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تهران - ایرنا - رهبر انقاب اســامی در پی حادثه خســارت بار سیل در بسیاری از نقاط کشور در پیامی ضمن تسلیت به مصیبت دیدگان، از حضور سریع 
مسئوالن و تاش گروه های امدادی برای کمک به سیل زدگان تشکر کردند و ادامه این اقدامات و تاش ها را خواستار شدند.

به گزارش گروه سیاسی ایرنا ایرنا، متن پیام رهبر انقاب اسامی به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

حادثه  مهیب و خسارت بار سیل در بسیاری از نقاط کشور، جمعی از مردم عزیزمان را دچار آسیب های جانی و مالی و عاطفی کرده است....

www.sobh-eqtesad.ir

پیام رهبر انقالب اسالمی در پی حادثه سیل در نقاط زیادی از کشور:
مسئوالن تدابیر الزم را برای ترمیم آسیب های سیل بکار ببندند

info@sobh-eqtesad.ir

دارویار؛ پلی برای انتقال یارانه به بیمار
ســرانجام و پس از کش و قوس های فراوان میان صنعت داروســازی 
کشور و دولت بر سر واقعی شدن قیمت دارو، طرح دارویار کلید خورد. 
امــا، اجرای این طرح، اهداف دیگری دارد.به گزارش خبرنگار مهر، پس 
از حاشیه های اخیر در صنعت داروسازی و افزایش کمبود داروهای تولید 
داخل و افشای فسادها و سوءاستفاده ها از ارز ترجیحی و آسیب هایی که 
به حوزه دارو وارد کرد؛ باالخره طرح »دارویاری« در کشور کلید خورد؛ 
طرحی که گفته می شــود با انتقال یارانه دارو از طریق بیمه ها به مردم، 
پوشش بیمه ای داروها را افزایش داده، اقام بیشتری از داروها را زیر چتر 
بیمه ها برده و در عین حال قیمت دارو را به ســمت واقعی شدن سوق 
داده است؛ البته با این شرط که »پرداختی از جیب بیمار« افزایش نیابد.
توزیع یارانه دارو متناســب با نیاز بیماران یکی از دالیل و در عین حال 
مزایای اجرای طرح دارویاری است و منجر به بهره مندی همه دهک های 
درآمدی از یارانه دارو می شود. تاکید این طرح نیز آن است که با افزایش 
پوشش بیمه ای داروها، پرداخت از جیب بیماران تغییری نکرده و بنابر 
اذعان وزارت بهداشــت و بیمه ها، حتی در مواردی کاهش پرداخت از 

جیب بیماران را نیز شاهد خواهیم بود.

اصالح سیاست های ارزی و انتقال یارانه دارو به بیمه ها
در طرح »دارویاری« و به دنبال اصاح سیاست های ارزی داروهای تولید 
داخل، از این پس یارانه دارو در اختیار شرکت های بیمه قرار می گیرد؛ 
یعنی ارز دولتی که شــرکت های داروســازی تولیدی از دولت دریافت 
می کردنــد تا مواد اولیه مورد لــزوم را وارد کنند، به حلقه آخر زنجیره 
تأمین دارو، یعنی مصرف کننده آن تعلق می گیرد. به این ترتیب با انتقال 
یارانه دارو به سازمان های بیمه گر، ما به التفاوت افزایش قیمت ها توسط 
سازمان برنامه و بودجه به بیمه ها و سپس داروخانه ها پرداخت می شود 

و تغییر قیمت های دارو متوجه بیماران نخواهد بود.

ارز 4200 تومانی دارو در جیب 400 میلیون خارجی
با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو، قیمت دارو در کشــورمان نسبت 
به کشورهای همسایه بسیار پایین بود و همین موضوع جذابیت قاچاق 
معکوس داروهای ایرانی به کشــورهای همســایه را افزایش می داد؛ به 
طوری که سوبســیدی که دولت جهت حمایــت مالی از بیماران برای 
دارو پرداخت می کرد، با قاچاق معکوس دارو به کشــورهای همســایه، 
از دســترس ایرانیان خارج می شد و عمًا داروی ارزاِن ایرانی، به صورت 
کانتینرهای متعدد سر از کشورهای اطراف درمی آورد؛ به طوری که به 
گفته وزیر بهداشــت، ایران در چنین شــرایطی تنها تأمین کننده نیاز 
دارویی ۸۰ میلیون ایرانی نبود، بلکه نیاز ۴۰۰ میلیون نفر از کشورهای 
همسایه را برطرف می کرد.بر همین اساس از جمله دالیل اجرای طرح 
»دارویاری«، جلوگیری از رانت های ایجاد شده در صنعت دارویی کشور 
است؛ به طوری که بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو بارها به موضوع 
رانت و فســاد ارز ۴۲۰۰ تومانی واکنش نشــان داده و در اظهارنظری 
نیز تاکید کرده بود که »ارز ۴۲۰۰ تومانی به دســت افرادی افتاده که 
کاال و دارو را با ارز آزاد محاســبه کردنــد و پولش را از مردم گرفتند و 
از جوابگویی نیز فرار می کنند.«از طــرف دیگر، تأخیرهای طوالنی در 
تخصیص های ارزی دارو از ســوی بانــک مرکزی و گاهی هم ناکافی و 
نامرغوب بودن ارز تخصیصی، زمینه ساز بروز کمبودهای مقطعی برخی 
اقام دارویی می شد؛ به طوری که فاصله ای که بین پرداخت های دولتی، 
ثبت و سفارش و واردات مواد اولیه و نهایتاً هم تولید دارو در شرکت های 
دارویی ایجاد می شد، مشکاتی از قبیل دپوی مواد اولیه در گمرک، به 
صرفه نبودن تولید دارو، رکود صنعت داروسازی و نهایتاً هم کمبود دارو 

در کشور را رقم می زد.

افراد فاقد بیمه چگونه ثبت نام کنند
همانطور که همواره تاکید شــده الزمه اجرای موفــق طرح دارویاری، 
برخورداری از بیمه قوی اســت؛ بنابراین چند ماه پیش از اجرای طرح 
برای افراد فاقد بیمه چاره اندیشــی و جهت پوشــش آنها اقدام شد؛ بر 
این اساس سه دهک پایین درآمدی جامعه یعنی حدوداً ۶ میلیون نفر 
به صورت خودکار و البته رایگان برای مدت یک ســال تحت پوشــش 
بیمه سامت قرار گرفته اند. در این راستا افراد می توانند با شماره گیری 
کد #۱۶۶۶* از وضعیت بیمه خود اطاع یابند. ســایر افراد فاقد بیمه 
نیز می توانند با مراجعه به سایت بیمه سامت یا دفاتر پیشخوان دولت 
درخواست بیمه دهند و به این ترتیب تا مشخص شدن آزمون ارزیابی 

وسع شان، به مدت سه ماه به صورت رایگان بیمه شوند.

تغییر قیمت دارو تنها برای دولت و بیمه ها
طــر ح »دارویاری« ابتدا از داروهای تولید داخل آغاز شــد و بر همین 
اساس هم فعًا تغییری متوجه داروهای وارداتی و همچنین تجهیزات 
پزشکی نیست. البته تاکید می شود که در بین داروهایی که تغییر قیمت 
داشــتند، این تغییر قیمت برای دولت و بیمه ها بوده است و مردم هیچ 
گونه افزایش پرداختی را نســبت به قبــل از اجرای این طرح متحمل 
نخواهند شــد و مسئوالن بارها تاکید کردند که این موضوع خط قرمز 

دولت و وزارت بهداشت برای اجرای طرح دارویاری است.

بیمه 366 قلم داروی پرمصرف بیماران مزمن
به دنبال اصاح سیاســت های ارزی دارو و اجرای طرح »دارویاری« در 
کشــور، ۳۶۶ قلم از داروهای پرمصرف مورد استفاده بیماران مزمن در 
قالب اجرای طرح دارویاری بیمه شــدند و بنابراین افزایش قیمت این 
داروها در تغییر سیاست ارزی توسط سازمان های بیمه گر پوشش داده 
می شود و بیماران افزایش پرداختی را بابت این داروها ندارند.همچنین 
در این طرح امکان تمدید نسخه تا دوبار برای بیماران مزمن بدون نیاز 
به مراجعه پزشک، فراهم شده است و به این ترتیب بیمار می تواند همان 
نسخه و داروهای تجویزی را با بیمه و بدون افزایش قیمت تهیه کند.از 
دیگر تدابیر اندیشیده شده در طرح دارویاری، پوشش بیمه ای ۱۱۹ قلم 
از اقام پرمصرف داروهای بدون نسخه معروف به OTC است. این داروها 
در طرح مذکور، هیچ گونه تغییر قیمتی نداشــتند و حتی ۱۱۹ قلم از 

آن ها مشمول پوشش بیمه ای شدند.

تهران- ایرنا- فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت: در حوزه فضایی با اقدامات 
مطلوبی که صورت گرفته، دستاوردهای ارزشمندی حاصل شده و کار روی 
ریل افتاده اســت به گونه ای که در این حوزه به سرعت در حال پیشرفت و 
نویدبخش آینده روشن و امیدآفرین هســتیم.به گزارش حوزه دفاعی ایرنا، 
ســردار سرتیپ پاسدار امیر علی حاجی زاده فرمانده نیروی هوا فضای سپاه 
در دیدار با دانشجویان دفتر تحکیم وحدت که در پایان بازدید آنان از پارک 
علم و فناوری این نیرو انجام شد، از جهاد تبیین به عنوان یکی از مهم ترین 
تاکیدات رهبر معظم انقاب اسامی )مدظله العالی( یاد کرد و با بیان این که 
محور و اساس انقاب و نظام اسامی ما مردم هستند گفت: در شرایطی که 
دشــمنان قسم خورده ایران اسامی باور و اعتقاد مردم را هدف قرارداده و با 
بهره گیری از رسانه های پر تعداد به بمباران اذهان می پردازند؛ جهاد تبیین 
با هدف بیان واقعیات موجود، ایجاد وحدت رویه و تحلیل مشترک نسبت به 
موضوعات مختلف به ویژه از سوی جامعه نخبگان از اهیمت باالیی برخوردار 
است.سردار حاجی زاده علت دشمنی های بیش از چهار دهه استکبار جهانی 
با انقاب و نظام جمهوری اســامی را ناشی از خوی استکباری و استعماری 
آنان توصیف و با بیان این که تغییر رفتار ما تغییری در ماهیت پلید و راهبرد 
خصمانه دشمن ایجاد نمی کند، اظهار کرد: عاوه بر تجربیات روشن تاریخی 
از گذشته تا امروز که در آن به صورت کاما واضح و روشن ماهیت استکباری 
آمریکا علیه کشــورهای مختلف نمایان است، با توجه به اهمیت ژئوپلتیکی 
ایــران و برخورداری از منابع و ذخایر عظیم خــدادادی، اگر وقوع انقاب و 
مواضع حکیمانه و دور اندیشــانه امام راحل و مقام معظم رهبری و پیگیری 
مسیر عزت، اســتقال و خود کفایی نبود، ایران اسامی نیز امروز از چنین 
جایگاهی برخوردار نبود و درگیر چالش ها و مخاطرات زیادی می شد.وی با 
اشــاره به دنبال کردن راهبرد ایجاد قدرت بازدارنده دفاعی از سوی نیروهای 
مسلح جمهوری اسامی اظهار کرد: روندی که با مدیریت جهادی و انقابی و 
اتخاذ راهبردها و روش های مناسب در حوزه نظامی دنبال شد و امروز حتی 
دشــمنان نیز به توان بازدارنده دفاعی ما اذعان دارند و قدرت های بزرگ و 
صاحب تکنولوژی دنیا حرکت صنایع نظامی ایران در لبه فناوری را تحسین 
می کنند، می بایســت در سایر عرصه ها اعم از اقتصاد و فرهنگ نیز دنبال 

شود تا با رفع کاستی ها و خا های موجود ،شاهد پیشرفت در این عرصه ها 
نیز باشیم.فرمانده نیروی هوافضای سپاه ایستادگی و مقاومت برابر مشکات، 
سختی ها و مخالفت ها، یافتن مسیرهای میان بر برای پیشرفت و دستیابی به 
اســتقال همه جانبه و نیز تاش مستمر در عرصه های نیاز کشور را راه حل 
مشــکات موجود عنوان و تاکید کرد: شهدای واالمقام ما اعم از حاج قاسم 
ســلیمانی، شهید تهرانی مقدم و دیگر ستاره های پرفروغ عزت آفرین ایران 
اســامی نه تنها در دفاع مقدس بلکه پس از آن نیز با شناسایی مشکات و 
کاســتی ها در عرصه های دیگر در صدد رفع مشکات بر می آمدند و امروز 
این رسالت مهم بر عهده نسل جوان است.سردار حاجی زاده با تاکید بر اینکه 
در حوزه قدرت بازدارندگی پس از گذشت چهار دهه امروز قوی تر از هر زمان 
دیگری هستیم گفت: امروز به فضل الهی با کار و تاش مستمر و جهادی در 
حوزه نظامی در عرصه های مختلف اعم از موشکی ،پهپادی و. .. از قابلیت ها و 
امکان های ویژه و برترسازی برخورداریم که مانع تحقق هرگونه خیال باطل از 
سوی دشمنان شده است.وی عرصه فضا را بسیار مهم توصیف و آن را نیازی 
مبرم و ضروری برای تمامی حوزه ها عنوان کرد و افزود: امروز به فضل الهی در 
حوزه فضایی با اقدامات مطلوبی که صورت گرفته، دستاوردهای ارزشمندی 
حاصل شده و کار روی ریل افتاده است به گونه ای که در این حوزه به سرعت 
در حال پیشرفت و نویدبخش آینده روشن و امیدآفرین هستیم.سردار حاجی 
زاده با بیان اینکه سرریز فناوری و توانمندی های حوزه نظامی به کمک سایر 
صنایع آمده است گفت: امروز در تعامل با مجموعه های صنعتی و بخش های 
مختلف با هدف بومی سازی دانش و رفع انحصار و مشکات ناشی از تحریم 
های ظالمانه دشمنان، سرریز فناوری و توانمندی های حوزه دفاعی به کمک 
صنعت و ســایر حوزه ها آمده و موجب رفع بسیاری از مشکات شده است.

فرمانده نیروی هوافضای ســپاه در پایان با تاکیــد بر بهره گیری مطلوب از 
پتانســیل و ظرفیت های تعیین کننده نخبگان دانشگاهی و جوانان اظهار 
کرد: نیروی هوافضای سپاه ســالیان سال است که با ایجاد قرارگاهی به نام 
»پردیس شهید طهرانی مقدم » ارتباط تنگاتنگی با نخبگان جوان و جامعه 
دانشگاهی ایجاد کرده و در حوزه های مختلف از توان و دانش فرزندان عزیز 

این سرزمین بهره می گیرد.

یک عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس خبر داد
دور جدید مذاکرات به زودی در وین 

برگزار می شود
یک عضو هیات رئیسه کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس گفت کــه احتماال به زودی دور جدیــد مذاکرات در وین 
برگــزار خواهد شــد.یعقوب رضازاده در گفت وگو با ایســنا اظهار 
کرد: در چند روز گذشــته اعضای کمیسیون امنیت ملی جلساتی 
با آقای باقری رئیس تیم مذاکره کننده هســته ای داشتند. طبق 
مباحث مطرح شــده با توجه به تاش های طرف های اروپایی برای 
به نتیجه رســیدن مذاکرات برجام، احتماال در روزهای آینده دور 
جدید مذاکرات برگزار خواهد شــد.وی افزود: این دور از مذاکرات 
با پشــتوانه و عزم جدی طرف ما و طرف مقابل صورت می گیرد، 
چندین سال اســت که مذاکرات بدون نتیجه مانده و ان شاءاهلل با 
رویکرد جدید توافق خوبی بین طرفین انجام می شــود. البته توام 
با دقت عمل و رســیدن به نتیجــه قابل قبول برای ملت و مجلس 
خواهد بود.رضازاده درباره مــکان مذاکرات گفت: احتماال در وین 
برگزار خواهد شد. البته ما پیشنهاد کردیم مذاکرات در خاک کشور 
ما باشــد ولی در نهایت مکان قطعی مذاکرات بعد از توافق طرفین 

مشخص می شود.

حاجی دلیگانی:
 احتماال دولت الیحه اصالح بودجه 

۱۴۰۱ را پس می گیرد
یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسامی گفت که احتماال دولت 
الیحه اصاح بودجه ۱۴۰۱ را پس گرفته و تقاضای استرداد به مجلس 
می دهد.حســینعلی حاجی دلیگانی در گفت وگو با ایسنا درباره زمان 
اعام وصول الیحــه اصاح بودجه ۱۴۰۱ گفت: مجلس موضوع اعام 
وصول این الیحه را در نوبت کاری اش گذاشــته است ولی ظاهرا این 
الیحه در فرایند کامل جمع آوری نشده و فکر می کنم که دولت در آن 
تجدیــد نظر می کند. به همین دلیل این احتمال وجود دارد که دولت 
این الیحه را از مجلس پس بگیرد. خبرها حاکی از این است که دولت 
می خواهد تامل بیشتری در الیحه داشته باشد. این الیحه می خواهد 
موضوع بازگشت قیمت ها به نرخ شهریور ۱۴۰۰ با حذف ارز ترجیحی 
را در بودجه حذف کند و یا اصاحاتی در بحث حقوق و دستمزد داشته 
باشــد.این عضو هیات رئیسه مجلس همچنین با بیان این که جایگاه 
فردی با عنوان معاون هماهنگ کننده در دولت خالی است توضیح داد: 
رئیس جمهور ســخنرانی می کند و دستورانی می دهد اما به نظر می 
رسد در برخی از موارد انقطاع به وجود می آید و کسی موضوع را دنبال 

نمی کند تا تصمیم به سرانجام برسد.

براساس آمار بانک مرکزی در تیرماه

قیمت هر متر خانه در تهران به ۴۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید

جزئیات ابزار جدید بازار سرمایه

اصل سرمایه در بورس چگونه 
تضمین می شود؟

هیچ کدام از سدهای کشور نشکسته است

عدم افت فشار و کاهش کیفیت آب

از آنجایی که ســرمایه گذاری در بازار سرمایه همواره با ریسک همراه بوده، طی هفته های گذشته سازمان 
بورس و اوراق بهادار موافقت اصولی خود را با صندوق های تضمین اصل سرمایه اعام کرده است تا در عین 
تضمین اصل ســرمایه در دوره نزول، سود دهی در دوران صعود را هم حاصل  کند.به گزارش ایسنا، شاید 
ناخوشایندترین ریسک ســرمایه گذاری در بورس برای افراد، مخصوصا تازه واردها، کاهش اصل سرمایه  یا 
آورده اولیه ای باشــد که وارد این بازار می کنند، چرا که بعضا این ســرمایه از محل دارایی هایی اصلی افراد 

تامین می شود. سرمایه گذاران از یک....

یارانه نقدی کی حذف می شود؟

 آسیب دیدگی به ۲۰ هزار واحد مسکونی

 مرگ ۶۹ تن و امدادرسانی به بیش 
از ۳۷ هزار نفر در سیل

آخریــن خبرها از ســیل هایی کــه از ابتدای 
مردادماه تا کنون نقاط مختلفی از ۲۴ اســتان 
کشــور را تحت تاثیر خود قرار داد، حاکی از آن 
اســت که ۶۹ تن کشته شــده و به بیش از ۳۷ 
هزار تن که متاثر از ســیل بودند، امدادرسانی 
شده اســت. دســتکم ۲۰ هزار واحد مسکونی 
هم خســارت دیده  اســت.نژاد جهانی، معاون 
فنی و هماهنگی بازســازی و بازتوانی سازمان 
مدیریت بحران کشــور در گفت وگو با ایســنا، درباره آخرین آمارها از شمار جانباختگان سیل اخیر 
در نقاط مختلف کشــور گفت: آخرین آمارهای ما حاکی از مرگ ۶۹ تن درپی وقوع ســیل در نقاط 
مختلف کشور است که البته با توجه به ادامه عملیات جست وجو در برخی از نقاط احتمال افزایش 
جانباختگان وجود دارد که در این صورت تعداد اعام خواهد شد.  وی با بیان اینکه از میان ۶۹ نفر 
فوتی شش نفر تبعه کشور عراق هستند، گفت: همچنین طبق آخرین آمارها ۴۵ نفر مفقودند که سه 
نفرشان تبعه عراقی هستند و تاش برای یافتن این افراد از سوی امدادگران هال احمر، آتش نشانی 
و ... در حال انجام است.   معاون فنی و هماهنگی بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور 
شــمار مصدومان سیل در سراسر کشور را نیز ۳۹ مصدوم اعام کرد و گفت: در میان این افراد، سه 
تبعه کشور عراق نیز حضور دارند. برابر پیگیری های انجام شده حال عمومی عمده مصدومان خوب 
بوده و برخی نیز از مراکز درمانی ترخیص شده اند.  جهانی در عین حال گفت: اجسادی که از سیل 
کشــف شده به پزشــکی قانونی صادر شده و در نهایت این سازمان آمار قطعی و دلیل مرگ افراد را 

اعام خواهد کرد.

آسیب دیدگی 20 هزار واحد مسکونی در سیل
وی درباره خسارات ناشی از سیل نیز گفت: گزارش های اولیه از ارزیابی های انجام شده حاکی 
از آن است که دستکم ۲۰ هزار واحد مسکونی در سیل های اخیر کشور دچار آسیب شده که 
از این تعداد۱۳ هزار واحد نیازمند تعمیر و هفت هزار واحد نیز نیازمند بازسازی کامل است.   
به گفته معاون فنی و هماهنگی بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور ارزیابی ها 
برای تخمین خسارات وارد شده به بخش های زیرساختی، حوزه کشاورزی، دامداری، باغات و 
... درحال انجام است و پس از تکمیل اعام خواهد شد.  جهانی همچنین از جبران خسارات 
ناشی از سیل خبر داد و گفت: پس از تکمیل گزارش ها پیشنهادات برای نحوه جبران خسارات 
به دولت محترم ارائه خواهد شد. بخشی از خسارات به شکل مستقیم و بخشی با استفاده از 
ظرفیــت صندوق های بیمه ای و ... جبران می شــود. عاوه بر آن مبالغی تحت وام باعوض و 
همچنین وام ها و تســهیات کم بهره ارائه خواهد شــد که جزئیات و رقم آن پس از تصویب 

دولت اعام خواهد شد.  

امدادرسانی به 3۷ هزار و 500 تن در سیل
صبح امروز همچنین مهدی ولیپور، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هال احمر از ادامه عملیات 
امدادرســانی به دلیل وقوع سیاب، در ۱۵ استان کشور خبرداده و به ایسنا گفته بود: که از ابتدای 
مردادماه تا امروز امدادگران هال احمر به ۳۷ هزار و ۵۰۰ نفر که تحت تاثیر ســیل در ۲۴ اســتان 
کشور قرار گرفته بودند، امدادرسانی کرده اند.او گفته بود: از ابتدای مرداد ماه تا شب گذشته هشتم 
مرداد ماه در مجموع ۲۴ اســتان درگیر سیل و آبگرفتگی بودند که البته درحال حاضر این شرایط 
در ۱۵ اســتان همچنان ادامه دارد.  در بیش از هزار و ۸۶ شــهر، روســتا و مناطق مختلف عملیات 
امدادرسانی  صورت گرفته و در همین راستا حدود هزار و ۶۰۰ نفر از راه های مختلف زمینی و هوایی 
نجات داده شــده و به مناطق امن منتقل شدند. طی این مدت به حدود ۳۷ هزار و ۵۰۰ نفر نیز در 
ســطح کشور امدادرسانی شده اســت. ۳۷ مصدوم هم به مراکز درمانی انتقال داده شدند.  به گفته 
ولیپور، بالغ بر شــش هزار نفر نیز به صورت اضطراری اســکان داده شدند که بیشترین اسکان های 
اضطراری در استان سیستان و بلوچستان و اصفهان انجام شده است و  در حال حاضر حجم بیشتر 
عملیات در محدوده زریندشت فیروزکوه، رفسنجان استان کرمان، محدوده دزفول استان خوزستان، 
جنوب استان فارس و مناطق عشایر نشین چهارمحال و بختیاری انجام می شود.رئیس سازمان امداد 
و نجات جمعیت هال احمر همچنین این را هم گفت که سازمان هواشناسی طی امشب برای برخی 
از مناطق از جمله شــمال خوزســتان، چهار محال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد و فارس و در 
واقع مناطق غربی کشــور هشدار قرمز اعام کرده است که در همین راستا سازمان امدادونجات نیز 

در آماده باش قرار دارد.

