمه نشده ها برای بیمه کردن خود اقدام کنند
وزیر بهداشت تاکید کرد: بیش از ۹۰ درصد بیمه همگانی در کشور اجرا شده است. البته تعدادی از افراد 
هم جزو ســه دهک اول نیستند که می توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان ثبت نام کنند. به نظر می رسد 
این افراد از یک تا یک و نیم میلیون نفر بیشــتر نباشــند. ما از این افراد درخواست داریم که جهت بیمه 
کردن خود اقدام کنند. همچنین آمادگی داریم که در شــش ماه آینده بدون انجام آزمون وســع، بیمه 
افراد بیمه نشده را انجام دهیم و به این ترتیب بتوانیم خدمات حوزه سالمت را به این عزیزان ارائه دهیم.

در ارائه خدمات، تفاوتی بین بیمه شدگان رایگان با سایر بیمه شده ها نیست
عین اللهی همچنین تاکید کرد که در ارائه خدمات به بیمه شدگان رایگان با سایر افراد بیمه شده تفاوتی 
وجود ندارد و این افراد می توانند با مراجعه به مراکز درمانی، خدمات الزم را دریافت کنند. طرح در حال 

اجرا است که ما در این جاده هنوز در ابتدای راه هستیم و باید به نهایت آن برسیم.
وزیر بهداشــت با اشــاره به فعالیت حدود هزار بیمارســتان و ۵۰۰ هزار پرســنل و تجهیزات پیشرفته 
بیمارســتانی در کشور، گفت که با چنین آماری، زیرســاخت ها برای ارائه خدمات فراهم است و مشکل 

اصلی، بهره وری است.

امکانات طرح دارویار برای اتباع خارجی
وی همچنین گفت: در طرح دارویار و امکاناتی که می تواند اضافه شــود، اتباع خارجی هم اگر به صورت 
اورژانســی به مراکز درمانی مراجعه کنند، بالفاصله باید بیمه شوند و خدمات الزم باید به آنها ارائه شود؛ 

چراکه جان این افراد نیز به واسطه آن بیماری در خطر است.

اعتبار شش هزار میلیارد تومانی برای بیمه همگانی رایگان
عین اللهی درباره میزان هزینه کرد مجلس و دولت برای بیمه همگانی گفت: امســال حدود شــش هزار 
میلیارد تومان مجلس مصوب مصوب کرده است تا بیمه همگانی رایگان برای سه دهک اول جامعه انجام 
شــود. همچنین در بحث بیماری های صعب العالج که از نظر پزشکی می گویند این بیماری ها خانه برانداز 
هســتند و هزینه های هنگفتی ایجاد می کنند، در این زمینه نیز مجلس حدود پنج هزار میلیارد تومان 
امسال مصوب کرده تا بتوانیم بیماران خاص، سرطانی و هزینه های باالی این بیماران را پوشش دهیم. در 

این زمینه نیز گام بزرگی برای بیمه برداشته شده است.

جلوگیری از قاچاق دارو با طرح دارویار
وی در ادامه درباره قاچاق معکوس دارو از کشور به کشورهای اطراف، گفت: اگر هر چیزی حساب و کتاب 
و نظم یابد مانع از قاچاق خواهد شد. پیش از این ارز ۴۲۰۰ تومانی جهت تامین مواد اولیه دارویی پرداخت 
می شد و به این ترتیب یارانه را به ماده اولیه می دادیم، نه به مردم و بر همین اساس هم تولید انجام می شد؛ 
بنابراین وقتی به راحتی و بدون بیمه بتوان مقدار فراوانی از این داروها را فراهم کرد، مشــخص اســت که 
به راحتی هم قاچاق می شود؛ اما وقتی تامین مواد اولیه با نرخ نیمایی صورت می گیرد و یارانه سالمت به 
بیمار داده می شــود قاعدتاً منابع مالی ما نیز هدایت شده خواهد بود. هدف ما این است که دارو به دست 
مصرف کننده برسد و این موضوع از قاچاق جلوگیری می کند.عین اللهی درباره داروهای وارداتی کامل نیز 
گفت: داروهایی که به صورت کامل وارداتی هستند با پرونده الکترونیک صرفاً به بیمار داده می شود و به 

دست غیر بیمار نمی رسد.
ادامه در همین صفحه

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران:

آمریکاتاواناستفادهازکلمه»توسلبهزور«
علیهایرانراهمخواهدداد
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کنعانی اعالم کرد:
هشدار تهران به کشورهای منطقه؛ هدف بیانیه بایدن و الپید شما هستید

ناصر کنعانی نوشت: هدف از بیانیه مشترک بایدن و الپید، »تعهد ثابت و قاطع آمریکا به حفظ امنیت و برتری نظامی اسرائیل«، کشورهای عربی و اسالمی هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در صفحه توییتر خود در واکنش به بیانیه نخست وزیر رژیم صهیونیستی و رئیس جمهور آمریکا که به 
فلسطین اشغالی سفر کرده است، نوشت: در بیانیه مشترک بایدن و الپید، بر »تعهد ثابت و قاطع آمریکا به حفظ امنیت و برتری نظامی اسرائیل« تأکید شده است. اشتباه 
نشود؛ هدف صرفاً ایران نیست، بلکه کشورهای عربی و اسالمی می بایست همواره برتری رژیم صهیونیستی را بپذیرند؛ بنابراین منبع اصلی تهدید برای منطقه کاماًل روشن 
است.سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در توئیت دیگری نوشت: تا وقتی که دولت جعلی »اسرائیل« ایستگاه اول سفر روسای جمهور آمریکاست و هدف اول هم حفظ 

امنیت و برتری آن است، ملت ها و کشورهای منطقه به صلح و ثبات و آرامش نخواهند رسید. جمهوری اسالمی ایران امنیت همسایگان خود را امنیت خود می داند.

گزیده خبر

در دیدار شمخانی با رئیس جمهور آذربایجان مطرح شد؛
علی اف:روابط ماو ایران باجدیت درحال 

پیشرفت است
دبیر شــورای عالی امنیت ملی کشورمان در دیدار با 
رئیــس جمهور آذربایجان گفت: جمهوری اســالمی 
ایران هیچ محدودیتی برای ارتقا روابط و همکاری های 
همه جانبه با جمهوری آذربایجــان ندارد.به گزارش 
خبرگزاری مهر، علی شــمخانی نماینده مقام معظم 
رهبری و دبیر شــورای عالی امنیت ملی کشــورمان که به باکو ســفر کرده 
اســت صبح امروز )جمعه( با الهام علــی اف رئیس جمهور آذربایجان دیدار و 
گفتگو کرد.شــمخانی در این دیدار با تاکید بر اهمیت روابط دو کشور دوست 
و برادر ایران و جمهوری آذربایجان تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران هیچ 
محدودیتی برای ارتقا روابط و همکاری های همه جانبه با جمهوری آذربایجان 
ندارد.وی افزود: اولویت ما به ویژه در دولت سیزدهم تعمیق و گسترش روابط 
با همسایگان اســت و در این چارچوب اراده ی قاطع کشورمان افزایش هرچه 
بیشتر مناسبات صمیمانه با آذربایجان به عنوان کشور همسایه مسلمان و شیعه 
مذهب در همه زمینه ها است.دبیر شورای عالی امنیت کشورمان ملی خطاب 
به رئیس جمهور آذربایجان گفت: ما در ۳۰ سال گذشته همکاری بسیار خوبی 
با جمهوری آذربایجان داشــته ایم به طوری که مرحوم پدرتان حیدر علی اف 
همواره از این روابط و همکاری ها به نیکی یاد می کرد و بر توســعه آن تاکید 
داشــت.وی افزود: در دوره جناب عالی هم روابط دو کشور در شرایط مناسبی 
اســت و اطمینان داریم با توجه و اهتمام رهبران دو کشور این روابط به سطح 
ممتاز ارتقا خواهد یافت.شــمخانی پیوندهای تاریخی، فرهنگی و مذهبی دو 
ملت را انکار ناپذیر دانست و تاکید کرد: باید دو کشور در فضای اعتماد متقابل 
برای شناساندن این میراث مشترک به جهانیان تالش کنند.دبیر شورای عالی 
امنیت ملی بر عزم قاطع جمهوری اسالمی برای مقابله با بازیگرانی که در صدد 
تخریب روابط دو کشور هستند تاکید کرد و افزود: با کمک یکدیگر نباید اجازه 
دهیم هیچ عاملی میان ما فاصله بیاندازد.شــمخانی در پایان گفت: امیدوارم 
در ســفر آتی جناب عالی به تهران با مساعی مشترک دو کشور، زمینه شکل 
گیری جهش در روابط میان تهران - باکو فراهم شــود.در این دیدار الهام علی 
اف رئیس جمهور آذربایجان نیز در سخنانی اظهار داشت: روابط تهران و باکو 
بر اســاس اراده قاطع رهبران دو کشور بدون تأثیر پذیری از فشار کشورهایی 
که مایل به مناســبات دوســتانه و گرم ما نیستند با جدیت در حال پیشرفت 
اســت.وی ریشــه های تمدنی، فرهنگی و دینی منحصر بفرد میان دو ملت را 
بستر بسیار مهمی برای غلبه بر موانعی که می تواند از شتاب روابط میان ایران 
و آذربایجــان بکاهد عنوان کرد و افزود: بعد از جنگ دوم قره باغ و بازگشــت 
سرزمین های اشغال شده آذربایجان به وطن، شرایط بسیار مناسبی برای بهره 
برداری از ظرفیت های بالقوه مشــترک در حوزه های ترانزیتی، نفتی، تجاری 
و انرژی فراهم شــده که باید با مساعی مشترک فعال شوند.رئیس جمهوری 
آذربایجان با دعوت از رئیس جمهور کشــورمان برای سفر به آذربایجان خاطر 
نشــان کرد: بنده بارها به ایران امده ام و مجدداً نیز برای پیگیری و تسریع در 

اجرای توافقات مشترک به تهران سفر خواهم کرد.

بهادری جهرمی:
دولت قصدی برای بازگرداندن ارز ترجیحی 

ندارد
ســخنگوی دولت گفت:  به هیچ وجه، هرگز دولت پیشنهاد و نه الیحه ای داده 
و نه قصدی داشــته الیحه ای بدهد که نرخ ارز مبنای محاســبه را به ۴۲۰۰ 
تومان برگرداند.به گزارش خبرنگار مهر، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت 
در ســخنانی با اشاره به موضوع »بازگشت ارز ترجیحی« و طرح آن در برخی 
رسانه ها، اظهار کرد: با توجه به اینکه مطابق قانون بودجه، دولت مکلف شده بود 
که نرخ ارز مبنای محاسبه عوارض ورودی را، نرخ ارز ETS حساب کند )یعنی 
فرض شود که نرخ ارز نیمایی حساب کند(، نتیجه این تصمیم چنین می شد 
که مطابق قانون بودجه تا پیش از این اگر کاالیی در حال ورود به کشــور بود 
و می خواستیم مشخص کنیم که ارزش ریالی آن چقدر است تا مبتنی بر آن 
ارزش ریالی، از آن کاال عوارض گرفته شــود - و این در حالی بود که آن کاال 
با ارز خارجی خریداری شــده بود - اهمیت داشت که هر دالر را چند تومان 
حســاب کنیم.وی ادامه داد: تا پیش از این از سال ۱۳۹۷، این نرخ ارز ۴۲۰۰ 
تومان فرض می شد، یعنی تصور می کردیم هر دالر ۴۲۰۰ تومان است، بنابراین 
یــک جنس مثاًل ۱۰ هزار دالری ضربدر ۴۲۰۰ تومان می شــد و قیمت تمام 
شــده محاسبه و حقوق ورودی آن محاسبه و دریافت می شد.سخنگوی دولت 
تأکید کرد: قانونگذار در قانون بودجه امسال گفته است که این نرخ ارز که عدد 
محاســباتی اســت را ۴۲۰۰ تومان فرض نکنید، بلکه همان ارز ETS واقعی را 
محاسبه کنید، دولت مکلف به اجرای این قانون بود، اما اجرای آن منجر به این 
می شــد که نرخ عوارض ورودی نسبت به ۴۲۰۰ تومانی قبلی، پنج شش برابر 
افزایش یابد.بهادری جهرمی اضافه کرد: هیئت وزیران پیش از اجرای این قانون 
در تاریخ ۷ اردیبهشــت جلسه ای داشــت و در آن تصمیم گرفت برای اجرای 
این قانون، ضریب های حقوق گمرکی و سود بازرگانی را کاهش دهد، این یک 
سیاســت ترمیمی بود تا آثار تورمی سیاست اصالح اقتصادی را کاهش دهد و 
مطابق همین تصمیم، سود بازرگانی برای بسیاری از کاالها کاهش پیدا کرد و 
ابالغ شد چون در اختیار هیئت وزیران بود.وی ادامه داد: در همان جلسه حقوق 
گمرکی هم که در صالحیت مجلس شورای اسالمی است، با تنظیم الیحه ای 
دوفوریتی و ارسال آن به مجلس پیگیری شد تا حقوق گمرکی از ۴ درصد به 
یک درصد کاهش پیدا کند.سخنگوی دولت با بیان اینکه به طور طبیعی اگر 
مجلس همراهی و با نظر دولت موافقت می کرد و به قید دوفوریتی رأی می داد، 
خیلی پیش از این، سیاســت ترمیمی اقتصادی اتفاق می افتاد، گفت: در این 
صورت، عماًل با آثار تورمی زیادی در این اصالح نرخ ارز مبنای محاسبه که در 
قانون بودجه آمده بود، مواجه نمی شــدیم، اما در مجلس با این قید دوفوریت 
موافقت نشد.بهادری جهرمی اظهار کرد: برخی وزرا و نمایندگان مجلس معتقد 
بودنــد، دولت چون چند حکم الیحه اصالحــی را باهم تقدیم مجلس کرده، 
ممکن اســت که در مخالفت مجلس مؤثر باشد.وی ادامه داد: در همین زمینه 
الیحه دوبــاره در هیئت وزیران آمد و به صورت مجــزا طی دو الیحه تقدیم 
مجلس شد. یک الیحه دوفوریتی برای همین موضوع کاهش حقوق گمرکی و 
یک الیحه دوفوریتی برای مباحث دیگر که ناظر به موضوع قیر در الیحه بودجه 
بود و منتظر نظر مجلس در این زمینه هستیم.سخنگوی دولت تصریح کرد: به 
هیچ وجه، هرگز دولت پیشنهاد و نه الیحه ای داده و نه قصدی داشته الیحه ای 
بدهد که نرخ ارز مبنای محاســبه را بــه ۴۲۰۰ تومان برگرداند و اظهارات در 
این زمینه نشان می دهد که گروهی به ابعاد حقوقی و اقتصادی موضوع اشراف 
ندارند.بهادری جهرمی خاطرنشــان کرد: نرخ ارز مبنای محاسبه که از ۴۲۰۰ 
تومانی به ETS تبدیل شــده، هرگز تغییر نکرده است، دولت پیشنهاد داده که 
عوارض ورودی که ضربدر این نرخ ارز می شود، کاهش پیدا کند که جمع مبلغ 

ورودی را کاهش خواهد داد.

رئیسی:
  اقدام سلیقه ای در بحث حجاب 

مردود است
تهران - ایرنا - رئیس جمهور با بیان اینکه عمده بانوان و دختران ما مقید به 
حفظ حجاب و عفاف هســتند، گفت: مالک عمل در اجرای قانون عفاف و 
حجاب مر قانون است و اقدام سلیقه ای یا خارج از چارچوب های قانونی نباید 
در این زمینه انجام شــود.به گزارش حوزه دولت ایرنا، آیت اهلل سید ابراهیم 
رئیســی روز چهارشنبه در نشست هیأت دولت با اشاره به ضرورت اقدامات 
تبیینی و اقناعی با موضوع عفاف و حجاب، جامعه ایرانی را جامعه ای عفیف 
و عالقه مند به حجاب دانســت و گفت: امــروز عمده بانوان و دختران ما در 
جامعه بسیار مقید به حفظ حجاب و عفاف هستند و باید از آنها تشکر کرد.

رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت اجرای قانون حجاب و عفاف از سوی همه 
دستگاه های اجرایی، مالک عمل در این زمینه را ُمرِّ قانون و آموزه های روشن 
دینی دانست و با رد هر گونه اقدام سلیقه ای یا خارج از چارچوب های قانونی 
در این زمینه گفت: قانون حجاب و عفاف، تکلیف همه دستگاه ها و نهادهای 
اجرایی و حاکمیتی را در زمینه ترویج و حفظ حجاب، مشخص کرده است.

رئیسی جامعه ایران را جامعه ای دینی و عالقه مند به رعایت احکام و قواعد 
شــرعی خواند و با قدردانی از منش و روحیات مــردم در این حوزه، گفت: 
ترویــج فرهنگ حجاب و عفــاف به نوعی عالقه قلبی عمده مردم اســت. 
دستگاه های مسئول باید تالش کنند، ضمن رعایت قواعد و موازین قانونی، 

در این مسیر گام بردارند.

در واکنش به سفر بایدن؛
امیرعبداللهیان:خیمه شب بازی کاخ 

سفیدوصهیونیسم مارا مصمم تر می کند
وزیر امور خارجه کشــورمان گفت: هرگز 
از حقوق مســلم ملت بزرگ ایران کوتاه 
نخواهیــم آمد. به گزارش خبرگزاری مهر، 
امور خارجه  وزیر  امیرعبداللهیان  حسین 
کشــورمان در واکنــش به ســفر رئیس 
جمهور آمریکا به ســرزمین های اشغالی 
در صفحه شخصی خود نوشت: جمهوری 
اســالمی ایران با قدرت و منطق در مسیر 
توســعه پایدار اقتصادی و تالش عزتمند 

برای لغو تحریم ها به مســیر خود ادامه می دهــد.وی افزود: هرگز از حقوق 
مســلم ملت بزرگ ایران کوتاه نخواهیم آمد. دستیابی به توافق خوب، قوی 
و پایدار هدف ماست. بی تردید خیمه شب بازی کاخ سفید و صهیونیسم در 

منطقه، ما را مصمم تر می سازد.

سفرنامه کرمانشاه رئیس دولت سیزدهم

از پاسخ به هرگونه خطای احتمالی آمریکا در منطقه تا تذکر نسبت به برکناری مدیران غیرانقالبی
رئیسی با اشــاره به اینکه برخی کشورهای منطقه در حال 
ترانزیــت ناامنی و تروریســت از غرب به منطقه هســتند، 
تصریح کرد: ملــت ایران هیچگونه ناامنــی و بحران را در 
منطقــه نمی پذیرد و هرگونه خطای آمریــکا در منطقه با 
پاسخی سخت و پشیمان کننده مواجه خواهد شد.رئیس قوه 
مجریــه در این دیدار هم بار دیگــر تاکید کرد: اگر مدیری 
یا کارشناسی در دســتگاهی روحیه والیی، تحول خواهی، 
انقالبی و دغدغه مــردم را ندارد، حتما باید برکنار شــود. 
نمی گویم اخراج شــود، اما نباید مدیر باشــد. مردم از این 
دولت کار انقالبی و گره گشــایی از مشــکالت می خواهند.