سردار حاجی زاده:

 در حوزه فضایی به سرعت در حال پیشرفت هستیم
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گزیده خبر

پیام رهبر انقالب اسالمی در پی حادثه سیل در نقاط زیادی از کشور:
مسئوالن تدابیر الزم را برای ترمیم 

آسیب های سیل بکار ببندند

تهران - ایرنا - رهبر انقالب اســالمی در پی حادثه خســارت بار ســیل در 
بسیاری از نقاط کشور در پیامی ضمن تسلیت به مصیبت دیدگان، از حضور 
سریع مسئوالن و تالش گروه های امدادی برای کمک به سیل زدگان تشکر 

کردند و ادامه این اقدامات و تالش ها را خواستار شدند.
به گزارش گروه سیاســی ایرنا ایرنا، متن پیام رهبر انقالب اســالمی به این 

شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

حادثه  مهیب و خسارت بار سیل در بسیاری از نقاط کشور، جمعی از مردم 
عزیزمان را دچار آسیب های جانی و مالی و عاطفی کرده است.

اینجانــب به همه  مصیبت دیدگان این حادثه تســلیت عرض می کنم و از 
مسئوالن محترم کشور تدابیر الزم را برای ترمیم آسیب ها مطالبه می نمایم.

الزم می دانم از حضور ســریع مسئوالن در مناطق سیل زده و نیز از تالش 
گروه های امدادی مردمی یا موظف برای کمک به سیل زدگان تشکر کنم.

ادامه  این اقدامات خداپســند و تالش مستمر برای کاهش آثار این حوادث 
دردناک وظیفه  همه ی ماست.

توفیقات همگان را از خداوند متعال مسألت می نمایم.
سّیدعلی خامنه ای
8 مرداد 1401

در جریان بازدید از وزارت راه و شهرسازی صورت گرفت؛
ضرب االجل رئیس جمهور برای واگذاری 

اراضی دولتی جهت ساخت مسکن

تهران- ایرنا- رئیس جمهور با تعیین ضرب االجل ۲ ماهه برای واگذاری 
اراضی در اختیار دســتگاه ها، به وزارت راه و شهرســازی دستور داد که 
عالوه بر ساخت مسکن، به مردم »زمین به شرط ساخت مسکن« واگذار 
کند تا آنها نیز در فرایند تولید مسکن مشارکت کنند.به گزارش خبرنگار 
حوزه دولت ایرنا، آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی صبح دیروز یکشنبه به 
وزارتخانه راه و شهرسازی رفت و از نزدیک در جریان عملکرد، طرح های 
مهم این وزارتخانه، خصوصا در زمینه احداث مسکن قرار گرفت. در این 
جلسه استانداران کشــور نیز به صورت ویدئوکنفرانسی حضور داشتند.
احداث مســکن و تنظیم گری در بازار مســکن مهم ترین محور سخنان 
رئیس جمهور در این جلسه بود. رئیسی با تاکید بر ضرورت اجرای وعده 
دولت برای ســاخت چهار میلیون مســکن در کشور برای انجام تکلیف 
قانونی و پاســخ به نیاز موجود، خاطرنشــان کرد: پیش نیاز اجرای این 
طرح اختصاص زمین اســت که در این زمینه وزارت راه و شهرســازی 
مســئولیت مهمی به عهده دارد و باید با شناسایی زمین های مناسب و 
تشکیل بانک مسکن، زمینه جهش تولید مسکن در کشور را فراهم کند.

رئیس جمهور در ادامه به همه وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی دستور 
داد به موجب قانون تا پایان شــهریور تمام اراضی مناسب اعالم شده را 
برای احداث مســکن اختصاص دهند تا از طریق بانک زمین و وزارت راه 
و شهرســازی به متقاضیان واگذار شــود در غیر این صورت تمامی این 
زمین ها به نام دولت جمهوری اســالمی ایران سند خواهد خورد.رئیسی 
همچنین به وزارت راه و شهرســازی دستور داد، عالوه بر ساخت مسکن 
به مردم »زمین به شرط ساخت مســکن« هم واگذار شود تا در فرایند 
ساخت مسکن در کشور مشارکت کنند.رئیسی در ادامه نقش مهم نظارت 
بر فرایند تخصیص زمین و احداث مسکن را مورد تاکید قرار داد و گفت: 
دســتگاه های مســئول باید با رصد و نظارت دقیق، مراقبت کنند که در 
جریان این طرح شاهد واسطه گری یا سوداگری نباشیم و زمین ها صرفا به 
متقاضیان ساخت واگذار شود.رئیس جمهور به استانداران نیز دستور داد 
که یکی از اولویت های مهم خود را موضوع مسکن قرار دهند و برنامه های 
کالن دولت و وزارت راه و شهرســازی در این زمینه را با جدیت، سرعت 
و دقت دنبال کنند.رئیسی در ادامه توجه به قوانین و اسناد باالدستی در 
ساخت مسکن انبوه را مورد تاکید قرار داد و افزود: در توسعه شهرها توجه 
به قواعد و دســتورالعمل های قانونی در حوزه معماری از اهمیت باالیی 
برخوردار است. ترجیح دولت توسعه افقی شهرها به جای بلندمرتبه سازی 
است، اما الزمه این راهبرد نیز توسعه دسترسی به زیرساخت های مربوطه 
در مناطقی اســت که برای ســاخت مســکن در نظر گرفته می شود.

اطالع رسانی شــفاف در خصوص همه طرح های در دست اجرا در حوزه 
مسکن، اعمال نظارت جدی در فرایند اجرای طرح جهش تولید مسکن، 
تفویض اختیارات الزم به اســتانداران از طریق وزارت راه شهرســازی و 
ارائه خدمات زیربنایی همزمان با واگذاری زمین به مردم، دیگر دستورات 
صریح رئیس جمهور به دستگاههای مسئول، در حوزه تولید مسکن بود.
رئیس جمهور در دومین بخش از سخنان خود، نظارت بر بازار مسکن و 
تنظیم گری در این حوزه را از وظایف وزارت راه و شهرســازی دانست و 
بیان داشت: این وزارتخانه باید با پایش دقیق روندها و افزایش عرضه، بازار 
را به تعادل برساند. رئیسی با تاکید بر سهم مسکن از سبد خانوار، اقدامات 
نظارتی و مدیریتی در این بازار را یکی از اولویت های مهم کشور دانست 
و گفت: ساماندهی این بازار می تواند کمک بزرگی به معیشت خانواده ها 

نموده و بسیاری از مشکالت آنها را مرتفع نماید.

روابط عمومی کل سپاه اعالم کرد:
 شناسایی و تایید هویت پیکر مطهر 

۵ شهید خان طومان
تهران- ایرنا- روابط عمومی کل ســپاه پاسداران در اطالعیه ای از 
شناســایی و تایید هویت پیکرهای مطهر پنج شهید مدافع حرم 
محور خان طومان از استان های مازندران، فارس و البرز در عملیات 
تفحص خبــر داد.به گزارش خبرنگار حــوزه دفاعی امنیتی ایرنا، 
روابط عمومی کل سپاه پاســداران انقالب اسالمی در اطالعیه ای 
اعالم کرد: با عرض تســلیت و تعزیت فرارسیدن ماه محرم و ایام 
سوگواری ســید و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین علیه 
الســالم، به آگاهی ملت شــهید پرور و عاشــورایی ایران اسالمی 
می رساند؛ در راستای پیگیری دستور سردار سرافراز سپاه اسالم، 
شهید حاج قاسم سلیمانی مبنی بر پیگیری ویژه مفقودین محور 
خان طومان، با عنایات الهی و تالش های مســتمر و شــبانه روزی 
گــروه تفحــص، هویت پیکر مطهر پنج شــهید مدافــع حرم از 
استان های مازندران، البرز و فارس با نام های سردار شهید »عبداهلل 
اسکندری«، سردار شهید »رحیم کابلی«، شهید واالمقام »مصطفی 
تاش موسی«، شــهید واالمقام »محمد امین کریمیان« و شهید 
واالمقام »عباس آســمیه«، از طریق تطبیق نمونه DNA در مرکز 
ژنتیک سپاه شناسایی و تایید شد و پیکرهای مطهر این شهدای 
واالمقام به میهن اســالمی بازگشت.این اطالعیه افزود:، پیکرهای 
مطهر این شــهدای واالمقام برای طواف و زیارت حرم مطهر امام 
رضا علیه الســالم عازم مشهد مقدس خواهد شد و پس از طواف  
ضریح مقدس امام هشتم توسط خادمان آستان مقدس رضوی، به 
زادگاه خویش رهسپار خواهند شد تا با رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی ستاد ملی مقابله با کرونا تشییع و خاکسپاری شوند.روابط 
عمومی کل سپاه عنوان کرد: آیین های وداع، تشییع و خاکسپاری 

پیکر های مطهر شهدا متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد.

معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در گفت و گو با شبکه فونیکس چین

رویکرد متوازان ایران در سیاست خارجی تغییرناپذیر است
تهران- ایرنا- معاون دیپلماسی وزارت امور خارجه جمهوری 
اســالمی ایران تصریح کرد رویکرد و سیاست ایران در روابط 
خارجی، یک رویکرد متوازن اســت و حتی درصورت تحقق 
توافــق برجام و رفع موانع در روابــط ایران و غرب، جمهوری 
اســالمی ایران هرگز دوســتان خود از جمله چین، روسیه یا 
هند را فراموش نخواهد کرد.به گزارش ایرنا، مهدی صفری در 
بخشــی از گفت وگو با شبکه خبری فونیکس چین)که پیش 
از تماس تلفنی اخیر روســای جمهوری اسالمی ایران و چین 
انجام شد( تاکیدکرد سیاست اصولی جمهوری اسالمی ایران، 
مبتنی بر توازن در روابط خارجی است.صفری در پاسخ سوالی 
مبنی بر اینکه برخی چینی ها نگران هســتند که اگر رابطه 
میــان ایران و غرب در چارچوب برجام شــکل بگیرد، روابط 
تهران و پکن ممکن است تحت الشعاع قرار بگیرد، این موضوع 
را به صراحت مردود دانست و با اشاره به اراده دولت سیزدهم 
در پیش گرفتن رویکرد متوازن در سیاســت خارجی، تاکید 
کرد: جایی برای نگرانی نیست. رئیس جمهوری اسالمی ایران 
بارها تاکید کرده اســت که رویکرد اصولــی دولت در حوزه 
سیاســت خارجی، رویکرد متوازن اســت و اگر روابط ایران و 
غرب درصورت تحقق توافــق برجام به حالت عادی بازگردد، 
محال اســت دوســتان خود از جمله چین را فراموش کند و 
این سیاســت اصولی جمهوری ایران مبنی بر توازن درروابط 

خارجی تغییر نخواهد کرد.

پول واحد اقتصاد منطقه ای را تقویت می کند
معاون دیپلماســی اقتصادی وزارت امور خارجه همچنین در 
خصوص همکاری های اقتصادی با کشورهای شریک تجاری 
گفت: عالقه مند گســترش همکاری هــای بویژه در بخش 
اقتصادی با کشــور ها هســتیم و حتی درخصوص همکاری 
اقتصادی با کشــورهای منطقه، جمهوری اسالمی پیشنهاد 

پــول واحد را هم مطرح کرده اســت تا از ایــن طریق بتوان 
یک اتحادیه اقتصادی با کشورهای حوزه مشترک المنافع در 

آسیای مرکزی، روسیه، چین ، هند و پاکستان شکل گیرد.

صفری دربــاره ایده پــول واحد توضیــح داد: معتقدیم اگر 
اعضای سازمان همکاری شــانگهای یک واحد پول مشترک 
داشــته باشند، می توانیم آن را به کشــورهای حوزه اکو هم 
گسترش بدهیم. حتی این پول مشترک می تواند به بریکس 
هم تعمیم یابد زیرا چین، روســیه و هند ســه عضو اصلی از 
اعضای پنج گانه این تشــکل مهم جهانی هســتند که از این 
طریق، می توان پول واحد حوزه ســازمان همکاری شانگهای 

را بــه حوزه بریکس هم گســترش داد و این ابتکار، همکاری 
اقتصادی کشورها را باهم نزدیک تر می سازد.وی درباره طرح 
یک کمربند- یک جــاده و اتصال چین از این طریق به اروپا 
وچالش های وفرصت هایی که این طرح می تواند برای ایران 
داشته باشد، گفت: به صراحت می گویم که ما هیچ مشکلی با 
این موضوع نداریم، چین باید عالقه صریح خود را نشان بدهد 
و در حوزه زیرســاخت ها همکاری کند. صفری درباره سند 
همکاری ۲5 ســاله ایران و چین هم گفت: در چارچوب این 
قرارداد، فرصت های بسیاری وجود دارد که  بتوانیم روابط دو 
کشور را توسعه دهیم. نباید اجازه داد که این فرصت از دست 
برود. ما سابقه خوبی در زمینه همکاری ها با چین داشته ایم 

واین روند باید احیا شود.

سفر پوتین به تهران دستاوردهای بسیار خوبی داشت
این مقام جمهوری اسالمی ایران در تشریح دستاوردهای سفر 
اخیر والدیمیر پوتین به تهران نیز گفت: این ســفر در بخش 
های گوناگون ازجمله ترانزیت و انرژی و به خصوص در حوزه 
توسعه سرمایه گذاری درحوزه انرژی یک فعالیت بسیار مهم، 
بلندمدت و راهبردی است، دستاوردهای بسیار خوبی داشت.

صفری در خصوص اهمیت اســتفاده ایران و روســیه از پول 
های ملی برای فعالیت های تجاری و همچنین همکاری های 
دو کشــور در حوزه انرژی و نفت گفت: موضوع حذف دالر از 
تبادالت تجاری، یعنی همان کاری که چین و روســیه با هم 
انجام داده اند، ما هم همین کار را با روســیه انجام دادیم.وی 
افزود: ما خیلی وقت پیش ، پیشــنهاد مشابهی را نیز با چین 
مطرح کردیم اما سیگنال مثبت از سوی چین دریافت نکردیم 
اما وقتی که روســیه این موضوع را با ما مطــرح کرد، ما  از 
آن اســتقبال کردیم .وی در پاســخ به سوالی مبنی بر اینکه 
آیا روسیه با توجه به مشکالت اقتصادی)تحریم ها( که با آن 
مواجه است تا چه اندازه می تواند به حوزه سرمایه گذاری در 
ایران و کمک به اقتصاد این کشور ایفای نقش کند، گفت: اگر 
چه شما در سوال خود اشاره کردید که اقتصاد روسیه مشکل 
دارد، اما باید گفت که روســیه مثل گذشــته در حال فروش 
نفت و گاز خود اســت و فکر می کنم رشد اقتصادی روسیه 
همچنان ادامه دارد.صفری دربخشی از این مصاحبه تاکید که 
فرصت های همکاری میان کشــورها برای ابد وجود نخواهد 
داشــت و خوب است کشورها قدرت فرصت های پیش آمده 
برای گسترش همکاری ها را بدانند و بدون تردید استفاده از 
فرصت های گوناگون همکاری، شرایط برد-برد برای طرفین 

بدنبال خواهد داشت.

فرمانده کل ســپاه با بیان اینکه مســاحت سیاسی آمریکا در 
حال عقب رفت و شکســت است، گفت: دشمنان ما امروز حتی 
نمی توانند به یکدیگر کمک کنند؛ آن ها از هم گسســته و جدا 
شــده اند.به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشــکر حسین سالمی 
فرمانده کل ســپاه پاسداران در ســی امین همایش هادیان و 
مدیران سیاسی سپاه، گفت: دشمن سعی می کرد جهان را در 
یک تراکم بردگی نگه دارد. یعنی می خواست با مظاهر دنیا مردم 
را در یــک جهالت عمیق محبوس کنــد. اما با طلوع افق ذهن 
امام )ره( این جهل ها کنار زده شــد و نهضتی در علم و آگاهی 
طلوع کرد. نهضتی که با تمام ســختی ها، تحریم ها، جدال های 
روانی دشــمن و فشارهای سنگین سیاسی تا کنون رو به رشد 
بوده اســت و عرصه تقابل را به سود اســالم کشانده است. به 
گونه ای که توانســته مدیریت و کنترل را به دست خود بگیرد.

وی افزود: این پیشــروی انقالبی هــم در بعد ذهن بود هم در 
ابعاد جغرافیایی، سیاســی و اقتصادی که تاثیرش در دنیا قابل 
قضاوت است.فرمانده کل سپاه با اشاره به شکست آمریکایی ها 
در پیگیری راهبرد تحریم و فشــار حداکثری، خاطرنشان کرد: 
وقتی در جنگ اقتصادی هستیم، اما هیبت و شکل یک کشور 
شکست خورده را نداریم این نشانه پیروزی و بیانگر این حقیقت 
اســت که مردم باور دارند کشــور در مسائل نظامی، سیاسی و 
پیشرفت های فرهنگی به سمت اقتدار، پیشرفت و برانگیختگی 
می رود.سرلشکر ســالمی با اشــاره به اینکه بیرق داران علم و 
آگاهی باید حقیقت دشمن را به خوبی بیان کنند، تصریح کرد: 
دشــمن قادر به رویارویی شــفاف، صریح و صادقانه در میدان 

مبارزه با شــما نیست، نگاهی به این فضای مجازی و موهومی 
بیاندازید، به گونه ای آن آراســته اند که در آن همه چیز مبهم 
و تردیدپذیر دیده می شــود.وی فضای موهوم دشمن را فضای 
تکثیر ناامیدی و قلب حقیقت توصیف کرد و افزود: بدون تردید 
اگر این فضای موهوم را در جهاد تبیین، واضح و روشــن بیان 
نکنیم در جدال تبیین موفق نخواهیم بود.فرمانده کل ســپاه 
گفت: اینکه دشــمن از خطوط مقدم خود که در اعماق ذهن 
و جغرافیای بشری ایجاد کرده بود در حال عقب نشینی است، 
یک حقیقت است. باید باور کنیم که بین ما و دشمنان ما یک 
حالت جزر و مد است. هر گاه که ما »مد« می کنیم، دشمن به 
حالت جزر عقب نشینی می کند. این مساله دائمی و همیشگی 
بوده و در همه عرصه های انقالب جاری است.سرلشکر سالمی 
با اشاره به اینکه مساحت سیاسی آمریکا در حال عقب رفت و 
شکست است، تصریح کرد: دولت سازی های متداول آمریکا را 
که به صورت دومینو در حال شکســت است؛ خوب نگاه کنید. 
به فرار آن ها از افغانســتان توجه کنید. به شکست های آنان در 
ســوریه و مصر نظر کنید. به برنامه ها و طرح های کالنی که در 
رژیم صهیونیســتی به پا کرده بودند، ولی به حاشــیه کشیده 
شــد دقت کنید. این موارد نشانه هایی هستند که از یک اتفاق 
بزرگ خبر می دهند و آن شکست آمریکا است.وی تاکید کرد: 
دشمنان ما امروز حتی نمی توانند به یکدیگر کمک کنند آن ها 
از هم گسســته و جدا شــده اند، چرا که صیغه اخوت آن ها را 
شــیطان رجیم خوانده است و عناصر و عواملی که که آن ها را 
بهم متصل می کند از بین رفته است.فرمانده کل سپاه با تاکید 

بر اینکه امروز نه عربســتان می تواند بــرای آمریکا کاری کند، 
نه آمریکا برای عربســتان گفت: عربستانی که با پول به کمک 
آمریکا می رســید امروز برای حل مشکالت اقتصادی خود کم 
توان شده است.وی در خصوص سفر رئیس جمهور به خاورمیانه 
هم گفت: »جوبایدن« از ســفر اخیر منطقه ای خود با دستان 
خالی و بدون هیچ دســتاوردی به خانه بازگشــت و این اتفاق 
ناشی از حرکت های مومنانه و آگاهی بخش رهبر معظم انقالب 
در منطقه اســت که تحت ضوابط دقیق، دشمن شناســی های 
وســیع، تجربیات طوالنی مدت و حکمت های بالغه و منحصر 
به فرد ایشــان شکل گرفته اســت.فرمانده کل سپاه به هادیان 
سیاسی تصریح کرد: واقعیات را به مردم بگویید. کشور خودتان 
را با کشورهای که قدرت بی سابقه ای در فیلم و سریال و ادراک 
سازی و مدیریت دارند، مقایسه کنید. با دقت تفاوت ها را احصا 
کنید. آن وقت روشن می شود کدام کشور غرق در سختی ها و 
مشکالت است. مطمئناً خواهید دید که مشکالت دشمنان ما 
بسیار بیشتر از مشکالت ما است.سرلشکر سالمی دریا، انرژی، 
زمین، دانش، هوش، ایمان، مکتب، عاشورا، امام حسین )ع(، امام 
خمینی )ره(، رهبر معظم انقالب را از سرمایه های و داشته های 
قدرتمند ایران اسالمی توصیف و افزود: در کجای عالم با وجود 
سختی ها و دغدغه های موجود مردم با شور و شعف این چنین 
در روز عید غدیر به خیابان می آیند؟ دشمن چشم دیدن این ها 
را ندارد و تمام ســعی خودش را می کند تا با روح شیطانی اش 
در جهت عکــس این حقایق صحبت کند.وی اظهار داشــت: 
دشمن همیشه با اراده شناخته می شــود. ابزارها تابع اراده اند. 

اراده دشمن سست شده 
اســت. یاس و ناامیدی 
در چهره دشمنان دیده 
می شــود. نباید یاس و 
ناامیدی در ما به وجود 
بیاید، ناامیدی فقط برای 
جبهه دشمن است. امید 

صفت جبهه اسالم است.فرمانده کل سپاه تصریح کرد: پیمودن 
قله ها سخت است، اما این مشکلی نیست که مخرب باشد. این 
سختی ها قدرت آفرین هستند. مانند کشتی گیری که برای نبرد 
با حریف متحمل ســختی های فراوانی می شــود، اما در نهایت 
پیروزی شادمانه دارد. جامعه ما در انگیزه، امید و حرکت چیزی 
کم ندارد و حتی در این سال ها به این سرمایه بزرگ افزوده هم 
شده است.سرلشکر سالمی در تبیین وضعیت امروز ملت ایران 
و دشمنان نظام و انقالب، گفت: شما امروز می توانید در سواحل 
مدیترانه قدم بزنید و قدرت اســالم را ببینید. کالفگی دشمن 
به وضوح دیده می شــود. دشمن برای شکست ما تمام مسیرها 
را رفته اســت. هیچ قدرتی نیســت که اعمال نکرده باشد. هر 
آنچه که بوده انجام داده است، اما به نتیجه نرسیده است.وی با 
اشاره به سرود »سالم فرمانده« خاطرنشان کرد: این یک ندای 
آسمانی، یک بیان لطیف الهی است که ژرفای عمیق انسانی را 
نشــان می دهد. نوجوانان و جوانان برای امام زمان )عج( اشک 
می ریزند. درحالیکه دشمنان تصور می کردند دیگر کسی رغبتی 
برای این حرکات الهی نداشته باشد، اما به یکباره همه چیز بر 
خالف رؤیا و تصور دشمن شد. پدیده ای ساده، اما شگفت انگیزی 
شکل گرفت که تا عمق وجود افراد نشست. چقدر دشمن برای 
تســخیر ذهن ها، قلب ها قدم برداشته بود، اما به یکباره با یک 

تالش خداخواهانه تمام نقشه های آن ها از بین رفت.

سرلشکر سالمی:

مساحت سیاسی آمریکا در حال عقب رفت و شکست است
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تسریع پرداخت تسهیالت نهضت مسکن
بانکهاکمکمدارندپایکارمیآیند

افتتاح حساب ۵۶۶ هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن و رسیدن ۴۳۰ هزار واحد به مرحله ی فونداسیون از پیشرفت نسبی پروژه ها حکایت دارد؛ در این خصوص وزیر راه و 
شهرسازی تاکید دارد که پروژه ها در مراحل اولیه با تسهیالت بانکی پیش برود تا متقاضیان نسبت به روند اجرای کارها خوشبین شوند. برخی بانک ها نیز که بجز بانک مسکن 
تاکنون عملکرد آماری در این پروژه ارایه نداده اند اعالم کرده اند در حال تحقق تکالیف خود در این زمینه هستند.به گزارش ایسنا، حدود ۳.۶ میلیون نفر از ۵.۵ میلیون نفری 
که در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند تایید شده اند و تا کنون بیش از ۵۶۶ هزار متقاضی در این پروژه افتتاح حساب کرده اند. بنا به گفته محمود شایان، مدیرعامل 
بانک مســکن میزان واریز وجوه متقاضیان به حســاب بانک معادل ۱۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده که از این رقم ۱۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به حساب سازندگان واریز 
شده است. مابقی نزد بانک است تا بنا به درخواست دستگاه های متولی به سازندگان پرداخت شود.هم چنین از محل تسهیالت تا کنون ۱۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به حساب 
سازندگان واریز شده است. شایان، مدیرعامل بانک مسکن جمع واریزی به حساب سازندگان از محل  آورده و تسهیالت را ۲۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد. تعداد ۳۱۲ 
هزار و ۵۱۵ واحد برای اخذ وام به بانک معرفی شده که تا کنون با ۱۱۴ هزار و ۹۷ واحد قرارداد امضا کرده اند. مبلغ تسهیالت منعقد شده ۳۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است.

درخصوص آخرین وضعیت پروژه نیز تا روز ۱۴ تیرماه امسال یک میلیون و ۳۸۳ هزار واحد تعریف شده که از این تعداد برای ۶۲۱ هزار واحد پروانه ساختمانی صادر شده، ۴۳۰ 
هزار به مرحله ی فونداسیون رسیده، سقف ۲۰۱ هزار واحد زده شده، ۱۴۰ هزار واحد به مرحله ی سفت کاری و حدود ۶۳ هزار واحد به نازک کاری رسیده است. گفته می شود در 

آینده نزدیک واحدهایی که به نازک کاری رسیده اند در نقاط مختلف کشور افتتاح خواهند شد.با توجه به آمار افتتاح حساب می توان نتیجه گیری کرد.

تسهیالتنوسازیتاکسیهایفرسوده
افزایشمییابد

سرپرست ســازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری کرج گفت: یکی از دالیل 
کند شدن روند نوســازی ناوگان تاکســیرانی افزایش قیمت خودرو است زیرا 
رانندگان توان مالی برای تهیه خودرو با قیمت های فعلی را ندارند و نیاز اســت 
که از تســهیالت بانکی در این زمینه اســتفاده کنند . محسن امیدوار حسینی 
در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: یکی از دالیل کند شدن روند نوسازی ناوگان 
تاکسیرانی افزایش قیمت خودرو است زیرا رانندگان توان مالی برای تهیه خودرو 
با قیمت های فعلی را ندارند و نیاز اســت که از تســهیالت بانکی در این زمینه 
اســتفاده کنند .وی ادامه داد: پیش از این مبلغ ۶۰ میلیون تومان به رانندگان 
تاکسی های پیکان برای خرید خودروی نو در قالب تسهیالت کم بهره پرداخت 
می شــد ولی این مبلغ هم به قدری نیســت که رانندگان بتوانند از آن استفاده 
کننــد .وی افزود: بر این اســاس با بانک های عامل رایزنــی الزم صورت گرفته 
تا بتوانیم میزان تســهیالت را افزایش دهیم تا شــاهد تسریع در روند نوسازی 
خودروهای فرسوده شهر باشیم .امیدوار حسینی در بخش دیگری از صحبت های 
خود با اشــاره به گالیه رانندگان و مســافران از کمبود پول خرد اضافه کرد: هر 
ســاله با ابالغ کرایه های جدید اقداماتی برای رند کردن کرایه ها انجام می شود 
تا رانندگان و مسافران کمتر با مشکل کمبود پول خرد مواجه شوند .سرپرست 
سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری کرج گفت: عالوه براین، طرح کیف پول 
الکترونیکی در برخی خطوط در حال اجرا است و با رفع مشکالت و نواقص آن 

در آینده نزدیک در کلیه خطوط تاکسی اجرایی خواهد شد .

تصمیمبهزیستیهمدانبرایبازپسگیری
بیمارستانشهیدبهشتی

همدان- مجید ملکیان : مدیرکل بهزیســتی اســتان 
همــدان گفت: قصد بازگرداندن بیمارســتان شــهید 
بهشــتی را داریم و ۴۰ پیوســت در ایــن زمینه ارائه 
شده اســت.مدیرکل بهزیستی استان همدان به همراه 
معاونان نشســت خبری را به مناسبت هفته بهزیستی 

برگزار کرد.محمدمهدی شــاهقدمی با اشاره به افتتاح ۱۵۲ واحد بهزیستی در 
استان طی این هفته گفت: ۵۳ میلیارد تومان هزینه این واحدها بوده که شامل 
آورده مددجو و کمک های سازمان  است.وی جامعه هدف بهزیستی استان را ۷۰ 
هزار نفر عنوان کرد و افزود: ۳ هزار و ۶۹۱ زن سرپرســت خانوار تحت پوشش 
بهزیستی هستند که در کنار آن ۸۰ خانواده دارای فرزند ۳ قلو و ۲۵۸ خانواده 
دارای فرزند دوقلو نیز تحت پوشش بهزیستی هستند.مدیرکل بهزیستی استان 
همدان با اشــاره به فعالیت خط ۱۲۳ در حوزه آسیب های اجتماعی اضافه کرد: 
۱۴ مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست در استان فعال است و طی سال گذشته 
۱۹ مورد فرزندخواندگی در استان انجام شده است.وی اظهار کرد: کارفرمایانی 
که از معلوالن در محیط کار خود اســتفاده کنند بهترین سهم بیمه کارفرما را 
پرداخت می کنند که طی ســال گذشــته ۹۵ میلیارد ریال جلب مشارکت های 
مردمی را داشته ایم.این مسؤول در پاسخ به سؤالی مبنی بر وضعیت بیمارستان 
شــهید بهشتی گفت: مرکز بیماران ضایعه نخاعی در بیمارستان شهید بهشتی 
بود که در ســال های گذشــته فعال بود به دلیل اوج گرفتن کرونا، دانشگاه این 
مرکز را از ما گرفت و تاکنون برنگردانده است که در صدد برگرداندن آن هستیم.

گزیده خبر
ازاینیکمیلیونو۸۰۰هزارنفرخبری

نیست!
با وجود اینکه شــرکت سپرده گذاری مرکزی طی چند مرحله از مشموالن 
ســهام عدالت دعوت کرده برای دریافت سود اطالعات خود را ثبت کنند، 
همچنان و بعد از سه دوره فراخوان، حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار مشمول 
اقدام به ثبت اطالعات و دریافت ســود خود نکرده اند.به گزارش ایســنا، از 
آنجایی که از میان ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت، بیش از دو میلیون 
نفر سود سهام عدالت خود را طی سال های قبل دریافت نکرده بودند، شرکت 
ســپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در اواخر سال قبل طی 
اطالعیه ای اعالم کرد آن دســته از مشــموالن سهام عدالت که سود سهام 
ســال مالی ۱۳۹۹ را دریافت نکرده است، باید نسبت به درج و ثبت شماره 
شــبای معتبر بانکی در سامانه ســجام به آدرس WWW.SEJAM.IR  یا در 
سایت سهام عدالت به نشــانی WWW.SAHAMEDALAT.IR اقدام کنند تا 
سود سهام عدالت برای این دســته از مشموالن واریز شود.بر این اساس تا 
اواسط خردادماه،  دو مرحله پرداخت سود به جاماندگان سهام عدالت انجام 
شد، در مرحله اول و دوم به ترتیب ۳۰۷ و ۲۰۰ هزار نفر مشکل شبای بانکی 
معتبر خود را برطرف و ســودهای سنواتی سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ خود را 
دریافت کردند. در مرحله ســوم که اوایل مردادماه صورت گرفت، مجموعا 
حدود ۱۷۷ هزار تراکنش بانکی انجام شــد که از این تعداد حدود ۸۶ هزار 
مربوط به سود سهام عدالت سال ۱۳۹۸ و حدود ۹۱ هزار رکورد هم مربوط 
به عملکرد سال ۱۳۹۹ شرکت های سهام عدالت بود. ارزش این پرداخت ها 
برای سال ۱۳۹۸، بیش از ۱۴ میلیارد تومان و برای سال ۱۳۹۹ بیش از ۵۴ 
میلیارد تومان بود. یعنی در مرحله سوم مجموعا بیش از ۶۸ میلیارد و ۶۰۰ 
میلیون تومان  به حساب بیش از ۹۱ هزار نفر مشموالن واریز شده است. با 
این حســاب با وجود فراخوان های پی در پی هنور حتی نیمی از مشموالنی 
که اطالعات خود را ثبت نکرده بودند هم برای انجام این اقدام و دریافت سود 

سهام عدالت خود اقدام نکرده اند. رقبای منطقه ای مخالف احیای برجام هستند
درصورتشکستمذاکرات،انتظارشرایط

تورمیباالمیرود
یک کارشــناس اقتصادی اظهار داشــت: رییس جمهوری وعده تحقق رشد 
اقتصادی ۸ درصدی را داده بود اما نرخ رشد اقتصادی امروز ۳ درصد است. از 
دیگر وعده های رییس جمهوری این بود که نرخ تورم باید نصف شود اما امروز 
شاهد آن هستیم که نرخ تورم ۲ برابر شده و نرخ بیکاری افزایش یافته است.

علی قنبری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره تبعات لغو برجام یا 
ادامه پروسه طوالنی مذکرات برجام بر اقتصاد کشورمان اظهارداشت: به طور 
قطع احیای برجام در ثبات سیاسی و اقتصادی کشورمان تاثیر مثبت خواهد 
داشت و می تواند نسبت به کنترل تورم، بهبود شرایط اقتصادی، ثبات وضعیت 
سیاســی و آرامش شاخص های اقتصادی و  بهبود آنها تاثیر داشته باشد.وی 
با بیان اینکه احیای برجام به نفع مصالح کشــور است، گفت: برای برخی از 
رقبای ایران در منطقه مانند روسیه احیای برجام خوشایند نیست چراکه در 
اثر پذیرش برجام وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران به ثبات می رسد و منجر 
به رعایت منافع جمهوری اســالمی ایران خواهد شد. به همین دلیل رقبای 
منطقه ای دســت به اقدامات و عملیاتی می زنند که برجام ســرانجام نگیرد 
چراکه منافع این کشــورها که در تقابل با منافع ایران اســت به نحوی اقدام 
می کنند که این توافق صورت نگیرد.این کارشــناس اقتصادی با اشاره ادامه 
افزایش نرخ تورم با لغو برجام یا طوالنی شــدن روند مذاکرات اظهارداشت: 
هر چه به جلو پیش می رویم شــرایط اقتصادی کشورمان سخت تر می شود 
و متاسفانه از آنجایی که توافق برجام بعید به نظرمی رسد وضعیت اقتصادی 
سخت تر هم می شود و در این شــرایط انتظار تورمی باال می رود و درنتیجه 
شــاخص های اقتصادی جنبه منفی پیدا می کنند.قنبری درباره عدم تحقق 
وعده های اقتصادی رییس جمهوری گفت: در حال حاضر نرخ رشد اقتصادی 
بسیار پایین تر از آنچه است که رییس جمهوری وعده آن را داده بود. رییس 
جمهوری وعده تحقق رشــد اقتصادی ۸ درصدی را داده بود اما نرخ رشــد 
اقتصادی امروز ۳ درصد است. از دیگر وعده های رییس جمهوری این بود که 
نرخ تورم باید نصف شود اما امروز شاهد آن هستیم که نرخ تورم ۲ برابر شده 
است و نرخ بیکاری افزایش یافته و ضریب جینی که ضریب عدالت محسوب 
می شود، وضعیت بدتری پیداکرده و حجم صادرات و واردات از  لحاظ توازن 
منطقه ای بهبود پیدا نکرده است. وی با تاکید بر اینکه اتفاقا معیشت مردم به 
برجام گره خورده اســت، ادامه داد: از آنجایی که مردم پیش بینی دقیقی از 
آینده اقتصادی کشور ندارند و امیدی به آینده نیست، تولید و افزایش درآمد 
حاصل از تولید هم شکل نمی گیرد و وقتی که درآمد کاهش پیدا کند، سفره 
مردم کوچک تر می شــود در نتیجه این وضعیت، توسعه اقتصادی به حالت 
تعلیق در می آید. علی رغم آنچه که گفته شده مبنی بر اینکه سفره و معیشت 
مردم به برجام گره نمی خورد، امروز به شدت معیشت مردم به برجام وابسته 
اســت اگر دولت تصمیم بگیرد از موضع استقالل کشور و از موضع منافع و 
مصالح کشور و برای بهبود معیشت مردم و توسعه اقتصادی برجام را بپذیرد، 
این اقدام به نفع کشــور و مردم اســت.این کارشناس اقتصادی درباره توافق 
با کشــورهای منطقه ای برای جایگزین کردن توافق برجام گفت: کشورهای 
منطقه ای مانند روســیه با هزاران مشکل مواجه اند و پای روسیه در جنگ با 
اوکراین لنگ است و با مشالت اقتصادی متعددی مواجه است.وی افزود: باید 
توجه داشته باشیم که روسیه از گذشته های دور با ایران همراه نبوده و هیچ 
گاه منافع ایران را در نظر نگرفته است و همواره به دنبال مصالح و منافع ملی 
خود بود. به طور قطع اگر بخواهیم شعار نه شرقی و نه غربی را رعایت کنیم 
و یک کشور مستقل باشیم باید برجام را بپذیرم و رابطه با روسیه هم باید از 

موضع استقالل و منافع کشور باشد.

براساس آمار بانک مرکزی در تیرماه

قیمت هر متر خانه در تهران به ۴۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید
در تیرماه امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر 
تهران، ۴۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده که نســبت به ماه 
قبل و مدت مشــابه ســال قبل به ترتیب ۵.۸ و ۳۸.۸ درصد 
افزایش یافته اســت.به گزارش ایســنا، گزارش تحوالت بازار 
مسکن در شهر تهران که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، 
بیانگر این اســت که در تیرماه متوسط قیمت خرید و فروش 
یک مترمربع زیربنای واحد مســکونی معامله شده از طریق 
بنگاه های معامالت ملکی تهران ۴۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان 
بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۵.۸ 
و ۳۸.۸ درصد افزایش دارد. عالوه بر این، تعداد معامالت انجام 
شــده در این ماه حدود ۱۰.۳ هزار فقره بود که نسبت به ماه 
قبل و ماه مشابه در سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۲۵.۸ درصد کاهش 
و ۱۰۳ درصد افزایش را نشــان می دهد و بررسی توزیع تعداد 
واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر 
بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم 
۳۰.۱ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند.این در 
حالی است که در میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، بیشترین 
قیمت هر متر خانه ۸۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان در منطقه 
یک و کمترین آن با ۲۰ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان در منطقه 
۱۸ بوده اســت که هر یک از آنهــا با افزایش ۳۵ درصدی در 
منطقه یک و ۵۴.۶ درصدی در منطقه ۱۸ مواجه شــده اند.

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب 
قیمت یک مترمربع بنا در تیرماه امسال نیز حاکی از آن است 
که واحدهای مســکونی در دامنه قیمتــی ۲۵ تا ۳۰ میلیون 
تومان به ازای هر مترمربع بنا با ســهم ۱۲.۸ درصد بیشترین 
سهم از تعداد معامالت شهر تهران را به خود اختصاص دادند 
و دامنه قیمتی ۳۰ تا ۳۵ و ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان با ۱۲.۳ و 

۱۰.۷ درصد سهم در رتبه بعدی قرار دارد.   

اوضاع اجاره خانه در تهران 
از سوی دیگر، در تیرماه امسال توزیع فراوانی تعداد واحدهای 
مسکونی معامله شده بر اســاس ارزش هر واحد نشان دهنده 
آن اســت که واحدهای مسکونی با ارزش یک میلیارد تا یک 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان با اختصاص سهم ۱۵.۳ درصد 
بیشــترین سهم از معامالت انجام شده را داشته اند.همچنین، 
توزیع معامالت انجام شــده مسکن بر اساس مناطق شهری 
در تهــران حاکی از آن اســت که منطقه ۵ بــا ۱۴.۶ درصد 
از کل معامالت، بیشــترین ســهم معامالت شهر تهران را به 
خود اختصاص داده است.عالوه بر این، بررسی شاخص کرایه 
مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در تیرماه 
امسال نشان دهنده رشدی معادل ۴۷.۴ و ۵۲.۳ درصد نسبت 

به ماه مشابه سال گذشته است.

معــاون ســازمان تامین اجتماعــی از 
افزایــش ۷۰ درصدی مبلغ وام ضروری 
بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان 
تأمین اجتماعــی در ســال جاری خبر 
داد.بــه گزارش اقتصــاد آنالین، معاون 
فرهنگی، اجتماعی و امور اســتان های 
سازمان  گفت:  تأمین اجتماعی  سازمان 
تأمین اجتماعــی در ســال جــاری با 
افزایــش ۷۰ درصدی مبلغ وام ضروری 
بازنشستگان و مستمری بگیران نسبت به 
سال گذشته، رقم ریالی این تسهیالت 
را از ۷ میلیــون بــه ۱۲ میلیون تومان 
رســانده اســت.احمد اســفندیاری با 
بیان اینکه بیــش از ۶۰ درصد مجموع 
کشور،  مستمری بگیران  و  بازنشستگان 
تحت پوشــش خدمات و حمایت های 
افزود:  تأمین اجتماعی هستند،  سازمان 
صیانــت و تکریــم از بازنشســتگان و 
ارائه خدمات  با  مستمری بگیران همراه 
متنوع و مطلــوب، از برنامه های مهم و 
اولویت دار این سازمان است و از ابتدای 
اجرای طرح پرداخت تسهیالت ضروری 
– از ابتدای ســال ۹۹ – تاکنون بیش از 
۶۵۰ هزار فقره تسهیالت به بازنشستگان 
پرداخت شده است.وی با اشاره به اینکه 
تســهیالت ضروری ویژه بازنشستگان و 
مستمری بگیران در سال جاری در شش 
مرحله پرداخت تســهیالت خواهد شد، 
افزود: ســازمان تامین اجتماعی در سال 
۱۴۰۱بــا افزایش ۷۰ درصدی مبلغ وام 
نسبت به ســال گذشته، رقم ریالی این 
تسهیالت را از ۷ میلیون به ۱۲ میلیون 
تومــان رســانده و تاکنــون در مرحله 
نخست این طرح در سال جاری ۵۰ هزار 

و ۷۳۰ فقره تسهیالت به بازنشستگان و 
مستمری بگیران واجد شرایط، پرداخت 
شــده است.اســفندیاری با بیان اینکه 
ثبت نام متقاضیان تسهیالت ۱۲ میلیون 
تومانی توســط کانون های بازنشستگی 
و به صورت کامــاًل غیرحضوری انجام 
می شــود؛ خاطرنشــان کرد: در ســال 
جــاری در مجمــوع ۴۱۶ هــزار نفر از 
بازنشســتگان و مستمری بگیران از این 
تســهیالت بهره مند خواهند شــد.وی 
با اشــاره به اینکه مســائل معیشتی و 
نیازهای  رفــع  و  اقتصادی  مشــکالت 
این افراد از دغدغه های مهم ســازمان 
تأمین اجتماعــی اســت، یادآور شــد: 
طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، تا 
پایان ســال و در مراحل بعدی پرداخت 
تســهیالت، تعداد ۳۶۵ هزار نفر دیگر 
از بازنشســتگان و مستمری بگیران این 
تسهیالت را دریافت می کنند.به گزارش 
روابط عمومی ســازمان تأمین اجتماعی، 

اســفندیاری به تفاهم نامه این سازمان 
بــا بانــک رفــاه کارگــران و کارمزد 
چهــار درصــد تســهیالت اعطایی به 
مستمری بگیران با بازپرداخت ۲۴ ماهه 
اشــاره کرد و یادآور شد: سیاست های 
حمایتی با هدف بهبود وضعیت جامعه 
بازنشســتگان تأمین اجتماعی همچنان 
ادامه خواهد داشت.وی با بیان اینکه در 
ســنوات گذشته ۳۰ درصد هزینه بیمه 
توسط سازمان  بازنشســتگان  تکمیلی 
تأمین اجتماعی پرداخت می شد، تأکید 
کرد: در حال حاضــر ۵۰ درصد از حق 
بیمه تکمیلی بازنشســتگان توسط این 
ســازمان تقبل شده و پرداخت می شود 
و خدمات تحت پوشــش بیمه تکمیلی 
نیز نســبت به ســال گذشــته از رشد 
قابــل توجهی برخوردار شــده اســت.

اسفندیاری با اشاره به آغاز مجدد طرح 
کرامــت رضوی در ســال جاری گفت: 
از اوایــل تیر ماه اعزام بازنشســتگان و 

مســتمری بگیران تأمین اجتماعــی به 
زیارت امام رضا )علیه الســالم( در قالب 
طــرح » کرامت رضوی « آغاز شــده و 
طبق برنامه ریزی های انجام شــده و در 
راستای مسائل رفاهی و تقویت سالمت 
و نشاط روحی بیش از ۱۰۰ هزار نفر از 
این افراد به همراه همسرانشــان به این 
سفر اعزام خواهند شد.معاون فرهنگی، 
اجتماعی و امور اســتان های ســازمان 
تأمین اجتماعی به ارائه ۱۸ نوع خدمات 
بیمه ای و درمانی به جامعه هدف تحت 
پوشش این سازمان اشاره کرد و گفت: 
ارائه خدمات درمان بســتری رایگان به 
بیمه شــدگان باالی ۶۵ سال در تمامی 
مراکز درمانی دولتی طــرف قرارداد از 

دیگر اقدامات این سازمان است.
ســازمان  روابط عمومی  گــزارش  بــه 
تأمین اجتماعــی، وی بــا بیــان اینکه 
بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی با 
۳۹۳ مرکز درمانــی و بیش از ۱۰ هزار 
تخت فعــال در حال ارائــه خدمات به 
مخاطبان و بازنشســتگان است، اذعان 
کرد: بیش از ۳۰ درصد مراجعان مراکز 
درمانی ســرپایی این سازمان باالی ۶۵ 
سال سن دارند.اسفندیاری همچنین به 
اجرای طرح تحول درمــان و راه اندازی 
کلینیک هــای دیابت و فشــار خون با 
اســتفاده از ظرفیت های موجود مراکز 
درمانی ملکی اشــاره و خاطرنشان کرد: 
سازمان تأمین اجتماعی با آموزش ۵۰۰ 
پرستار، ۹۲ کارشــناس تغذیه و ۴۰۰ 
پزشــک عمومی در حال اجــرای این 
طرح در جهت خدمت رســانی و تکریم 

مراجعان و بازنشستگان است.

 افزایش حقوق بازنشستگان 
کی اجرایی می شود؟

یک نماینده مجلس گفت: نتیجه آخرین صحبت های ما با دولت این بود که هنوز زیرساخت کاالبرگ وجود ندارد و فعال ناچاریم پرداخت 
یارانه به صورت نقدی را ادامه دهیم.اقتصاد آنالین – سیده زهرا محمودی؛ احتماال اگر این گزارش را می خوانید، یکی از سواالتی که ذهن 
شما را درگیر کرده آن است که باالخره تکلیف یارانه نقدی چه شد؟ آیا قرار است در همین روزها حذف شود و به جای آن کاالبرگ را 
شاهد باشیم و یا پرداخت یارانه نقدی قرار است همچنان ادامه داشته باشد؟ اقتصاد آنالین پاسخ این سوال را از احسان ارکانی، نماینده 
مجلس، جویا شــده اســت؛ در ادامه مشروح گفت وگوی ارکانی با اقتصاد آنالین را می خوانید.ارکانی در پاسخ این سوال خبرنگار اقتصاد 
آنالین که پرداخت یارانه نقدی تا کی ادامه دارد، گفت: نتیجه آخرین صحبت های ما با دولت این بود که هنوز زیرساخت کاالبرگ وجود ندارد و فعال ناچاریم پرداخت یارانه 
به صورت نقدی را ادامه دهیم. دولت همچنین در الیحه ای که به مجلس ارسال کرد درخواست داشت که کلمه شهریور ۱۴۰۰ ازمصوبه ارز ترجیحی حذف شود؛ زیرا افزایش 
قیمت ها فشاری ایجاد کرده که دیگر امکان تامین کاالهای اساسی با قیمتهای شهریور ۱۴۰۰وجود ندارد.بسیاری از مردم و کارشناسان اقتصادی به یارانه نقدی اذعان داشته و 
می گویند اگر یارانه نقدی ادامه داشته باشد، بهتر است؛ ارکانی در این رابطه اظهار داشت: از نظر من اگر یارانه به صورت کاالیی توزیع شود، بهتر است؛ چراکه کاالبرگ به نفع 
مردم خواهد بود؛ برای مثال ارزش یارانه نقدی ۴۵هزار تومانی از ۱۰سال پیش تاکنون تغییر مشهودی داشته است؛ یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰هزار تومانی هم قطعا به سرنوشت یارانه 
۴۵هزار تومانی دچار خواهند شد.وی ادامه داد: البته دولت باید زیرساخت های کاالبرگ را آماده کند؛ در دهه۶۰ که اصال پوز و... وجود نداشت؛ اما دولت طرح کوپن را اجرا کرده 

بود و در ۸سال جنگ با کوپن شرایط مدیریت شد. اینکه پس از سال ها بگوییم زیرساخت نیست، قابل پذیرش نخواهد بود

معاون بنیاد مسکن انقالب اسالمی با اعالم اینکه ارزیابی های اولیه حاکی از آسیب سیل به بیش از ۱۹ هزار واحد مسکونی است از افزایش 
این رقم در روزهای آتی و بعد از خاتمه ســیالب خبر داد.به گزارش ایلنا،  مجید جودی  درباره ســیالب های رخ داده در بیشتر استان های 

کشور که از ۴ مردادماه آغاز شده است، اعالم کرد: با توجه به اینکه سیالب در برخی استان ها ادامه دارد، ارزیابی دقیق از میزان خسارت ها به واحدهای مسکونی در طی روزهای 
آتی و بعد از فروکش کردن سیالب نهایی می شود.معاون بازسازی بنیاد مسکن انقالب اسالمی افزود: عمال در ۱۰ استان امکان ارزیابی اولیه از میزان خسارت های سیل ممکن 
شده که قطعا این رقم در روزهای آتی افزایش خواهد یافت. با اینحال ارزیابی های اولیه حاکی است که تاکنون ۱۹ هزار واحد مسکونی تحت تاثیر سیل قرار گرفتند که ۷ هزار 
واحد مسکونی به طور کامل تخریب شده و نیازمند احداث مجدد و ۱۲ هزار واحد آسیب دیدند و نیازمند تعمیرات برای اسکان مجدد هستند.جودی با اشاره به اینکه بنیاد مسکن 
از همان ابتدای شروع سیالب در استان های مختلف حضور یافت و ماشین آالت و بخشی از امکانات بنیاد در اختیار امدادرسانی به سیل زدگان و بازکردن مسیرها اختصاص یافته 
است، گفت: همزمان با حضور ارزیابی و برآورد میزان خسارت اولیه به واحدهای مسکونی و همچنین مسیرهای روستایی و شهری کوچک در دستور کار قرار گرفت.وی با اعالم 

اینکه ارزیابی خسارت در دو بخش میزان خسارت وارده به واحدهای مسکونی و میزان خسارت وارده به بافت و کالبد و معابر روستایی انجام می شود.