رئیس جمهور در برنامه بعدی خود در این ســفر استانی با 
خانواده شــهدا، ایثارگران و نخبگان استان کرمانشاه دیدار 
و در این دیدار بیان کرد: در بســیاری از نظرسنجی ها امید 
به توانایی و کارآمدی دولت برای حل مشکالت وجود دارد 
و دولت مصمم اســت با عملکرد تحول گرایانه و جهادی از 
این امید پاســداری کند.رئیسی با اشاره به پیشنهاد یکی از 
نخبگان در مورد اینکه نمایندگانی از ســوی دولت به این 
استان اعزام شــوند تا افراد ناکارآمد شناسایی و به ریاست 
جمهوری گزارش داده شــود، گفت: این کار را انجام خواهم 
داد و نمایندگانی برای بررسی این موضوع به استان خواهند 
آمد.شــامگاه پنج شــنبه هم رئیس قوه مجریه در جلســه 
شورای اداری کرمانشاه شرکت و بر پیگیری و اجرایی سازی 
مصوبات سفر رهبر معظم انقالب به استان کرمانشاه تاکید 
کرد.رئیســی همچنین به مصوبات سفر دولت سیزدهم به 
استان کرمانشاه اشــاره و تصریح کرد: اجرای پروژه راه آهن 
کرمانشاه، فعال ســازی گمرکات مرزی و اجرای طرح ملی 
مســکن از مصوباتی است که باید سریعا پیگیری و اجرایی 
شــود.در این جلســه بهمن امیری مقدم استاندار کرمانشاه 
عالوه بر درخواســت تشکیل قرارگاه ملی رفع بیکاری برای 
اســتان، به بیان چند پیشنهاد و خواســته از رئیس دولت 
ســیزدهم پرداخت که یکی از مهم ترین آنها اجرایی شدن 
مصوبات ســفر مقام معظم رهبری بود که ۱۱ سال از آن ها 

می گذرد و باید هر چه زودتر تعیین تکلیف شوند.همچنین 
آیت اهلل مصطفی علماء نماینده ولی فقیه در اســتان و امام 
جمعه کرمانشــاه در این جلســه خواســتار کمک به رفع 
مشکل بیکاری، مســکن و ازدواج جوانان و توجه مسئولین 
به سفره های مردم و حفظ معیشت آن ها شد.رئیس جمهور   
طبق معمول سفرهای استانی در بخش پایانی سفر خود به 
کرمانشاه در یک نشست خبری با رسانه های محلی شرکت 
کرد و در این نشست از تصویب بیش از ۲۰۰ طرح و پروژه 
برای توسعه استان کرمانشاه خبر داد و گفت: برای مقابله با 
معضل اساسی این استان به زودی قرارگاه مقابله با بیکاری 
در کرمانشاه راه اندازی می شود.رئیسی همچنین تاکید کرد: 
معضل بیکاری در چند استان بسیار پررنگ است، اما در این 
میان نگرانی من بیشــتر برای کرمانشاه است و از مسئوالن 
استان می خواهم جدی تر در این زمینه تالش کنند. از جمله 
اقداماتــی که این قرارگاه می تواند انجام دهد، فعال ســازی 
واحدهای تولیدی راکد اســت که فعالسازی هر یک از آنها 
می تواند منجر به ایجاد اشتغال برای بسیاری از جوانان شود.

اقدامات اعضای کابینه در سفر به کرمانشاه
احمد وحیدی وزیر کشور، سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد 
کشــاورزی، علی اکبر محرابیان وزیر نیرو، یوسف نوری وزیر 
آموزش و پرورش، سید عزت اهلل ضرغامی وزیر گردشگری، 
صنایع دســتی و میراث فرهنگی، سید مسعود میرکاظمی 
رئیس ســازمان برنامه و بودجه، غالمحســین اســماعیلی 
رئیــس دفتر رئیس جمهور، ســید صولت مرتضوی معاون 
اجرایــی رئیس جمهور، انســیه خزعلی معــاون امور زنان 
و خانواده ریاســت جمهوری و عبدالســالم کریمی مشاور 
رئیــس جمهور در امور اقــوام و اقلیت های دینی و مذهبی 
به عنوان نمایندگان دولت ســیزدهم، رئیس قوه مجریه را 
در این ســفر همراهی و از طرح هــای عمرانی و بخش های 
مختلف استان کرمانشــاه بازدید کردند.در جریان این سفر 
سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه بازدید 
از گاوداری دو هزار راسی کاوات شهرستان روانسر در جمع 
خبرنگاران، با اشــاره به وضعیت ذخایر کاالهای استراتژیک 

در کشــور، گفت: در حوزه کاالهای اساســی ذخایر کشور 
مطلوب است و دغدغه ای برای تامین کاالهای اساسی مردم 
نداریم.ساداتی نژاد در شورای اداری شهرستان روانسر هم با 
اشــاره به ظرفیت های استان کرمانشاه در بخش کشاورزی، 
گفت: کرمانشاه یکی از قطب های امنیت غذایی کشور است. 
همچنین احمد وحیدی وزیر کشور از رودخانه قره سو بازدید 
کرد و با اشاره به معضالت ورود فاضالب به این رودخانه، بر 
لزوم جدیت رفع این مشکل از سوی مسئولین استان تاکید 
کرد.وحیــدی در گفت وگو با خبرنگار ایســنا، از پیش بینی 
تــردد بیش از پنج میلیون زائر در اربعین امســال خبر داد 
و افزود: مرز خسروی در مراسم امسال فعال شده و میزبان 
زوار اربعین خواهد بود.در جریان این سفر علی اکبر محرابیان 
وزیر نیرو از تصفیه خانه فاضالب شهر تازه آباد بازدید کرد و 
از نزدیک در جریان اقدامات انجام شده قرار گرفت.محرابیان 
در حاشــیه بازدید از پروژه های در دســت اقدام شهرستان 
ثالث باباجانی هم به  تشکیل قرارگاه جهاد آبرسانی در وزارت 
نیرو اشاره کرد و گفت: طرح جهاد آبرسانی شامل آبرسانی 
به ۱۰ هزار روســتای محروم کشــور است که قرارداد آن با 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی منعقد شده و در حال حاضر 
با شناســایی روستاهای محروم در ۳۱ استان این طرح آغاز 
شــده و ظرف مدت چند ماه برخی از پروژه ها هم به اتمام 
رسیده است.ســید عزت اهلل ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری در جریان این سفر و در حاشیه 
بازدید از تعدادی از بناهای تاریخی و جاذبه های گردشگری 
کرمانشاه در جمع خبرنگاران، به شرایط زیرساختی نامناسب 
محوطه جهانی بیستون اشــاره کرد و با بیان اینکه شرایط  
بیســتون در شأن این اثر جهانی نیســت، از پیگیری برای 
ســرمایه گذاری و تخصیص اعتبار به آن خبر داد.ضرغامی 
در شورای اداری شهرستان کنگاور هم اظهار کرد: »استان 
کرمانشاه و شهرستان های آن با مشکالت متعددی دست به 
گریبان هستند که امیدواریم سفر رئیس جمهور برای استان 

گره گشا باشد.«

اولین ناْودسته پهپادبر نیروی دریایی 
راهبردی ارتش با حضور امیر سرلشکر 
موسوی فرمانده کل ارتش در ناوگان 

جنوب نیروی دریایی رونمایی شد.
به گــزارش خبرگزاری مهــر، اولین 
ناْودســته پهپادبــر نیــروی دریایی 
راهبردی ارتش متشکل از یگان های 
شناور سطحی و زیرسطحی با حمل 
انــواع پهپادهای رزمی، شناســایی و 
انهدامــی در ناوگان جنــوب نیروی 
دریایــی راهبردی ارتــش جمهوری 
اســالمی ایران و با حضــور فرمانده 
کل ارتش و فرمانــده نیروی دریایی 
راهبــردی ارتــش رونمایی شــد.در 
آیین رونمایی از این ناْودســته، انواع 
پهپادهای پیشــرفته و بــه روز تولید 
ارتش و وزارت دفاع با همراهی مراکز 
دانش بنیــان اعــم از پهپادهای نوع 
پلیکان، هما، آرش، چمروش، ژوبین، 
ابابیــل ۴ و باور ۵ بــر پهنه آب های 
اقیانــوس هند بــه پــرواز در آمده و 
توانمندی خود را به نمایش گذاشتند.

بر اســاس این گزارش عالوه بر پرواز 

انــواع پهپاد دریا پایــه و عمود پرواز 
از عرشه یگان های شــناور سطحی، 
بــرای نخســتین بار پهپادهای رزمی 
از زیردریایــی تمــام ایرانــی فاتح و 
زیردریایی کیلو کالس طارق به پرواز 
درآمدند.در این آیین امیر سرلشــکر 
سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل 
ارتــش جمهوری اســالمی ایران در 
جمــع خبرنگاران با ابراز خرســندی 
از اجرای موفقیــت آمیز تمرین انواع 
پهپادهای رزمی، شناسایی و انهدامی 
نیروی دریایی راهبردی ارتش در قالب 
اولین ناْودسته پهپادبر این نیرو گفت: 
با توجه به خوی تجاوزگری و روحیاتی 

که از نظام سلطه ســراغ داریم، الزم 
اســت روز به روز بر قــدرت دفاعی 
خود بیفزاییم و این ارتقاء توان دفاعی 
حوزه های متعددی را شامل می شود 
که مهمترین آنهــا حوزه های نوپدید 
است که در این زمینه موضوع پهپادها 
از اهمیت بسیار باالیی برخوردار بوده 

و نقش تعیین کننده ای دارند.
وی تصریح کرد: همانطور که مشاهده 
شــد پهپادهای شناســایی در واقع 
اشــراف اطالعاتی شــناورهای ما را 
تا صدها کیلومتر فراســوی مرزهای 
کشور افزایش داده و پهپادهای رزمی 
و انهدامی نیز دســت بلند جمهوری 

اسالمی ایران در پهنه آب های آزاد و 
بین المللی محسوب می شوند که هم 
در برابر تهدیدها ایجــاد بازدارندگی 
کــرده و هــم در صورت لــزوم اگر 
اشتباهی از دشمنان سر بزند آنها را با 
پاسخی پشیمان کننده مواجه خواهند 
شهرام  دریادار  امیر  ساخت.همچنین 
ایرانی فرمانده نیروی دریایی راهبردی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران نیز در 
پاســخ به خبرنگاران گفت: امروز در 
صحنه عمل آنچــه که تعیین کننده 
اســت توان فکر انسان هاست و اینکه 
تفکراتشــان منجر به تولید تجهیزات 
هوشمند شود تا مأموریت هایشان را 
در کمترین زمــان ممکن با باالترین 
کیفیت اجرا کنند.وی ادامه داد: امروز 
شاهد به ثمر رســیدن دستاوردهای 
جدید در حوزه صنعت دفاعی توسط 
جوانان متخصص و متعهد کشورمان 
بودیم که این بار در عرصه بسیار مهم 

پهپادی متجلی شد.
امیر دریادار ایرانی خاطرنشــان کرد: 
با این دســتاورد مهم، نیروی دریایی 
راهبــردی ارتش جمهوری اســالمی 
ایران *قــادر خواهد بــود* عالوه بر 
تسلط عملیاتی و کسب برتری هوایی 
در عمق اقیانوس ها، در حوزه اشــراف 
اطالعاتی نیــز کیلومترهــا دورتر از 
یگان های شناور سطحی و زیر سطحی 

توان خود را ارتقا دهد.

با حضور فرمانده کل ارتش؛
اولین ناْودسته پهپادبر نیروی دریایی راهبردی 

ارتش رونمایی شد

رئیس ســازمان انرژی اتمی گفت: پژوهشــگران و دانشــمندان جــوان ایرانی 
توانسته اند علوم را به صورت درون زا در جهان گسترش دهند که این امر موجب 
اعتبار جمهوری اسالمی ایران در حوزه های مختلف علمی شده است.به گزارش 
ایســنا، محمد اسالمی در نشست مشــترک مجمع بین المللی اساتید مسلمان 
دانشــگاه و ســازمان انرژی اتمی که با حضور اســاتید و نخبگان دانشگاه های 
عراق در ســالن همایش های این سازمان برگزار شــد، گفت: مهمترین هدفی 
که در انقالب اســالمی و جمهوری اســالمی ایران دنبال می شــود، رسیدن به 
سیادت علمی است.وی تاکید کرد: ما هر روز باید به خودمان یادآوری کنیم که 
ایرانیان و مسلمانان پیشــگام حرکت موثر علمی در قرون گذشته بودند.معاون 
رئیس جمهور افزود: اســتکبار و نظام ســلطه با اعمال سیاست و تفرقه اندازی، 
حاکم کردن حاکمان سلطه پذیر، شکوفایی کشورها را مهار کردند و این موضوع 

را کنترل کردند و اجازه ندادند پیشــرفت کشــورها در همان مسیری که بوده 
توســعه یابد و خودباختگــی را به جای خودباوری القا کردنــد.وی تصریح کرد: 
مقاومت و ایســتادگی، توکل بر خدا، امیدواری مستمر به نصرت الهی و تالش 
در همه زمینه ها موجب شده تا جمهوری اسالمی ایران بتواند علوم را به صورت 
درون زا توسط دانشمندان جوان کشــور گسترش دهد و این امر موجب اعتبار 
ایران در جهان شده است.اسالمی در ادامه عنوان کرد: انتخاب و حرکت درست 
در راستای فرامین الهی و تالش گسترده ای که مردم انجام دادند همه توطئه ها 
علیه جمهوری اسالمی ایران را باطل کرد و هیچ گونه اتهاماتی را که به ما نسبت 
می دهند محقق نشــده اســت و تا امروز هرگز نتوانستند نتیجه بگیرند و نمونه 
بارز آن انرژی هســته ای و دســتاوردهای آن در این حوزه است که ما امروز در 
این حوزه شــاهد شکوفایی دانشــمندان در حوزه های مختلف انرژی هسته ای 

هستیم.وی خاطرنشان کرد: تمامی توطئه ها 
و تفاوت ها و بهانه ها و تحریم های سنگینی 
را کــه علیه ایران انجام دادند هیچ فایده ای 
نداشــته و ما راه پیشرفت را پرسرعت تر در 

این سال ها طی کرده ایم.
رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین گفت: 
دشــمنان می خواهند کشــور ما از فناوری 
پیشــرفته برخــوردار نباشــد و جمهوری 

اســالمی ایران از دســتورات آن ها تبعیت نمی کند.بنا بر گــزارش خبرگزاری 
صداوســیما، نخستین نشست مشترک علمی میان ســازمان انرژی اتمی ایران 
و مجمع بین المللی اســاتید مسلمان دانشگاه ها با حضور محمد اسالمی معاون 
رئیس جمهور و رئیس ســازمان انرژی اتمی ایران، سید پژمان شیرمردی معاون 
ســازمان و مدیرعامل شرکت توسعه کاربرد پرتوها، جمعی از اساتید و نخبگان 
دانشگاه های عراق و تعدادی از مدیران صنعت هسته ای کشور در سالن خوارزمی 

این سازمان برگزار شد.

اسالمی:

 تحریم های سنگین، راه پیشرفت ما را پرسرعت تر کرده است
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ســخنگوی وزارت صمت گفت: عرضه خودرو باید با هماهنگی وزارت صمت باشــد و 
محصوالتی که تولید و عرضه آنها بیش از میزان تقاضا اســت، امکان عرضه در بورس 
را خواهند داشــت.به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته خبرگزاری مهر در مطلبی به 

ماجرای موافقت وزارت صمت با عرضه خودرو در بورس پرداخت و به این موضوع اشاره 
کرد که یک ماه پیش وزارت صمت در آستانه عرضه خودروی یک گروه خوردوسازی 
بخش خصوصی ضمن غیرقانونی خواندن عرضه خودرو در بورس، جلوی این عرضه را 
گرفته بود.در این ارتباط، امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت ضمن بیان اینکه وزارت 
صمت موافق عرضه خودرو در بورس است اما این عرضه باید با شرایطی همراه باشد، 
به مهر اعالم کرد: در جلسه شورای عالی بورس، وزیر صمت پیشنهاد عرضه خودرو در 
بورس را ارائه کرد و این موضوع قبل از پیشــنهاد وزیر، در دستور کار شورا نبود.وی با 

بیان اینکه خودروسازان باید با بنا به شرایطی محصوالت خود را در بورس عرضه کنند، 
افزود: در واقع عرضه خودرو باید با هماهنگی وزارت صمت انجام شود و خودروهایی که 
در مســیر خروج از قرعه کشی قرار دارند و به نوعی تولید و عرضه آنها بیش از میزان 
تقاضا است، امکان عرضه در بورس کاال را خواهند داشت.قالیباف در مورد مخالفت اولیه 
وزارت صمت با عرضه خودرو در بورس نیز گفت: ماه قبل قرار بود همه خودروسازان در 
سامانه یکپارچه تخصیص خودرو فعال باشند تا با شفافیت کامل خودرو عرضه کنند و 

به این ترتیب مشخص شود سیاستگذاری بعدی به چه صورت خواهد بود

گزیده خبر

وزیر اقتصاد:
 احیای سرمایه گذاری های بزرگ از عوامل 

اصلی نقشه راه این وزارتخانه است
کرمان - ایرنا - وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: احیای 
ســرمایه گذاری های بزرگ و پروژه های پیشران یکی 
از عوامل مهم نقشــه راه این وزارتخانه است.به گزارش 
خبرنگار ایرنا، سید احسان خاندوزی روز چهارشنبه در 
پیامی ویدئویی به همایش معرفی فرصت های سرمایه 

گذاری کرمان افزود: این استان به دلیل همگرایی خوبی که بین سیاستگذاران و 
نیروهای اقتصادی وجود داشته طی چند دهه گذشته در رشد سرمایه گذاری، 
تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد اشــتغال و کاهش خام فروشی موفق بوده است.
وی ادامه داد: اما همچنان ظرفیت هایی بالقوه زیادی در این خطه وجود دارد و 
امیدواریم در این همایش به همرسانی سرمایه گذاران و فرصت ها کمک ویژه ای 
کرد.وزیر امور اقتصاد و دارایی خاطرنشان کرد: مساله به همرسانی فرصت های 
سرمایه گذاری از یک سو و اشخاص حقیقی و حقوقی توانمند و عالقمند برای 
نقش آفرینی در فرصت های سرمایه گذاری حائز اهمیت ویژه ای است.وی گفت: 
در راستای معرفی فرصت ها و حمایت عملی و واقعی از سرمایه گذاران کاستی 
های زیادی داریم و علی رغم پتانســیل هــای مالی و فنی در بخش خصوصی 
کشور از این ظرفیت ها به نحو احسن استفاده نشده است.خاندوزی اظهار داشت: 
نرخ تشکیل ســرمایه ثابت ناخالص طی دهه گذشته در اقتصاد ایران به حوالی 
صفر نوســان کرده و ضعیف ترین دوره های سرمایه گذاری اقتصادی را در دهه 
۱۳۹۰ شاهد بودیم که البته نقش آفرینی سرمایه گذاری دولتی و سرمایه گذاری 
بانک ها در فعالیت های پیشــران و مولد نیز در این دهه به حداقل رسیده بود.
وی یادآور شــد: ظرفیت های بالقوه بسیار باالیی در استان کرمان وجود دارد و 
اشــارات بسیار خوبی به امکان های سرمایه گذاری وجود داشته است.وزیر امور 
اقتصاد و دارایی ادامه داد: امیدواریم در این همایش به هم رسانی سرمایه گذاران 
و فرصت ها توجه بیشتری صورت گیرد و در این وزارتخانه نیز از طریق سازمان 
سرمایه گذاری و مشوق های مورد نیاز در حوزه  های مختلف مانند تسهیل در 
ترخیص گمرکی کاالها، توسعه منطقه ای در استان کرمان و سایر استان ها بهره 
مند شود. وی گفت: حمایت ویژه وزارت اقتصاد و دارایی در این خصوص قطعی 
خواهد بود و امید است که نتیجه این همایش منجر به ثمر نشستن ظرفیت ها 
باشد و هم تولید و ارزش افزوده بیشتری داشته باشد و اشتغال بیشتری نیز به 
دنبال داشته باشــد.همایش دوروزه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کرمان تا 
فردا با افتتاح نمایشــگاهی با همین هدف در محل دانشگاه تحصیالت تکمیلی 

)هایتک( در مسیر کرمان - ماهان در حال برگزاری است.

سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها:
اگر هنوز موفق به دریافت یارانه ۳۰۰ و 

۴۰۰ هزار تومانی نشده اید، بخوانید 
ســخنگوی ســازمان هدفمندی یارانه ها گفت: مرداد ماه از سامانه ای رونمایی 
می شــود که افرادی که امکان ثبت نام برای دریافت یارانه نداشتند، بتوانند در 
سامانه جدید ثبت نام کنند.اقتصاد آنالین – سیده زهرا محمودی؛ سومین مرحله 
یارانه جدید ۳۰۰ و ۴۰۰هزار تومانی رییسی، چند روز پیش واریز شد؛ واریز این 
یارانه در حالی بود که هنوز یکی از بزرگترین باگ های این سیستم بر سر جای 
خود باقی بود؛ اما این باگ چه بود؟ســال ۹۳، برخی از افراد تصمیم گرفتند از 
دریافــت یارانه انصراف دهند؛ در این بین برخی از فرزندان خانواده ها از دریافت 
یارانه انصراف دادند؛ یعنی پدر و مادر و سایر فرزندان یارانه می گرفتند؛ اما برای 
مثال یکی از فرزندان از دریافت یارانه انصراف داد؛ حال این فرد امسال می خواهد 
یارانه ۳۰۰ و۴۰۰هزار تومانی بگیرد. اگر دهک یک تا ۹ باشد که مشکلی وجود 
ندارد و مانند سایرین برای دریافت یارانه ثبت نام می کند؛ اما اگر فرد یک دهک 
دهمی باشــد، دیگر داستان متفاوت است. اما چرا؟این فرد نمی تواند در سامانه 
ثبت نام، ثبت نام کند؛ زیرا دهک دهمی اســت؛ بنابراین یا واقعا دهک دهمی 
اســت و از دریافت یارانه منصرف می شود و یا فکر می کند اینطور نیست و باید 
یارانه بگیرد؛ بنابراین اعتراض می زند؛ اما امکان اعتراض هم برای این فرد وجود 
ندارد؛ چرا که برای اعتراض زدن نیازمند شماره حسابی است که یارانه می گرفته؛ 
اما این فرد به طور مستقل یارانه ای دریافت نمی کرده که شماره حساب داشته 
باشــد؛ بنابراین امکان دریافت یارانه برای این افراد و یا سایر افرادی که شرایط 
مشــابه دارند وجود ندارد؛ حال چاره چیست؟ ســخنگوی سازمان هدفمندی 
یارانه ها به این ســوال پاسخ می دهد.طبیه حسینی، در مورد این افراد به اقتصاد 
آنالین، گفت: این افراد باید منتظر بمانند تا مرداد ماه از سامانه جدید رونمایی 
شــود و بتوانند در آن سامانه ثبت نام و یا ثبت اعتراض کنند.وی همچنین در 
پاسخ به این ســوال که یارانه های قبلی این افراد چه می شود اظهار داشت: اگر 
آن زمان هنوز بنا برآن بود که معوقات پرداخت شود، یارانه ماه های گذشته این 

افراد نیز پرداخت خواهد شد.

ایجاد پوشش ۲۰ میلیون فیبر نوری درب 
منازل و کسب و کارها تا ۳ سال آینده

در جریان ۲۸ امین سفر استانی هیات دولت به استان کرمانشاه، وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات در جلســه شورای اداری شهرستان سرپل ذهاب با اشاره به 
ظرفیت های باالی این شهرســتان در حوزه های صنایع دستی و گردشگری از 
مدیران آن خواســت برای معرفی و استفاده از این ظرفیت ها از طریق ابزارهای 
نوین همچون فضای مجازی برنامه ریزی کنند.به گزارش ایلنا از وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات به عنوان 
نماینده ویژه رئیس جمهوری در شــورای اداری شهرستان سرپل ذهاب با اشاره 
به اینکه این شهرســتان در زمان دفاع مقــدس در خط مقدم دفاع از انقالب و 
نظام بوده اســت، گفت: مشکالت و مسائل این شهرستان باید به صورت ویژ ه ای 
پیگیری شود.زارع پور دولت را متعلق به تمام ایران دانست و تاکید کرد: برنامه 
دولت در دور اول ســفرهای استانی اتمام پروژه ها و کارهای نیمه تمام گذشته 
است.زیر ارتباطات با اشــاره به اینکه مصوبات سفرهای استانی از مدت ها قبل 
بررسی می شود، گفت: دولت برای کارهای تبلیغاتی به سفرهای استانی نمی رود 
و تمام مصوبات سفرها حاصل کار کارشناســی است.وی افزود: در این دیدارها 
فقط نباید از کمبودها گفت و باید از ظرفیت های موجود نیز صحبت کرد.زارع پور 
به ظرفیت های شهرستان سرپل ذهاب در حوزه های صنایع دستی، کشاورزی 
و گردشــگری اشــاره کرد و گفت: این شهرســتان با اســتفاده از ظرفیت های 
دنیای دیجیتال برای معرفی و عرضه محصوالت صنایع دســتی و ظرفیت های 
گردشــگری خود می تواند به قطبی در این حوزه تبدیل شود.وزیر ارتباطات در 
بخش دیگری از سخنان خود به پروژه  ایجاد پوشش ۲۰ میلیون فیبر نوری درب 
منازل و کسب و کارها اشاره کرد و گفت: توسعه جدید، امروزه از طریق همین 
شبکه فیبرنوری انجام می شود و با داشتن شبکه ای پرسرعت و با کیفیت کسب 

و کارها می توانند محصوالت خود را به دورترین نقاط کشور و دنیا ارائه کنند.

کاهش تقاضا در بازار مسکن
با عقب نشــینی تقاضای ســرمایه گذاری از بازار مسکن پایتخت، اوضاع خرید و 
فروش چنگی به دل نمی زند و بنا به گفته مشــاوران امالک، تعداد معامالت در 
مقایسه با ماه گذشته تقریبا نصف شده است؛ برخی آمار غیررسمی هم از رسیدن 
ســرعت رشد قیمت به یک سوم ماه گذشته حکایت دارد.به گزارش ایسنا، بازار 
مســکن شــهر تهران پس از دو ماه پررونق، این روزها از تب و تاب افتاده است. 
واسطه های ملکی بیان می کنند که از ابتدای تیرماه به تدریج تعداد معامالت افت 
کرده و در حال حاضر خرید و فروش ها به کمتر از نصف خردادماه رسیده است. 
بنا به گفته ی فعاالن بازار مســکن، تقاضا عمدتا از نوع سرمایه گذاری با ذهنیت 
انتظارات تورمی ناشی از تغییر قیمت کاالهای اساسی در ماه های اردیبهشت و 
خرداد وارد بازار و در حال حاضر خارج شــده اســت. اطالعات به دست آمده از 
آگهی های ملکی هم رسیدن رشد قیمت به یک سوم ماه قبل را نشان می دهد.

پس از دوره رکود یک ســاله در ۱۴۰۰ از اســفند همان ســال بازار ملک دچار 
نوساناتی شد که تا خردادماه امسال ادامه پیدا کرد. به رسم معمول هر سال که به 
دلیل انتظارات تورمی، معامالت مسکن قبل و بعد از تغییر سال افزایش می یابد، 
برخی فعاالن اقتصادی بر آن شدند تا از طریق خرید ملک، دارایی خود را در برابر 
تورم آتی مصون نگه دارند. بر این اساس قیمت خانه در تهران طی اسفندماه ۶.۲ 
درصد افزایش یافت، در فروردین ۲.۴ درصد کاهش پیدا کرد و مجددا در ماه های 
اردیبهشــت و خرداد با دو رشــد ۶.۱ و ۸.۴  درصد مواجه شد. اما گزارش های 
غیررســمی گویای افت سرعت رشد در تیرماه اســت.داده های سامانه کیلید از 
۲۲ روز تیرماه، کاهش ســرعت رشد قیمت را تایید می کند. بر اساس اطالعات 
غیررسمی از یکم تا بیست و دوم تیرماه امسال میانگین قیمت هر متر خانه در 
شــهر تهران به ۴۲.۳ میلون تومان در هر متر مربع رسیده که حاکی از افزایش 
۲.۸ درصدی شــاخص این سایت نسبت به ماه قبل اســت. این نرخ بر اساس 
وزن دهی به مناطق با توجه به تعداد معامالت قطعی صورت گرفته به دست آمده 
است که البته ممکن است با گزارش رسمی بانک مرکزی مقداری اختالف داشته 
باشد.بنگاه داران هم بیان می کنند که در تیرماه بازار مسکن به ثبات رسیده است. 
البتــه با توجه به آن که قیمت ها افزایش یافته، نرخ ها به قبل از نوســانات اخیر 
برنگشته اما افزایش محسوسی هم نداشته است.از سوی دیگر هردو طرف عرضه 
و تقاضا از بازار کنار کشیده اند. عقب گرد بخش قابل توجهی از متعاملین می تواند 
نشانه هایی از افت انتظارات تورمی و کاهش اثرگذاری ریسک های غیراقتصادی 

بر بازار مسکن باشد. تقاضای مصرفی از قبل حضور پررنگی در بازار نداشت. 

صفرها آماده خداحافظی شدند

پولجدیدایرانرونماییمیشود؟
کامران نــدری گفت: حــذف صفر از پول ملــی هیچ توجیه 
اقتصادی ندارد و و تنها به لحاظ حســابداری محاسبات مردم 
را ســاده و آسان تر خواهد کرد.نگارعلی_ اخیرا تعداد محدودی 
از اســکناس های هزار و دو هزار تومانی بــا ظاهری نو در بازار 
عرضه شده است که در در قسمت باالی آن ها صفرها کمرنگ 
نمایش داده شــده و در قســمت پایین کامــال صفرها حذف 
شــده است.ســابقه ایده حذف صفر از پول ملــی در ایران به 
دهه ۷۰ برمی گردد و این موضوع در ســال ۷۲ در دستور کار 
اداره بررســی های اقتصادی بانک مرکزی قرار گرفت اما برخی 
مســئوالن با این اقدام موافق نبودند و بررسی های الزم متوقف 
شد.دلیل مطرح شدن حذف صفر در این دوره، تورم باالیی بود 
که به دلیل برنامه آزاد سازی اقتصادی و شوک های نفتی حاصل 
از پایان جنگ و سرازیر شدن دالرهای نفتی به اقتصاد ایران در 
دولت پنجم و ششم ایجاد شده بود.سرانجام در زمان روی کار 
آمدن دولت دوازدهم بحث حذف صفر از پول ملی دوباره قوت 
گرفت و عبدالناصر همتی، رئیس اســبق بانک مرکزی توجیه 
این اقدام را عدم کارایی ریال در سال های اخیر با توجه به تورم 
مزمن ۵دههٔ گذشــته و تسهیل مبادالت بازرگانی مردم عنوان 
کرد.علی صالح آبادی، رئیس بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۸ در 
خصوص حذف صفر از پول کلی گفته بود که حذف چهار صفر 
با توجه به اینکه ایران در شرایط تورمی قرار دارد، باعث سهولت 
در معامالت و افزایش ارزش پول می شود البته بسیار مهم است 
که با حذف صفرها به دنبال ایجاد ثبات اقتصادی باشیم.و حال 
با گذشــت بیش از یک سال از روی کار آمدن دولت سیزدهم 
اسکناس های جدید وارد بازار شده اند؛ این اسکناس ها به میزان 

زیاد در دوران مدیریت عبدالناصر همتی چاپ شده بود.

حذف صفر از پول ملی توجیه اقتصادی ندارد

کامران ندری، کارشــناس اقتصادی، در گفت و گو با خبرنگار 
خبرآنالین، گفت: این اقدام مصوبه هیئت دولت را دارد که برای 
زمان ریاســت جمهوری آقای روحانی است؛ در زمان ریاست 
آقــای همتی بر بانک مرکزی، این بانک موظف شــده بود در 
فاصله دو ســال ۴ صفر را از پول ملــی حذف کند و این اقدام 
کمرنگ شــدن صفرها نیز در راستای آن مصوبه صورت گرفته 
اســت و کمرنگ کردن صفرها نیز به این دلیل است که مردم 
دچار اشتباه نشوند و به یکباره ۴ صفر را حذف نکردند تا مردم 
به پول های جدید عادت کنند و این اتفاق در راســتای تبدیل 
واحد پول ملی به تومان افتاده اســت.این کارشناس اقتصادی 
در ادامه با اشــاره به این موضوع که این اقدام هیچ ارتباطی به 
کنترل تورم ندارد؛ گفت: حذف صفر از پول ملی هیچ تاثیری بر 
روی تورم نمی گذارد و اگر می شد بحران تورم را با حذف چهار 
تا صفر حل کرد شــرایط خیلی ایده آل می شد و اسکناس های 

هــزار و دو هزار تومانی نیز در اقتصاد ما اصال کاربردی ندارند و 
شخصی از این اســکناس ها استفاده نمی کند.ندری در ادامه با 
اشاره به این موضوع که این اقدام هیچ توجیه اقتصادی ندارد؛ 
گفت: در زمان آقای همتی نیز انتقاداتی مطرح می شد که این 
اقدامات تاثیری نخواهد داشت اما توجیه آقای همتی این بوده 
اســت که این اقدام ضرر و هزینــه ای نیز ندارد و عملی خنثی 
اســت که نه مثبت است و نه منفی و تنها به لحاظ حسابداری 

محاسبات مردم را ساده و آسان تر خواهد کرد.

تجربه کشورها در حذف صفر از پول ملی
گفتنی اســت که حذف صفر از پول ملی در کشورهای سراسر 
جهان اقدامی مرســوم است و حذف صفر از پول ملی کشورها 
نخســتین بار پس از پایان جنگ جهانــی دوم و تورم فزاینده 
آلمان غربی تجربه شد که چاپ مارک جدید را به دنبال داشت. 

پــس از آن به ویژه از دهه ۶۰ و ۷۰ میالدی به این ســو این 
عمل بارها و بارها در کشــورهای مختلف که اکثراً کشورهای 
در حال توسعه بودند به اجرا درآمد.کشورهایی که اقتصاد آنها 
از تورم بــاال رنج می برد و ارزش پول ملی آنها در سراشــیبی 
ســقوط قرار گرفته بود، برای ساده تر شدن مبادالت اقتصادی 
و بازرگانی و همچنین کاهش هزینه چاپ اســکناس اقدام به 
حذف صفر یا صفرهایی از اسکناس ها کردند. عمده اقتصاددانان 
بر این عقیده اند که حذف صفر از اســکناس هیچ گونه تأثیری 
بر شــاخص های اقتصادی و طرف عرضــه و طرف تقاضا ندارد 
و بیشــتر اثر روانی بر جامعه می گذارد.در نزدیکی ایران ترکیه 
تجربه ای قابل بررســی برای ایران است. تجربه ترکیه که یک 
کشور اروپایی با بستری جهان سومی است اینگونه رقم خورد 
که به یکباره ۶ صفر از پول  این کشــور در سال ۲۰۰۵ میالدی 
حذف شد. حذف صفر از پول ترکیه همزمان با مهار کامل تورم 
با استفاده از ابزارهای مختلف اقتصادی شد. در نتیجه لیر جدید 
توانست مســئولیت خود را به عنوان واحد مبادله ای جدید بر 
عهده بگیرد و زمینه را برای رشد اقتصادی کشور فراهم کند.در 
این بین آرژانتین یکی از کشورهای رکوددار حذف صفر است و 
همچنین نمونه شکست خورده از آن چراکه این کشور در سال 
۱۹۷۰، دو صفر، در ســال ۱۹۸۳، چهار صفر، در سال ۱۹۸۵، 
سه صفر و در ســال ۱۹۹۲ چهار صفر از پول ملی خود حذف 
کرد. انبوه صفرهای حذف شــده هم آرژانتیــن را از تورم های 
جدید نجات نداد و این کشــور در حال حاضر نیز تورم باالیی 
دارد.پس از آرژانتین برزیل نیز کشــوری اســت که رکورددار 
حذف صفر از پول ملی است و ونزوئال نیز در سال ۹۷ اقدام به 
حذف پنج صفر از پول ملی خود کرد و دولت زیمبابوه در سال 
۲۰۰۳ زمانی که تورم این کشــور یک هزار درصد بود اقدام به 

حذف ۳ صفر از اسکناس های این کشور کرد.

جزئیات عرضه خودرو در بورس

 عرضه باید با هماهنگی صمت باشد

آگهی دعوت از سهامداران ) مرحله دوم (
 شرکت بازرگاني بین المللي نمونه گرگان سهامی خاص

به شماره ثبت 1178  و شناسه ملی 10700077257
پیرو آگهی دعوت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ 
ساعت ۱۲ صبح منتشــره در شماره ۴۹۴۲ روزنامه صبح اقتصاد مورخه 
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ و با توجه به حدنصاب نرسیدن جلسه ، بدینوسیله از کلیه 
سهامداران شرکت دعوت میشود جهت شرکت در جلسه مجمع عمومی 
عادی بطور فــوق العاده که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵   راس ســاعت ۱۲ 
صبح در آدرس گرگان – میدان ترمینال – ابتدای جاده آق قال – پشــت 
راه آهن- کدپستی ۴۹۱۹۷۵۴۶۵۳  تشکیل میگردد حضور بهم رسانند.

دستور جلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ساعت 12 
صبح  : 

1- انتخاب بازرسین  2- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار
هیئت مدیره  شرکت 
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LNG مذاکرات آلمان با شل برای خرید
آلمان ســرگرم مذاکره با بعضــی از بزرگترین تامین کننــدگان گاز طبیعی مایع 
)LNG( جهان از جمله شــل برای جایگزین کردن گاز روسیه با منابع دیگر عرضه 
اســت.به گزارش ایسنا، بلومبرگ به نقل از منابع آگاه نوشت: دولت آلمان که قصد 
دارد زمســتان امســال واردات LNG را آغاز کند، در حال حاضر سرگرم مذاکره با 
شــرکت های متعدد بــرای قراردادهای تامین بلندمدت اســت. همچنین در حال 
بررســی امضای قراردادهای بیشــتر با صادرکننده آمریکایی »ونچر گلوبال ال ان 
 ،LNG جی« است.پس از شتاب گرفتن طرح ها برای ساخت پایانه های جدید واردات
ما اکنون به LNG نیاز داریم.آلمان با هدف کاهش وابســتگی به گاز روســیه، قرار 
اســت واردکننده بزرگ LNG تبدیل شود. اتحادیه اروپا در بحبوحه نگرانی از قطع 
یکباره عرضه گاز از ســوی روســیه به تالفی تحریمهای غربی، برای یافتن منابع 
تامیــن گاز جایگزین تحت فشــار قرار دارد.بیش از نیمــی از گاز مورد نیاز آلمان 
در ســال میالدی گذشته توسط روسیه تامین شــد و تحویل LNG به پایانه های 
جدید در دست ســاخت، حدود یک سوم از این مصرف ساالنه را پوشش می دهد. 
بزرگترین مانع، یافتن منبع LNG برای تحویل به پایانه های جدید است زیرا جهان 
با کمبود شدید گاز طبیعی، دست و پنجه نرم می کند.بر اساس گزارش بلومبرگ، 
آلمان سرگرم مذاکره با قطر است که یکی از بزرگترین صادرکنندگان LNG جهان 
است. با این حال این مذاکرات متوقف شده است زیرا آلمان با درخواست قطر برای 
امضای قراردادهای بلندمدت موافقت نکرده اســت. این کشور چند قرارداد LNG با 

صادرکنندگان دیگر دارد.

ترکیه برای خرید گاز طبیعی مایع وام گرفت
شــرکت گاز دولتی ترکیه از دویچه بانک، وامی بــه مبلغ ۹۲۵ میلیون یورو )۹۲۹ 
میلیون دالر( برای تامین مالی خریــد گاز طبیعی مایع )LNG( دریافت می کند.به 
گزارش ایسنا، این وام سه ساله به شرکت گاز دولتی ترکیه )بوتاس( امکان می دهد از 
صادرکنندگان LNG در ۱۰ کشور از جمله آمریکا، الجزایر و قطر LNG خریداری کند. 
این وام توســط دولت ترکیه ضمانت شده و میزان آن ممکن است در آینده افزایش 
 LNG پیدا کند.این توافق وام، نخســتین وام بین المللی شرکت بوتاس برای واردات
است و اگرچه تنها بخش کوچکی از مصرف گاز ترکیه را تامین مالی می کند اما راه 
را برای توافقهای مشابه هموار کرده و به بوتاس امکان می دهد منابع عرضه خود را 
از صادرکنندگانی مانند روسیه و ایران، متنوع کند.این وام در شرایط خطیری برای 
بوتاس، دریافت می شــود. این شرکت ترکیه ای از افزایش قیمتهای گاز تحت فشار 
قرار گرفته و تالش می کند ایــن افزایش هزینه را به مصرف کنندگان منتقل کند 
اما مقامات ترکیه پیش از رســیدن سال انتخاباتی، در تالش برای کنترل نرخ تورم 
هســتند که به باالترین رکورد ۲۴ سال اخیر صعود کرده است.دولت ترکیه در سه 
ماهه نخست سال میالدی جاری، نقدینگی بیشتری به بوتاس در مقایسه با کل سال 
۲۰۲۱ تزریق کرد تا این شــرکت را سر پا نگه دارد. این شرکت بزرگترین دریافت 
کننده فروش ۱۸ میلیارد دالر ارز از سوی بانک مرکزی ترکیه به شرکتهای دولتی 
در نیمه اول امســال بوده است.بر اســاس گزارش بلومبرگ، بوتاس از این وام برای 
خرید LNG از صادرکنندگان در آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، سوئیس، سنگاپور و 

انگلیس استفاده می کند.