معاون بنیاد مسکن انقالب اسالمی خبر داد:یارانه نقدی کی حذف می شود؟

بیش از ۱۹ هزار واحد مسکونی تحت تاثیر 
سیالب های مردادماه
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گزیده خبر
معرفی مدیرعامل جدید نیروگاه بندرعباس 

داریوش محمودی به عنوان مدیرعامل جدید 
نیروگاه بندرعباس معرفی شد.

در مراســمی از زحمات حسین ســلیمی قدردانی و 
داریوش محمودی به عنوان مدیرعامل جدید نیروگاه 
بندرعباس معرفی شد.به گزارش روابط عمومی شرکت 
مدیریت تولید برق در این مراســم که ناصر اسکندری 
معاون راهبری تولید،اســماعیل نمازی مدیرکل دفتر 
فنی تولید شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی،رضا مهرانی مدیرعامل 
شــرکت تولید نیروی برق بندرعباس و جمعی از مدیــران صنعت برق حضور 
داشــتند، از زحمات حســین ســلیمی به عنوان مدیرعامل پیشین قدردانی و 
داریوش محمودی به عنوان مدیرعامل جدید منصوب شــد.داریوش محمودی 
مدیرعامل نیروگاه بندرعباس دارای مدرک تحصیلی دکترای مکانیک، گرایش 
تبدیل انرژی اســت و آخرین ســمت وی، پیش از بر عهده گرفتن سمت مدیر 
عامل نیروگاه، از سال ۱۳۹۳ تاکنون به عنوان معاون مهندسی و برنامه ریزی در 

این نیروگاه مشغول بود.

 پروژه رفع ضعف ولتاژ شهرآببر
 به اتمام رسید

مدیر توزیع برق شهرستان طارم از اتمام پروژه جهادی رفع ضعف ولتاژ شهر آببر 
به همت مدیریت توزیع برق شهرســتان طارم خبرداد.به گزارش روابط عمومی 
شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، علیرضا تهمک با اعالم این که این پروژه 
جهادی با نصب 4دستگاه پســت هوایی جدید در شهر آببر انجام شد گفت: با 
توجه به شــرایط آب وهوایی ویژه این شهرستان به خصوص در فصول گرم سال 
مصرف برق در این شهرستان افزایش باالیی دارد و با به مدار آمدن سیستم های 
سرمایشی شــبکه برق این شهرســتان دچار افت ولتاژ می شد که با گزارشات 
شهروندان و به همت همکاران مدیریت توزیع برق شهرستان طارم و مساعدت 

مدیریت عامل توزیع برق استان زنجان این پروژه به بهره برداری رسید.

مدیر عامل آبفا مازندران اعالم کرد :
۱۵۰ میلیارد ریال خسارت اولیه سیل به 

تاسیسات آبرسانی غرب مازندران
مدیر عامل آبفا مازندران از وارد آمدن خسارت سیل به 
تاسیسات آبرسانی در غرب استان خبر داد که در وهله 
اول ۱۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است.مهندس بهزاد 
برارزاده در حاشیه بازدید از مناطق سیلزده غرب استان 
اظهار داشت: بارش شــدید باران موجب وقوع سیل و 
خسارات هنگفت به تاسیسات آبرسانی در شهرستانهای نور،چالوس،آمل،تنکابن 
و کالردشت شد و بخشی از تاسیسات آبرسانی در این شهرستانها از مدار خارج 
و موجب قطعی آب تعدادی از مشــترکین در شــهرها و روستاهای این مناطق 

شده است.

جذب 3 هزار و ۱7۰ مشترک جدید گاز در 
استان گلستان

معاون بهره برداری شــرکت گاز استان گلستان از اشتراک پذیری ۳ هزار و ۱7۰ 
مشترک جدید گاز طبیعی در استان؛ طی ۳ ماه نخست امسال خبر داد.حامد اله 
مقصودلو ، با اعالم این خبر، گفت: براین اساس، تعداد مشترکین بهره مند از گاز 
طبیعی در اســتان به 62۹ هزار و ۱2۰ مشترک افزایش یافت که از این تعداد، 
۳84 هزار و 4۳6 مشترک در بخش شهری و 244 هزار و 684 مشترک مربوط 
به بخش روستایی هستند.مقصودلو با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون، 77  
کیلومتر شبکه گذاری به شبکه گاز استان اضافه شده؛ تصریح کرد: درمجموع، با 
اجرای ۱۰24 کیلومتر شبکه گذاری در استان، هم اکنون ۳۳ شهر و ۹24 روستا 
از نعمت گاز برخوردار هســتند و عملیات گازرسانی به ۳۰ روستا نیز در دست 

طراحی، اجرا و انتخاب پیمانکاراست.

 علت اصرار آمریکا برای کنترل 
قیمت نفت روسیه

آمریکا برای جلوگیری از افزایش قیمت نفت، در تالش است واردکنندگان 
بزرگ نفت را با طرح اعمال سقف قیمت روی نفت روسیه همراه کند.به 
گزارش ایســنا، آمریکا به دنبال مجاب کردن واردکنندگان بزرگ نفت از 
جمله چین و هند - مشتریان بزرگ نفت روسیه- است تا با طرح اعمال 
ســقف قیمت روی نفتی که از مسکو خریداری می کنند، موافقت کنند. 
آمریکا و ســایر اقتصادهای غربی توســعه یافته، نگران آن هستند که با 
اجرای تحریم های اتحادیه اروپا علیه بیمه و فاینانس واردات نفت دریابرد 
از روســیه در دسامبر، قیمت جهانی نفت افزایش چشمگیری پیدا کند.
با اجرای این تحریمها، روســیه در واقع دسترســی به بیش از ۹۰ درصد 
از بــازار جهانی بیمه حمل نفت را از دســت خواهــد داد زیرا اکثر بنادر 
به نفتکش ها اجازه نخواهند داد لنگر بیاندازند مگر این که پوشــش بیمه 
کامل داشته باشند.این مسئله، صادرات نفت روسیه در جهان را به شدت 
فلج خواهد کرد و احتماال به قیمتهای بسیار باالتر نفت منتهی می شود. 
دولت آمریکا نمی تواند در حال حاضر از عهده چنین مسئله ای بربیاید به 
خصوص که همین تازگی  مدعی شــده است قیمت بنزین با سریع ترین 
نرخی که در بیش از یک دهه گذشته مشاهده شده،  کاهش پیدا کرده و 
وعده داده اســت که از تالش برای کاهش بیشتر قیمت سوخت فروگذار 
نخواهد کرد.بعالوه، افزایش قیمت ســوخت باعث تشدید رشد نرخ تورم 
می شــود که به باالترین رکود 4۰ ســال گذشته صعود کرده و تالشهای 
فدرال رزرو برای مهار تورم از طریق افزایش سریع نرخهای بهره را پیچیده 
کرده اســت.از همین رو، اعضای گروه 7 که شامل بزرگترین کشورهای 
صنعتی جهان هستند، در حال بررسی معافیت بیمه و همه خدمات حمل 
نفت روســیه از تحریمها، به شرط خریداری شدن نفت این کشور پایین 
یک قیمت مشــخص هستند.دولت بایدن و جانت یلن، وزیر خزانه داری 
آمریکا، هفته هاست سرگرم رایزنی با بسیاری از خریداران نفت برای جلب 
موافقت آنها با طرح ســقف قیمت هستند. طرح دیگر که مسدود کردن 
بخش بزرگی از صادرات روسیه از طریق ممنوعیت خدمات حمل دریایی 
برای آن اســت، قیمتهای نفت را به رکوردی خواهد رســاند که تاکنون 
مشــاهده نشده است و قیمت سوخت و انرژی را به حدی باال می برد که 
باعث شعله ور شدن بیشتر تورم و سقوط اقتصاد جهانی می شود.مقامات 
آمریکایی به روزنامه فایننشــیال تایمز گفته اند دولت آمریکا مذاکراتی را 
درباره ســقف قیمت احتمالی، با واردکنندگان بزرگ نفت شامل چین و 
هند برگزار کرده است.همزمان با توقف خرید مشتریان اروپایی و در آستانه 
آغاز تحریمهای اتحادیه اروپا علیه واردات نفت و فرآورده های نفتی دریابرد 
روسیه در آخر امسال، چین و هند خرید نفت ارزان روسیه را در ماه های 
اخیر افزایش داده اند.یک مقام آگاه به فایننشیال تایمز گفت: هنگامی که 
ممنوعیت خدمات حمل نفت به صورت کامل اجرایی شــود، تولید نفت 
روسیه کاهش پیدا خواهد کرد مگر این که از سقف قیمت استفاده شود.

هیچ کدام از سدهای کشور نشکسته است

عدم افت فشار و کاهش کیفیت آب
سخنگوی صنعت آب گفت: خوشبختانه با وجود وقوع سیل های 
وحشتناک، کمترین آسیب به زیرساخت های حوزه آب و برق وارد 
شــده و هیچ کدام از سدهای کشور نشکستند.به گزارش ایسنا، 
فیروز قاسم زاده امروز در نشستی خبری در پاسخ به سوال ایسنا 
مبنی بر آخرین وضعیت مقاومت سدهای کشور اظهار کرد: هیچ 
کدام از سدهای کشور آسیب ندیده و تنها در استان کرمان یک 
بند خاکی ظرفیت ۳۵۰ هزار مترمکعب شکسته شد و با توجه به 
این که پیش بینی هایی که در مورد این مساله صورت گرفته بود، 
از دو روز قبل اطالع داده بودیم و در همین راستا فرماندار منطقه 
اقدامات الزم را انجام داد.وی اضافه کرد: بخش عمده آب قبل از 
وقوع سیل تخلیه شــد و شکسته شدن این بند مشکل چندانی 
را ایجاد نکرد، چرا که در پایین دســت یک منطقه آبرفتی وجود 
داشت.قاســم زاده در پاسخ به ســوال دیگر ایسنا مبنی بر میزان 
افت فشــار و کاهش کیفیت آب در کشور گفت: کمترین میزان 
آسیب وارد شــد و در بخش هایی که شکستگی در حوزه توزیع 
صورت گرفت، با مشــکالت موقتی روبــه رو بودیم که آن هم در 
زمانی کوتاه برطرف شد و اکنون مشکلی وجود ندارد.وی در پاسخ 
به ســوال دیگر درباره آخرین وضعیت تخصیص حق آبه هیرمند 
اظهار کرد: با پیگیری هایــی که صورت گرفته تصمیم وزیر نیرو 
این بوده که به افغانســتان ســفر داشته و با طرف افغان صحبت 
کنند تا توافقات الزم صورت بگیرد. امسال ورودی جدیدی اتفاق 
نیفتاده است و پیگیر این مساله هستیم.سخنگوی صنعت آب با 
بیان این که سیالب های اخیر تاثیری در میزان حق آبه در هیرمند 
نداشته است، ادامه داد: در مرز جنوبی افغانستان بارش ها صورت 
گرفت به همین دلیل در میزان حق آبه نقشــی نداشته است.وی 
با اشاره به پیش بینی های سازمان هواشناسی درباره وقوع سیالب 
گفت: زمانی که هشــدارهای نارنجی و قرمز از ســوی ســازمان 
هواشناسی کشور صادر می شود، تمام نیروها در حالت آماده باش 
قرار می گیرند. در همین راستا نیروهای عملیاتی از هفته گذشته 

تجهیز شــدند و با توجه به اقداماتی کــه صورت گرفت، حداقل 
آســیب را داشــتیم اما در حوزه شــبکه های آب شهری برخی 
تجهیزات دچار مشکل شدند که آنهم کمتر از چند ساعت برطرف 
شدند.قاســم زاده با اشاره به شــایعاتی که درباره کدورت آب در 
مناطق مختلف کشور مطرح شده است، تصریح کرد: هیچ کدام 
از این شایعات صحت ندارد و آبی که در تصفیه خانه ها وجود دارد 
بدون کدورت اســت.وی با اشاره به میزان ورودی آب به سدهای 
کشور پس از وقوع سیالب ها گفت: حدود 26۰ میلیون مترمکعب 
ورودی آب به مخازن ســدهای کشور بوده است.او با بیان این که 
در تصفیه خانه هفتم تهران به دلیل آبی که وارد ســد ماملو شده 
بود، با مشکالتی مواجه شدیم اما اکنون هیچ نگرانی وجود ندارد 

و آب موجود قابل استحصال است، درباره آخرین وضعیت الیروبی 
سدها و رودخانه های کشور و تاثیر آن در وقوع سیالب های اخیر 
گفــت: انجام این کار برعهده وزارت نیرو بوده و از ســال ۱۳۹8 
به بعــد میزان الیروبی ســه برابر افزایش یافته اســت و اکنون 
سالیانه ۱۰۰۰ کیلومتر الیروبی صورت می گیرد.قاسم زاده افزود: 
الیروبی در بازه های دشــت و کوهستان اتفاق می افتد که میزان 
آن در کوهســتان کمتر بوده و سیل های اخیر عمدتا در مناطق 

کوهستانی اتفاق افتاده است.

امسال رهاسازی حق آبه های زیست محیطی صورت گرفت
وی با اشــاره به آخرین وضعیت احیــای تاالب ها و حق آبه های 

زیست محیطی گفت: اولویت وزارت نیرو پس از تخصیص منابع 
شــرب حق آبه های زیست  محیطی بوده امسال نیز این رهاسازی 
صورت اما در جاهایی که وزارت نیرو ســازه ای ندارد، این موضوع 
وابســته به بارندگی هاست که در ســیالب های اخیر نیز شاهد 

ورودی های خوبی بودیم.

امیدی به احیای دریاچه ارومیه است؟
قاســم زاده درباره اقدامات انجام شده برای احیای دریاچه ارومیه 
اظهار کرد: قطعا دریاچه اورمیه احیاپذیر است چرا که در سال های 
ترســالی تراز دریاچه ارومیه رشــد پیدا کرد و مثبت شد. اما در 
سال های خشک اثرات نامطلوبی را شاهد بودیم.وی اظهار کرد: در 
شرایط ترسالی و تحقق طرح های پیش بینی شده می توانیم نسبت 
به احیای دریاچه امیدوار باشیم اما اگر خشکسالی ها ادامه داشته 

باشد، نمی توان چندان به احیا امیدوار بود.

برای سیل یکباره سد نمی سازیم
ســخنگوی صنعت آب در پاسخ به این ســوال که چرا سدهای 
بیشتری برای مقابله با سیالب ساخته نشد، گفت: براساس طرح 
توســعه که در کشــور داریم، از روش های سنتی به روش های با 
تکنولوژی باالتر حرکت کردیم. برای این مســاله در حوزه آب در 
سال های اخیر به موضوع سدســازی توجه شده است.وی ادامه 
داد: دلیل احداث ســدها نیاز آبی و میــزان آورده در آن منطقه 
اســت. هنگام وقوع ســیالب آب موجود وارد تاالب ها، دریاچه ها 
و یا رودخانه ها می شــود؛ به همین دلیل برای سیل های یکباره 
ســد طراحی نمی شود.به گفته قاســم زاده حداقل ۵۰ سال آورد 
منطقه مورد بررســی قرار می گیرد و اگر حداکثر ظرفیت وجود 
داشته باشد، سدسازی صورت می گیرد، گفت: اهداف برخی سدها 
کنترل سد است که آن هم ممکن است در برخی مناطق پاسخگو 

نباشد.

طی دو سال گذشته بزرگترین نوسانات 
قیمت نفت در ۱4 سال اخیر تحت تاثیر 
مســائل ژئوپلیتیکی و سردرگمی بازار، 
روی داده است.به گزارش ایسنا، طی دو 
سال گذشته نفت برنت تا رکورد پایین 
۱۹ دالر در هر بشکه )یا پایین صفر در 
مورد نفت وســت تگــزاس اینترمدیت 
آمریــکا( و تا رکورد بــاالی ۱۳۹ دالر 
در هر بشــکه معامله شــده اســت. از 
زمان بحــران مالــی 2۰۰8 که قیمت 
نفت به دلیــل واهمه از رکود اقتصادی 
و فروپاشــی تقاضا، از ۱۵۰ دالر در هر 
بشــکه، به پایین 4۰ دالر سقوط کرده 
بود، چنین نوسانات شدیدی در قیمت 
نفت مشاهده نشده بود. این بار نوسان 
قیمت نفت ناشی از عوامل متعددی بود: 
پاندمی کووید ۱۹، گذار انرژی، کمبود 
ســرمایه گــذاری در پروژه های جدید، 
اختالفــات در اوپــک و باالتــر از همه 
غیرقابل پیش بینی بودن روسیه.نتیجه 
این نوسانات شدید، گرانی سوخت برای 
مصرف کنندگان، افزایش شــدید نرخ 
تورم و بازی مقصــر در آمریکا پیش از 
انتخابات میان دوره ای نوامبر بوده است.

همه گیری  دوران  در  قیمت  جنگ 
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بــا آغاز قرنطینه جهــان در مواجهه با 
همه گیــری کووید ۱۹ در اوایل ســال 
2۰2۰ کــه توقف ســفرها و تعطیلی 
کارخانه ها را به دنبال داشــت، واکنش 
طبیعی تولیدکننــدگان نفت، کاهش 
تولید بود. اما روســیه به تولید نفت با 
حداکثــر ظرفیت ادامه داد تا قیمتها را 
به حدی برساند که تولیدکنندگان نفت 
شیل آمریکا با هزینه های باالی تولید، 
در هر بشــکه نفتی که تولید می کنند، 
ضرر کنند.عربستان ســعودی به نوبه 
خود تصمیم گرفت با روسیه برای سهم 
بازار بجنگد و بازار را از نفت لبریز کرد 
و تولیدش را به ۱2 میلیون بشــکه در 
روز افزایش و قیمتها را حداکثر هشت 

دالر در هر بشکه کاهش داد. در حالی 
که عربستان ســعودی شیرهای نفت 
خود را بــرای تامین تقاضــا باز کرده 
بود، کشــورهای بیشــتر و بیشتری به 
قرنطینه رفتنــد. هم زمانی بدتر از این 
نمی توانست باشــد.نهایتا دولت ترامپ 
موفق شد عربستان سعودی را متقاعد 
کند تولید نفتش را کاهش دهد و اجازه 
دهد قیمتها تثبیت شوند. اوپک در ماه 
مه ســال 2۰2۰، با کاهش داوطلبانه 
تولید به میزان ۹.7 میلیون بشــکه در 
روز تولید که معادل یک سوم از تولید 
روزانه این گروه بــود، موافقت کرد.اما 
پیش از این کــه این کاهش عرضه به 
اجرا گذاشته شود، مخازن نفت جهان 
لبریز شــده بودند و قطبهــای بزرگی 
مانند کاشینگ اوکالهاما دیگر فضایی 
برای نفت بیشــتر نداشــتند. در پایان 
آوریل، جهان شــاهد آن بود که قیمت 
نفت آمریکا برای نخستین بار در تاریخ، 
منفی شــد و معامله گران برای خالص 
شــدن از نفتی که در اختیارشان بود، 
حاضر شدند به خریداران پول پرداخت 

کنند.

پیچیدگی های گذار انرژی
اما مســائل ژئوپلیتیکی تنها مســبب 
نوسانات بازار نفت نبود. شیوع پاندمی، 
درخواســتها از شــرکتهای نفت برای 
ســرعت بخشــیدن به گذار انرژی را 

تســریع کرد زیرا قیمتهــای پایین تر 
نفت باعث شد بخش نفت شیل آمریکا 
۳۰۰ میلیارد دالر ضرر متحمل شود و 
ســرمایه گذاران بدبین، سهام غولهای 
نفتــی را فروختند.پــس از این که در 
ژوئن ارزشهای دارایی های نفتی جهانی 
میلیاردها دالر کاســته شــد، شرکت 
بریتیش پترولیوم اعالم کرد برنامه های 
اکتشــاف خود را بازبینی خواهد کرد 
و کاهش هزینه ها این شــرکت را قادر 
خواهد ساخت بهتر در روند گذار انرژی 
رقابت کند. شرکت شل هم وعده داد با 
وضعیت تغییر یافته تطبیق پیدا کند تا 
کســب و کارش تاب آور بماند. با آغاز 
عقب نشینی غول های نفتی از سرمایه 
گــذاری در اکتشــاف و تولید جدید، 
جهان وابستگی بیشتری به شرکتهای 

نفتی دولتی پیدا کرد.

آیا شرکتهای نفتی ملی می توانند 
نفت کافی تولید کنند؟

قرنطینه ها در پایان سال 2۰2۰ تسهیل 
شــدند و تقاضا برای نفت افزایش پیدا 
کرد اما اوپک پالس که شامل ۱۳ کشور 
عضو اوپک و ۱۰ تولیدکننده غیراوپک 
از جمله روسیه بود، تولیدش را به میزان 
اندکی افزایش داد و استدالل کرد کرونا 
ممکن است باعث اختالالت اقتصادی 
نظارتی  مقامات کمیته  بیشتری شود. 
اوپک پالس گفتند  مشــترک وزیران 

کــه روند احیا در سراســر جهان برابر 
نبوده است و اوپک پالس باید هر زمان 
الزم بود تدابیر بیشــتری را اتخاذ کند.

اما عامل دیگری که تولید این گروه را 
محدود کرد، زیرساخت فرسوده بعضی 
از اعضای آن مانند نیجریه و آنگوال بود 
که موفق نشدند طبق سهمیه اختصاص 

یافته، نفت تولید کنند.

آغاز جنگ اوکراین
قیمتهــا دوباره هنگامــی افزایش پیدا 
کرد که روسیه در فوریه سال 2۰22 به 
اوکراین حمله کرد. کشورهای اروپایی 
در ابتدا نگران اعمال تحریم های انرژی 
علیه روسیه به دلیل وابستگی به واردات 
گاز از روسیه بودند اما تا ماه مه، اتحادیه 
اروپا توافق کــرد واردات نفت دریابرد 
روســیه را تا پایان سال 2۰22 متوقف 
کند. این بلوک بر ضرورت اســتفاده از 
منابع دیگــر تامین انرژی و گزینه های 
ســبزتر تاکید کرد و متعهد شد ۱۹۵ 

میلیارد یورو هزینه کند.

آینده پرابهام
ابعاد گذار انرژی و ابهامات ژئوپلیتیکی 
احتماال روی بازار نفت در آینده ســایه 
خواهد افکنــد.  دارن وودز، مدیرعامل 
شرکت اکســون موبیل سرمایه گذاری 
بیشــتر در نفــت و گاز را پیش بینی 
کرده، اما خاطرنشــان کرده اســت که 
شــرکتهای نفتــی به ســختی تالش 
می کنند تــا در هنگام چنین ابهاماتی، 
تصمیمــات مهمی بگیرند.بر اســاس 
گزارش فایننشیال تایمز، در این بین، 
بن فن بردن، مدیرعامل شــرکت شل 
اعالم کــرد از تصمیمــات قبلی برای 
کاهش سرمایه گذاری در پروژه ها عقب 
نشینی نخواهد کرد اما خاطرنشان کرد 
شوک کاال ناشی از جنگ اوکراین باعث 
شده اســت دولت ها برای رسیدگی به 
مشــکالت متعدد در سیســتم انرژی 

جهانی، به تقال بیافتند.

جنون نفت

کاهش عرضه گاز از ســوی روسیه، ممکن است در همبستگی 
اتحادیه اروپا در زمستان امسال شکاف ایجاد کند زیرا بودجه های 
محدود و مشــکالت عرضه، ظرفیت این بلوک برای تاب آوردن 
در برابر کمبود ناگهانی و شــدید انرژی را به چالش می کشد.