گزیده خبر

وزیر نفت: 
قیمت سی ان جی تغییر نکرده است

وزیر نفت با اشــاره به مصوبه دولت در خصوص تعیین 
کارمزد جایگاه های عرضه سی ان جی، اعالم کرد: قیمت 
ســی ان جی )گاز طبیعی فشرده( به هیچ عنوان تغییر 
نکــرده و مردم همان قیمت ۴۵۳ تومــان به ازای هر 
مترمکعب را پرداخت می کنند.به گزارش ایسنا، جواد 
اوجی با اشــاره به اینکه قیمت هر متر مکعب گسی ان جی همان ۴۵۳ تومان 
پیشــین بوده و هیچ گونه افزایش قیمت در این نوع گاز نداشــته ایم، گفت: بر 
اســاس مصوبه دولت فقط هزینه حق العمل کاری )کارمزد جایگاه داران( افزایش 
یافته اســت که آن هم دولت این هزینه را )۱۱۷ تومان مابه التفاوت( خودش به 
جایگاه داران پرداخت می کند و مردم هیچ گونه هزینه اضافی را پرداخت نمی کنند.

وی در همین رابطه اعالم کرد: قیمت ســی ان جی )گاز طبیعی فشرده( به هیچ 
عنوان تغییر نکرده است و مردم همان قیمت ۴۵۳ تومان به ازای هر مترمکعب را 
پرداخت می کنند. همچنین روابط عمومی وزارت نفت در اطالعیه ای اعالم کرد:

»پیرو مصوبه مورخ ۱۸ تیر ۱۴۰۱ دولت در خصوص تعیین کارمزد جایگاه های 
عرضه ســی ان جی، به اطالع مردم می رساند، تعیین قیمت ۵۷۰ تومان برای هر 
مترمکعب سی ان جی، به هیچ عنوان به معنای تغییر قیمت برای مصرف کنندگان 
نیســت و صرفاً برای نحوه محاسبه کارمزد جایگاه داران اعالم شده است.بدیهی 
اســت مابه التفــاوت قیمت فعلی ســی ان جی یعنی ۴۵۳ تومان تــا رقم اعالم 
شــده از سوی دولت پرداخت می شــود و قیمت هر مترمکعب سی ان جی برای 
مصرف کنندگان همان نرخ قبلی ۴۵۳ تومان اســت.«همچنین پیشــتر محمد 
حســین باقری - مدیر طرح سی ان جی شرکت پخش فراورده های نفتی - در 
خصوص میزان افزایش قیمت ســی ان جی به ایسنا گفته بود: با وجود افزایش 
حق العمل ۴۵ درصدی، حــدود ۱۱۵ تومان قیمت هر متر مکعب افزایش می 
یابد.گفتنی اســت؛ در چند روز گذشــته، دولت مصوبــه مربوط به تعیین حق 
العمل خدمات جایگاه های ســوخت در ســال ۱۴۰۱ را ابالغ کرد که بر اساس 
آن به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت، حق العمل 
خدمات جایگاه های ســوخت را با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده در 
ســال ۱۴۰۱، با اعمال ۴۵ درصد افزایش نســبت به سال ۱۴۰۰، تعیین شد.به 
موجب این مصوبه، متوســط نرخ حق العمل جایگاه های گاز طبیعی فشــرده 
)CNG( در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ )بر حسب طبقه بندی( ۴۵ درصد 
اضافه می شــود. مبالغ حق العمل جایگاه ها از محل فروش توســط جایگاه های 
عرضه ســوخت برداشت می شود. همچنین برای جبران حق العمل جایگاه های 
عرضه گاز طبیعی فشرده )CNG(، قیمت عرضه هر مترمکعب آن معادل ۵۷۰۰ 

ریال تعیین می شود.

سخنگو در واکنش به ادعای مطرح شده:
آب منبع درآمدزایی وزارت نیرو نیست

یکی از تکالیف قانونی وزارت نیــرو، حفاظت از منابع آب، اجازه بهره برداری از 
منابع آب و نظارت بر آن اســت و در همین راستان قانونگذار، تکالیفی را برای 
وضع تعرفه خدمات و آب بها و وصول آن توسط وزارت نیرو پیش بینی کرده که 
این به معنی استفاده از آب به عنوان یک منبع درآمد از سوی وزارت نیرو نیست 
و تمام دریافتی های وزارت نیرو بر پایه اصول قانونی است.قاسم زاده - سخنگوی 
صنعت آب - در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه اختیارات و مسئولیت های دولت 
و وزارت نیرو در راســتای اصل ۴۵ قانون اساســی و مواد ۱ و ۲۱ قانون توزیع 
عادالنه آب ناظر بر موضوعاتی اســت که به معنای مالکیت آب نیست و بیشتر 
مدیریت و حفاظت منابع آبی مدنظر است، اظهار کرد: وزارت نیرو کارگزار دولت 
در همین موضوع اســت.وی ادامه داد: اســتحصال و تأمین و توزیع آب در هر 
بخشــی از مصرف، از جمله شرب و کشاورزی، فرایندی هزینه بر است و قیمت 
تمام شده آب در طرح های مختلف توسعه منابع آب برآورد می گردد اما آب بهای 
وصولی پایین تر از قمیت تمام شــده آب است بطوریکه در بخش شرب کمتر از 
۲۰ درصد قیمت تمام شده آب از مشترکانی که زیر الگوی مصرف هستند، اخذ 
می شود و برای باالی الگوی مصرفی، تعرفه افزایش می یابد. در بخش کشاورزی 
نیز اخذ آب بها از چاه های کشــاورزی دارای معافیت است و آب بهای پیش بینی 
شده در قانون بودجه ی دو سال اخیر برای برداشت از چاه ها نیز، رقم بسیار نازلی 
است که با ارزش اقتصادی آب قابل مقایسه نیست.سخنگوی صنعت آب با اشاره 
به ارزش اقتصادی آب، اظهار کرد: این مســاله فراتر از قیمت تمام شــده است، 
چه بسا قیمت تمام شده آب شرب در شهری مثل تهران ۳۵۰۰ تومان برای هر 
مترمکعب باشد اما ارزش اقتصادی محاسبه شده برای آب خام بر اساس ارزیابی 
هزینه فرصت ها خیلی باالتر از قیمت تمام شده  باشد. لذا وزارت نیرو مکلف است 
در چارچوب قوانین و آیین نامه ها و بر اساس تعرفه های مصوب آب را استحصال 
و به مصرف کنندگان قانونی در بخش های مختلف مصرف تحویل کند.قاسم زاده 
با بیان اینکه صنعت کمتر از دو درصد از مصارف آب کشور را به خود اختصاص 
داده که برای آن هم تعرفه مصوب مشــخصی وجود دارد، گفت: به دلیل اینکه 
آب یــک کاالی انحصاری بوده قیمت آن منطبــق بر تعرفه های قانونی مصوب 
اســت و اینگونه نیســت که وزارت نیرو بخواهد قیمت های سلیقه ای را مطرح 
کنــد.وی درباره نحوه مدیریت منابع آبی نیز با بیان اینکه در حال حاضر تامین 
آب در حوزه کشــاورزی بر عهده شرکت های آب منطقه ای و در حوزه شرب بر 
عهده شــرکت های آب و فاضالب است، گفت: مدیریت آب در دنیا بعنوان یک 
فرآیند چند وجهی و درهم تنیده شناخته می شود و باید به صورت هدفمند و با 
مشارکت کنشگران مختلف مدیریت شود؛ لذا در چارچوب اصول حکمرانی آب، 
اهداف و سیاست های عمومی مرتبط با بخش آب تنظیم و فرآیندهای دستیابی 
به آنها طرح ریزی می شــود که در ساختار مدیریتی حوضه های آبریز کشور نیز 
ظرفیت های الزم برای تبیین و ترســیم اهداف و فرآیندها توســط ذی نفعان و 

ذیمدخالن پیش بینی شده است.

نفت برنت در ۱۰۰ دالر ایستاد
قیمت نفت در معامالت روز پنج شــنبه بازار جهانی، تحت تاثیر 
دورنمای محدودیت عرضــه، اندکی افزایش یافت و نفت برنت به 
باالی ۱۰۰ دالر در هر بشکه رسید.به گزارش ایسنا، بهای معامالت 
نفت برنت برای تحویل در ســپتامبر ۶۸ سنت معادل ۰.۷ درصد 
افزایش یافت و به ۱۰۰ دالر و ۲۵ سنت در هر بشکه رسید. نفت 
برنت روز چهارشــنبه برای دومین روز متوالی در پایین ۱۰۰ دالر 
بسته شده بود.بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای 
تحویل در اوت، با ۵۵ سنت معادل ۰.۶ درصد افزایش، به ۹۶ دالر 
و ۸۵ سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز گذشته ۴۶ 
ســنت افزایش پیدا کرده بود.قیمت های نفت در دو هفته گذشته 
به دلیل نگرانی ها از وقوع رکود اقتصادی و متاثر شدن تقاضا برای 
ســوخت، نوسان شدیدی پیدا کرده است. کاهش صادرات نفت و 
فرآورده های نفتی روســیه به دلیل تحریمهای غربی و اختالالت 
عرضه در لیبی، مانع کاهش بیشتر قیمت ها شده است.هووی لی، 
اقتصاددان بانک OCBC سنگاپور گفت: بازار تحت تاثیر احساسات 
است و این مسئله، عامل عمده ضرر بازارهای نفت طی چند هفته 
گذشته بوده اســت. هیچ تغییری در عوامل بنیادین عرضه نفت 
مشــاهده نمی شود و به همین دلیل اســت که نفت برنت حدود 
۱۰۰ دالر مانده است.بانک مرکزی آمریکا با افزایش ۱۰۰ واحدی 
نرخ بهره در ماه جاری، مبارزه با تورم را که به باالترین رکورد ۴۰ 
سال اخیر صعود کرده است، تشدید می کند. انتظار می رود افزایش 
نرخهای بهره آمریکا پس از اقدام مشابه بانک مرکزی کانادا صورت 
بگیرد.سرمایه گذاران همچنین به سوی دالر هجوم برده اند که یک 
دارایی امن دیده می شود. شاخص دالر روز چهارشنبه به باالترین 
رکود ۲۰ ســال اخیر صعود کرد و خرید نفــت را برای خریداران 
غیرآمریکایی گران تر ســاخت.نگرانی ها نســبت به محدودیتهای 
جدید کووید ۱۹ در شــهرهای متعدد چین بــرای کنترل موارد 
جدید ابتالی زیرسویه به شدت مسری اُمیکرون، مانع رشد قیمتها 
شده است.واردات روزانه نفت به چین در ژوئن به پایین ترین میزان 
از ژوییه سال ۲۰۱۸ نزول کرده است زیرا پاالیشگاه ها انتظار دارند 
تدابیر قرنطینه، تقاضا بــرای نفت را محدود کند.در این بین، جو 
بایدن، رئیس جمهور آمریکا روز جمعه به عربستان سعودی سفر 
خواهد کرد و در این کشــور در اجالس سران کشورهای منطقه 
خلیج فارس شــرکت کرده و از این کشــورها برای تولید بیشتر 
نفت درخواست می کند. با این حال، ظرفیت مازاد تولید در اوپک 
کاهش پیدا کرده و اکثــر تولیدکنندگان در نهایت ظرفیت خود 
نفت تولید می کنند. اوپک روز سه شنبه پیش بینی کرد تقاضای 
جهانی برای نفت به میزان ۲.۷ میلیون بشــکه در روز در ســال 
۲۰۲۳ رشــد می کند که اندکی کمتر از سال ۲۰۲۲ خواهد بود. 
تردیدهایی درباره توانایی عربســتان سعودی برای افزودن سریع 
۱.۵ میلیون بشــکه در روز دیگر به تولیدش وجود دارد.بر اساس 
گزارش رویترز، طبق آمار اداره اطالعات انرژی آمریکا، تقاضا برای 
فرآورده هــای نفتی به ۱۸.۷ میلیون بشــکه در روز افت کرده که 
پایین ترین میزان از ژوئن سال ۲۰۲۱ است. ذخایر نفت هم تحت 

تاثیر برداشت از ذخایر استراتژیک، رشد کرده است.

آژانس بین المللی انرژی

قیمت باالی نفت تهدیدی برای احیای اقتصادی است
آژانس بین المللی انــرژی )IEA( اعالم کرد قیمت های نفت، 
ریســک باالیی برای احیــای اقتصاد جهانی ایجــاد کرده و 
سیگنال هایی دیده می شود که هزینه های باالی سوخت ضربه 
خود را به رشد تقاضا زده اند.به گزارش ایسنا، آژانس بین المللی 
انرژی پیش بینی خود از مصرف نفت در سال میالدی جاری 
و آینده را در پی نگرانی های رو به رشد از وقوع رکود، کاهش 
داد و هشدار داد قیمت های باال، ثبات در اقتصادهای نوظهور 
را تهدید می کنند. با این حال، ضعف تقاضا با محدود شــدن 
عرضه در نتیجه تحریم های اعمال شــده علیه روسیه و افت 
ظرفیت مازاد تولید اوپک پالس، جبران شده است.این آژانس 
در گزارش ماهانه خود اعالم کرد: به ندرت دورنمای بازار نفت 
به این حد مبهم بوده اســت. وخامت دورنمای اقتصاد کالن 
و نگرانی ها از وقوع رکود، بر فضای بازار تاثیر منفی گذاشــته 
است و همزمان، ریسک های بخش عرضه همچنان ادامه دارد.

قیمت های نفت خام با وجود عقب نشینی اخیر، نزدیک ۱۰۰ 
دالر در هر بشــکه مانده است زیرا عرضه جهانی و زیرساخت 
پاالیش با بهبود تقاضا برای سوخت در دوران پساکرونا، برابری 
نکرده است. ذخایر نفت به شکل نگران کننده ای اندک هستند 
و تحریم ها علیه روســیه که پس از حمله نظامی مســکو به 
اوکراین وضع شــدند، جریان های تجارت انرژی را به شــکل 
قابل توجهی تهدید می کنند.با افزایش کم سابقه قیمت بنزین 
که به تورم دامن زده است، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، 
در آســتانه سفر به خاورمیانه که شــامل توقف در عربستان 
سعودی است، از تولیدکنندگان نفت این منطقه خواسته است 

شیرهای نفت خود را باز کنند.با این حال سعودی ها و امارات 
متحده عربی – تنها اعضای اوپــک که قادر به افزایش تولید 
هستند- ظرفیت چندانی برای افزایش سریع تر تولید ندارند. 

آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد ظرفیت مازاد تولید در این 
دو کشور تولیدکننده تا اوت حدود ۲.۲ میلیون بشکه در روز 
خواهــد بود. با توجه به این که ظرفیت مازاد تولید موجود در 

بخش باالدستی و پایین دستی به شدت افت کرده است، شاید 
الزم باشد تدابیری در بخش تقاضا انجام شود تا میزان مصرف 
کاهش داده شود. بدون سیاست مداخله در مصرف انرژی، این 
ریسک وجود دارد که اقتصاد جهانی از مسیر بهبود، منحرف 
شود.آژانس بین المللی انرژی برآوردش از تقاضای جهانی برای 
نفت در سال میالدی جاری را کاهش داد و ۱.۷ میلیون بشکه 
در روز معــادل ۱.۸ درصد، برآورد کــرد. میانگین مصرف در 
ســال ۲۰۲۲ به ۹۹.۲ میلیون بشکه در روز می رسد و سپس 
در سال ۲۰۲۳ به میزان ۲.۱ میلیون بشکه در روز رشد کرده 
و از سطح مصرف در دوران پیش از شیوع کرونا عبور می کند.

با تیره شدن دورنمای تقاضا برای نفت و پیش بینی ها از رشد 
تولید نفت خــارج از اوپک، آژانس بین المللــی انرژی انتظار 
دارد ذخایر در نیمه دوم سال جایگزین شوند.همزمان آژانس 
بین المللی انــرژی انتظاراتش از تاثیر تحریم ها بر عرضه نفت 
روســیه را به شــکل قابل توجهی تعدیل کرد. این آژانس در 
ماه های نخســت جنــگ در اوکراین، پیش بینــی کرده بود 
صادرات نفت روسیه به میزان یک چهارم کاهش پیدا خواهد 
کرد. اما تولید روســیه ماه میالدی گذشته به ۱۱.۰۷ میلیون 
بشکه در روز رشد کرد که تنها ۳۳۰ هزار بشکه در روز کمتر 
از سطح پیش از آغاز جنگ بود.  بر اساس گزارش بلومبرگ، 
این آژانس همچنان پیش بینی می کند که تولید روســیه در 
ماه های آینده حدود ســه میلیون بشــکه در روز کاهش پیدا 
کرده و در ابتدای ســال میالدی آینده به ۸.۷ میلیون بشکه 

در روز می رسد.

جــو بایــدن، رئیــس جمهــور آمریکا به 
عربستان سعودی می رود تا درباره کمبود 
انرژی جهانی گفت و گــو کند.به گزارش 
ایســنا، دیمیتری پســکوف، ســخنگوی 
کرملین درباره ســفر بایدن به خاورمیانه 
گفت: کرملین امیدوار است که دیپلماسی 
آمریکا به دنبال آن نباشــد که عربســتان 
سعودی را علیه روسیه کند.خبرگزاری تاس 
به نقل از پسکوف نوشت: امیدواریم ایجاد و 
توسعه روابط میان ریاض و سایر کشورهای 
جهان، به هیچ وجه علیه ما هدایت نشود. 
مــا همکاری که با شــرکای خود از جمله 
شــرکای بزرگی مانند عربســتان سعودی 
انجام می دهیــم را کامال تمجید می کنیم.

رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه سفر به 
خاورمیانه را آغاز کرد. این سفر شامل توقف 
در عربستان سعودی می شود که بزرگترین 
صادرکننده نفت جهان و شــریک کلیدی 

روسیه در توافق نفتی اوپک پالس است.
با وجــود جنگ میان روســیه و اوکراین، 
عربستان سعودی و روسیه بارها بر اهمیت 
همکاری خود در چارچــوب اوپک پالس 
تاکید کرده انــد. ســعودی ها ترجیح می 
دهند در سیاســت نفتی، روابط نزدیک با 

روسیه را حفظ کنند زیرا هر دو کشور طی 
پنج سال گذشــته، از توافق اوپک پالس و 
کنترل بخش عظیمی از عرضه نفت جهان، 
نفع زیادی برده اند. با این حال، عربســتان 
سعودی ممکن است از بهبود اندک روابط 
با آمریکا که در دوران ریاســت جمهوری 
بایدن از بزرگترین صادرکننده نفت جهان 
به عنوان یک دولــت منفور صحبت کرده 
است، استفاده کند.ســعودی ها با احتیاط 
حرکت می کنند تا روسیه را به عنوان یک 

متحد، در گروه اوپک پالس حفظ کنند و تا 
حد ممکن، روابط با آمریکا را بهبود دهند. 
عربستان ســعودی از زمان حمله نظامی 
مســکو به اوکراین، آشکارا بر روابط گرم با 
روســیه به دفعات تاکید کرده و قصد دارد 
روســیه را در اتحاد اوپک پالس به عنوان 
بخش مهمی از سیاســت نفتی خود حفظ 
کند. حضور تولیدکننــدگان غیراوپک به 
خصوص روسیه در اتحاد نفتی، به عربستان 
ســعودی نفوذی در بازارهای نفت جهان 

بخشــیده که به تنهایــی و در قالب گروه 
اوپک، ممکن نبود.رئیس جمهور آمریکا هم 
به نوبه خود در مواجهه با افزایش بی سابقه 
قیمت بنزین که ماه گذشــته به پنج دالر 
در هــر گالن صعود کرد، برای نخســتین 
بــار از زمان چرخش موضع ۱۸۰ درجه ای 
در قبال ریاض، به عربســتان سعودی سفر 
می کند.جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی 
کاخ سفید دوشنبه هفته جاری گفته بود: 
اوپک ظرفیــت افزایش تولید نفت را دارد. 
مــا برای این باوریم که ظرفیت برای انجام 
اقدامات بیشتر وجود دارد. بایدن و تیم وی 
قرار است در دیدارهای هفته جاری با سران 
کشورهای منطقه خلیج فارس، درخواست 
تولید باالتر نفــت در اوپک را مطرح کند.

بر اساس گزارش اویل پرایس، تحلیلگران 
می گویند ظرفیت مازاد تولید واقعی اوپک 
کمتر از میزانی اســت که آمارهای رسمی 
نشان می دهند و در واقع، عربستان سعودی 
و امارات متحــده عربی که دو تولیدکننده 
دارای بیشترین ظرفیت مازاد تولید شناخته 
می شوند، نمی توانند برای مدت طوالنی به 
میزان باالتر از ســطح فعلــی، نفت تولید 

کنند.

آیا بایدن اتحاد نفتی میان 
عربستان و روسیه را برهم می زند؟

اتحادیه اروپا ســرگرم تهیه هفتمین بســته تحریم ها علیه مسکو 
است اما روشن اســت که این بلوک واردات گاز از روسیه را محدود 
نخواهد کرد زیرا بســیاری از کشــورهای عضو نمی توانند خود را با 
چنین محدودیتی وفق دهند.به گزارش ایسنا، پتر فیاال، نخست وزیر 
جمهوری چک اظهار کرد: تحریم هایی که اکنون از ســوی اتحادیه 
اروپا برای تشدید فشار بر روسیه به تالفی حمله نظامی این کشور به 
اوکراین، نهایی شده اند، واردات طال را ممنوع خواهند کرد و فهرست 

کاالهایی که برای صادرات به روســیه ممنوع می شوند را گسترش 
می دهد و اشخاص بیشــتری هدف تحریم ها قرار می گیرند.نخست 
وزیر جمهوری چک در مصاحبه ای گفت:  کمیسیون اروپا باید آماده 
ارائه این بسته در روزهای آینده باشد و کشورهای عضو اتحادیه اروپا 
ممکن است بالفاصله پس از ارائه این بسته، آن را تصویب کنند. بسته 
هفتم تحریم ها آماده شــده و تصور می کنم روند خوبی است. آنچه 
قطعا مشکل ساز است، گنجاندن انرژی در این تحریم هاست زیرا این 
قانون باید رعایت شود که تحریم ها باید تاثیر بیشتری روی روسیه 
داشته باشــند تا کشورهایی که این تحریم ها را وضع می کنند.فیاال 
گفت: هیچ احتمالی وجود ندارد که گاز در این تحریم ها جای بگیرد. 
تصور می کنم گاز نباید جزو تحریم ها باشد زیرا شماری از کشورهای 

اروپایی به گاز روســیه وابسته هستند.جمهوری چک که اول ژوئیه 
ریاست شش ماهه چرخشی اتحادیه اروپا را به دست گرفت، یکی از 
کشورهایی است که تقریبا برای همه نیازهای گازی خود، به روسیه 
وابســته اســت. در مجموع اتحادیه اروپا برای ۴۰ درصد از نیازهای 
گازی خود پیش از جنگ در اوکراین، به روســیه وابســته بود.فیاال 
گفت: جمهوری چک هر آنچه در توان دارد انجام می دهد تا وابستگی 
خود به انرژی روسیه را قطع کند.شش بسته نخست تحریم ها شامل 
بلوکه شــدن اموال و ممنوعیت روادید بــرای الیگارش ها و مقامات 
روســی، کنترل صادرات، مســدود کردن دارایی های بانک مرکزی 
روسیه، قطع دسترســی بانکهای روسیه به سیستم بانکی سوئیفت 
و ممنوعیت واردات نفت خام و زغال ســنگ از روسیه بوده اند. اما با 

وجود درخواستهای اوکراین، ممنوعیت واردات گاز از روسیه به هیچ 
وجه مطرح نشده است.جدیدترین تحریم ها در حالی آماده می شوند 
که نگرانی زیــادی از احتمال تمدید مدت تعطیلی خط لوله گازی 
نورد اســتریم ۱ وجود دارد که از ۱۱ ژوئیه برای تعمیرات بسته شد 
و قرار است تعمیرات آن ۱۰ روز طول بکشد. این مسئله تامین گاز 
در اروپا را با محدودیت بیشــتری روبرو کرده و برنامه های کشورها 
برای ذخیره ســازی گاز را برهم زده است.فیاال گفت: اروپا باید برای 
احتمال عدم از ســرگیری جریان گاز از خط لوله نورد استریم آماده 
شــود و منابع دیگری برای تامین گاز مانند LNG پیدا کند و آماده 
تقسیم موجودی گاز میان کشــورهای عضو باشد.جاستین ترودو، 
نخست وزیر کانادا روز چهارشنبه گفته بود: معاف کردن توربینهای 

تعمیر شــده خط لوله گازی نورد استریم ۱ از تحریمهایی که علیه 
روسیه وضع شده اند، تصمیم بسیار دشواری است.کرملین اعالم کرده 
که روسیه تامین کننده انرژی مطمئن مانده و به تعهداتش در قبال 
اروپا به دقت عمل می کند و تحریم هایی که بازگشت تجهیزات تعمیر 
شــده از کانادا به گازپروم را به تاخیر انداخته است را عامل کاهش 
عرضــه گاز اعالم کرد. اروپا از ایــن واهمه دارد که والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روسیه، به تالفی تحریم هایی که بر سر حمله نظامی 
به اوکراین علیه مسکو وضع شده است، از برنامه تعمیرات خط لوله 
نورد اســتریم ۱ استفاده کند و این منطقه را تحت فشار قرار داده و 
مانع تالش ها برای ذخیره ســازی گاز شود.بر اساس گزارش رویترز، 
یک ایده دیگر، آغاز خرید مشترک گاز در اروپاست اما از نظر فنی و 
مدیریتی، دشوار مانده است. نخست وزیر جمهوری چک در این باره 
گفت: نمیخواهم خوش بین باشم و وزیران انرژی اتحادیه اروپا درباره 
این پیشنهاد در نشست فوق العاده ای که ۲۶ ژوییه برگزار می شود، 

صحبت خواهند کرد.

گاز در بسته جدید تحریم های اروپایی علیه روسیه راه پیدا نکرد
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گزیده خبر

تشدید خروج شیر خام از کشور
 کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی مصرف لبنیات

عضو انجمن صنایع فرآورده های لبنی خاطر نشان کرد: سال گذشته 20 تا 25 
درصد از جذب شــیر لبنی در غالب گروه های مختلف محصول صادر می شد و 
پیش بینی می شــود 40 درصد از شیر تولید شده در سال جاری میل به خارج 
شدن از کشور را دارد و کشورهای مانند روسیه، قزاقستان، گرجستان، ارمنستان 
خواهان شیر خام ما هستند.اسماعیل خاتمی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنا، با تائید کاهش مصرف لبنیــات، گفت: قیمت لبنیات بعد از اصالح نظام 
یارانــه ای افزایش 100 درصدی را تجربه کرد چگونه می توان انتظار داشــت با 
صعودی شــدن قیمت ها، سرانه مصرف ریزش نکند.وی با بیان اینکه کمترین 
افت خرید در گروه پنیر اتفاق افتاد، تصریح کرد: در فرهنگ مصرف خوراک پنیر 
جای خود را پیدا کرده اســت و در وعده های غذایی صبحانه، ناهار و شام جای 
خود را پیدا کرده اســت. کاهش خرید پنیر کمتر از 10 درصد بوده است این 
در حالیست که در سایر گروه های لبنی کاهش مصرف 15 تا 20 درصدی بوده 
اســت.این فعال اقتصادی ادامه داد: مصرف چربی های لبنی مانند کره و خامه، 
نوشیدنی ها لبنی مانند شیر و دوغ و ماست افت جدی کرده است؛ از آنجایی که 
قیمت دوغ از نوشابه پیشی گرفته است از این رو مردم ترجیح می دهند به جای 
دوغ نوشــابه خریداری کنند.خاتمی با اشــاره به تشدید و تسریع شدن مسیر 
خروج شــیر خام از کشــور، اذعان کرد: سال گذشته 20 تا 25 درصد از جذب 
شیر لبنی در غالب گروه های مختلف محصول صادر می شد و پیش بینی می شود 
40 درصد از شــیر تولید شده در ســال جاری میل به خارج شدن از کشور را 
دارد و کشــورهای مانند روسیه، قزاقستان، گرجستان، ارمنستان خواهان شیر 
خام ما هستند.وی با بیان اینکه جنگ روسیه و اوکراین میل روسیه به واردات 
شیر از ایران را تشدید کرده است، افزود: کشش مصرف و قدرت خرید در بازار 
داخلی کاهش پیدا کرده اســت اما از سوی دیگر صادرات توجیه اقتصادی دارد 
و واحدهای لبنی در غالب چربی ها و شیر خشک صادرات را آغاز می کنند.عضو 
انجمن صنایع فرآورده های لبنی با اشاره به تعطیلی واحدهای تولیدی کوچک، 
گفت: واحدهای محلی که قدرت صادرات ندارند و حتی نمی توانند تولیدات را 
در کشــور توزیع کنند با افزایش نرخ محصــوالت لبنی و کاهش قدرت خرید 
مصرف کنندگان از چرخه تولید حذف خواهد شــد.این فعال اقتصادی با بیان 
اینکه دولت باید طرح شــیر مدرسه را باجدیت دنبال شــود، افزود: در بودجه 
ســال جاری حدود 850 میلیارد تومان برای تغذیه مدارس تخصیص داده شد 
با افزایش قیمت شــیر ارزش این بودجه نصف شده است و به نظر می رسد اگر 
مطالبات از پایین برای تخصیص شــیر مدرسه وجود نداشته باشد این بودجه 
صرف بخش های دیگر خواهد شــد.وی با اشــاره به کاهش فشار از پایین برای 
تخصیص شیر مدارس، خاطر نشان کرد: مصرف کنندگان هم مطالبه گر حقوق 
خود نیستند و بعد از حذف شیرمدرسه کمتر والدینی اعتراض کرد که چرا این 

حق از فرزندان آنها سلب شد.

وزیر جهاد کشاورزی خبر داد:
اختصاص ۳۰۰۰ میلیارد تومان به کشاورزی 

کرمانشاه در سفر رئیس جمهور
ایسنا/کرمانشــاه وزیر جهاد کشــاورزی از اختصاص 
ســه هزار میلیارد تومان برای توسعه بخش کشاورزی 
کرمانشــاه در جریان ســفر رئیس جمهور خبر داد.
ســید جواد ســاداتی نژاد در جلسه شــورای اداری 
استان کرمانشاه با اشــاره به در نظر گرفته شدن سه 

هزار میلیارد تومان منابع برای توســعه بخش کشاورزی کرمانشاه، اظهار کرد: 
این منابع مربوط به بخش های مختلف مانند تکمیل شبکه های آبیاری، مرمت 
و الیروبی قنوات، توســعه باغات در اراضی شــیب دار و دیم، زیرســاخت های 
شهرک های کشاورزی، آب شرب عشایر، جاده بین مزارع، حفاظت از جنگل ها 
و ... اســت.وی سپس از ظرفیت های عظیم کشــاورزی کرمانشاه یاد کرد و با 
اشاره به وجود ۹00 هزار هکتار اراضی کشاورزی در استان، افزود: در کرمانشاه 
ساالنه 5.5 میلیون تن محصوالت کشاورزی تولید می شود که ارزش آن چیزی 
نزدیک به 40 هزار میلیارد تومان است.به گفته این مسئول، ۳0 درصد اشتغال 
مردم اســتان در بخش کشاورزی اســت  و نزدیک به 1۶0 هزار تولید کننده 
کشــاورزی در کرمانشاه داریم.وزیر جهاد کشــاورزی با بیان اینکه کرمانشاه از 
دیرباز مرکز تولید گندم کشــور بوده، عنوان کرد: امسال تاکنون بیش از 420 
هزار تن گندم در کرمانشاه تولید شده که افزایش 10 درصدی را داشته است.به 
گفته ساداتی نژاد، کرمانشاه رتبه اول تولید برخی محصوالت از جمله نخود را در 
کشور دارد.وی به معضالت کشاورزی کرمانشاه هم اشاره کرد که خام فروشی 
و عدم اســتفاده از ارزش افزوده محصوالت کشاورزی و همچنین عدم توسعه 

گلخانه ها از مهمترین آنها بود.

یک مقام مسئول خبر داد؛
 رشد ۹۸ درصدی ترانزیت جاده ای 

در سال ۱۴۰۰
مدیــرکل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین الملل ســازمان راهداری و حمل و 
نقل جاده ای از افزایش ۹8 درصدی ترانزیت کاال در ســال گذشته در مقایسه 
با ســال 1۳۹۹ خبر داد.به گزارش خبرگزاری مهر، جواد هدایتی با حضور در 
برنامه گفتگوی ویژه خبر اظهار کرد: پارسال در حمل و نقل جاده ای کشورمان 
۹ میلیون و ۳00 هزار تن کاال ترانزیت شــد که در مقایسه با سال پیش از آن، 
۹8 درصد رشــد نشان می دهد. در سه ماه امســال هم 4۳ درصد افزایش در 
حوزه ترانزیت اتفاق افتاد.وی با اشــاره به سفر اخیرش به روسیه گفت: در این 
سفر برای احیای کریدور شــمال- جنوب توافقات خوبی در حوزه های مرزی، 
کنسولی و تشــریفات و مقررات حمل و نقل گمرکی صورت گرفت.هدایتی با 
اشاره به اهمیت این کریدور تاکید کرد: پس از 22 سال از امضای این توافقنامه، 
اکنون فرصت مناسبی برای احیای این توافقنامه ایجاد شده است.مدیرکل دفتر 
ترانزیت و حمل و نقل بین الملل ســازمان راهداری گفت: امسال برای ترانزیت 
20 میلیون تن کاال از مســیر ایران هدف گذاری شده که 10 میلیون تن آن از 
مسیر کریدور شــمال- جنوب حمل خواهد شد.وی همچنین با اشاره به سفر 
اخیر رئیس مجلس شورای اسالمی به ازبکستان گفت: کشورهای آسیای میانه 
به دلیل محصور بودن در خشــکی برای تأمین کاالهــای مورد نیاز و صادرات 
محصوالت خود نیازمند مســیر حمل و نقل کشورهای همسایه به ویژه ایران 
هستند.مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین الملل سازمان راهداری افزود: 
یکی از موضوعاتی که در ســفر آقای قالیباف به ازبکســتان پیگیری می شود 
موضوع همکاری های ترانزیتی میان دو کشــور است.هدایتی گفت: ازبکستان 
پس از توسعه های اخیر در حوزه های سیاسی و اقتصادی عالقه مند به دستیابی 
به آب های آزاد از طریق خلیج فارس و مسیر جمهوری اسالمی ایران است.وی با 
اشاره به مزیت های ترانزیتی کشور برای دستیابی به بازارهای کشورهای آسیای 
میانه گفت: نزدیک ترین مسیر دسترسی به کشورهای آسیای میانه از طریق مرز 

سرخس و لطف آباد است. 

افزایش ۲۹ درصدی تجارت 
غیرنفتی ایران با شانگهای

گمرک ایران از رشــد 2۹ درصدی تجــارت غیرنفتی ایران با 
اعضای سازمان همکاری های شانگهای در بهار امسال خبر داد.

به گزارش ایسنا، سید روح اله لطیفی- سخنگوی گمرک ایران- 
در خصوص تجارت غیر نفتی ایران با کشــورهای عضو سازمان 
همکاری شــانگهای توضیحاتی ارائه کرد.بر اساس این گزارش، 
در بهار امســال 12 میلیون و ۳40 هزار تــن کاال به ارزش ۹ 
میلیارد و 85۶ میلیون و 48۷هزار و ۶۶۷ دالر بین ایران و 11 
کشــور سازمان همکاری های شانگهای تبادل شد که نسبت به 
بهار سال 1400 با رشــد 2۹ درصدی همراه بوده است.از این 
تجارت، 10 میلیون و 21۳ هزار تن کاال به ارزش پنج میلیارد و 
51۳ میلیون و 8۷8 هزار و ۶5 دالر مربوط به کاالهای صادراتی 
ایران به اعضای شانگهای است که نسبت به بهار سال قبل  20 
درصد افزایش داشــته و دو میلیون و  1۶۷هزار تن کاال نیز  به 
ارزش چهــار میلیارد و  ۳42میلیــون و ۶0۹ هزار و  ۶02دالر 
هم از این  11کشــور وارد شده که با رشد 41 درصدی همراه 
بوده است.در رابطه با میزان صادرات کاالهای ایرانی به اعضای 
سازمان شانگهای نیز چین با خرید  چهار میلیارد و 214 میلیون 
و  4۷4 هــزار و ۳2۷ دالر، هنــد با 424 میلیون و 41۷ هزار و 
418 دالر، افغانســتان با ۳۶۷ میلیون و ۳42 هزار و 54۶ دالر، 
پاکســتان با 2۷۹ میلیون و ۳۷۹ هزار و شــش دالر، روسیه با 
114 میلیون و ۷2۷ هزار و ۶51 دالر و ازبکستان با 4۶ میلیون 
و ۳50 هــزار و 1۳۳ دالر، پنج مقصــد اول کاالهای صادراتی 
ایران در بین اعضای ســازمان همکاری های شــانگهای بودند.

همچنین قزاقستان با خرید ۳۳.۷ میلیون دالر، تاجیکستان با 
22.1 میلیون دالر، قرقیزســتان با ۷.۳ میلیون دالر، بالروس با 
4.1 میلیون دالر و مغولســتان با 101 هزار دالر مقاصد بعدی 
صادراتی کاالهای ایرانی به اعضای ســازمان شانگهای گزارش 
شده اند.در مورد  میزان واردات از کشورهای سازمان همکاری 
شانگهای نیز چین با ســه میلیارد و 1۳1میلیون دالر، هند با 
512 میلیون دالر، روسیه با ۳۹4 میلیون دالر، پاکستان با 1۹۶ 
میلیون دالر، قزاقستان با ۶۶ میلیون دالر، تاجیکستان با 22.1 
میلیون دالر، ازبکســتان با 14.۷ میلیون دالر، افغانستان 4.4 
میلیــون دالر، بالروس با 1.5میلیون دالر، قرقیزســتان با 1.2 
میلیون دالر و مغولســتان با ۳1۷ هــزار دالر به ترتیب در بین 
اعضای )اصلی و ناظر( سازمان همکاری شانگهای به فروش کاال 

به ایران در فصل بهار پرداختند.

وزیر صمت:

حجم تجارت خارجی ایران در سال گذشته ۱۲۰ میلیارد دالر بود
تهران- ایرنا- وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: حجم تجارت 
خارجی ایران در ســال گذشــته 120 میلیارد دالر بود که با 
روش هایی مثل تهاتر و روش های نقل وانتقال پول و همچنین 
روش های شبه سوئیفت انجام شده است.به گزارش ایرنا از شاتا، 
سید رضا فاطمی امین در دیدار با سفیر گروه دوستی پارلمانی 
بالروس و ایران، با بیان اینکه کشور ما بیش از 40 سال است 
که مورد تحریم واقع شده است، اظهار داشت: در مدت این 40 
سال، مســلط و توانمند شده ایم و با وجود تحریم ها توانستیم 

پیشرفت کشورمان را ادامه دهیم.
وی ادامه داد: حجم تجارت خارجی ایران در ســال گذشــته 
120 میلیارد دالر بود که با روش هایی مثل تهاتر و روش های 
نقل وانتقال پول و همچنین روش های شــبه ســوئیفت انجام 
شــده اســت.فاطمی امین با بیان اینکه روش های متعددی 
بــرای مبادالت مالی وجود دارد، گفــت: از جمله این روش ها 
معامله با پول های محلی و همکاری با بانک هایی است که در 
کشورهای دیگر شعبه دارند، همان طور که اشاره شد یک بانک 
ایرانی در بالروس شعبه دارد؛ بنابراین این روش ها، روش های 
آزموده شده ای هستند که فکر می کنم به راحتی می توانیم این 
مسائل را حل وفصل کنیم.وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: 
پیشنهادم این اســت که مبادالت 2 کشور را در حد صادرات 
و واردات کاال محدود نکنیم، چرا که اگر وارد تولید مشــترک 
شویم و محصوالتی را به طور مشترک در ایران و بالروس تولید 
کنیم، روابط اقتصادی میان دو کشور عمیق تر خواهد شد. یکی 
از همین زمینه ها، حوزه تجهیزات پزشکی است. ایران در حوزه 
دارو و تجهیزات پزشــکی فناوری های پیشــرفته ای دارد و در 
حال به دست آوردن بازارهای متعددی است؛ به عنوان مثال ما 
اخیراً 2 ربات جراح را به اندونزی ارســال کرده ایم.وی با اشاره 
به تجهیزات لیزری بــالروس، بیان کرد: این تجهیزات لیزری 
می تواند یک مثال واقعی برای همکاری میان دو کشور باشد، 
یعنی شرکت های ایرانی با مجموعه بالروسی که این تجهیزات 
لیزری را تولید کرده است، نشستی برگزار کنند تا آن دستگاه 

را با تولید بیشتری داشته باشند.