به گزارش ایســنا، کشورهای اتحادیه اروپا با گذشت پنج ماه از 
زمان حمله نظامی روسیه به اوکراین، به دنبال حفظ یک پاسخ 
مشــترک در برابر اخاذی گری والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روسیه، هستند. اما مذاکرات آنها منعکس کننده تنش هایی است 
که بین کشورهای شــمالی و جنوبی اروپا پس از بحران مالی، 
شکاف انداخته بود.کشورهای عضو اتحادیه اروپا سه شنبه هفته 
گذشته موافقت کردند تقاضا برای گاز را در هشت ماه آینده به 
میزان ۱۵ درصد کاهش دهند و اختالل جدی عرضه از ســوی 
روســیه، این هدف را اجباری خواهد کرد. این توافق در حالی 

حاصل شد که کشــورهای جنوبی با پیشنهاد اولیه کمیسیون 
اروپا به شدت مخالفت کرده بودند.ترزا ریبرا، معاون نخست وزیر 
اسپانیا، طرح اولیه کمیسیون اروپا را فداکاری نامتناسبی دیده و 
گفته بود برخالف کشورهای دیگر، ما اسپانیایی ها از نقطه نظر 
انرژی فراتر از توان مان، زندگی نکرده ایم.آلمان با بخش صنعت 
انرژی بر و عظیم خود، هدف بخشــی از این خشم و غیض بوده 
اســت. این کشور که ســالها پرتغال، یونان و اسپانیا را به رفتار 
اقتصادی غیرمسئوالنه متهم می کرد، با وابستگی بیش از حدی 
که به مسکو برای تامین گاز طبیعی ایجاد کرده، اکنون خواستار 
همبستگی کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای مصون ماندن از 
تاثیر کاهش جریان گاز روسیه شده است.یک دیپلمات اروپایی 
ارشد که مایل نبود نامش فاش شود، به بلومبرگ چنین گفت: 
بعضی از کشــورهای عضو اتحادیه اروپا ممکن است رغبتی به 

فداکاری برای برلین نداشته باشند زیرا این کشور در حالی که 
به کشورهای جنوبی برای مرتب کردن اوضاع مالی شان درس 

می داد، در متنوع کردن منابع انرژی خود کوتاهی کرد.

بحران یورو
به گفته یک دیپلمات ارشد دیگر، اگر کاهش عرضه گاز روسیه 
کشــورهایی که وابســتگی کمتری به گاز این کشور دارند را 
مجبور کند مصرف شرکتها و مصرف کنندگان عادی را محدود 
کنند، تنشــی که در بدترین بحران یورو مشاهده شد، ممکن 
اســت دوباره ظاهر شــود.این اختالف در اتحادیه اروپا پس از 
بحران مالی شدت گرفت. اختالفهای جدید بین اعضای شرقی و 
غربی در زمان بحران مهاجرت سالهای 2۰۱۵ و 2۰۱6، شعله ور 
شــد.اتحادیه اروپا این اختالف را در دوران پاندمی کووید ۱۹ 

با خرید مشترک واکسن 
احیایی که  و صنــدوق 
مشترک  اســتقراض  با 
تامین مالی شــد، پشت 
سر گذاشت. همبستگی 
میان 27 کشور عضو در 
واکنش به حمله نظامی 
روســیه بــه اوکراین با 

تصویب شش بسته تحریم، تحکیم شد.در بحران انرژی، مقامات 
کمیســیون و بعضی از کشــورهای عضو اکنون از همان زبانی 
استفاده می کنند که ســابق بر این بانکهای سیستماتیک یک 
دهه پیش رو توصیف می کردند و می گویند آلمان و اقتصادش، 
بزرگتر از آن هســتند که به زانو دربیایــد. آنها می گویند اگر 
صنعت قدرتمند این کشــور خودش به تنهایی کاهش مصرف 
گاز را تاب بیاورد، پیامد آن آســیب دیدگی بزرگ بازار اتحادیه 

اروپا خواهد بود.

بحرانانرژیاختالفاتقدیمیاروپاییهارازندهمیکند؟

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم

شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت همکار ماشین

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی دعوت می شود در مجمع 
عمومی عادی ســالیانه نوبت دوم که راس ســاعت 15:00 روز سه شنبه 
مــورخ 28 /1401/04 در محل تهران واقع در مــرزداران بزرگراه یادگار 

امام خ پژوهش پ 8 ط 1 واحد 3 تشکیل میگردد، حضور بهم رسانند.
ماده1 :کاندیدای تصدی هیات مدیره و بازرســین بایستی ظرف 5 )پنج( 
روز از انتشار آگهی نوبت اول جهت ثبت نام به دفتر شرکت تعاونی مراجعه 

نمایند.
ماده 2 :در صورتیکه حضور عضوی در مجمع عمومی میسر نباشد می تواند 
حق حضور و اعمال رای از سوی خود را برای حضور و اعمال رای به نماینده 
تام االختیار خود واگذار نماید. تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رای 
و هر شــخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود. الزم به ذکر اســت تأیید 
نماینده تــام االختیار با بازرس و احدی از هیات مدیره تعاونی خواهد بود. 
بدیــن منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر تا یک روز قبل 
از مجمع بهمراه نماینده خو د و با در دســت داشتن مدرک موید عضویت 
در تعاونی و کارت شناســایی معتبر در محل دفتر شرکت تعاونی حاضر تا 
پــس از احراز هویت طرفین )عضویت متقاضــی و اهلیت نماینده (، برگه 
نمایندگی مربوط توسط مقام مذکور تایید تا برگه ورود به مجمع عمومی 

برای نماینده صادر گردد.
ضمنا یادآوری می شــود این مجمع با حضور هر تعداد از اعضاء رسمیت 
می یابد و تصمیماتی که در آن اتخاذ می شــود برای کلیه اعضاء ) اعم از 

غائب و مخالف و حاضر ( نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرسین
2- طرح و تصویب صورت های مالی منتهی به سالهای 1399 و 1400

3- انتخاب عضو علی البدل هیات مدیره
4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

5-گزارش تغییرات اعضا و سر مایه

 به شماره ثبت 106575 و شناسه ملی 10101504406

هیات مدیره
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کاالهای استان تهران بیشتر به کدام کشورها 
صادر می شود؟

سرپرست معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت استان تهران از صادرات 
۲۹۸ میلیون دالری طی ســه ماهه نخست امسال از استان تهران خبر داد و گفت که 
بیش از ۶۴ درصد صادرات اســتان تهران به کشورهای ترکیه، عراق، افغانستان، آلمان 
و پاکســتان انجام شده است.حســن میرزایی در گفت وگو با ایسنا،   با بیان اینکه در 
حال حاضر ۱۴ هزار و ۳۷۶ کارت بازرگانی در تهران فعال اســت، اظهار کرد: در ســه 
ماهه نخست امسال تعداد ۶۰۹ کارت بازرگانی صادر و ۱۴۰۴ فقره تمدید شده است. 
همچنین بر اســاس آمارهــا در این مدت بیش از ۵۰ درصــد از کارت بازرگانی فعال 
کل کشــور و ۵۵ درصد ثبت سفارشــات در استان تهران صورت گرفته است.میرزایی 
همچنین با بیان اینکه طی ســه ماهه اول امســال ۱۸۰ هزار تن کاال به ارزش ۲۹۸ 
میلیون دالر از تهران انجام شــده، تصریح کرد: صادرات از استان تهران نسبت به سه 
ماهه اول ســال قبل ۳۷.۹۶ درصد افزایش داشته است.به گفته این مقام مسئول این 
کاالها به بیش از ۱۶۰ کشــور جهان صادر شده است که مهم ترین آن ها ترکیه، عراق، 
افغانستان، آلمان و پاکستان است. سهم این بازارها از کل صادرات استان ۶۴.۰۹ درصد 

بوده است.

کاالهای وارداتی تهران بیشتر از کدام کشورها وارد می شود؟
سرپرســت معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت ســازمان صمت درباره واردات کاال 
نیز گفت: در این مدت ۱۱۵ هزار تن کاال به ارزش ۲۶۴۴ میلیون دالر به اســتان وارد 
شده که در مقایسه با سال گذشته ۹.۷۶ درصد افزایش داشته است.  پنج بازار نخست 
وارداتی استان تهران نیز امارات متحده عربی، چین، ترکیه، آلمان و سوئیس است که 

سهم این بازارها از کل واردات استان ۷۹.۰۸ درصد بوده است.

رشد اقتصادی ژاپن رکورد ۹ ساله را 
شکست

کارخانه های ژاپن در ماه ژوئن تولید خود را با ســریع ترین ســرعت در بیش از 
۹ ســال گذشته افزایش دادند زیرا اختالالت ناشی از محدودیت های کووید-۱۹ 
چین کاهش یافت که نشانه ای خوشایند برای سیاست گذارانی است که امیدوارند 
چشم انداز اقتصادی بهبود یابد.به گزارش ایسنا، داده های جداگانه نشان می دهد 
که خرده فروشــی برای چهارمین ماه متوالی در ژوئن افزایش یافته است و از این 
دیدگاه حمایت می کند که افزایش مصرف به اقتصاد کمک کرد تا در ســه ماهه 
دوم پس از انقباض در ژانویه تا مارس به رشــد بازگردد.آمارهای رســمی نشان 
داد که تولید کارخانه در ماه ژوئن نســبت بــه ماه قبل ۸.۹ درصد افزایش یافت 
که بیشــترین افزایش یک ماهه از زمان در دسترس قرار گرفتن داده های مشابه 
در فوریه ۲۰۱۳ اســت. این پیشرفت به دلیل لغو قرنطینه سختگیرانه کووید در 
شانگهای بود که به تولید وسایل نقلیه موتوری، ماشین آالت الکتریکی و قطعات و 
دستگاه های الکترونیکی ژاپن کمک کرد.مارسل تیلیانت، اقتصاددان ارشد ژاپنی در 
کپیتال اکونومیکس، گفت: با کاهش کمبود قطعات ناشی از قرنطینه شانگهای، ۱۴ 
درصد افزایش ماهانه در تولید خودرو باعث افزایش تولید خودرو شد. در حالی که 
این پیشرفت بیشتر از رشد ۳.۷ درصدی بود که اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز 
انتظار داشتند، یک مقام دولتی گفت که با ادامه تاخیر در عرضه قطعات، خطرات 
نزولی برای تولید همچنان وجود دارد.این داده ها یک روز پس از آن منتشر می شود 
که شرکت تویوتا موتور اعالم کرد در ماه ژوئن ۷۹۳ هزار و ۳۷۸ دستگاه خودرو 
در سراسر جهان تولید کرده است. بزرگ ترین خودروساز جهان از نظر فروش در 
ماه های اخیر به دلیل کمبود تراشــه و اختالالت ناشی از قرنطینه در چین برای 

رسیدن به اهداف تولید جهانی خود تالش کرده است.

گزیده خبر

در حاشیه دیدار فاطمی امین با وزیر صنعت بالروس انجام شد: 
بازدید وزیر صمت ایران از شرکت بالز 
تولیدکننده ماشین آالت سنگین معدنی

سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت به 
همراه وزیر صنعت بالروس، از شرکت بالز تولید کننده 
ماشین آالت سنگین و فوق سنگین معدنی آن کشور 
دیدن کرد.در دیدار فوق تولیدکنندگان ماشــین آالت 
بالروس،  گزارشی از این صنعت به فاطمی امین ارایه و  

ظرفیت های تجاری این حوزه را تشریح کردند.

برگزاری همایش روز چابهار در هند:
 بررسی راهکارهای افزایش مراودات تجارت 

دریایی ایران و هند از طریق بندر چابهار
  معــاون امور بنــدری و اقتصــادی اداره کل بنادر و 
دریانوردی اســتان گفت همایش روز چابهار امروز ۹ 
مرداد ماه ۱۴۰۱ برابر با ۳۱ جوالی ۲۰۲۲ به میزبانی 
وزارت بنــادر، کشــتیرانی و آبراههای دولت هند و با 
حضور شــرکت های فــورواردر هنــدی، نمایندگان 

بخش های خصوصی و سفرای کشورهای قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، 
ترکمنستان در محل هتل تاج محل بندر بمبئی آغاز گردید.به گزارش پایگاه 
اطالع رســانی اداره کل بنادر و دریانوردی سیســتان و بلوچســتان، حسین 
شهدادی افزود: در این همایش نمایندگان سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت 
راه و شهرســازی به ریاست جلیل اســالمی، عضو هیات عامل و معاون امور 
بندری و اقتصادی ســازمان بنادر و دریانوردی، دبیــر و اعضای هیات مدیره 
انجمن کشتیرانی ایران، مدیران کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، شرکتهای 
کشــتیرانی و مدیران بخش خصوصی در حوزه عملیات بندری بنادر کشــور 
حضور دارند. وی اضافه کرد: معرفی بندر چابهار، بررســی راهکارهای افزایش 
مراودات تجارت دریایی ایران و هند از طریق بندر چابهار و شناسایی راهکارهای 
رفع موانع ترانزیت کاال از مبدا و مقصد هند به ســایر کشــورها از طریق بندر 
چابهار بخشی از اهداف برگزاری این همایش خواهد بود.همچنین نشست های 
تخصصی بین شرکت های کشــتیرانی و صاحبان کاال با مسئولین گمرکی و 
بانکــی طرف هندی بخش مهم  این همایش یک روزه می باشد.شــهدادی با 
اشاره به نقش بندر چابهار در توسعه تجارت های منطقه ای تاکید کرد: اهمیت 
چابهار باعث شده است روز اختصاصی بندر چابهار توسط دولت هند در یکی از 

شهرهای مهم تجاری این کشور برگزار گردد.

جعفری در جلسه بررسی آسیب شناسانه صنعت سنگ های تزئینی اعالم کرد:
تضمین آینده صنعت سنگ، نیازمند تدوین 

طرح جامع،ضرورت تدوین دستورالعمل هایی 
برای اعطای مزایای تشویقی

رئیس هیات عامــل ایمیدرو اعــالم کرد: تضمین 
آینده صنعت ســنگ های تزئینی، نیازمند تدوین 
طرح جامع است.به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، 
وجیه ا... جعفری در جلسه بررسی آسیب شناسانه 
صنعت ســنگ های تزئینی ضمن بیان این مطلب 

اظهار داشــت: نیاز به اطالعات دقیق و واقعی از زنجیره صنعت سنگ های 
تزئینی یکی از دغدغه های فعالیتم در شرکت تهیه و تولید مواد معدنی بود 
که با یاری انجمن سنگ، در حال حاضر نتایجی مطلوبی حاصل شده است.

وی افزود: اکنون اطالعات دقیق در دســترس اســت اما صرف داشتن این 
اطالعات، کمک چندانی به توسعه این صنعت نمی کند و باید برای تضمین 
آینــده آن برنامه ریزی کرد. برای این منظور، همه ابعاد این بخش همچون 
صادرات، تولید استاندارد، کاهش هزینه های تمام شده، کاهش هزینه های 
حمل و نقل، نوســازی واحدهای سنگبری، تجمیع معادن و غیره در طرح 
جامع باید مد نظر قرار گیرد.رئیس هیات عامل ایمیدرو تاکید کرد: با بررسی 
همــه مزیت ها و چالش ها در صنعت ســنگ، باید طرح و برنامه ای تدوین 
کنیم تا به تصمیم جدید منتهی و در صورت ضرورت و نیاز به اصالح قانون، 
دستورالعمل، آیین نامه یا ایجاد کنسرسیوم، اقدام شود.جعفری با بیان اینکه 
از ۲۵۰ میلیون متر مربع ظرفیت ایجاد شده در صنعت سنگ، ۱۶۵ میلیون 
متر مربع ظرفیت غیر فعال است، تصریح کرد: طبق آمار اعالم شده، از ۸۵ 
میلیون متر مربع ظرفیت فعال ساالنه سنگ، حدود ۳۵ میلیون تن، سنگ 
غیر اســتاندارد تولید می شود که نیازمند برنامه ریزی برای اصالح خطوط 
است.وی ادامه داد: برای دستیابی به هدف صادرات ۱.۵ میلیون متر مربعی 
سنگ تزئینی نیز باید در عین ارتقای کیفیت و کاهش هزینه تمام شده، به 

دنبال بازار صادراتی آن بود.

انعقاد تفاهمنامه میان ایمینو و شتابدهنده تواناتک
 استفاده از تجربه و توانمندی های فناوران 

صنعت نفت و گاز
طرح زیست بوم نوآوری و فناوری بخش معدن و صنایع 
معدنی ایران و شتابدهنده تواناتک در راستای برگزاری 
رویدادهــای دانش بنیــان محور و تورهای مشــترک 
نیازســنجی فناورانه تفاهم نامه همکاری امضا کردندبه 
گزارش شبکه ایمینو، طرح زیست بوم نوآوری و فناوری 

بخش معدن و صنایع معدنی ایران و شــتابدهنده تواناتک در راستای برگزاری 
رویدادها و تورهای مشــترک نیازســنجی فناورانه با هدف احصای نیاز، انتقال 
تجربه، توسعه بازار، تامین مالی، تجاری سازی محصوالت و خدمات شرکت های 
دانش بنیان و فناورانه تفاهم نامه  منعقد کردند. این تفاهم نامه با هدف پیشرفت 
ماموریت های فناورانه و دانش بنیان مبادله و قرار شد میان دو طرف همکاری و 
هم افزایی برای توسعه همکاری با دانشگاه ها در زمینه آموزش، پژوهش، فناوری 
و نوآوری، برگزاری نشســت های علمی مشــترک، کارآفرینی و تجاری سازی 
محصوالت با استفاده از کلیه امکانات نیروی انسانی و تجربه و تخصص طرفین 
شکل بگیرد. شــتابدهنده تواناتک زیر مجموعه شرکت توانا انرژی کیش است 
که در ســال ۱۳۹۰ در جزیره کیش به ثبت رســیده و در عرصه تامین نیاز روز 
افزون به انرژی در کشــور و منطقه فعالیت کرده و تمرکز بیشتر آن بر استفاده 
از فناوری های نوین در عرصه خدمات باال دســتی صنعت نفت و گاز بوده است. 
ایمینو در راستای تسهیلگری و شبکه سازی برای ایده های جدید درصدد است 
در مســیر تحقق اهداف، ماموریت های فناورانه و دانش بنیان از تجربه، دانش و 
توانمندی شرکت های صنعت نفت و گاز نیز بهره مند شود که شتابدهنده انرژی 

توانا کیش یکی از آن هسته های فناور تخصصی است.

روغن ارزان می شود؟
در حالــی که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت )صمت( خبر داده قیمت انواع 
روغن خوراکی ۱۰ تا ۲۵ درصد کاهش می یابد، انجمن صنایع روغن نباتی اعالم 
کرده که کاهش قیمت روغن نباتی موجب زیان کارخانه ها می شــود و اگر روغن 
خام ارزان نشــود امکان کاهش قیمت روغن نباتی وجود ندارد.به گزارش ایسنا، 
هفته  گذشته مهدی برادران_ معاون وزیر صمت در بازدید از یکی از کارخانه های 
تولید روغن از کاهش ۱۰ تا ۲۵ درصدی قیمت روغن خوراکی در سراسر کشور 
خبر داد و اعالم کرد که  این کاهش در مرحله اولیه است و در مراحل بعدی باز 
هم کاهش قیمت اعمال خواهد شد.وی همچنین اضافه کرد که این کاهش قیمت 
به دنبال برنامه دولت برای کاهش تعرفه واردات مواد اولیه مورد نیاز کارخانه های 
روغن اعمال می شود و هدف از این کار حمایت از مردم و مصرف کنندگان خواهد 
بود. همچنین همه کارخانه ها ملزم به کاهش قیمت هســتند و با هر واحدی که 
از این دســتورالعمل پیروی نکند، برخورد خواهد شد.در واکنش به این موضوع 
انجمن صنایع روغن نباتی در اطالعیه ای اعالم کرد که کاهش قیمت روغن نباتی 
با شرایط فعلی برای کارخانه ها مقدور نیست و منجر به زیان کارخانه ها می شود.

در اطالعیه این انجمن آمده است که ضمن اعالم استقبال صنعت روغن نباتی از 
هرگونه تعدیل منطقی قیمت که منجر به بزرگ شدن سفره همه هموطنان شود، 
به منظور حفظ تعادل و جلوگیری از تنش در بازار روغن نباتی الزم است کاالهای 
فروش رفته در فروشــگاه های سراسر کشور با قیمت های مصرف کننده مصوب 
قبلی تعیین تکلیف انجام و نسبت به تعیین  تکلیف قیمت های کاالهای ساخته 
شــده موجود در انبارهای شــرکت های پخش، عمده فروشی ها و کارخانه های 
تولیدی، تعیین تکلیــف موجودی روغن خام کارخانجات تولیدی با قیمت های 
قبلی اعم از وارداتی و خریدهای داخلی، منطقی سازی قیمت های پایه ارزی روغن 
خام وارداتی توســط وزارت جهاد کشــاورزی، تعیین تکلیف حقوق ورودی انواع 
روغن خام و کاهش قیمت روغن خام شرکت بازرگانی دولتی ایران به میزان نرخ 

دستوری دولت اقدامات الزم اقدام شود.

آخرین تولیدات گروه بهمن در نصف جهان به 
نمایش درخواهد آمد

گروه بهمن با حضور در یازدهمین نمایشــگاه جامع مدیریت شهری و پنجمین 
نمایشگاه تخصصی حمل و نقل و ترانزیت اصفهان جدیدترین محصوالت خود را 
در معرض دید عالقمندان می گذارد و در این دوره از نمایشگاه تازه ترین محصوالت 
تجاری و ســواری گروه بهمن عرضه خواهد شد. خودروهای عرضه شده در این 
نمایشگاه جزو مدرن ترین و پیشرفته ترین خودروهای تجاری و سواری بازار ایران 
هستند لذا پیش بینی می شود غرفه گروه بهمن مورد استقبال بازدیدکنندگان قرار 
بگیرد.در دســته خودروهای سواری، گروه بهمن در نظر دارد خودروهای سواری 
محبوب خود را در این نمایشگاه در معرض دید عالقمندان قرار دهد. ریسپکت به 
عنوان تازه ترین سواری گروه بهمن از جمله محصوالتی است که قرار است در به 
زودی در بازار عرضه شود و جزو محصوالتی است که در این نمایشگاه حضور دارد.
در دسته خودروهای سواری SUV نیز گروه بهمن خودروهای دیگنیتی پرستیژ و 
فیدلیتی پرایم را در معرض دید عالقمندان خواهد گذاشت. دیگنیتی و فیدلیتی 
از خودروهای شناخته شده و محبوب گروه بهمن هستند که این گروه قصد دارد 
با نســخه جدید دیگنیتی را که به نام دیگنیتی پرستیژ شناخته می شود در این 
نمایشگاه حاضر شود. گروه بهمن بنا دارد در دسته خودروهای تجاری با کاربری 
باربری کشنده امپاور،FAW۴۶۰ و FAW۴۲۰ و شیلر در معرض دید عالقمندان 
به خودروهای باری گذاشته شود. همچنین در دسته خودروهای تجاری با قابلیت 
کاربری های شــهری گروه بهمن قصد دارد اتوبوس شهری City۱۲، مینی بوس 

پگاسوس و وان باری اینرودز را دراین نمایشگاه ارائه دهد. 

انتقاد بخش خصوصی از سازمان حمایت

در بازار دخالت نکنید
عضو هیئت نماینــدگان اتاق بازرگانی تهــران می گوید، دولت 
باید به جای تداوم شــیوه هایی مانند دخالت در بازار، به ســمت 
اعتماد به مکانیزم عرضه و تقاضا حرکت کند.به گزارش ایســنا، 
در هفته گذشــته خبری از تغییر شیوه قیمت گذاری کاالها روی 
خروجی رســانه ها قرار گرفت که بار دیگــر بخش خصوصی را 
در شــوک فرو برد. بر اساس آنچه حسین فرهیدزاده، سرپرست 
ســازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کننــدگان، حدود دو 
هفته پــس از روی کارآمدنش در قالب یک نامه به معاونان وزیر 
صمت  اعالم کرد، فرآیند قیمت گذاری کاال پیچیده تر از گذشته 
خواهــد شــد.فرهیدزاده در نامه خود اعالم کرده اســت که بر 
اساس تصمیمات بند ســتاد تنظیم بازار درباره روند درخواست 
افزایش قیمــت کاالها از طریق دفاتر تخصصی مرتبط در وزارت 
صمت، مقرر شده است که در فرآیند قیمت گذاری، پیشنهادات 
صنوف و کارخانه داران  از ســوی دفاتــر تخصصی وزارتخانه های 
جهاد کشــاورزی و صنعت، معدن و تجارت به ســازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان منتقل شود. این پیشنهادات بعد 
از بررسی در سازمان حمایت به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع 
می شــود و بعد از بررسی و تایید، در ستاد تنظیم بازار تصویب و 
ســپس به استحضار ریاست جمهوری می رسد و در نهایت بعد از 
تایید رئیس جمهوری قیمت جدید اعالن رسمی می شود.فرآیند 
افزایش قیمت کاالها درحالی قرار است سخت تر و پیچیده تر شود 
که فعاالن اقتصادی به ویژه در ماه های اخیر و پس از اصالح نظام 

پرداخت یارانه و حذف ارز ترجیحی، خواســتار کاهش مداخالت 
دولت در قیمت گذاری شــده اند. اما به اعتقاد آنان این درخواست 

نه تنهــا مورد توجه قرار نگرفته که حاال به موجب نامه ســازمان 
حمایت مقرر شده است افزایش قیمت کاالها، بعد از طی کردن 

مراحل متعدد، در نهایت به تایید رئیس جمهوری هم برســد؛ در 
حالی که این شیوه، کار را سخت تر و طوالنی تر می کند و تولید را 
هم در مخاطره قرار می دهد. ضمن این که بعید به نظر می رســد 
که مقام نخست اجرایی کشور، با توجه به مسئولیت های فراوانی 
که بر دوش دارد، وقت و زمان مکفی برای بررسی و تایید قیمت 
کاالها داشــته باشد و بتواند به درخواســت های افزایش قیمت 
تولیدکنندگان و کارخانه داران بپــردازد.در همین رابطه، رئیس 
کمیسیون »بهبود محیط کســب وکار و رفع موانع تولید« اتاق 
تهران با انتقاد از احتمال اجرایی شــدن چنین تصمیمی گفت: 
قیمت  نهاده های تولید اعم از حقوق و دستمزد، کرایه حمل، نرخ 
مواد اولیه، مدام در حال افزایش است و تولیدکنندگان نیز نقشی 
در این افزایش قیمت ندارند؛ حال آنکه اگر متناســب با افزایش 
قیمت  نهاده های تولید، قیمت محصول نهایی تعدیل نشود، تولید 
کاالها توجیه اقتصادی خود را از دست خواهد داد؛ بنابراین منوط 
کردن افزایش قیمت ها به تایید رئیس جمهوری که به دشوار شدن 
این تعدیل قیمتی می انجامد تصمیمی نادرست است.به گزارش 
روابط عمومی اتاق تهران، محمدرضا نجفی منش افزود: پیشنهاد 
ما این اســت که دولت از دخالت هایی کــه تاکنون راه به جایی 
نبرده،  دست بردارد و اجازه دهد که مکانیزم عرضه و تقاضا، تعادل 
را در بــازار برقرار کند. نتیجه اعتماد به این مکانیزم نیز برقراری 
رقابت است و در این شرایط، دیگر کسی نمی تواند قیمت کاالی 

خود را به صورت بی رویه و غیرمنطقی افزایش دهد.

ســیالب های اخیر به زیرساخت ها در 
مناطق عشایری ۳۰ شهرستان آسیب 
جدی وارد کرده و تاکنون تلف شــدن 
۷۰۰۰ راس دام عشــایر گزارش شده 
است.به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه 
اطالع رســانی ســازمان امور عشــایر 
ایران، عباس پاپی زاده رئیس سازمان 
امور عشــایر ایران در نشســت ستاد 
مدیریت بحران این سازمان با اشاره به 
خسارت های وارد شده در سیالب های 
اخیر به عشــایر، اظهار کرد: بر اساس 
گزارش های رسیده در این سیالب ها به 
زیرساخت ها در حوزه راه های عشایری 
و منابع آبی عشــایر آسیب جدی وارد 
شــده و تعداد زیادی از سیاه چادرها و 
سرپناه های عشایر، چشمه ها و قنوات و 
مکان های نگهداری دام دچار خسارت 
شده اند و بر اســاس برآوردهای اولیه 
بیش از ۷۰۰۰ رأس دام عشــایر تلف 
شده اســت.وی با اشــاره به پیگیرها 
و تاکیــد وزیر جهاد کشــاورزی برای 
امدادرســانی به موقع به عشایر آسیب 
دیده از ســیل، اظهار کرد: روز شــنبه 
دو جلســه با حضور مقام عالی وزارت 

در این خصوص برگزار شــد و ساداتی 
نژاد دســتور فوری برای تامین اعتبار 
الزم برای بازگشــایی و مرمت راه های 
عشایری و منابع آب شرب آسیب دیده 
از سیل در مناطق عشــایری را صادر 
کرد.پاپی زاده با اشــاره به اینکه پیش 
از وقوع سیل هشدارهای هواشناسی به 
عشایر کشور داده شده بود، گفت: گروه 
های امدادی جمعیت هالل احمر و امور 
عشایر استان ها اقالم و ارزاق مورد نیاز 

را در اختیار عشــایر آسیب دیده قرار 
داده اند و ایــن کمک ها همچنان ادامه 
دارد.وی بــا بیان اینکه همه پرســنل 
امور عشایر در آماده باش کامل باشند 
و مرخصی هــای غیر ضرور لغو شــود، 
به مدیران امور عشــایر استانها که در 
این نشســت ویدئوکنفرانســی حضور 
داشتند تاکید کرد از تمام ظرفیت های 
دســتگاه های اســتانی و شهرستانی و 
شــورای تامین و شــورای هماهنگی 

بحران اســتان و شهرســتان ها برای 
کمک به عشــایر آسیب دیده استفاده 
شود.رئیس سازمان امور عشایر ایران با 
بیان اینکه اولویت ما مدیریت وضعیت 
موجود و مدیریت بحــران در مناطق 
امیدواری  اظهار  عشایری کشور است، 
کرد با مدیریت به موقع بحران شــاهد 
کمتریــن میزان خســارت در مناطق 
عشــایری باشــیم.پاپی زاده همچنین 
بر پیگیری تامین آذوقه و ســایر اقالم 
مورد نیاز خســارت دیدگان در مناطق 
عشایری تاکید کرد و گفت: از آنجا که 
عشایر محلی برای ذخیره علوفه ندارند، 
علوفه دامی آنان در ســیل از بین رفته 
بنابرایــن ضروری اســت اتحادیه ها و 
تعاونی های عشایری علوفه دامی مورد 
نیاز عشــایر آسیب دیده را تامین و در 
اختیار آنان قرار دهند.بر اســاس این 
گزارش، بخشــی از عشایر آسیب دیده 
به دلیــل تخریب چشــمه ها و قنوات 
مشــکل تأمین آب دارند همچنین به 
دلیل مســدود شدن راه های ارتباطی، 
آذوقه رسانی به آنان با مشکالتی روبه 

رو است.

خسارت سیل به زیرساخت های عشایری

تلفات ۷000 راس دام عشایر

رئیس ســازمان توسعه 
تجارت می گوید، شرایط 
بــرای افزایش تعامالت 
تجــاری میــان ایران و 
عمان وجود دارد و دو طرف باید از این فرصت نهایت استفاده 
را ببرند.به گزارش ایسنا، صبح امروز نشستی با حضور علیرضا 
پیمان پاک، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت، 
علی رسولیان، معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع 
کوچک و شــهرک های صنعتی و محسن ضرابی، رئیس اتاق 

مشــترک بازرگانی ایران و عمان در ساختمان سازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی ایران برگزار شد.در این نشست 
حاضران تفاهم نامه مشــترکی را به منظور ارتقای سهم حضور 
تولیدکنندگان و صنعت گران کشــور )مستقر در شهرک های 
صنعتی سراسر کشــور( در نمایشــگاه های تخصصی عمان، 
توســعه نفوذ کاالهای غیرنفتی ایرانــی در بازار عمان با هدف 
افزایش حجم مبادالت تجاری دو کشور از طریق ارائه مشوق ها 
و حمایت هــای یارانه ای به شــرکت های توانمند تولیدی و یا 
صادراتــی در بخش خصوصی ایران امضا کردند.پیمان پاک در 

خصوص جزئیات این تفاهم نامه گفت: اقدامات بســیار خوبی 
در خصــوص بهبــود و ارتقای ارتباطات میان اتــاق بازرگانی 
ایــران و عمان صورت گرفته که بســیار موثر بوده اســت.وی 
همچنین با اشــاره به راه اندازی خط مستقیم دریایی میان دو 
کشور ایران و عمان با حمایت دولت، افزود: مسائل ضمانتی از 
قبیل بحث صندوق ضمانــت صادرات در مرحله ارائه خدمات 
اســت و نهایتا برای استفاده از تمام ظرفیت ها و امتیازاتی که 
در دولت برای توســعه تجارت وجــود دارد، تالش های موثر 
انجام پذیرفته اســت.رئیس سازمان توسعه تجارت، حمایت ها 

و پشتیبانی های سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
را یکی از این امتیازها برشــمرد و اضافه کرد: بر اســاس این 
تفاهم نامــه، حمایت ها و برنامه هایی کــه در دولت برای اعزام 
هیات ها و برگزاری نمایشــگاه هایی در کشــور عمان صورت 
می گیرد، هدفمندتر خواهد شــد.بر اســاس گزارش سازمان 
توســعه تجارت، پیمان پاک همچنین بــا بیان اینکه یکپارچه 
کردن برنامه ها، منظم کردن اهداف و استراتژی ها در خصوص 
اعزام هیات ها و برگزاری نمایشگاه ها منجر به هم افزایی بیشتر 
شده و آثار مثبت و موثری در پی خواهد داشت، گفت: امضای 
این تفاهم نامه در راستای اقدامات کالن سازمان توسعه تجارت 
اســت تا تمام اموری که در دولت در راستای توسعه و تجارت 
اســت، یکپارچه، منظم و با برنامه شده و بیشترین تاثیر را در 

تجارت با کشورهای همسایه در پی داشته باشد.

رئیس سازمان توسعه تجارت مطرح کرد

افزایش نفوذ کاالهای ایرانی در عمان
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کاهش ۱۷ هزار واحدی بورس
ادامه روند نزولی در بازار سرمایه باعث شد شاخص کل بورس بیش از ۱۷ هزار 
واحد و شــاخص هم وزن نیز بیش از ۷۰۰۰ واحد کاهش یابد.به گزارش ایسنا، 
شاخص کل بورس ۱۷ هزار و ۳۵۳ واحد کاهش یافت و رقم یک میلیون و ۴۲۳ 
هزار واحد را ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم وزن نیز با ۷۲۴۱ واحد کاهش 
در رقم ۱۷۹ هزار و ۹۷۵ واحد ایستاد. معامله گران این بازار ۳۰۰ هزار معامله به 

ارزش ۳۶ هزار و ۲۱ میلیارد ریال انجام دادند.

گزیده خبر

تقدیر رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران از 
رئیس کل بیمه مرکزی

معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در دیدار با رئیس کل 
بیمه مرکزی با اهدای لوحی از زحمات مهندس بهزادپور در راســتای اقدامات 
موثر صنعت بیمه در بهبود خدمات  بهداشتی و درمانی و ارائه خدمات مطلوب 
به ایثارگران وهم چنین ترویج فرهنگ ایثار تقدیر کرد.به گزارش اداره کل روابط 
عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی در 
این دیدار با اهدای لوحی از  تالش های مهندس بهزادپور در راســتای ترویج و 
تعمیق معارف و ارزش های فرهنگ واالی ایثار شهدا و اولویت بخشی به برنامه 
های مربوط به خانواده های معظم شــهدا و ایثارگران تقدیر و تشکر کرد.در این 
دیدار در خصوص قرارداد بیمه تکمیلی ایثار گران و خانواده معظم شهدا با بیمه 

دی و نحوه تامین مالی آن نیز بحث و گفت وگو شد.

معاون برنامه ریزی بانک سینا منصوب شد
با حکم سرپرســت بانک ســینا، مهدی باســتان به عنوان سرپرست معاونت 
برنامه ریزی این بانک منصوب شد.به گزارش روابط عمومی بانک سینا، غالمرضا 
فتحعلی در مراســم معارفه سرپرســت معاونت برنامه ریــزی، ضمن قدردانی 
از تالش هــای حمداهلل جمالی، معاون پیشــین برنامه ریزی، با تأکید بر اهمیت 
حــوزه برنامه ریزی برای بانک گفت: حوزه برنامه ریزی دارای ابعاد گســترده ای 
اســت و از ارکان مهم در ترســیم اهداف، برنامه ها و سیاســت های بانک است.

وی تصریح کرد: الزم است معاونت برنامه ریزی با تدوین سیاست ها، برنامه ریزی  
بلندمدت و اســتفاده بهینه از تجربیات گذشته، منشاء نوآوری و تحولی شگرف 
در عملکرد بانک باشد.مهدی باستان، سرپرست معاونت برنامه ریزی بانک سینا 
دارای دکتری تخصصی مهندسی صنایع است و پیش از این معاون برنامه ریزی 
و هدایت راهبردی بانک انصار، رئیس اداره کل مدیریت تحول بانک سپه و مدیر 

امور ادغام بانک انصار در بانک سپه بوده است.

پرداخت یک هزار میلیارد ریال تسهیالت 
قرض الحسنه فرزندآوری در بانک دی

مبلغ کل تسهیالت قرض الحسنه فرزندآوری پرداخت شده توسط بانک دی از 
یــک هزار میلیارد ریال فراتر رفت.به گــزارش روابط عمومی بانک دی، با توجه 
به بخشــنامه های بانک مرکزی مبنی بر لزوم پرداخت سریع و آسان تسهیالت 
قرض الحســنه فرزندآوری، این بانک از ابتدای ســال جاری، این موضوع را در 
اولویت قرار داده اســت.بر این اســاس تا کنون بیش از یک هزار و ۱۵ میلیارد 
ریال تسهیالت قرض الحســنه فرزندآوری به دو هزار و ۶۹۵ متقاضی پرداخت 
شــده است.متقاضیان می توانند برای ثبت نام دریافت این تسهیالت به سامانه 

https://ve.cbi.ir/VC/DefaultVC.aspx مراجعه کنند.

اقتصاد مقاومتی به سبک بانک پارسیان؛ 
پیشگامی در کارآفرینی و حمایت از تولید و 

اقتصاد دانش بنیان
در حال حاضر نظام بانکی کشــور ســهم باالیی از مسئولیت سنگین کمک به 
توانمندســازی بخش های مختلف اقتصادی، تأمین منابع مالی و ســرمایه در 
گــردش بنگاه های اقتصادی خرد و کالن را در مســیر حرکت به ســوی تحقق 
اهــداف اقتصاد مقاومتی برعهده گرفته اســت و به  جرأت می توان گفت بانک ها 
یکی از ارکان اصلی دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی هستند.سیستم بانکی با 
ســرمایه گذاری، حمایت و تأمین منابع موردنیاز واحدهای تولیدی و مولد نقش 
بسزایی در توانمندسازی اقتصاد، توسعه و ایجاد اشتغال دارند.در همین راستا، در 
منظومه اقتصاد مقاومتی، بانک پارســیان به عنوان واسطه در تجهیز و تخصیص 
منابع به گونه ای عمل کرده اســت که حامی تولید و اشتغال باشد و زمینه پیوند 

سالم و اثرگذار بین سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی را مهیا سازد. 

“BNPL” اعتبار سریع و ارزان بانک تجارت 
برای مشتریان

معاون مدیرعامل در امور مشتریان بانکداری شخصی بانک تجارت در هفدهمین 
رویداد فیناپ، بر لزوم حمایت از دسترسی به اعتبار ارزان قیمت برای مشتریان 
تاکیــد کرد.به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، در هفدهمین رویداد فیناپ 
با موضوع »تکنولــوژی مالی BNPL”” )اکنون بخر، بعــدا پرداخت کن( که با 
حمایت بانک تجارت در مرکز »سالم ۱۰۰ استارت آپ« برگزار شد، »داودیان« 
معاون مدیرعامل در امور مشتریان بانکداری شخصی این بانک در پنل تخصصی 
»بررسی چالش ها و دغدغه های کسب و کارها و رگوالتور درحوزه BNPL« که 
با حضور دکتر محرمیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی برگزار می شد، 
گفت: با شــکل گیری BNPL ما با یک کســب و کار جدید و یک جریان نوین 
مواجه هســتیم که بازیگران در آن به رقابت پرداخته  و می تواند عایدی بزرگی 
در قالب اعتبار ســریع و ارزان به مشتریان ارائه کنند و درواقع نقطه قوت ممتاز 
آن بهره مندی مشــتری از یک محصول اعتباری ساده ، ارزان تر و بسیار سریع 
تر از گذشــته اســت.داوودیان به محدودیت های بانک ها در تامین مالی خرد و 
سریع اشاره کرد و گفت: اگر این محصول به درستی حمایت نشود مشتریانی که 
نمی توانند به این اعتبار سریع و ارزان دسترسی داشته باشند مجبور به استفاده 

از روش های دیگر تامین مالی با هزینه ی باالتری شوند. 

جزئیات ابزار جدید بازار سرمایه

اصلسرمایهدربورسچگونهتضمینمیشود؟
از آنجایی که سرمایه گذاری در بازار سرمایه همواره با ریسک 
همراه بوده، طی هفته های گذشــته ســازمان بورس و اوراق 
بهــادار موافقت اصولی خود را بــا صندوق های تضمین اصل 
ســرمایه اعالم کرده است تا در عین تضمین اصل سرمایه در 
دوره نزول، ســود دهی در دوران صعود را هم حاصل  کند.به 
گزارش ایسنا، شاید ناخوشایندترین ریسک سرمایه گذاری در 
بورس برای افراد، مخصوصا تازه واردها، کاهش اصل ســرمایه  
یا آورده اولیه ای باشد که وارد این بازار می کنند، چرا که بعضا 
این ســرمایه از محل دارایی هایی اصلی افراد تامین می شود. 
ســرمایه گذاران از یک طرف مایل نیستند اصل سرمایه  آنها 
متوجه ریسک و ضرر شود؛ از طرف دیگر عالقه مند هستند در 
شرایط رشد و صعودی شاخص نیز از بازدهی و سود برخوردار 
شوند. در این راستا، یک سازوکار جدید در بازار سرمایه ایجاد 
شده است که به زودی وارد بازار خواهد شد. این ابزار جدید در 
عین تضمین اصل سرمایه در دوره نزول، سود دهی در دوران 
صعود را هم حاصل می کند.طی هفته های گذشــته سازمان 
بــورس و اوراق بهادار موافقــت اصولی خود را با صندوق های 
تضمین اصل ســرمایه اعالم کرده است،   این صندوق ها اصل 
سرمایه ای که افراد وارد بازار می کنند را با سازوکارهای خاص 

خود تضمین می کنند.

روش های ضمانت اصل سرمایه
صندوق هــای مذکور رکن ضامن دارند، بــه عبارت دیگر در 
صورت عملکرد نامطلوب صندوق به هر حال اصل ســرمایه 
یا همان آورده اولیه تضمین می شود. البته بین ارکان تضمین 

تفاوت هایــی وجود دارد. در نــوع اول که تضمین با ضمانت 
سبدگردان است، شرکت سبدگردان ارائه دهنده صندوق، که 
از لحاظ توان مالی و حســن سابقه مورد تایید سازمان بورس 
اســت، تضمین کننده بوده و در صورت زیان، اصل سرمایه را 
تضمین می کند. صندوق تضمین با ضمانت ســبدگردان به 

صورت صدور و ابطالی اســت. این نوع صندوق همچنین در 
رده صندوق های سرمایه گذاری مختلط رده بندی می شود 
که به سرمایه گذاران امکان بهره مندی از رشد بازار را هم در 
زمان رشد بازار در کنار تضمین آورده اولیه در زمان افت بازار 
خواهد داد. قیمت خرید هر واحد آن در پذیره نویسی ۱۰۰۰ 

تومان است.در نوع دوم که  تضمین با ضمانت سرمایه گذاران 
صورت میگیرد، تضمین با رکن ضامن اهرم است که ساز و کار 
پیچیده ای دارد. در ایــن نوع صندوق ابتدا یک صندوق قابل 
معامله )ETF( پذیره نویسی می شود که حداقل مبلغ مورد نیاز 
برای خرید واحدهای این صندوق ۱۰۰ میلیون تومان است. 
اصل سرمایه نیز در این صندوق، تضمین نمی شود و با ریسک 
همراه اســت. پس از صدور مجوز تاسیس این صندوق قابل 
معامله )ETF( و شروع فعالیت آن، صندوق دیگری به صورت 
صدور و ابطالی پذیره نویسی می شود که در واقع اصل سرمایه 
این واحدها تضمین می شود و رکن ضامن این صندوق همان 
صندوق ETF اولیه است که با ریسک همراه بود. به عبارتی به 
 جای سبدگردان، سرمایه گذاران صندوق ETF ضامن واحدهای 

صندوق تضمین می شوند.  

تفاوت دو نوع صندوق تضمین اصل سرمایه چیست؟
در صندوق نوع اول که تضمین با رکن ضامن انجام می شود، 
از زمان تاســیس صندوق، می توان واحدهای این صندوق که 
دارای تضمین است را خریداری کرد اما برای خرید واحدهای 
دارای تضمین صندوق نوع دوم که تضمین با مکانیزم اهرمی 
است ابتدا باید صبر کرد تا پذیره نویسی واحدهای قابل معامله 
این صندوق تکمیل شــود.صندوق تضمین با رکن ضامن را 
شــرکت سبدگردان آن صندوق تضمین می کند در حالی که 
واحدهای دارای تضمین صندوق تضمین با مکانیزم اهرمی را 
سایر سرمایه گذارانی که واحدهای قابل معامله این صندوق را 

خریداری کرده اند، تضمین می کنند.

نرخ بهره بیــن بانکی طی روزهای گذشــته به محل 
مناقشــه کارشناسان بانکی و بورسی تبدیل شده است 
به طوری که کارشناسان بانکی رشد نرخ بین بانکی را 
اقدامی منطقی در مواجه با رشــد نرخ تورم می دانند.
به گزارش خبرنگار مهــر افزایش نرخ بهره بین بانکی 
طی روزهای گذشته به محلی مناقشه کارشناسان بانکی 
و بورسی تبدیل شده اســت به طوری که کارشناسان 
بانکی رشد نرخ بین بانکی را اقدامی منطقی در مواجه با 
رشد نرخ تورم و کنترل نقدینگی می دانند و کارشناسان 
بورسی این اقدام را به مثابه تیرخالص به بازار سرمایه 
تلقــی می کنند و براین باورند که رشــد نرخ بهره بین 
بانکی به هجرت ســرمایه ها از بازار ســرمایه به سوی 
سپرده گذاری در بانک ها می انجامد.هرچند این اختالف 
نظر سرانجام با حمایت بانک مرکزی از بازار سرمایه و 
نــزول مجدد نرخ بهره بین بانــک فروکش کرد اما در 
شــرایط کنونی سیاســتگذار بعد از پشت سرگذاشتن 
دوگانه کنترل بــازار ارز و کنترل تورم با دوگانه جدید 
نرخ بهره و تضعیف بازار سرمایه مواجه شد دوگانه هایی 
که با هجمه های رسانه ای بعضاً سیاستگذار را در اتخاذ 
سیاستهای درســت و راهبردی وادار به عقب نشینی 
می کند و به این ترتیب هدفی راهبردی قربانی سودهای 
زودگذر عده ای خاص شد.نرخ بهره بین بانکی به ۲۱.۳ 
درصد رسید رویکردی که پیش این وعده دامنه نواسان 
۲۰ تا ۲۱ درصدی در مورد ان داده شــده بود و همین 
امر به اعتراض شــدید فعاالن بازار سرمایه مواجه شد 
و بهانه ای برای ریزش قیمت و ســرخ پوش شدن بازار 
سهام شــد.هرچند رئیس کل بانک مرکزی در نشست 
مشــترک با رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار، بر 
لزوم یکپارگی سیاســت های پولی و مالی، تأکید کرد 
و به ســهامداران اطمینان خاطر داد که نرخ سود بین 
بانکی در چارچوب سیاســت های پولی کنترل خواهد 
شــد اما این را هم گفــت که نرخ ســود در بازار بین 
بانکی طبیعتاً متناسب با عرضه و تقاضا و مکانیزم بازار 
تعیین می شود، و بانک مرکزی به عنوان بازارساز و در 
چارچوب سیاســت پولی ضد تورمی که به تأئید دولت 
نیز رسیده است، در این بازار حضور دارد و نرخ سود در 
این بازار را در چارچوب مشخصی، کنترل می کند.«بازار 
بین بانکی محلی اســت که در آن بانک هایی که دچار 
کمبود ذخایر نزد بانک مرکزی هســتند، از بانک هایی 
که دارای مازاد ذخایر هســتند، وجوه موردنیاز خود را 
برای انجام عملیات تسویه بین بانکی قرض می گیرند، 
ذخایر قرض داده و قرض گرفته شده، مانند هر منبعی 
در اقتصاد دارای قیمت هســتند و قیمت نیز براساس 

سازوکار عرضه و تقاضا تعیین می شود. به عبارت دیگر، 
براساس عرضه و تقاضای این ذخایر در بازار بین بانکی 

است که نرخ بهره )سود( بین بانکی تعیین می شود.