ذخایر کشف شده فعلی مس ایران ۷درصد ذخایر کل 
دنیاست

فاطمی امین ادامه داد: در حــوزه تجهیزات معدنی هم می توان 
کارهای بسیار بزرگی انجام داد به عنوان مثال ایران در حوزه معدنی 
هم ذخایر معدنی بسیار و هم شرکت های معدنی توانمندی دارد.

وزیر صمت خاطرنشان کرد: ایران یک درصد جمعیت دنیا را دارد، 
اما ذخایر کشف شده فعلی مس ایران ۷درصد ذخایر کل دنیاست.
فاطمی امین با بیان اینکه یک برنامه گســترده ای برای افزایش 
اکتشاف و استخراج مس مثل مس کاتد داریم و این موضوع یعنی 
نیازمند به دامپتراک معدنی هستیم، ادامه داد: بالروس در حوزه 
دامپتراک ظرفیت بسیار باالیی دارد، لذا پیشنهاد ما این است که 
چند شرکت ایرانی با چند شرکت تولیدکننده دامپتراک بالروس 
را به هم متصل کنیم.وزیــر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: 
بنابراین اگر دو کشور وارد تولیدات مشترک شویم می توانیم عالوه 
بر بازار ایران، نسبت به بازارهای دیگر جهان نیز حساب کنیم.وی 
عنوان کرد: همکارانم قبل از ســفر به بالروس که حدود 20 روز 

آینده انجام خواهد شد، کارهایی را انجام خواهند داد تا زمینه های 
همکاری دو کشــور را احصا کنند، لذا اگر شــما و همکاران شما 
نیز متقاباًل این کار را انجام دهید، در ســفری که در خدمت شما 

خواهیم بود می توانیم این توافقات را عملیاتی کنیم.

سفر فعاالن اقتصادی ایران به بالروس
وزیــر صنعت، معدن و تجارت گفــت: به جای اینکه ما در این 
ســفر تازه به تفاهم برســیم و کارهای مشترکی را شناسایی 
کنیم، از قبل این کار را انجام داده باشــیم تا به یک نقشه راه 
و یک برنامه عملیاتی بدون زمان بندی شده برسیم و کارها را 
ســریع تر آغاز کنیم.فاطمی امین اظهار کرد: در سفر بنده به 
بــالروس یک تیم و گروه محدودی از فعاالن اقتصادی حضور 
خواهند داشت، اما برای 2 ماه آینده برنامه ریزی شده تا گروهی 
گســترده ای از فعاالن اقتصادی به بالروس سفر کنند و روابط 
بین کســب وکارها را شکل دهند.وی افزود: اینکه در سفرمان 
به بالروس ازچه مکان هایی بازدید داشــته باشیم بعداً با شما 
مشورت خواهم کرد.وزیر صنعت، معدن و تجارت با طرح سوال 
از سفیر بالروس در ایران مبنی بر اینکه آیا زمانی که در ایران 
اقامت داشــتید از واحدهای صنعتی ایران بازدید داشــته اید، 
گفت: با همکاران هماهنگ کرده ایم که از چند واحد صنعتی 
بازدید داشته باشید و امروز نیز یک بازدیدی از پارک فناوری 
پردیس خواهید داشت.وی ادامه داد: اگر مایل هستید در مورد 
صنایع داروســازی، صنایع لوازم خانگی و یا ســایر صنایع نیز 

بازدید داشته باشید.

ایجاد ساختار و فضای اقتصادی در منطقه بدون حضور 
ایران غیرممکن است

در ادامه این نشســت آندری ســاوینیخ، رییس گروه دوستی 
پارلمانــی بالروس ایران گفــت: ما طرف ایرانــی را به عنوان 

یک دوســت خوب، امیدبخش، مورد اعتماد و شــریک خوب 
می شناسیم.وی ادامه داد: با توجه به دیدارهایی که طی امروز 
و دیــروز در مجلس و وزارت امور خارجه داشــتیم، می توانیم 
تاریخچه توســعه روابطمان را به نوعی ترســیم کنیم که وارد 
فصل جدیدی شویم.رییس گروه دوســتی پارلمانی بالروس 
ایران افــزود: ما نه تنها در این دیدارهــا در خصوص وضعیت 
تحریم هــا، اینکه تا چــه حد می توانــد در موضوعات داخلی 
کشورمان تأثیرگذار باشد بحث و گفتگو کردیم بلکه در رابطه با 
روش های مقابله با آن جهت کم شدن فشارهای ناشی از آن نیز 
مباحثی را مطرح کرده ایم.وی عنوان کرد: ما ترســیم کرده ایم 
که باید در منطقه اورآسیا یک فضای اقتصادی مناسبی ایجاد 
کنیم تا به طور مســتقل بتوانیم موضوعات اقتصادی، علمی و 
فناوری را رشــد و توسعه دهیم؛ بنابراین ایجاد چنین ساختار 
و فضای اقتصادی در منطقه بدون حضور ایران که یک کشور 
مهم به لحاظ استراتژیکی و اقتصادی است غیرممکن خواهد 
بود.رییس گروه دوســتی پارلمانی بالروس ایران با بیان اینکه 
تغییرات مهم مالی جهانی در پیش خواهیم داشت، گفت: طی 
چند ســال آتی ارزش دالر در زمینه استفاده در فعالیت های 
تجاری و اقتصادی از بین خواهد رفت و به ســمت اســتفاده 
از ارزهای محلی برای توســعه روابــط اقتصادی و تجاری مان 
خواهیم رفت که این موضوع نیز تاثیرات تحریمی بسیار تاثیر 

گذار خواهد بود.

راه اندازی مسیر مستقیم هوایی ایران و بالروس
وی تاکید کرد: عملیات تغییرات مالی باعث برداشــته شدن 
موانع رشــد اقتصادی خواهد شــد و یقین دارم که زمان آن 
نزدیک اســت و تغییرات آغاز خواهد شــد، لــذا ما به عنوان 
نمایندگان کشــورهایمان باید برای ورود بــه این دوره آماده 
باشــیم.رییس گروه دوســتی پارلمانی بالروس ایــران افزود: 

یکــی از مواردی که ما در حال برنامه ریزی آن با ســفیر ایران 
هســتیم، موضوع راه اندازی مسیر مستقیم هوایی است لذا از 
جنابعالی خواهشــمندم که از این پروژه حمایت کنید.وی با 
اشاره به مساله حل موضوع سامانه پرداخت مالی در خصوص 
امور تجاری است، گفت: امروز در دیداری که با وزارت خارجه 
داشتیم این موضوع را مطرح کردیم و پیشنهادی در خصوص 
انجام تبادالت به صورت تهاتری مطرح شد.رییس گروه دوستی 
پارلمانی بالروس ایران با بیان اینکه باید در زمینه ای کار کنیم 
که پرداخت های مالی مان با ارزهای محلی انجام شــود، اظهار 
کرد: در بالروس شــعبه بانک تجارت ایران مســتقر است که 
فکر می کنم موضوع اســتفاده از توانمندی های این بانک برای 
موضوعاتی که شــما در گفتگوهای اجالس می خواهید انجام 
دهید مؤثر خواهد بود.وی اظهار کرد: بیشــتر توجه شــما را 
در زمینه فناوری و امکان تبادل فناوری بین دو کشــور جلب 
می کنم. ما دارای مجتمع علمی و برجسته و قوی در بالروس 
هســتیم و این پارک به قدری توســعه یافته است که برخی 
فناوری های که در آن ایجاد می شــود و امکان عملیاتی کردن 
آنها به خاطر محدودیت های اقتصادی وجود ندارد.رییس گروه 
دوســتی پارلمانی بــالروس ایران افزود: به عنــوان مثال طی 
فناوری که در بالروس وجود داشــت، توانستیم یک دستگاه 
لیزر بر روی پوســت بدن طراحی کنیم که اندازه تجمیع این 
دستگاه اندازه جاروبرقی خانگی است و سه مدل رژیم کاری را 
بر روی پوست انجام می دهد؛ البته در بازار به خوبی معرفی شده 
اما خط تولید آن در بالروس ایجاد نشده است.وی خاطرنشان 
کرد: بعد از بازگشتم به بالروس حتماً با وزیر صنایع در زمینه 
پیشنهادهای شــما صحبت می کنم تا یک متنی در خصوص 
پیشــنهادهای طرف بالروســی برای محتواســازی اجالس 

کمیسیون های مشترک آماده سازی کنند.

تعامالت خوبی با وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود 
دارد

دیمیتری کالسوف ســفیر جمهوری بالروس در ایران نیز در 
این نشســت گفت: تعامالت خوبی را با وزارت صنعت، معدن 
و تجارت داریم و با یکدیگر کمیســیون های مشترک زیادی 
را برگــزار کرده ایم.وی با بیان اینکه با وزارت صمت پروژه های 
بین المللــی داشــته ایم، گفــت: پذیرای جنابعالــی و هیئت 
محترمتان در اجالس کمیسیون مشترک در بالروس هستیم.

ســفیر جمهوری بالروس در ایران افزود: پیش نویس پروتکل 
همکاری ها را پیش امضا کرده ایم. البته تا زمان برگزاری اجالس 
امکان دارد تمایالت و پیشنهادهای تکمیلی دیگری اضافه شود 
که ما استقبال می کنیم.وی ادامه داد: انتظار داریم هرچه زودتر 
اگر پیشنهاداتی در جهت تکمیل کردن پروتکل دارید سریع تر 
به ما انتقال دهید تا از طریق ما به نهادها و ارگان های مرتبط 
انتقال داده شــود تا نظرات آنها را اعالم کنیم.سفیر جمهوری 
بالروس در ایران در پاســخ به ســوال وزیــر صنعت، معدن و 
تجارت مبنی بر اینکه شما از چه واحدهایی بازدید داشته اید، 
اظهــار کرد: از تبریز و همچنین از منطقــه ویژه ارس بازدید 
داشته ام. در ماموریت قبلی خودم که به عنوان رایزن اقتصادی 

سفارت بودم از شرکت ایران خودرو بازدیدی انجام داده ام.
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قیمت طال امروز پنجشــنبه کاهش یافــت زیرا بازدهی 
خزانــه داری و دالر افزایــش یافت و چشــم انداز طال به 
دلیل ترس از افزایش شــدیدتر نرخ بهره فدرال رزرو در 
مــاه جاری، پــس از آن که داده  ها نشــان داد که تورم 
ایاالت  متحده در ماه ژوئن افزایش یافته اســت، آســیب 

دید.به گزارش ایســنا، بهای هر اونس طال تا ساعت ۸ و 
۱۵ دقیقه صبح به وقت شــرقی با ۳.۲۰ درصد کاهش به 
۱۷۳۲ دالر و ۴۰ سنت رسید و قیمت طالی آمریکا نیز با 
۰.۱۸ درصد کاهش به ۱۷۳۳ دالر و ۴۰ سنت رسید.دالر 
به باالترین حد در ۲۰ ســال گذشته رسید و به تقاضای 
طالی با قیمت دالر در میان خریداران دارای ارزهای دیگر 
لطمه زد. همچنین، شــاخص بازده خزانه داری ۱۰ ساله 
ایاالت متحده افزایش یافت و جذابیت طالی بدون بازده را 
کاهش داد.شاخص قیمت های مصرف کننده ساالنه ایاالت 
متحده در ماه ژوئن ۹.۱ درصد جهش کرد که شدیدترین 

جهش در بیش از چهار دهه گذشــته بود و آمریکایی ها 
را مجبور کرد تا بــرای پرداخت بنزین، غذا، مراقبت های 
بهداشتی و اجاره بها بیشــتر تالش کنند. ایلیا اسپیواک، 
استراتژیســت ارزی در DailyFX گفت: انتشــار شاخص 
قیمت مصرف کننده نوســانات را ایجاد کرد اما جهت دهی 
نکرد و طال همچنان چشم  انداز نزولی دارد.بازارها در روز 
چهارشــنبه به شدت نوسان داشتند زیرا یورو برای اولین 
بار در ۲۰ سال گذشته برابری را در برابر دالر لمس کرد، 
در حالی که سرمایه گذاران نگران بودند که افزایش بیشتر 
نرخ بهره فدرال رزرو در راه باشــد.احتماال فدرال رزرو در 

نشست سیاســت گذاری آتی خود در ۲۶ تا ۲۷ جوالی 
در حال تشــدید مبارزه با تورم بسیار باال با افزایش ۱۰۰ 
واحدی نرخ بهره اســت.بر اساس گزارش رویترز، اگر چه 
طال به عنوان یک محافظ تورم در نظر گرفته می  شود اما 
نرخ  های باالتر به جذابیت شمش لطمه می  زند که هیچ 
ســودی ندارد. افزایش ارزش دالر در روز چهارشنبه پس 
از انتشار گزارش تورم، قیمت طال را به پایین ترین حد در 
یک ســال اخیر رساند اما عقب نشینی دالر به طال کمک 
کرد تا رشد داشته باشــد. بازارهای جهانی نیز در جلسه 

قبل نوسان شدیدی داشتند.

گزیده خبر

کاهش ارزش یورو نسبت به دالر
دالر جهانی پس از اینکه یک شــبه برای مدت کوتاهی از سطح یورو عبور 
کرد، به ســمت برابری با یــورو حرکت کرد.به گزارش ایســنا و به نقل از 
بیزنس، دالر در روز پنجشنبه صعود کرد و این افزایش ناشی از انتظار برای 
تشدید سریع تر سیاست های فدرال رزرو همچنین جریان های امن در میان 
ترس های فزاینده از رکود بود.دالر به باالترین ســطح در ۲۴ ســال اخیر و 
باالی ۱۲۸ ین رســید همچنین پس از اینکه یک شبه برای مدت کوتاهی 
از ســطح یورو عبور کرد، به سمت برابری با یورو نیز حرکت کرد. در همین 
حال، دالر ســنگاپور و پزو فیلیپیــن در برابر همتای آمریکایی خود پس از 
غافلگیری مقامات پولی مربوطه از تشدید سیاست در حرکت های خارج از 
چرخه، افزایش یافتند.دالر پس از رسیدن به رقم ۱۳۸.۰۱۵ برای اولین بار 
از سپتامبر ۱۹۹۸ تاکنون به میزان ۰.۳۷ درصد باالتر در ۱۳۷.۹۳۵ ین بود.
یورو با ۰.۳۹ درصد کاهش به ۱.۰۰۲۰ دالر رســید و روز چهارشنبه برای 
اولین بــار از دســامبر ۲۰۰۲ ارزش ۰.۹۹۹۸ دالر را ثبت کرد.ارقام قیمت 
مصرف کننده ایاالت متحده، یک شبه نشان داد که تورم در باالترین حد چهار 
دهه اخیر بوده حتی بیشتر از این نیز شتاب گرفته است.کریستینا کلیفتون، 
تحلیلگر بانک مشترک المنافع استرالیا در یادداشت مشتری نوشت: نتیجه 
این است که شتاب تورم ایاالت متحده در حال افزایش است.وی گفت: »تورم 
سرسختانه باال خطر ادامه روند صعودی کمیته بازار آزاد فدرال )FOMC( را 
افزایش می دهد و باعث ایجاد رکود می شود. ما انتظار داریم که ترس از رکود 
به حمایت از دالر ادامــه دهد.«.معامله گران پیش بینی های خود را افزایش 
دادند که بانک مرکزی ایاالت متحده می تواند در ۲۶تا ۲۷ جوالی، نرخ ها را 
۱۰۰ واحد افزایش دهد و افزایش حداقل ۷۵ واحد پایه تقریبا قطعی است.

رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتالنتا بر این گمانه زنی افزود و گفت که 
نرخ تورم باالتر از حد انتظار، افزایش یک واحد کامل را پیشــنهاد می کند.

دالر آمریکا در روز پنجشنبه پس از کاهش ۰.۳۲ درصدی یک شبه با ۰.۱۱ 
درصد افزایش در برابر لونی کانادا به ۱.۲۲۹۳ رســید.پس از اینکه مقامات 
پولی ســنگاپور )MAS( در روز پنجشنبه خارج از جلسات برنامه ریزی شده 
خود برای مبارزه با تورم فزاینده، سیاست های سخت گیرانه را اتخاذ کردند، 
ارز ایاالت متحده با ۰.۵۶ درصد کاهش به ۱.۳۹۶۰ دالر ســنگاپور رسید و 
به ۱.۳۹۲۹ سقوط کرد که پایین ترین رقم از اول جوالی است.در حالی که 
بانک مرکزی با افزایش ۷۵ واحدی متعجب شــد، ارزش دالر ۰.۵۲ درصد 
کاهش یافت و به ۵۶ پزو فیلیپین رسید.دالر نیوزیلند با ۰.۳۱ درصد کاهش 
به ۰.۶۱۱۲۵ دالر رســید و به ســمت پایین ترین رقم دو سال گذشته در 
چهارشنبه یعنی ۰.۶۰۸۱ دالر بازگشت که از افزایش نیم واحدی نرخ بهره 
بانک مرکزی حمایت چندانی نکرد.دالر استرالیا تغییر اندکی در ۰.۶۷۶۰۵ 
دالر داشت و پس از آن که داده های روز پنجشنبه نشان داد نرخ بیکاری به 
پایین ترین حد در ۴۸ سال گذشته رسیده و قیمت های سنگ آهن صادراتی 
کلید خورده اســت، کاهش قیمت قبلی را از بین برد.استرلینگ ۰.۴درصد 
کاهش یافت و به ۱.۱۸۴۷ دالر و به پایین ترین ســطح دو سال اخیر خود 

یعنی ۱.۱۸۰۷۵ دالر رسید.

هیاتوزیرانتصویبکند،ضررمردمدرETFجبرانمیشود؟
در حالی که صندوق های پاالیشــی یکم و دارایکم همچنان زیر 
قیمت NAV معامله می شوند، آخرین وعده رئیس سازمان بورس 
از اصالح اساســنامه این صندوق ها در صــورت تصویب هیات 
وزیران حکایت دارد.به گزارش ایسنا، سال ۱۳۹۹ و در روزهایی 
که شــاخص کل بورس برای گذر از مرز دو میلیون واحد کمین 
کرده بود، وعده عرضه سه صندوق دولتی در قالب ETF از سوی 
دولتمردان داده و قرار شــد صندوق نخســت بانکی و بیمه ای، 
صندوق دوم پاالیشی و صندوق ســوم خودرویی و فلزی باشد. 
در واقع دولت بنا داشــت باقیمانده سهم خود در برخی بانک ها، 
بیمه ها، پاالیشگاه ها، شرکت های خودرویی و فوالدی را در بازار 
عرضه و از این طریق ســهام خود را به مــردم واگذار کند. این 
صندوقها با ۲۰ تا ۳۰ درصد تخفیف به مردم واگذار شــد و هر 
ایرانی دارای کد ملی می توانست خریدار آن ها باشد.نکته جالب 
این بود که وزیر ســابق اقتصاد در آن زمان بارها تاکید کرد که 
ایــن صندوق ها فرصت خوبی برای توزیع ثروت بین آحاد ایرانی 
است. همچنین اعالم کرد که با توجه به تخفیف ۲۰ درصدی این 
صندوق اگر فردی پنج میلیون تومان سهام پاالیشی یکم بخرد، 
یک میلیون تومان تخفیف خواهد گرفت و در واقع به میزان یک 
میلیون تومان از ثروت بهره مند خواهد شد.در این راستا صندوق 
اول با نام دارا یکم در اوایل تابستان سال ۱۳۹۹ عرضه و در سوم 
تیرماه قابل معامله شد. در واقع وزارت امور اقتصادی و دارایی از 
طریق این واگذاری، به نمایندگی از دولت، باقیمانده سهام خود 
در بانک های ملت، تجارت و صــادرات ایران و بیمه های البرز و 
اتکایی امین را واگذار کرد.در پذیره نویسی صندوق دارایکم بیش 
از چهار میلیون نفر مشــارکت کردند. صندوقی که هم راستا با 
روزهای صعودی بازار ســرمایه، بازدهی چشمگیری داشت و تا 
۲۰۰ درصد ســود هم پیش رفت. سوددهی دارایکم به گونه ای 
بود که حتی با وجود ســقوط چشمگیر شاخص کل بورس از دو 

میلیون واحد به کمتر از یک میلیون واحد، این صندوق همچنان 
در سود قرار داشت. اما عمر این سود طوالنی نبود و سقوط های 

پی در پی بازار این صندوق را هم به ته چاه کشاند.