رویکرد ضد تورمی بانک مرکزی
کارشناسان بازار ســرمایه براین باورند که تورم و نرخ 
بهره به عنــوان دو عامل مهم تنظیم گردی در اقتصاد 
کالن مطرح هستند که طی سالهای متمادی به دلیل 
کسری بودجه همواره رشــد نقدینگی یکی از این دو 
بازیگــر مهم یعنــی تورم هم را تحت تاثیر مســتقیم 
قرار داده اســت.دولت سیزدهم طی یکسال گذشته با 
محوریت بانک مرکزی اقــدام به تقویت انضباط مالی 
دولت کرد رویکردی که به توقف برداشت تنخواه دولت 
از منابع بانک مرکزی؛ کنترل ترازنامه بانک ها؛ نظارت 
بر اضافه برداشت بانک ها؛ الزام بانک ها به سپرده وثیقه 
بابت اضافه برداشــت از منابع بانــک مرکزی و اصالح 
رابطه بانک مرکزی با دولــت و اصالح روابطه بانک ها 
با بانک مرکزی انجامید.به اعتقاد کارشناسان حذف ارز 
ترجیحی یکی از اقدامات انتحاری دولت ســیزدهم در 
راســتای تحقق انضباط در توزیع یارانه ها جلوگیری از 
هدررفت منابع ارزشمند ارزی کشور در شرایط جنگ 
نابرابــر اقتصادی تحلیل می کننــد رویکردی که تاب 
آوری اقتصاد کشــور در برابر تحوالت جهانی ناشی از 
جنگ روسیه و اوکراین و مقابله باتورم جهانی در حوزه 
تامین کاالهای اساســی و احیاناً شکست مذاکرات لغو 
تحریم های ظالمانه برضــد ایران را تقویت کرد.یکی از 
پیامدهای جراحــی اقتصاد ایران و حذف ارز ترجیحی 
افزایش قیمت کاالهای اساســی و رشــد تــورم بود 
رویکردی که دولت با پرداخت یارانه نقدی تالش کرد به 
قدرت خرید احاد مردم لطمه ای وارد نشود اما این همه 
ماجرا نبود چراکه رشد تورم پیامدهای اجتناب ناپذیر 
خود در را بر اقتصاد کشــور گذاشــته است.رئیس کل 
بانک مرکزی می گوید: » بخش عمده تورم کنونی ناشی 
از ناحیه عرضه اســت به گونه ای که رشــد قیمت های 
جهانی منجر به بروز تورم بی ســابقه ای در جهان شده 
است به طوری که نرخ تورم در امریکا به رقم بی سابقه 
۹ درصد رســیدو دراروپا نیز شاهد رشد تورم بودیم و 
این تورم جهانی عمدتاً ناشی از افزایش عوامل هزینه ای 
بود که این افزایش عوامل در کشور ما نیز حادث شد به 
گونه ای که شاهد افزایش قیمت گندم، ذرت، دانه های 
روغنی و برخی اقالم بودیم ضمن اینکه بخش دیگری از 
افزایش قیمت داخلی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
بود.صالح ابادی اضافه می کند: » بانک مرکزی تاکنون 

موفق به مهار اثرگذاری عامل تقاضای که عمدتاً ناشی 
از رشد نقدینگی و کسری بودجه دولت است شده است 
هم اکنون بانک مرکزی براساس محاسبات دقیق رقم 
ماهانه رشــد نقدینگی و تورم رامحاسبه کرده است و 
تمامی عوامل تاثیر گذار بر این عوامل را رصد می کند و 
درنهایت عامل انتظارات تورمی است که رسانه ها نقش 

تاثیرگذاری در این بخش دارند.«

ابزار نرخ بهره راهکاری برای کنترل تورم
در شرایط کنونی بســیاری از کارشناسان براین باورند 
که اصالح نرخ بهره بانکی یکی از اقدامات ضروری برای 
کنترل قاعده عرضه و تقاضا پول اســت چراکه در غیر 
اینصورت سرانجام بانک هایی را که مشکل ترازنامه ای 
دارند را به این مسیر سوق خواهد داد که منابع خود را 
شبانه هزینه کنند و سپس در صف دریافت کنندگان 
پول ارزان قیمت قرار بگیرند لذا برای کنترل نقدینگی 
وحمایت از قشــر متوسط جامعه و جلوگیری از ورد به 
نــرخ تورم باالتر راهی جز اصالح نرخ بهره وجود ندارد.
شقاقی کارشناس اقتصادی براین باوراست که غلبه بر 
غول تورم و جلوگیری از جهش ارزی مســتلزم پایان 
دادن به اصالح نظام بانکــی، نظام بودجه ریزی، نظام 
مالیاتی، نظام یارانه ای و نظام تجاری کشور است چراکه 
مشکالت موجود در این بخشها همواره بسترساز ناترازی 
در اقتصاد بوده وهست.وی معتقد است: »ناترازی بانکی 
و بودجه ای مولود خلق نقدینگی در بانک ها اســت و با 
شعله ور شدن ان در زمان مناسب تورم را دامن می زند 
لذا در شرایط کنونی دولت باید برکنترل تورم متمرکز 
شود ناترازی بانک ها را ساماندهی کند و اصالح ساختار 
بانکی در اولویت نخست قرار گیرد چراکه با وجود این 
ناترازی در ارکان اقتصاد کشــور بــه هیچ وجه قادر به 
کنتــرل تورم و جلوگیری از جهش های ارزی نخواهیم 
بود.«بانک مرکزی در راستای پاسخ به این دغدغه بدنه 
کارشناسی کشور با اجرای بسته ویژه سیاستهای ضد 
تورمی موفق شــد با وجود حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از 
چرخه تامین مالی کاالهای اساســی کشــور نرخ تورم 
ماهانــه اقالم خوراکــی را از ۲۵.۴ درصد در خردادماه 
بــه ۵.۷ درصد در تیرماه کاهش یدهد.بنابراین هرچند 
سیاســت حذف ارز ترجیحی با ایجاد شــوک از جانب 
عرضه به صورت موقت در ماه های اردیبهشت و خرداد 
موجــب افزایش نرخ تورم ماهانه شــد. اما بر اســاس 
گــزارش مرکز آمار در تیر ماه با تخلیــه اثر حذف ارز 
ترجیحی شاهد کاهش کم ســابقه نرخ تورم ماهانه از 

۱۲.۲ خرداد به ۴.۶ در تیرماه هستیم.

برنامه بانک مرکزی برای کنترل نرخ تورم چیست؟

روز گذشته قیمت بیت کوین به ۲۴هزار و ۶۰۰ دالر رسید که باالترین رقم از ماه اکتبر ۲۰۲۱ تاکنون است.به گزارش ایسنا و به نقل از 
کوین، روز شنبه بیت کوین )BTC( در صرافی رمزارز ایاالت متحده، کوین بیس به باالترین سطح ۲۴هزار و ۶۶۶ دالر رسید که این رقم 
باالترین ســطح قیمت از اواســط ماه ژوئن است.بیت کوین پس از آزمایش مجدد منطقه میانگین متحرک ۲۰۰ هفته ای به دنبال ایجاد 
پشتیبانی جدید است که می تواند کلیدی برای افزایش برنامه های گاوها باشد.ارز دیجیتال پرچمدار علیرغم سکون مختصر اواخر شنبه، 
در باالی سطح ۲۴هزار و ۵۰۰ دالر باقی ماند و در مسیر ثبت بهترین عملکرد ماهانه خود در ۹ ماه گذشته است.این سکه با افزایش بیش 
از ۲۳ درصد در ماه جوالی بهترین بازده ماهانه خود را از زمان نزدیک به بازده ۴۰ درصد در اکتبر ۲۰۲۱ را مشاهده می کند.بیت کوین همچنین برای اولین بار از ماه مارس که 
عملکرد ۳۰ روزه در حدود ۵.۴ درصد بود، بازده ماهانه مثبتی را ثبت می کند. طی سه ماه آوریل، مه و ژوئن، قیمت بیت کوین تقریبا ۶۸ درصد کاهش یافت اما ماه جوالی ماه 
بسیار خوبی برای گاوهای نر است.خروج کالن صرافی همچنان ادامه دارد زیرا هدلرها در بحبوحه زمستان ارزهای رمزنگاری شده فعالیت می کنند. بر اساس گزارش گلس نود، 
موجودی مبادله به تنهایی ۱۲.۶ درصد از عرضه در گردش کاهش یافته که نشان دهنده ۲.۴ میلیون بیت کوین است. ترازهای مبادله ای اکنون شاهد خروج کالن بیش از ۴.۶ 
درصد از عرضه در گردش از زمان اوج قیمت در مارس ۲۰۲۰ بوده اند.آخرین صعود بیت کوین به دنبال واکنش گسترده تر بازار به افزایش نرخ بهره فدرال رزرو ایاالت متحده در 
چهارشنبه گذشته رخ داد و منعکس کننده رشد شاخص های ایاالت متحده بود و اس اند پی ۵۰۰ هفته را بیش از چهار درصد باالتر و نزدک با افزایش ۴.۷ درصدی به پایان 

رساند. در طول ماه، اس اند پی ۵۰۰ بیش از ۹ درصد رشد کرد در حالی که نزدک بیش از ۱۲ درصد افزایش یافت.

فدرال رزرو نرخ کلیدی خود را در روز چهارشنبه گذشته ۷۵ واحد افزایش داد و بازارها به این موضوع واکنش مثبت نشان دادند.به گزارش 
ایسنا، جان کوکرین، کارشناس ارشد موسسه هوور و استاد اقتصاد در دانشگاه استنفورد گفت که بازارها به وضوح افزایش نرخ بهره فدرال 
رزرو را به عنوان یک معضل تعبیر کردند. او افزود: به نظر می رسد بازارها فکر می کنند که شاید یک یا دو افزایش نرخ دیگر داشته باشیم. 
من فکر می کنم تا زمانی که تورم باال بماند، فدرال رزرو به افزایش نرخ ها ادامه خواهد داد.کوکرین گفت: نظر اجماع این است که فدرال 
رزرو باید نرخ ها را به میزان قابل توجهی باالتر از تورم افزایش دهد تا سطح قیمت ها پایین بیاید. وی تصریح کرد: این بدان معناست که 

در حال حاضر با تورم ۹ درصدی، اقتصاددانان از نرخ بهره ۱۰، ۱۱ یا ۱۲ درصدی صحبت می کنند تا قیمت ها را پایین بیاورند.او گفت که فدرال رزرو نگران ایجاد یک رکود 
گسترده از طریق افزایش نرخ بهره است و فشار سیاسی بر فدرال رزرو برای پایین نگه  داشتن نرخ بهره وجود دارد و مهمترین چیزی که من نگران آن هستم، خطر شوک های 
جدید است.قیمت طالی جهانی پیش از تعطیلی بازار ۱۷۶۶ دالر و ۵۰ سنت و طالی آمریکا نیز با ۱۷۶۷ دالر و ۵۰ سنت معامله شد.در پاسخ به این سوال که آیا استاندارد 
طال می تواند تورم را کنترل کند، کوکرین پاسخ داد: نه. بر اساس استاندارد طال، تورم و کاهش تورم بسیار زیادی وجود داشت. او گفت که سیستم برتون وودز )در نظام برتون 
وودز هر کشور باید سیاست پولی خود را چنان اتخاذ کند که نرخ مبادله ارز خود را به طال گره زده و این نرخ را ثابت نگه دارد(، از سال ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۱، وحشتناک بود، حرکت 
سرمایه بین المللی را محدود کرد و تجارت را خفه کرد.بر اساس گزارش کیتکو، برخی از نویسندگان، مانند سیف الدین آموس، ضمن اذعان به محدودیت های استاندارد طال، به 

جای آن از یک استاندارد بیت کوین حمایت  می کنند.کوکرین در پاسخ به استاندارد بیت کوین گفت: این یک ایده وحشتناک است.

استاندارد طال یا بیت کوین تورم را کنترل می کند؟بیت کوین رکورد ۹ ماهه را شکست

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول

شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت همکار ماشین

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی دعوت می شود در مجمع 
عمومی عادی سالیانه نوبت اول که راس ساعت 10:00  روز دوشنبه مورخ 
13 /1401/04 در محل تهران واقــع در مرزداران بزرگراه یادگار امام خ 

پژوهش پ 8 ط 1 واحد 3 تشکیل میگردد، حضور بهم رسانند.
ماده1 :کاندیدای تصدی هیات مدیره و بازرســین بایستی ظرف 5 )پنج( 
روز از انتشار آگهی نوبت اول جهت ثبت نام به دفتر شرکت تعاونی مراجعه 

نمایند.
ماده 2 : در صورتیکه حضور عضوی در مجمع عمومی میســر نباشد می 
تواند حق حضور و اعمال رای از سوی خود را برای حضور و اعمال رای به 
نماینده تام االختیار خود واگذار نماید. تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 
سه رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود. الزم به ذکر است 
تأیید نماینده تام االختیار با بازرس و احدی از هیات مدیره تعاونی خواهد 
بود. بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر تا یک روز 
قبل از مجمع بهمراه نماینده خود و با در دســت داشــتن مدرک موید 
عضویت در تعاونی و کارت شناسایی معتبر در محل دفتر شرکت تعاونی 
حاضر تا پس از احراز هویت طرفین )عضویت متقاضی و اهلیت نماینده(، 
برگه نمایندگی مربوط توســط مقام مذکور تأیید تا برگه ورود به مجمع 

عمومی برای نماینده صادر گردد.
ضمنا یادآوری می شــود این مجمع با حضور اکثریت اعضا )نصف بعالوه 
یکنفر از اعضاء( رســمیت می یابد و تصمیماتی که در آن اتخاذ می شود 
برای کلیه اعضاء )اعم از غائب و مخالف و حاضر( نافذ و معتبر خواهد بود.

دستور جلسه:
1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرسین

2- طرح و تصویب صورت های مالی منتهی به سالهای 1399 و 1400
3- انتخاب عضو علی البدل هیات مدیره

4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
5-گزارش تغییرات اعضا و سر مایه

 به شماره ثبت 106575 و شناسه ملی 10101504406

هیات مدیره



7روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران دوشنبه 10 مرداد 1401  3 محرم 1444  1 آگوست 2022بین الملل

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad 4965  8 صفحه    سال هفد              هم    شماره

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

گزیده خبر

واکنش آمریکا به ناآرامی ها در بغداد
در پی حمله مجدد حامیان جریان صدر به پارلمان 
عــراق و منطقه ســبز در بغداد که بیــش از ۱۰۰ 
زخمی به جای گذاشــت، ســفارت آمریکا در عراق 
با ابراز نگرانــی از ناآرامی ها درپایتخت، خواســتار 
خویشتنداری طرف های عراقی شد.به گزارش ایسنا، 

به نقل از شفق نیوز، سفارت آمریکا در بغداد در بیانیه ای در واکنش به این 
رخدادها اعالم کرد: ما از نزدیک ناآرامی هایی را که در بغداد رخ داد، زیر نظر 

داریم و نگران گزارش ها درباره خشونت ها هستیم.
وی افــزود: حق تظاهرات مســالمت آمیز و آزادی بیان در قانون اساســی 
عراق تضمین شده است. ما از احزاب سیاسی عراقی و از همه اقشار جامعه 
می خواهیم ضمن خویستنداری، از خشونت خودداری و اختالفات سیاسی 

خود را از طریق یک روند سیاسی مبتنی بر قانون اساسی عراق حل کنند.
 روز شــنبه صدها تن از حامیان جریان صدر بــه رغم موانع امنیتی ایجاد 
شــده در اطراف منطقه الخضرا)ســبز( در مرکز بغداد، پایتخت عراق موفق 
شدند، وارد ساختمان پارلمان شوند.این اقدام در اعتراض به تعیین »محمد 
شیاع السودانی« توسط چارچوب هماهنگی شیعیان عراق برای تصدی پست 
نخست وزیری انجام شد.در ادامه پلیس و معترضان درگیر شدند. طبق اعالم 
وزارت بهداشــت عراق ۱۲۵ نفر در درگیری ها در منطقه سبز بغداد زخمی 
شــدند.در پی تظاهرات حامیان جریان صدر عراق در منطقه الخضراء بغداد 
و حمله به ساختمان پارلمان، قرار بود چارچوب هماهنگی گروه های شیعه 
عراق نیز شنبه شب حامیان خود را به تظاهرات فراخواند، اما این تظاهرات را 
به تعویق انداخته است.چارچوب هماهنگی شیعیان عراق در بیانیه ای اعالم 
کرد که با هدف ایجاد فرصت گفت وگو و راه حل های مثبت و تضمین وحدت 

صفوف و اجتنباب از فتنه، این تظاهرات را به تعویق انداخته است.

تعلیق جلسات پارلمان عراق
محمد الحلبوســی، رئیس پارلمان عراق نیز روز شــنبه از تعلیق جلسات 
پارلمان تا اطالع ثانوی خبر داد.الحلبوســی از مصطفی الکاظمی خواست تا 
اقدامــات الزم را برای حفاظت از نهادها و حفاظت از تظاهرکنندگان عراقی 
انجام دهد.وی در بیانیه ای افزود: »گفت وگو راه ِ حل اختالفات اســت و ما از 
همه احزاب سیاسی در این کشور آسیب دیده صادقانه و صمیمانه می خواهیم 

منافع عالی  وطن و شهروندان را در اولویت قرار دهند.

سالح های انگلیسی، شرق اروپا را برای 
جنگ سرد آماده می کند

پس از ســال ها کاهــش تولید، بازارهای تســلیحاتی در سراســر جهان 
در حال آماده شــدن برای جنگ ســرد جدیدی هســتند – جنگی که با 
بحران اوکراین جانی دوباره گرفته اســت. در این میان و همزمان با حمله 
روســیه به اوکراین، شرکت های دفاعی انگلیس در حال مذاکراتی هستند 
تا تولیدات مهمات و موشــک های خود را افزایش دهند.به گزارش ایسنا، 
به نوشــته روزنامه دیلی تلگراف، بخش دفاعی انگلیس به همراه شــرکت 
دفاعی »بی ای ئی سیستمز« )BAE Systems( انگلیس مستثنی از این قاعده 
نیست. این شــرکت با مشــتریان خود در حال مذاکره و گفت وگو است 
که چگونه تولیدات مهمات و موشــک خود را افزایش دهد و همزمان این 
بخش دفاعی، الگوی جدیدی از جنگ را که در اوکراین شــروع شده است 
سبک و سنگین می کند.دکتر چارلز وودبرن، مدیر عامل این شرکت دفاعی 
انگلیسی که ریاســتش را در سال ۲۰۱۷ آغاز کرد، گفت: درخواست ها از 
وزارت دفاع انگلیس و همچنین ســایر مشــتریان، در نهایت ما را مجبور 
خواهــد کرد تا ظرفیــت مهمــات را افزایش دهیم.وی افــزود: همزمان 
با صحبت هــای ما، مردم درس هایی را می آموزنــد. یکی از نکات کلیدی 
این اســت که افزایش یک خط تولید داغ بســیار راحت تر از تالش برای 
راه اندازی مجدد یک خط تولید ســرد اســت؛ به ویژه خط تولیدی که در 
برخی موارد ممکن است برای چندین سال خاموش مانده باشد.این مدیر 
عامل انگلیسی اظهار کرد: همزمان با شروع افزایش درخواست ها، همچنین 
گفت وگوهای ما با مشــتریان در سراسر جهان درخصوص تغییراتی که به 
خط های تولید اضافه می شوند یا آن دسته از تغییرات جدیدی که تنظیم 
و بررسی می شــوند، در جریان است.طی پنج ماه اخیر، اوکراین از هزاران 
تسلیحات از هویترزها گرفته تا تسلیحاتی با برد بلندتر مثل سامانه  راکتی 
چندپرتابی امM۲۷۰( ۲۷۰( استفاده کرده است. کشورهای خارجی حجم 
زیادی از این تســلیحات را یا اهدا کرده اند یــا فروخته اند. چندی پیش، 
دولــت آلمان با فروش ۱۰۰ تانک هویترز به ارزش ۱.۷ میلیارد یورو )۱.۴ 
میلیارد پوند( به اوکراین موافقت کرد.تا هفته گذشته، انگلیس ۶۹۰۰ سالح 
ضدتانک سبک نسل بعدی )NLAW(، جاولین، موشک بریمستون و سایر 
تســلیحات ضدتانک، ۱۶ هزار گلوله های توپخانه، هزاران موشک و شش 
خودروهای اســتورمر )Stormer( مجهز به پرتابگرهای موشک ضد هوایی 
استاراســتریک )Starstreak( را ارسال کرده است.شرکت دفاعی »بی ای ئی 
سیســتمز« گلوله هــا و خمپاره هایی را از طریق شــرکت »ام بی دی ای« 
 )MBDA( بــرای وزارت دفاع انگلیس می ســازد. این شــرکت )MBDA(
یک شــرکت طراح سازنده موشــک است که در فرانســه، آلمان، ایتالیا، 
اســپانیا، انگلیس و آمریکا فعالیت می کند. این شرکت در دسامبر ۲۰۰۱ 
 ،)Aérospatiale-Matra( »با ادغام شــرکت فرانسوی »آئروسپاســیال-ماترا
شرکت ایتالیایی »آلنیا سیســتمز« )Alenia Marconi Systems( و شرکت 
انگلیسی »ماترا بی ای ئی داینامیکس« )Matra, BAe Dynamics( پدید آمد. 
موشــک های بریمستون این شرکت که به اوکراین ارسال شده است برای 
تخریب تانک ها تولید می شوند.با افزایش درخواست ها، سازندگان موشک  از 
جملــه – BAE – درمی یابند که چگونه تولیدات را بهتر مدیریت کنند تا در 
نتیجه تسلیحات سریع تر ســاخته شوند.این فقط شرکت دفاعی »بی ای ئی 
سیستمز« نیست که از این مسئله سود می برد. دیوید الک وود، مدیر عامل 
شرکت دفاعی »باب کاک« )Babcock( - دومین شرکت بزرگ دفاعی انگلیس 
– گفت: افزایش توانایی و دفاعی ناتو در کشــورهای اروپای شــرقی موجب 
عرضه تجهیزات و آموزش می شــود. کشورهایی نظیر لهستان، مجارستان، 
رومانی و کشورهای حوزه بالتیک از تسلیحات شوروری استفاده نمی کنند.

وی افزود: کشــورهای اروپای شــرقی - البته منظورم اوکراین که به کمک 
احتیاج دارد، نیســت -  خواستار این تســلیحات هستند. من فکر می کنم 
جهان ورای درک و دید ما تغییر کرده است و فکر می کنم بخش های دفاعی 
و دولت هــا اکنون به جهان با دید متفاوتی نگاه می کنند. اما این روند زمان 
می برد. از آنجایی که ســاخت تسلیحات زمان بر است، بعید به نظر می رسد 
که دســتورات جدید و بزرگ برای پروژه های بزرگ با عجله آماده شــوند.

منابع نزدیک به شرکت »باب کاک« می گویند همزمان با جنگ در اوکراین 
که مســئله آمادگی را برجسته می کند، مشتریان خواستار تکمیل سریع تر 
پروژه های کنونی هستند. برای مثال، دولت لهستان خواستار تحویل اولین 

ناوچه از سه کشتی جنگی جدید پیش از زمان موعد است.

هشدارهای چین اثر کرد
نانسی پلوسی از سفر به تایوان منصرف شده 

است؟
بر اساس بیانیه  منتشر شده از سوی دفتر نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان 
آمریکا در ســفر خود به آســیا به کشورهای آســیایی از جمله سنگاپور و ژاپن 
می رود؛ در این بیانیه اشاره ای به هرگونه توقف احتمالی او در تایوان نشده است.

به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری آسوشــیتدپرس، بر اساس این بیانیه که 
)یکشنبه( منتشر شد، نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در طی این 
سفر در صدر یک هیات اعزامی از سوی کنگره  آمریکا همچنین به مالزی و کره 
جنوبی نیز سفر خواهد کرد. تمرکز این سفر بر امنیت متقابل، شراکت اقتصادی 
و حاکمیت دموکراتیک در منطقه هند-اقیانوســیه خواهد بود.پیشــتر انتشــار 
گزارش هایی مبنی بر اینکه این سفر او شامل توقف در تایوان نیز می شود، واکنش 
خشــمگینانه چین را که این جزیره خودگردان را بخشی از قلمرو خود می داند 
برانگیخت. پکن هشــدار داده اســت که در صورت انجام چنین سفری  از سوی 
پلوســی عواقبی در کار خواهد بود و در این راستا وزارت دفاع چین در بیانیه ای 

تلویحا به این اشاره کرد که ممکن است در پاسخ از نیروی نظامی استفاده کند.

چند روز پس از بهبود
تست کرونای بایدن دوباره مثبت شد

کاخ ســفید اعالم کرد که جو بایدن، رئیــس جمهور آمریکا دو روز پس از اعالم 
بهبودی خود، مجدداً به کرونا مبتال شده و در قرنطینه است.به گزارش ایسنا، به 
نقل از سی ان ان، پزشک کاخ سفید در این باره گفت: نتیجه تست کرونای بایدن 
مثبت بود و احتمال بازگشــت فعالیت ویروس کرونــا در بدن او وجود دارد.وی 
گفت، بایدن تا مدت مشخصی در قرنطینه خواهد بود.پزشک کاخ سفید افزود که 
بایدن شاهد عود عالئم نبوده و حال عمومی وی خوب است و بنابراین درمان را 
از سر نخواهد گرفت. طبق اعالم پزشک کاخ سفید، تست های رئیس جمهور در 
عصر سه شنبه، صبح چهارشنبه، صبح پنج شنبه و صبح جمعه منفی بود، اما صبح 
شنبه مثبت شد و وی در قرنطینه قرار خواهد گرفت.کاخ سفید هم در بیانیه ای 
اعالم کرد بایدن هیچ عالئمی ندارد اما برای سالمتی کسانی که اطراف او هستند، 

در قرنطینه خواهد بود.