NAV صندوق ها همچنان زیر قیمت
طبق آخریــن آمار، هر واحد از صنــدوق دارایکم حدود ۹۹۰۰ 
تومــان قیمت دارد. این درحالی اســت کــه NAV این صندوق 
حــدود ۱۴ هزار تومان بوده و قیمت هر واحد این صندوق هنوز 
فاصله چشــم گیری با NAV دارد. اما مسیر سوددهی پاالیشی 
یکم از همان ابتدا  کامال از دارایکم جدا شد. پاالیشی یکم باقی 
مانده سهام دولت در چهار پاالیشــگاه تهران، تبریز، اصفهان و 
بندرعباس بود که عرضه آن با اختالف بین وزارت نفت و وزارت 
اقتصاد کلید خورد و بهانه ای برای ریزش بازار شد! این صندوق 

عرضه شد اما عرضه آن همزمان با ریزش بازار بود. هر واحد این 
صنــدوق نیز در روز عرضه ۱۰ هزار تومان قیمت داشــت اما در 
روزهای ریزشــی بازار به ۵۰۰۰ تومــان، یعنی نصف قیمت روز 
عرضه نیز رســید.قیمت این صندوق در آخرین روز معامالت در 
هفتــه جاری به حدود ۷۵۰۰ تومان رســید. درحالی که قیمت 

NAV آن ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان است.

پیشنهاد سه گانه سازمان چه بود و به کجا رسید؟
 در این راســتا حدود چهار ماه، ســازمان بورس و اوراق بهادار 
راهکارهای سه گانه ای را در راستای نزدیک تر شدن صندوق های 
پاالیش یکــم و دارا یکم به ارزش ذاتی خــود در هیئت مدیره 
جمع بندی و پیشــنهاد کرد. بر اســاس این پیشنهاد، اشخاص 
غیردولتی ســهام دار این صندوق ها بایــد بتوانند در صندوق ها 

اعمــال رأی کنند. پیش از این تنها دولــت امکان تاثیرگذاری 
مستقیم در مجمع صندوق ها را داشــت و سایر سرمایه گذاران 
حقیقــی و حقوقــی امکان مشــارکت در تصمیــم گیری این 
صندوق ها را نداشتند.سازمان بورس در پیشنهادی دیگر مطرح 
کرد که این ETF ها به صندوق های فعال و بخشی تبدیل شوند؛ 
به این معنی که صندوق ها می توانند ترکیب سبد سهام را تغییر 
داده و بازارگردان نیز داشته باشند. این در حالی است که پیش 
از در سبد ســهام صندوق پاالیش یکم تنها چهار نماد شتران، 
شپنا، شبندر و شبریز و در سبد سهام صندوق دارایکم نمادهای 
وبملت، وبصادر، وتجارت، اتکام و البرز وجود داشت و با مدیریت 
غیرفعــال )عدم امکان تغییر در تعداد ســهام موجود و خرید و 
فروش نماد جدید( اداره می شــد، اما با اجرای پیشــنهاد حاضر 
امکان تغییر ترکیب سبد سهام و استفاده از پتانسیل بازارگردان 
نیز برای آنها فراهم خواهد شد.امکان فروش واحدهای ممتاز این 
صندوق ها در یک مزایده و واگذاری آن به بخش خصوصی برای 
جذب نقدینگی بیشتر، یکی دیگر از پیشنهادهای مطرح شده در 
این خصوص است. این پیشنهاد نیز در راستای پیشنهاد اول بوده 
و امــکان فروش واحدهای ممتاز را به منظور جذب منابع جدید 
و بــه کارگیری در اداره صندوق بــه منظور افزایش قدرت مانور 
ســرمایه گذاری مطرح شده است.بر این اساس و درحالی که در 
چهار ماه گذشته هیچ خبری از اصالح ETF ها نبود، روز گذشته 
مجید عشــقی، رئیس ســازمان بورس اعالم کــرد که الزم بود 
اساسنامه این دو صندوق اصالح شود که اصالحات آن انجام شده 
است اما از آنجایی که مصوبه هیات وزیران بود باید در این هیات 
اصالحات صورت بگیرد.به گفته وی این پیشنهاد در دولت وجود 
دارد و سازمان پیگیر آن است تا اصالحات هر چه سریعتر انجام، 
ابالغ و اجرا شود. بر اساس این اصالحات مدیر صندوق می تواند 

صدور ابطال بزند تا قیمت صندوق به ارزش ذاتی خود برسد.

شوک بازارهای جهانی و 
تاثیر آن در قیمت طال
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گزیده خبر

عربستان حریم هوایی خود را بر روی 
هواپیماهای اسرائیلی گشود

اداره کل هوانوردی غیرنظامی عربستان بامداد روز)جمعه( اعالم کرد حریم هوایی 
این کشــور به روی تمامی پروازهای غیرنظامی که الزامات الزم را رعایت کنند 
)از جمله هواپیماهای اسرائیلی( باز است. این تصمیم ریاض استقبال جو بایدن 
را به دنبال داشت.به گزارش ایســنا، به نقل از روسیا الیوم، اداره کل هوانوردی 
غیرنظامی عربســتان در نخستین ســاعات بامداد امروز )جمعه(، در پیامی در 
توییتر اعالم کرد: در چارچوب تمایل عربســتان بــه انجام تعهدات خود تحت 
کنوانسیون ۱۹۴۴ شیکاگو، که مستلزم عدم تبعیض بین هواپیماهای غیرنظامی 
مورد اســتفاده در ناوبری هوایی بین المللــی و تکمیل تالش ها با هدف تثبیت 
موقعیت ریاض به عنوان یک پلت فرم جهانی که سه قاره را به هم پیوند می دهد 
و همینطور تقویــت ارتباط هوایی بین المللــی، اداره کل هوانوردی غیرنظامی 
تصمیم گرفته اســت حریم هوایی خود را به روی همه شرکت های هواپیمایی 
که الزامات الزم را برای عبور از حریم هوایی عربستان برآورده می کنند، باز کند.

این تصمیم شامل هواپیماهای رژیم صهیونیستی نیز می شود.جو بایدن، رئیس 
جمهور آمریکا قرار اســت ســوار هواپیمای از تل آویو وارد جده شود که اولین 
پرواز مستقیم و رسمی برای عبور از حریم هوایی عربستان از اراضی اشغالی به 
حســاب می آید.بایدن پیشتر در مقاله ای در روزنامه واشنگتن پست اعالم کرده 
بود که اولین رئیس جمهور آمریکایی خواهد بود که از تل آویو مستقیم به جده 

عربستان می رود.
در همین راســتا رئیس جمهور آمریکا نســبت به تصمیم عربســتان مبنی بر 
بازکردن حریم هوایی عربســتان بر روی تمامی هواپیماهای غیرنظامی واکنش 
نشان داد و این اقدام را ستود.در همین راستا جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی 
آمریکا در بیانیه  منتشــر شده از کاخ سفید گفت که اعالم این تصمیم به دنبال 
تالش های دیپلماتیک رئیس جمهور آمریکا با عربســتان طی ماه های گذشته 
صورت گرفته اســت.وی افزود: این تصمیم راه را برای تقویت امنیت و ثبات در 

منطقه هموار می کند.

گمانه زنی درباره تصمیم حزب دموکرات در 
انتخابات آتی آمریکا/ بایدن آری یا نه ؟

تهران – ایرنا – کهولت ســن و وضعیت ناپایداری جســمی و ذهنی جو بایدن 
موجب تقویت و تشدید گمانه زنی ها برای معرفی یک کاندیدای دیگر از سوی 

حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ شده است.
به گزارش ایرنا از تارنمای تحلیلی موســوم به ۱۹۴۵، رابرت فارلی، استاد دوره 
های امنیتی و دیپلماســی در موسسه پترســون، تحلیلی در خصوص وضعیت 
متزلزل جو بایدن، رئیس جمهوری کنونی ایاالت متحده و چاره اندیشی حزب 
دموکرات برای جانشینی احتمالی وی در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا داشــته است.وی می نویسد: اگر جو بایدن برای انتخابات مجدد در سال 
۲۰۲۴ نامزد نشــود، چه کسی می تواند جایگزین او در انتخابات آینده از سوی 
دموکرات ها شود؟ در واقع بسیار نادر است که رئیس جمهوری آمریکا برای دور 
دوم کاندیدا نشــود. آخرین مورد آن لیندون بی. جانسون در سال ۱۹۶۸ است. 
حتی در آن زمان، جانسون تا آخرین لحظات تصمیم داشت در انتخابات شرکت 
کنــد.در زمان حاضر نیز، معاون بایدن، کامال هریس، گزینه اصلی کاندیداتوری 
دموکرات ها برای جایگزینی بایدن به حســاب می آید.البته آخرین نظرسنجی 
ها حاکی از آن هســتند که محبوبیت معاون رئیس جمهوری حتی بیشــتر از 
بایدن کاهش یافته اســت و او هنوز رابطه قوی با اهالی رسانه که بی شک اثری 
مهم بر انتخابات ۲۰۲۴ خواهند داشت، ایجاد نکرده است. در مقابل، یک مزیت 
بــزرگ برای هریس حمایت ضمنی بایدن و دولت خواهد بود.به غیر از هریس، 
وزیر حمل و نقل دولت کنونی، پیت بوتیجیگ احتماالً یکی از نامزدهای حزب 
دموکرات خواهد بود. وی یک تالش ناموفق در سال ۲۰۲۰ برای تصاحب پست 
ریاســت جمهوری داشت که در نهایت موجب شد جایگاهی در کابینه به دست 
آورد. بوتیجیگ تا حد زیادی حساب خود را با دولت بایدن جدا نگه داشته و به 
نظر می رسد مورد عالقه بسیاری از کسانی باشد که به هریس بی اعتماد هستند.
ســناتور برنی ســندرز از ایالت ورمونت هم یکی دیگر از گزینه ها اســت. البته 
او نتوانســت ائتالف موفقی در ســال ۲۰۲۰ ایجاد کند و رسانه ها وی را مقصر 
مشــکالت پیش روی حزب می دانند.ایده ریاست جمهوری هیالری کلینتون، 
وزیر امور خارجه پیشین هم مورد عالقه بخشی از جامعه صاحب نظران آمریکا 
است. اما او صراحتاً نامزدی مجدد را رد کرده است.نامزدهای دیگری مانند جان 
کری، الیزابت وارن و حتی ال گور برخی مشــکالت سندرز و کلینتون را ندارند 
اما مشکل مشترک همه آنها این است که خود آنها هم مانند بایدن  پیر هستند.
اگر جو بایدن تصمیم بگیرد که دنبال انتخاب شــدن برای بار دوم نباشد، افکار 
عمومی علت را سن او خواهند دانست. در این صورت معرفی جانشینی با همین 
مساله مسلما چندان منطقی نخواهد بود. البته، اگر دونالد ترامپ نامزد جمهوری 
خواهان شــود، این مشکل شکل دیگری به خود خواهد گرفت.عالوه بر کسانی 
که باالتر ذکرشان رفت، بسیاری از فرمانداران و سناتورهای ایالتی هم در اندیشه 
هســتند بخت خود را برای نامزدی در سال ۲۰۲۴ بیازمایند.کوری بوکر و امی 
کلوبوچار از نیوجرسی، فرماندار کالیفرنیا، گاوین نیوسام، جرد پولیس از کلرادو، 
گرچن ویتمر از میشــیگان، اندی بشیر، فرماندار کنتاکی  و جی بی پریتزکر از 
ایلینوی برخی از این نام ها هستند.با همه این حرف و حدیث ها، محتمل ترین 
نامزد دموکرات ها در ســال ۲۰۲۴ ... جو بایدن است. براساس گزارش ها، بایدن 
معتقد اســت که تنها او می تواند دونالد ترامپ را شکســت دهد و علیرغم همه 
گمانه زنی ها در مورد کناره گیری، هیچ صدایی از یاران حلقه نزدیک بایدن مبنی 
بر اینکه او قصد کناره گیری دارد، شنیده نمی شود. چشم انداز بایدن ممکن است 
در حال حاضر تیره و تار به نظر برسد، اما از هم اکنون تا سال ۲۰۲۴ زمان زیادی 

برای تغییر شرایط وجود دارد. 

وزیر خارجه بلژیک استعفا کرد
تهران- ایرنا- ســوفی ویلمز وزیر امور خارجه و معاون نخست وزیر بلژیک پنجشنبه شب 
بنا به آنچه که دالیل شخصی عنوان شده، از سمت خود استعفا کرده است.به گزارش ایرنا 
از رویترز، ویلمز که از آوریل در مرخصی به ســر می برد، اعالم کرد که سرانجام به دالیل 
خانوادگی دولت را ترک می کند.وی در پیام توییتری نوشت: بیماری شوهرم نبرد سختی 
خواهد بود که می خواهم در کنار او و فرزندان مان بجنگم؛ از صمیم قلب از همه کسانی که 
حمایت خود از ما را نشان دادند تشکر می کنم.به نوشته رویترز، وزیر امور خارجه بلژیک 
به علت مراقبت از شــوهرش کریس استون فوتبالیست ســابق استرالیایی که به سرطان 
مغز مبتال شده است اســتعفا کرد.ویلمز که در سال ۲۰۱۹-۲۰۲۰ نخست وزیر بلژیک و 
نخستین زن در آن سمت بود، پیش از این در آوریل به همین دلیل به طور موقت از سمت 
خود کناره گیری کرده بود.به گفته رســانه های بلژیکی، انتظار می رود ویلمز در آینده به 
عنوان نماینده مجلس به پارلمان بلژیک بازگردد. رئیس جدید وزارت خارجه بلژیک بزودی 

منصوب می شود.

همزمان با ادامه تنش های سیاسی؛
آمریکا از لغو محدود برخی تحریم ها علیه روسیه خبر داد

وزارت خزانه داری آمریکا درپی هراس غرب از کمبود انرژی و مواد غذایی از لغو برخی تحریمها علیه روســیه از جمله تحریم یکی از شــرکت های زیر مجموعه 
»گازپروم« و شــعبه »آلفا بانک« در قزاقســتان خبر داد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت خزانه داری آمریکا اعالم کرد که معامالت مربوط به 
کودهای شیمیایی، غذا، دانه های روغنی، دارو و تجهیزات پزشکی با روسیه را مجاز کرده است.این وزارتخانه در بیانیه ای نهادهای مرتبط با رفع محدود تحریم ها 
علیه روسیه را این گونه اعالم کرد: تمام معامالت مربوط به تولید، ساخت، فروش یا انتقال کاالها یا تجهیزات کشاورزی، دارو و فرآورده های پزشکی و به روز رسانی 
نرم افزارهای تجهیزات پزشکی و تحقیقات بالینی مربوط به تشخیص و پیشگیری از بیماری همه گیر کووید -۱۹.در بخش دیگری از بیانیه وزارت خزانه داری 
آمریکا آمده است: این معافیت به صورت ویژه محصوالت غذایی برای انسان و حیوانات، کودهای معدنی و آلی، بذر و داروها و تجهیزات پزشکی را شامل می شود.

آمریکا همچنین اعالم کرد که به طور موقت اجازه فعالیت با شرکت »گازپروم جرمانیا« زیرمجموعه سابق شرکت گازپروم را صادر و تحریم ها علیه شعبه »آلفا 
بانک« در قزاقستان را لغو کرده است.لغو محدود تحریم های آمریکا علیه روسیه در حالی انجام می شود که فعالیت شبکه اصلی انتقال گاز روسیه به اروپا )نورد 
استریم -۱( از چند روز پیش و به مدت ۱۰ روز با هدف انجام اقدامات تعمیر و نگهداری متوقف شده است ولی غربی ها از ادامه توقف آن به شدت هراس دارند.

در عرصه سیاسی و نظامی نیز تنش ها بین روسیه و غرب همچنان ادامه دارد و سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز گذشته گفت که واشنگتن در حال انتقال 
تسلیحات آمریکایی به کی یف است که استفاده از آنها باعث طوالنی شدن درگیری در اوکراین و کشته شدن مردم می شود.

در کنفرانس خبری مشترک؛

بایدن: برای بازگشت به برجام، منتظر پاسخ ایران هستیم!
»بایدن« در کنفرانس خبری مشــترک با »الپید« بدون اشاره 
به خروج واشــنگتن از برجام همراه با نقــض قطعنامه ۲۲۳۱ 
شورای امنیت ســازمان ملل ادعا کرد: برای بازگشت به برجام، 
منتظر پاســخ ایران هســتیم!به گزارش خبرگزاری مهر، »جو 
بایدن« رئیس جمهور آمریکا و »یائیر الپید« نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی روز پنجشنبه پس از دیدار با یکدیگر در سرزمین 
های اشغالی در کنفرانس خبری مشترکی شرکت کردند.یائیر 
الپید در جریان این کنفرانس خبری مدعی شد: اسرائیل همواره 
باید قوی و امن باشــد و ارتشی قدرتمند داشته باشد!وی بدون 
اشــاره به زرادخانه اتمی این رژیم و عدم نظارت بین المللی بر 
آن، مدعی شــد که تنها راه منع ایران از دستیابی به تسلیحات 
اتمی، اســتفاده از گزینه اعمال زور و تهدید نظامی است!الپید 
همچنین خطاب به بایدن که در کنارش حضور داشــت، گفت: 
ســفر شما به عربستان سعودی برای اسرائیل بسیار مهم است.

رئیس جمهور آمریکا نیز در این نشست خبری گفت: واشنگتن 
متعهد به دفاع از امنیت رژیم صهیونیستی است. تل  آویو چندین 
دهه  است که با تهدیدات جدی در منطقه روبرو است!جو بایدن 
در ایــن خصوص اضافــه کرد: آمریکا طی ۱۰ ســال اخیر ۳۸ 
میلیارد دالر برای حفاظت از امنیت اسرائیل کمک کرده است.

وی بدون اشــاره به خروج واشــنگتن از برجام در سال ۲۰۱۸ 
میالدی همراه با نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت سازمان 
ملل، درباره روند مذاکرات برچیدن تحریم های ضدایرانی مدعی 

شد: ایاالت متحده منتظر پاسخ ایران به پیشنهادات خود برای 
بازگشت به برجام اســت، اما این انتظار همیشگی نخواهد بود.

رئیس جمهور آمریکا همچنین بدون توجه به صلح آمیز بودن 
ماهیت برنامه هسته ای ایران و گزارش های آژانس بین المللی 

انرژی اتمی پیرامون آن، اضافه کرد که »دیپلماسی بهترین راه 
برای بازداشــتن ایران از دستیابی به تسلیحات اتمی است«!جو 
بایدن بی اشــاره به نقض عهد کشورش در برابر ایران در توافق 
هســته ای ســال ۲۰۱۵ میالدی، مدعی شــد: ما برای ایران 
مشخص کردیم که به منظور بازگشت به توافق هسته ای آماده 
پذیرش چه بوده، و لذا منتظر پاســخ آنها هســتیم! البته تا ابد 
منتظر پاسخ ایران نمی مانیم.رئیس جمهور آمریکا افزود: آمریکا 
همچنان در منطقه حضور خواهد داشــت و اجازه نمی دهد که 
خالء های احتمالی ایجاد شده از سوی روسیه یا چین پر شود.

جو بایدن همچنین در این کنفرانس خبری ادعا کرد که راه حل 
دو دولتــی را بهترین راه، برای پایان دادن به منازعه در موضوع 
فلســطین می داند.بایدن در این کنفرانس خبری در ارتباط با 
تحوالت مربوط به جنگ اوکراین، بدون اشاره به نقش تحریک 
آمیز ناتو، گفت: جنگ پوتین علیه اوکراین به چالشی برای جهان 
تبدیل شده و ما همچنان به پشتیبانی از کی  یف ادامه خواهیم 
داد.وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره سفرش به عربستان 
سعودی و پرونده قتل فجیع جمال خاشقجی، ادعا کرد: موضوع 
سفر من به عربستان سعودی، گسترده تر از مسائل حقوق بشری 
اســت!این مقام آمریکایی اضافه کرد: دلیل اصلی ســفر من به 
عربستان سعودی در راستای تقویت منافع آمریکاست. فرصتی 
در برابر ما وجود دارد که نفوذ آمریکا در منطقه را از طریق سفر 

به عربستان سعودی، افزایش دهیم.

مشاور امنیت ملی آمریکا پیش از سفر به همراه رییس جمهور این کشور به خاورمیانه، به بیان اظهاراتی درباره روابط ایران و روسیه 
در آستانه سفر پوتین به تهران پرداخت.به گزارش ایسنا، صفحه توییتر شبکه الجزیره به نقل از جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی 
آمریکا که قرار است همراه جو بایدن، رییس جمهور این کشور به خاورمیانه سفر کند، نوشت: بایدن )در رایزنی هایش( با اسراییل 
درباره تالش های آمریکا برای انعقاد توافقی هسته ای با ایران صریح خواهد بود.سالیوان درباره سفر آتی رییس جمهور روسیه به 
تهران هم نوشت: زمان سفر پوتین به تهران حائز اهمیت است.مشاور امنیت ملی کاخ سفید در ادامه ادعاهای خود علیه ایران گفت: تعمیق روابط روسیه با ایران برای 
کشــتار اوکراینی ها تهدیدی جدی برای جهان اســت.ادعاهای سالیوان علیه روابط روسیه و ایران در جمع خبرنگاران در پی این مطرح می شود که او پیش تر در یک 
کنفرانس خبری مدعی شده بود، ایران در حال آماده سازی برای تحویل صدها پهپاد دارای قابلیت حمل سالح به روسیه است.مشاور امنیت ملی آمریکا مدعی شد، که 
ایران برنامه حمایت نظامی از روسیه را در جنگ اوکراین دارد. اطالعاتی در دست داریم که نشان می دهد ایران در حال آماده شدن برای آموزش نیروهای روس در این 
زمینه است.این در حالی است که ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره اظهارات مشاور امنیت ملی امریکا درباره فروش 
فناوری های نوین ایرانی به روسیه، تصریح کرد: سابقه همکاری های میان جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون روسیه در حوزه برخی فناوری های نوین به پیش از 

آغاز جنگ در اوکراین بر می گردد و در مقطع اخیر هیچ تحول خاصی در این ارتباط رخ نداده است.

یک مقام آمریکایی در سخنانی اعالم کرد که »گزینه ترجیحی« بایدن در قبال ایران همچنان دیپلماتیک است.به گزارش خبرگزاری مهر 
به نقل از سی ان ان، »جان کربی«، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی به طرح ادعاهایی درباره روابط روسیه و ایران 

پرداخت و مدعی شد: روی آوری روسیه به ایران، گویای میزان انزوای هر دو کشور برای اقدامات خود در مناطق مختلف جهان است.این مقام امنیتی و نظامی آمریکا همچنین 
در ادامه ادعاهای خود گفت: »ما می دانیم که تحریم ها گزنده هستند. ما می دانیم که کنترل صادرات سخت است. ما از توانایی روسیه را برای تأمین مهمات باخبریم.«کربی در 
ادامه درباره وضعیت تحریم ایران نیز گفت: واضح است که آنها توانایی تولید داخلی را دارند. من پارامترهای معامله ای که آقای پوتین انجام داد را نمی دانم و نمی توانم به طور 
مشخص در مورد اینکه ایران چگونه توانایی تأمین نیازهایش دارد، صحبت کنم.هماهنگ کننده ارتباطات شورای راهبردی آمریکا همچنین گفت که »گزینه ترجیحی« بایدن 
در قبال ایران همچنان دیپلماتیک است، هرچند آمریکا »هیچ گزینه ای را از میز برنخواهد داشت.«پیش از این »جیک سالیوان«، مشاور امنیت ملی کاخ سفید در آستانه سفر 
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به غرب آسیا در نشستی خبری به بیان ادعاهای ضدایرانی پرداخته و مدعی شده بود که آمریکا اطالعاتی مبنی بر آماده سازی ایران برای ارسال 

پهپاد به روسیه جهت استفاده آنها در اوکراین در اختیار دارد.

آمریکا مدعی شد؛

سفر پوتین به تهران تهدید جدی برای جهان است!
مقام آمریکا:

»گزینه ترجیحی« بایدن در قبال ایران همچنان 
دیپلماتیک است
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پژوهشگران نروژی در آزمایش جدیدی نشان داده اند که موش ها فقط 
با تماشــای همنوعان خود می توانند فضاها را بشناسند و مسیر خود را 
پیدا کنند.به گزارش ایســنا و به نقل از مدیکال اکسپرس، پژوهشگران 
»دانشــگاه علم و فناوری نروژ«)NTNU( با بررســی اینکه آیا موش ها 
می توانند فضاها را فقط با مشاهده کردن بشناسند یا خیر، یک قدم به 
درک »GPS داخلی« حیوانات و انسان ها نزدیک تر شده اند. پژوهشگران 
در این پروژه نشــان داده اند که موش ها برای کسب اطالعات در مورد 
یــک مکان خاص، نیازی به کاوش فیزیکی در محیط ندارند؛ بلکه فقط 
مشــاهده یک موش دیگر کافی اســت.یادگیری از طریق مشاهده، در 
بی مهرگان مانند زنبورها، پرندگان، ماهی ها و پستانداران گزارش شده 
اســت. یادگیری وظایف و شناختن محیط های جدید، برای حفظ بقا و 
 ،)Thomas Doublet(»رفاه یک موجود، حیاتی است. دکتر »توماس دوبلت
از پژوهشــگران این پروژه گفت: یادگیری از طریق مشاهده، رایج ترین 
شکل یادگیری از دوران مدرسه تا زندگی روزمره است.پژوهش ها نشان 
داده اند که حیوانات و انسان ها به لطف شکل گیری نقشه های شناختی 
در مغز می توانند در فواصل و فضاها حرکت کنند. در این راستا، انواعی از 
سلول های عملکردی که زمینه ساز فرآیندهای نقشه برداری شناختی در 
مغز هستند، پیشنهاد شده اند؛ از جمله سلول های شبکه ای، سلول های 
مرزی و سلول های مکانی. به عنوان مثال، سلول مکانی، یک نورون در 

هیپوکامپ است که با ورود حیوان به یک فضای خاص، فعال می شود.
فرآیندهایی که این نقشــه های شناختی و سلول ها را کنترل می کنند، 

هنوز به خوبی درک نشده اند.

یک مطالعه جدید ارتباط پیشــرفت آلزایمــر با باکتری های موجود در 
دهان را تایید کرده است.به گزارش ایسنا و به نقل از نیو اطلس، محققان 
دریافته اند که موش های آلوده بــه نوع خاصی از باکتری های دهان در 
مقایسه با حیوانات غیر آلوده، عالئم آلزایمر را سریع تر نشان می دهند.یک 
نوع رایج از باکتری های دهان مرتبط با بیماری دهانی با التهاب عصبی و 
پیشرفت بیماری آلزایمر مرتبط دانسته شده است. این تحقیق که توسط 
یک تیم بین المللی از دانشمندان انجام شده است، براساس شواهد قبلی 
است که سالمت ضعیف دهان و دندان را با زوال عقل و تخریب عصبی 
مرتبط می کند.این ایده که بیماری لثه در شــروع یا پیشرفت بیماری 
آلزایمر نقش دارد، فرضیه ای اســت که در حاشیه تحقیقات زوال عقل 
قرار دارد. اما در چند سال گذشته تعداد فزاینده ای از دانشمندان شروع 
به جدی گرفتن این ایده کرده اند و مطالعات به آرامی شروع به بررسی 
ایــن ارتباط کرده اند.اغلب تحقیقات تاکنون بــر روی راه های احتمالی 
اســت که یک باکتری به نام پی جــی)Porphyromonas gingivalis( که 
باکتری مسئول بیشتر بیماری های لثه است، می تواند به طور مستقیم 
یا غیرمســتقیم بر مغز تأثیر بگذارد. ایــن مطالعه جدید تمرکز خود را 
 Fusobacterium(بر روی نوع دیگــری از باکتری های دهان به نام اف ان
nucleatum( معطــوف کرد که حجم آن در حضــور بیماری لثه، دهان 
و دندان افزایش می یابد.تحقیقات جدید در یک مجموعه آزمایش های 
جدی روی حیوانات نشــان داد که چگونــه باکتری Fn می تواند تکثیر 
ســلول های ایمنی در مغز را افزایش دهد. سپس مشاهده شد که این 
پاســخ التهابی موجب تسریع پیشرفت آلزایمر در حیواناتی می شود که 

برای مدل سازی این بیماری پرورش داده شده اند.

موش ها با تماشای همنوعان خود 
مسیریابی می کنند

تایید ارتباط ابتال به آلزایمر با 
باکتری های دهان

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

مسابقات بوکس در لندن

 Apocalype شش چرخ جاگرنات TRX 1500 رم
شــرکت Apocalypse ۶×۶ پروژه هایی فوق العاده عرضه می کند و اخیراً از جدیدترین محصول خود با نام جاگرنات رونمایی کرده 
اســت. برای افرادی که با این شرکت آشنا نیســتند باید گفت Apocalypse ۶×۶ نسخه های شش چرخ از جیپ گالدیاتور، فورد 
برانکــو و رم TRX ۱۵۰۰ را بــا نام های هلفایر، دارک هــورس و وارلورد معرفی می کند. جاگرنات جدیــد بر پایه وانت پیکاپ 
پرقدرت TRX ۱۵۰۰ شــکل می گیرد اما همه چیز به ســطح جدیدی وارد می شود.عالوه بر وجود سه اکسل دانا ۶۰، این شرکت 
رینگ و الســتیک های بزرگ ۴۰ اینچی را برای جاگرنات ارائه می کند. این هیوال قدرت یدک کشی ۹۰۷۱ کیلوگرمی دارد و از 
دیفرانسیل های قفل شونده و سیستم شش چرخ محرک فول تایم سود می برد. Apocalypse ۶×۶ همچنین این وانت را با حالت های 
سواری اسپرت، درگ، باجا، صخره و گل والی تولید می کند. تغییرات این هیوال به موارد یاد شده ختم نمی شود. از دیگر بهبودهای 
جاگرنات می توان به سپرهای فوالدی، پله های برقی، پایش نقاط کور، دوربین دید پرنده و سانروف پانورامیک اشاره کرد. طراحی 
این خودرو نیز با TRX و وارلورد تفاوت دارد زیرا از نمای جلوی سفارشی با چراغ های جدید، جلوپنجره بزرگ، قوس چرخ های 

متفاوت و نوار نورانی LED سود می برد.

تردید مسی به ادامه حضور در پاری سن ژرمن
مارکا خبر داد با وجود تمایل تیم پاریسی، لیونل مسی به ماندن در این تیم برای طوالنی مدت تردید دارد.به گزارش ایسنا و به نقل از مارکا، 
قرارداد لیونل مسی با PSG در سال ۲۰۲۳ به پایان می رسد. آیا لیونل مسی قرارداد خود را با پاریس تمدید می کند؟ این سوالی است که 
خیلی از اهالی فوتبال دارند. در همین رابطه  فرانسوی ها قصد دارند این آرژانتینی را برای مدت طوالنی تری حفظ کنند اما ستاره فوتبال 
جهان مردد است.انتقال رایگان او به پاری سن ژرمن در سال گذشته بسیار هیجان انگیز بود.  پاری سن ژرمن حاال می خواهد مسی را تا 
تابستان ۲۰۲۴ در این تیم حفظ کند. گفته می شود این باشگاه پیش از این به این بازیکن ۳۵ ساله آرژانتینی اطالع داده است که خواهان 
حفظ او است.مسی  هنوز پاسخی به تمدید قرارداد با این تیم فرانسوی نداده است. طبق گزارش روزنامه ورزشی آرژانتینی اوله، جام جهانی 
قطر اولویت مسی است.  در سال ۲۰۱۴ مسی با آرژانتین در فینال جام جهانی مقابل آلمان شکست خورد و اکنون تمام تمرکز او روی 
جام جهانی پیش رو است تا بتواند به تیم ملی کشورش کمک کند و بعد از سالها عنوان قهرمانی را به دست بیاورد.دارنده هفت توپ طال، 
تابستان گذشته بارسلونا را ترک کرد. کاتاالن ها که خیلی بدهکار بودند و وضعیت مالی خوبی نداشتند دیگر نمی توانستند این فوتبالیست را 
نگه دارند.  پاری سن ژرمن فصل قبل در لیگ قهرمانان اروپا  در مرحله یک هشتم نهایی حذف شد اما توانست قهرمان لیگ فرانسه شود.

هماِی اوِج سعادت هب داِم ما افتد
ارگ تو را گذری رب ُمقام ما افتد

حباب وار رباندازم از نشاط کاله
ارگ ز روِی تو عکسی هب جاِم ما افتد

شبی هک ماِه رماد از افق شود طالع
ُبَود هک رپتِو نوری هب باِم ما افتد

هب بارگاِه تو چون باد را نباشد بار
کی اتفاِق مجاِل سالِم ما افتد؟

چو جان فدای لبش شد خیال می بستم
هک قطره ای ز زاللش هب کاِم ما افتد

خیاِل زلِف تو گفتا هک جان وسیله مساز
کار، رفاوان هب داِم ما افتد زک این ش

پیشنهاد

چهره روز

خاطرات خانه مردگان
کتاب خاطرات خانه مردگان اثر فئودور داستایفســکی، 
ثمــره دوره چهــار ســاله اش در زندان اومســک واقع 
در ســیبری اســت.همان طور کــه احتمــاال می دانید، 
داستایفسکی در سال ۱۸۴۹ به جرم شرکت در توطئه ای 
علیه حکومت دستگیر شد و به همراه دیگر دوستانش به 
مجازات اعدام محکوم شدند. البته پیشنهاد مجازات اعدام 
که از سوی دادگاه نظامی بود تایید نشد ولی با این حال، 
تصمیم بر آن شد که برای درس عبرت یک مراسم اعدام 
نمایشی برگزار کنند که در آخرین لحظه خبر عفو را به 
محکومان بدهند. پس از این اتفاق داستایفســکی را به 
زندانی در سیبری منتقل کردند. همان طور که گفته شد، 
این رمان گزارشی از چهار سال زندگی در زندان سیبری 
در نیمه قرن نوزدهم اســت. اطرات خانه مردگان توصیف اوضاع و احوال زندانیانی اســت که زندگی 
متفاوتی را ســپری می کنند. خواننده در این کتــاب از کارهایی که زندانیان انجام می دهند، از بازی ها 
و ســرگرمی ها، از وضعیت خواب، سالمتی و بیماری، زنجیرهایی که به پای آن ها بسته شده، دعواهای 
کالمی، شالق خوردن محکومان و بسیاری از موارد دیگر آگاه می شود.همان طور که اشاره شد، این رمان 
حالتی گزارش گونه دارد و در آن خبری از قلم روانشناســانه داستایفسکی نیست و در واقع قدرت این 
کتاب در روایت و توصیف های آن است. منتقدان خاطرات خانه مردگان را غیر داستایفسکیانه ترین اثر 
داستایفسکی می دانند.داستایفسکی در قسمتی از رمان، در مورد کتاب و گزارش هایی که ارائه می دهد، 
می نویســد:آیا باید این جا تمام این زندگی، تمام سال هایی را که در زندان گذرانیده ام شرح بدهم؟ من 
خود به این امر معتقد نیستم. اگر الزم بود منظم و مرتب تمام آنچه را در این مدت دیده و تجربه کرده ام 

شرح بدهم، می توانستم تعداد فصول این کتاب را دوبرابر و حتی سه برابر کنم؛ ....

پائولو چزاره مالدینی
 Paolo Cesare :پائولــو چزاره مالدینــی )ایتالیایــی
Maldini؛ زادهٔ ۲۶ ژوئن ۱۹۶۸( مدیر فنی و مسئول 

نقــل و انتقاالت تیم اصلی و جوانان آ.ث. میالن]۱[ 
و مدافع ســابق تیم ملی فوتبال ایتالیا، آ.ث. میالن 
اســت.او پسر بازیکن فوتبال و مربی سابق تیم ملی 
ایتالیا و باشگاه میالن، چزاره مالدینی است. بسیاری 
از کارشناســان از او به عنوان بهترین مدافع تاریخ 
فوتبال یاد می کنند. او هرگز لباس تیمی باشگاهی 
غیر از میالن را بر تن نکرد و با ۲۵ ســال حضور در 
لبــاس آ.ث. میالن رکــورد دار حضور با لباس یک 
تیم در تاریخ فوتبال است.شــماره ۳ باشگاه میالن 
به احترام او بایگانی شده است و پس از خداحافظی 
مالدینی به غیر از یکی از پســران او، هیچ کس پیراهن شــماره ۳ را بر تن نمی کند..مالدینی 
نخســتین بازی خود را با لباس میالن در تاریخ ۲۰ ژانویه ۱۹۸۵ در دیدار با تیم اودینزه انجام 
داد. او پس از انجام بیش از ۹۰۰ بازی با لباس میالن، ســرانجام در ســن ۴۱ سالگی در دیدار 
با تیم فیورنتینا در تاریخ ۳۱ ِمه ســال ۲۰۰۹، از دنیای فوتبال خداحافظی کرد. پائولو چزاره 
مالدینی در ۲۶ ژوئن ۱۹۶۸ در شــهر میالن متولد شــد. او پسر چزاره مالدینی کاپیتان دهه 
۱۹۶۰ تیــم آث میــالن بود.چزاره مالدینی کودکی پائولو را ایــن گونه تعریف می کند:»من و 
همســرم فرزندان زیادی داشتیم که از قضا همگی بســیار شلوغ و پر سر و صدا بودند. در این 
میان پائولو با آن چشم های براق چیز دیگری بود. او به هر وسیله ای برای خود توپ می ساخت 
و وسایل خانه راه گریزی نداشتند. کنترل این جمع یاغی بسیار دشوار بود. فقط یک چیز پائولو 

را آرام می کرد: یکشنبه عصر و برنامه فوتبال ایتالیا.

فرهنگ

پویانمایی »سمپاش« آخرین ساخته فرنوش عابدی، 
برنده جایزه بهترین فیلم کوتاه چهارمین جشــنواره 
ایندی ایکس آمریکا شد.به گزارش ایسنا، هیات داوران 
چهارمین جشــنواره فیلم ایندی ایکــس جایزه ویژه 
خود را در شاخه بهترین فیلم کوتاه ماه ژوئن به فیلم 
»سمپاش« اختصاص داد.جشنواره فیلم ایندی ایکس 
از میان فیلم های منتخب، هر ماه نامزدها و برندگان 
خود را اعالم می کند.برای هر دوره این جشــنواره دو 
برنده اصلی )انتخاب شده از همه بخش ها( را به عنوان 
بهترین فیلم کوتاه و بهترین فیلم کوتاه خارجی زبان، 
به عالوه دو جایزه ویژه اصلی تعیین می کند.پویانمایی 
»ســمپاش« به تهیه کنندگی کانــون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان می تواند در داوری سالیانه فیلم های منتخب نیز حضور داشته باشد و به رقابت 
بپردازد.بر اســاس این خبر، نامزدها و برندگان جوایز هر دوره واجد شــرایط برخورداری از جوایز 
ساالنه نیز هستند.این انیمیشن در مورد یک دیار و سرزمینی است که در آن رویش هرگونه گل 
و گیاهی ممنوع اســت و ارتشــی به نام »سمپاش« وظیفه نگهداری و شکار گیاهان و کسانی که 
از آنها نگهداری می کنند را دارد. داســتان فضای علمی-تخیلی دارد و در آن، ویران شهری نقطه 
مقابل آرمانشهر است. در این فضای ویران شهر، آینده ای نه چندان روشن وجود دارد و یکی از این 
سربازها پس از آشنایی با یک گیاه کوچک مسیرش عوض می شود.امسال برای این رویداد دو روزه، 
۸۵ فیلم برای نامزدی بهترین های فیلم ســال ۲۰۲۲ )از میان نامزدها و برندگان جوایز ۱۲ دوره 
هر ماهه( نامزد می شوند که در پایان بهترین فیلم برنده جایزه سال خواهد شد.چهارمین جشنواره 

فیلم ایندی ایکس ۲۸ مرداد ۱۴۰۱ )۱۹ آگوست ۲۰۲۲( برندگان نهایی خود را اعالم می کند.

»سمپاش« ایرانی برگزیده آمریکایی ها
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