/گزارش-نشنال اینترست/

اوکراین نیازمند راه حل است
پایگاه اینترنتی نشــنال اینترست آمریکا در مطلبی با طرح این 
ادعا که در جنگ اوکراین بن بســت ایجاد شده خواستار تمرکز 
کشــورهای غربی بر مذاکرات برای پایــان دادن به این جنگ 
شــد.به گزارش ایسنا، پایگاه نشنال اینترســت آمریکا در این 
مطلب به قلم اســتیون ســایمون که در دولتهای اسبق آمریکا 
در وزارت امور خارجه و شــورای امنیت ملــی کار کرده و هم 
اکنون کارشناس انستیتوی سیاستمداری مسئوالنه کوئینسی 
است ادعا می کند: »هیچ یک از طرفهای جنگ روسیه و اوکراین 
نمی توانند به اهداف جنگی حداکثری خود دست یابند: روسیه 
نمی تواند کل اوکراین را تصرف کند و اوکراین هم  نمی تواند به 
صورت جامع نیروهــای روس را از خاکش بیرون کند.عملکرد 
نظامی چشمگیر نیروهای اوکراینی این دیدگاه را تقویت کرده 
که دستیابی به یک پیروزی قاطع علیه روسیه برای این کشور 
امکان پذیر اســت. اما اوکراین شایستگی یک پیروزی به همراه 
بیرون راندن نیروهای روســیه از شرق خاکش را نداشته و این 
امری است که هر چه بیشتر غیرمحتمل می شود. این احتمال 
بیشــتر اســت که دو طرف  به یک جنگ فرسایشی شدید رو 
بیاورند که به  شکلی خطرناک تنشها را تشدید کند. بر همین 
اســاس، آمریکا و متحدانش باید اولویــت را بر این بگذارند که 
آتش بس اجرا شــده و نیروها جدا ســازی شوند. آمریکا ابزار و 
تجربه الزم برای تحقق آن را دارد.«نشــنال اینترست در ادامه 
این مطلبش با تیتر »اوکراین نیازمند راه حلهاست نه جنگ بی 
پایان« نوشته است: »هیچ یک از طرفین نمی تواند اهداف جنگی 
حداکثری خود را برآورده کند: روسیه نمی تواند تمام اوکراین را 
فتح کند و اوکراین نمی تواند نیروهای روســیه را به طور همه 
جانبــه از خاکش بیرون کند. هر کــدام از طرفها همچنین به 
تضمینهای حداقلی نیاز دارند. اوکراین به تضمین ها از این جنبه 
نیاز دارد که روســیه به تالش برای پاک کردن آن از روی نقشه 

ادامه ندهد در حالی که روســیه نیز به ناتو اجازه نخواهد داد در 
امتداد مرزش مســتقر شود. اینها الزامات غیر منطقی نیستند. 
اوکراین یک کشور  مستقل به رسمیت شناخته شده در سطح 
بین المللی اســت. با وجود بهانه های نادرست والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روسیه، این کشش اوکراین به سمت غرب بوده که 
محرک این جنگ که منافع واقعی روسیه را دربرمی گیرد بوده 
اســت. هر دو کشور به تضمین های امنیتی نیاز دارند.همچنین 
این فرض گسترده وجود دارد که از آنجایی که رهبران دو طرف 

جنــگ )به ویژه پوتین( تمایلی به مذاکره ندارند، مذاکرات تنها 
می تواند از دل یک جنگ فرسایشــی که اکنون در جریان است 
و در زمانی که نیروهای جنگی دو طرف خســته شــده باشند 
بیرون بیاید. این دیدگاه در بردارنده راه حل موقت باثباتی برای 
یک دشــمنی عمیق ژئوپلیتیکی ارائه نمــی دهد. هر دو طرف 
نگرانی هایی جدی دارند که می تواند منجر به تشدید تنش در 
سطحی باال و به نحوی سریع شود.«نشنال اینترست در انتهای 
این مطلب اضافه می کند: »اوکراینی ها نگران هستند که حمایت 

اروپا از آنها ضعیف باشــد. تأثیر پدیده »گازکتومی« روسیه بر 
اقتصاد و سیاســت آلمان در زمستان امسال می تواند حمایت تا 
کنون نابرابر این کشور از اوکراین را تضعیف کند. اگر آلمانی ها 
از جمع اروپایی ها جدا شوند، اروپایی های دیگر نیز ممکن است 
رویه آن را دنبال کنند. اوکراین همچنین هزاران سرباز و شهروند 
خود را در حالی که زیرســاخت هایش در حال تخریب است از 
دست می دهد. با وجود وعده عضویت در اتحادیه اروپا در آینده 
به اوکرایــن، اوکراینی ها احتماالً گمان می کنند که هر چه این 
جنگ طوالنی تر شود، بازسازی آن فرآیندی دلهره آورتر خواهد 
بود و تمایــل اهداکننده های بالقوه بــرای پرداخت هزینه آن 
کاهش خواهد یافت.در جنگ روسیه و اوکراین، به نظر می رسد 
هیــچ یک از طرفین تمایلی به گفتگو با یکدیگر در این مرحله 
نداشــته باشــند. اما یکی از اهداف دیپلماسی، بررسی مقاصد 
دشــمنان - و متحدان - در یک بحران است. انتقال تسلیحات 
می توانــد برای تعیین صحنه کلیدی باشــد. آمریکا و ناتو باید 
به اوکراین بفهمانند که اگر فرصت دیپلماتیکی وجود داشــته 
باشد، انتظار دارند کی یف از آن استفاده کند و اگر این فرصت را 
استفاده نکنند می تواند شیر آب حمایتها را ببندند. برای روسیه 
نیز این پیام فرستاده می شود که از چنین فرصتی استفاده کند، 
در غیر این صورت اوکراینی ها تسلیحات بسیار بیشتری دریافت 
خواهند کرد.این خوب و موثر اســت که آمریکا و متحدانش در 
ناتو به تسلیح اوکراین ادامه دهند. اما زمان آن فرا رسیده است 
که هر دو طرف را تشــویق کنیم تا پیش از آنکه تشدید تنشها 
دیپلماسی را هر چه بیشــتر از دسترس خارج کند، به بررسی 
احتماالت برای حصول یک راه حل سیاسی بپردازند. و تا زمانی 
که آمریکا و ناتو کمک نظامی به اوکراین را مشروبط به به تعامل 
سیاسی سازنده اوکراین نکنند، آنها فاقد اهرمی برای اقدام موثر 

در جهت حصول یک هدف باثبات خواهند بود.«

تهــران – ایرنا- آنتونی 
بلینکــن وزیــر امــور 
بدر  و  آمریــکا  خارجه 
بن حمد البوســعیدی 
همتای عمانی خود شــنبه شــب در خصــوص موضوعات 
مختلفی و در راس آن از ســرگیری مذاکرات هسته ای ایران 
تلفنی گفت و گو کردند.به گزارش ایرنا از تارنمای وزارت امور 
خارجــه عمان،  دو طرف در خصوص شــماری از موضوعات 
منطقه ای و بین المللی مورد اهتمام مشــترک رایزنی کردند.

براســاس این گــزارش دو طرف درباره از ســرگیری برنامه 
هسته ای ایران موسوم به برجام رایزنی کردند.ادامه آتش بس 

در یمن بــرای تقویت فرصت برای تحقــق صلح و ثبات در 
این کشــور و جنگ اوکراین از دیگر مسائلی بود که بلینکن 
و البوســعیدی درباره آن به بحث و بررسی پرداختند.وزارت 
امور خارجه عمان اعالم کــرد که دو طرف بر اهمیت تالش 
مضاعف برای حل و فصل مســائل از طریق گفت وگو و حل 
سیاسی و دیپلماتیک به طوری که حافظ استقالل و حاکمیت 
و زندگی مســالمت آمیز میان ملت ها باشــد، تاکید کردند.

گفت وگوی بلینکن و البوسعیدی چند ساعت پس از تماس 
تلفنی محمد بن عبدالرحمــن ال ثانی وزیر امورخارجه قطر 
و حسین امیرعبداللهیان وزیر امورخارجه جمهوری اسالمی 
ایران درخصوص برجام صورت می گیرد.رابرت مالی نماینده 

ویــژه آمریکا در امور ایران نیــز ۶ مردادماه با »بدر بن حمد 
البوســعیدی« وزیر خارجه عمان تلفنی گفت وگو کرده بود. 
نماینده آمریکا و وزیر امور خارجه عمان به بررسی تالش های 
مربوط به احیای توافق هسته ای با ایران پرداختند.هشت دور 
مذاکرات فشرده میان نمایندگان ایران و گروه ۱+۴ در وین، 
اســفند ماه ۱۴۰۰ به مرحله ای رســید که اکنون موفقیت و 
یا شکســت گفت وگوها صرفا به تصمیمات سیاســی آمریکا 
به عنوان مقصر وضع موجود بســتگی دارد. اگر واشــنگتن 
تصمیمات الزمی را که به آن آگاه اســت اتخاذ کند می توان 
چند موضوع باقی مانده را حل کرد و ظرف چند روز به توافق 
نهایی رســید. مقامات آمریکایی و رسانه های غربی در ادامه 

بازی مقصر نمایــی اصرار دارند که ایــران را عامل تعلل در 
رســیدن به توافق نهایی و شکست احتمالی مذاکرات نشان 
دهند. این درحالیســت که خواســته های جمهوری اسالمی 
ایران با رویکردی واقع گرایانه منطبق با ملزومات توافق سال 
۹۴ و در تناسب با تجریبات بدست آمده از عملکرد طرف های 
غربی تنظیم شــده است. دولت جو بایدن که مدعی رویکرد 
دیپلماســی در قبال ایران و تالش برای بازگشــت به برجام 
اســت، تاکنون گامی در جهت نشان دادن حسن نیت خود 
برنداشته است. قریب به اتفاق کشورهای مشارکت کننده در 
گفت  وگوها، خواهان جمع بندی ســریع تر مذاکرات هستند 
اما دســتیابی به توافق نهایی در انتظار تصمیمات سیاســی 
آمریــکا در خصوص چند موضــوع باقی مانده مهم و کلیدی 
است. جمهوری اســالمی ایران همواره تاکید کرده است که 
برای رســیدن به توافقی خوب، قوی و پایدار در صورتی که 

طرف های غربی واقع بین باشند آمادگی دارد.

تماس تلفنی وزیران خارجه آمریکا و عمان،

بلینکن و البوسعیدی درباره برجام گفت و گو کردند

 فراخوان انتخاب کارگزار اجرایی فن بازار
 منطقه ای استان البرز

شرکت شــهرکهای صنعتی استان البرز در نظر دارد نســبت به انتخاب کارگزار 
اجرایی فن بازار منطقه ای اســتان البرز  اقدام نماید.متقاضیان می توانند حداکثر 
تا ساعت 14:30 روز چهار شنبه تاریخ1401/05/12 با مراجعه به سامانه تدارکات 
الکترونیک دولت در صورت داشــتن شرایط الزم نسبت به تکمیل مدارک و ارائه 

پیشنهاد اقدام نمایند. 
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 استان البرز
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در حالی که زمانی عینک های هوشمند محدود به دنیای علمی تخیلی 
بودند، برندهایی از اسنپ چت تا فیسبوک در سال های اخیر عینک های 
خود را تولید کرده اند و اکنون یک عینک هوشمند جدید برای افرادی 
که ناشــنوا هستند یا از کم شــنوایی رنج می برند عرضه شده است.به 
گزارش ایســنا و به نقل از دیلی میل، این عینک که »XRAI Glass« نام 
دارد از واقعیت افــزوده برای تبدیل صدا به زیرنویس  اســتفاده می کند 
این زیرنویس ها در لحظه مقابل چشــمان کاربر به نمایش در می آیند.

دن اســکارف)Dan Scarfe(، مدیرعامل عینک های XRAI می گوید: ما به 
توانایی این فناوری نوآورانه برای بهبود زندگی افراد ناشــنوا و کم شنوا 
افتخــار می کنیم. اینکه آن ها بتوانند پتانســیل های خود را به حداکثر 
برسانند.این بدان معناست که می توانید در حین آماده کردن شام با هم 
مکالمه کنید یا در طول راه رفتن با یک دوســت، مکالمه خود را ادامه 
 »AR Nreal« دهید.ســخت افزار این عینک توسط شرکت عینک سازی
با اســتفاده از عینک »Nreal Air« توسعه داده شد و این درحالی است 
که »XRAI Glass« نرم افزار آن را ارائه کرده اســت.این نرم افزار صدا را 
به یک نســخه زیرنویس شده از مکالمه تبدیل می کند که سپس روی 
صفحه عینک به نمایش در می آید.به لطف قابلیت های تشخیص صدا، 
این عینک حتی می تواند تشخیص دهد که چه کسی صحبت می کند 
و به زودی خواهد توانســت زبان ها، تُن صدا، لهجه ها و زیر و بم صدا را 
ترجمه کند.جاش فلدمن)Josh Feldman( ۲۳ ساله با کم شنوایی شدید 
به دنیا آمد و از ۱۸ ماهگی در هر دو گوشــش سمعک داشت. او عینک  
را بدون هیچ ایده ای آزمایش و آنها را »بسیار خارق العاده« توصیف کرد.

پژوهشــگران »دانشگاه اُهایو« در بررســی جدیدی نشان داده اند که 
افزایش دوز انســولین می تواند خطر ابتال به ســرطان را باال ببرد.به 
گزارش ایســنا و به نقل از نیــوز مدیکال نت، پژوهش جدیدی که در 
»دانشگاه اُهایو«)Ohio University( انجام شده است و ارتباط میان دوز 
روزانه انسولین و ابتال به سرطان را در میان بیماران مبتال به دیابت نوع 
یک جســتجو می کند، نشان می دهد که افزایش دوز انسولین به طور 
مثبت با بروز سرطان ارتباط دارد و این ارتباط در افرادی که مقاومت 
 ،)Yuanjie Mao(»به انسولین دارند، قوی تر اســت.دکتر »یوآنجی مائو
سرپرســت این پژوهش گفت: نتایج پژوهش ما نشان می دهند که در 
بیماران مبتال به دیابت نوع یک، فاکتورهای متابولیک ســنتی مانند 
چاقی، قند خون و فشار خون، با بروز سرطان مرتبط نیستند. با وجود 
این، بروز سرطان در میان افرادی که دوز بیشتری از انسولین مصرف 
کرده بودند، بیشــتر بود. نتایج ما حاکی از آن است که پزشکان باید 
خطر احتمالی سرطان را هنگام درمان بیماران مبتال به دیابت نوع یک 
با دوز باالی انســولین روزانه در نظر بگیرند و در نظر داشته باشند که 
بهبود حساسیت به انسولین، بر افزایش دوز انسولین ترجیح داده شود.

 Wenjun(»مائو بــرای انجام دادن این پژوهش، با دکتر »ونجون ژونگ
 Merck(»متخصص اپیدمیولوژی »آزمایشگاه تحقیقاتی مرک ،)Zhong
Research Labs( در وســت پوینت همکاری کرد تا ارتباط بیش از ۵۰ 
عامل خطر رایج مانند سیگار کشیدن، مصرف الکل، ورزش، فاکتورهای 
خطر متابولیک، مصرف دارو و سابقه خانوادگی را در ۱۳۰۳ بیمار مبتال 
به دیابت نوع یک تجزیه و تحلیل کند که اطالعات آنها طی ۲۸ سال 

جمع آوری شده است.

زیرنویس لحظه ای مکالمات با یک 
عینک هوشمند

افزایش دوز انسولین با خطر 
ابتال به سرطان مرتبط است

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

نمایش یک دوچرخه سوار در سواحل آتن/ رویترز

مک الرن آرتورا تروفی با 577 اسب بخار قدرت
مک الرن به تازگی از خودروی جدید خود برای مسابقات »مک الرن تروفی« رونمایی کرده است. این خودروی جدید که براساس نسخه 
GT4 مک الرن آرتورا توسعه یافته، براساس ادعای سازنده از شر محدودیتی چون باالنس قدرت و قوانین مسابقه ای GT4 خالص شده 
اســت. به همین دلیل، مک الرن در کاهش وزن این خودرو دستی باز داشــت و توانسته تا به راحتی آیرودینامیک این خودرو را بهبود 
ببخشد. موتور V6 تویین توربوی این خودرو نیز حدود ۵۷۷ اسب بخار )4۳۰ کیلووات( قدرت تولید می کند.مک الرن اطالعات چندان 
زیادی را درباره جزئیات آرتورا تروفی منتشر نکرده است اما گفته که این خودرو به سیستم اگزوز جدید و یک بال بزرگ مجهز خواهد 
شد که نیروی عمودی )DownForce( زیادی را تولید می کند. سیستم اگزوز نیز به خودرو اجازه می دهد تا به همان اندازه که ظاهر جذابی 
دارد، صدای جذابی نیز داشته باشد.از سایر بهبودهای این خودرو نسبت  به نمونه GT4 می توان به اسپلیتر جدید جلو، ورق های بادشکن 
و چرخ های جدید اشاره کرد که درون تایرهای پیرلی جا خوش کرده اند.این شرکت انگلسیس تصمیم گرفته که پیشرانه این خودرو را به 
سیستم هیبریدی نمونه جاده ای خود مجهز کند تا دارندگان آن بتوانند به راحتی و با استفاده از بازتنظیم موتور آرتورای جاده ای خود و 

نصب پکیج آیرودینامیک بدنه، صاحب یک نمونه تروفی شوند و نیازی به خرید خودروی تازه نداشته باشند.

مولر از رکورد لواندوفسکی گذشت
مهاجم باتجربه بایرن مونیخ با حضور در دیدار برابر الیپزیگ رکورددار حضور در ســوپر جام آلمان شد.به گزارش ایسنا و به 
نقل از کیکر، بایرن مونیخ در دیدار ســوپر جام به مصاف الیپزیگ رفت. بایرن در این بازی پر گل و جذاب توانست با نتیجه 
۵ بر ســه به پیروزی دســت پیدا کند و جام قهرمانی را باالی سر ببرد.شبکه آماری اوبتا اعالم کرد که توماس مولر با حضور 
در این بازی رکورددار حضور در تاریخ ســوپر جام آلمان شــد. مولر تاکنون ۱۲ بار در سوپر جام به میدان رفته است.پیش از 
این رکورد حضور در سوپر جام به صورت مشترک در اختیار توماس مولر و روبرت لواندوفسکی بود که هر دو ۱۱ بار در این 
رقابت حضور پیدا کرده بودند که با جدایی روبرت لواندوفســکی از بایرن توماس مولر توانست این رکورد را به تنهایی به نام 
خود به ثبت برساند.روبرت لواندوفسکی بعد از ۸ سال حضور در بایرن مونیخ تصمیم گرفت که از این تیم جدا شود و راهی 
بارســلونا شــود. او رکوردهای زیادی را در بایرن به نام خود به ثبت رسانده است و به نظر می رسد که مدت ها طول خواهد 

کشید تا بازیکنی بتواند به رکوردهای او برسد.

رگ آن کاری هک من دانم رب آید
بهل ات رد واف جانم ربآید

من آن ایام دولت را هچ گویم؟
هک گوی او هب چوگانم ربآید

کدامین مور باشم من؟ هک روزی
سخن پیش سلیمانم ربآید

کار آهویی زان گوهن وحشی ش
کانم ربآید! عجب زک شست و پی

چنان رگیم ز هجرانش، هک کشتی
هب آب چشم رگیانم ربآید

ربآرد غنچٔه مهر آن گیاهی
زک اکش همچو بارانم ربآید

رسانم اوحدی را دل هب کامی
لب او رگ بدندانم ربآید

پیشنهاد

چهره روز

کتاب شاهکار
کتاب شاهکار اثر دیگری از امیل زوال نویسنده نامدار 
فرانســوی اســت که در طول زندگی اش رمان های 
بی نظیری نوشته است. شاید کتاب شاهکار برخالف 
نامش و البته در مقایسه با دیگر کتاب های نویسنده، 
یک شــاهکار نباشــد اما بدون تردید قلــم زوال هر 
خواننده ای را جــذب خود می کنــد. زوال در زمینه 
ادبیــات یک مجموعه  ۲۰ جلــدی خلق کرده که در 
آن سرگذشــت خانواده روگن ماکار را طی نسل های 
مختلف به تصویر کشــیده اســت. کتاب شــاهکار 
چهاردهمین جلد این مجموعه است و به زندگی یک 
نقاش می پردازد. امیل زوال در سال ۱۸4۰ در پاریس 
به دنیا آمد اما خیلــی زود خانواده اش از پاریس نقل 
مکان کردند. پدرش وقتی 6 سال بیشتر نداشت از دنیا رفت و برای آن ها مقدار ناچیزی پول به جا 
گذاشت. او و مادرش مجبور شدند در میان مردم فقیر روزگار بگذرانند و از همین رو امیل زوال به 
زندگی خشن مردم فقرزده خو گرفت. زوال به زودی متوجه شد که او برای مدرسه رفتن و درس 
خواندن آفریده نشــده و نویسندگی عالقه اصلی اوست. به همین خاطر به همراه دوست بزرگ تر 
خود پل ســزان )که نقاش بود( بنای گریختن از مدرسه را گذاشتند.رفاقت امیل زوال با پل سزان 
از همین دوران آغاز شــد و این نقاش همیشه از دوست کوچک خود یعنی امیل حمایت می کرد. 
امیل زوال هنگامی که به نویسنده ای مطرح تبدیل شده بود با نقاشان آن دوره نیز آشنایی فراوانی 
داشت و از هواداران پر و پا قرص جنبش امپرسیونیسم به شمار می رفت ولی با انتشار کتاب شاهکار 
سرخوردگی زوال از جنبش امپرسیونیسم آشکار شد. زوال اعتقاد داشت دوستانش درونمایه را فدای 

رنگ، نور و تکنیک کرده اند و همه آن ها جز مشتی هنرمند ورشکسته بیشتر نیستند.

کارل گوستاو یونگ
کارل گوســتاو یونگ )آلمانی: Carl Gustav Jung; زاده 
۱۸۷۵ – درگذشته ۱۹6۱( فیلسوف و روانپزشک اهل 
ســوئیس بود که با فعالیتش در روانشناســی و ارائهٔ 
نظریاتی تحت عنوان روان شناســی تحلیلی شناخته 
می شــود.به تعبیر »فریدا فوردهام« پژوهشــگر آثار 
یونگ: »هرچه فروید ناگفته گذاشــته، یونگ تکمیل 
کرده اســت.«یونگ بعضــی از معروف ترین مفاهیم 
روانشناســی را ابداع کرده  اســت ماننــد: ناخودآگاه 
جمعی، سایه ها، پرســونا، عقده ها، آنیما و آنیموس، 
برونگرایــی و درونگرایی. از آثار مهــم او می توان به 
روان شناســی ضمیر ناخودآگاه، تحلیل رویا، سمینار 
یونگ درباره ی زرتشت نیچه، انسان و سمبل هایش، 
خود شــناخته، انسان در جستجوی هویت خویشــتن، روان شناسی و علوم غیبی، روح و زندگی، 
ناخودآگاه جمعی و کهن الگو، روان شناسی و کیمیاگری، رویاها، زندگی نامه من، کتاب سرخ، راز 
گل رزین، ماهیت روان و انرژی اشــاره کرد. او در ۲6 ژوئیه ۱۸۷۵م. در کســویل سوییس متولد 
شــد. او فرزند دوم خانواده و تنها پسر یک کشیش پروتستان انجیلی اصالح طلب سوییسی بود و 
خانواده او غرق مذهب بودند. هشــت عمو و پدربزرگ مادری یونگ همگی کشــیش بودند. او در 
جایی خود را نسبتاً سوئیسی می داند زیرا قدمت ملیت سوئیسی خانواده اش به صد سال نمی رسد.

]۲[ اولین زمین بازی یونگ گورستان کلیسا بود. فرزند اول خانواده کمی پس از تولد از دنیا رفته 
بود. شــش ماهه بود که خانواده به روســتای دیگری به نام لوفن در نزدیکی مرز آلمان و فرانسه 
آبشــارهای راین نقل مکان کرد. پس از آن به کالین هونینگن، روستای کوچکی در نزدیکی بازل 

و در ساحل راین رفتند.

سینما

»سیلوستر استالونه« که با تهیه کنندکان سری فیلم های 
»راکــی« به دلیل حــق مالکیت به مشــکل خورده، از 
ساخت دنباله مســتقل و جدید این فیلم انتقاد کرد.به 
گزارش ایسنا، با گذشت بیش از 4۵ سال از اولین بازی 
»سیلوستر اســتالونه« در فیلم »راکی«، بار دیگر اعالم 
شد که جهان سینمایی »راکی« در حال گسترش است 
و این فیلم محبوب که تاکنون شــاهد ساخت چندین 
دنباله و همچنین یک اســپین آف )کرید( بوده حاال با 
تصمیم کمپانی »MGM« صاحب یک دنباله مســتقل 
دیگر با عنوان »دراگو« خواهد شــد. در فیلم »راکی 4« 
شــخصیت »آپولو کرید« ) با بازی کارل وترز( در رینگ 
توســط »ایوان دراگو« )با بازی دولف لوندگرن( بوکسور 
المپیک شــوروی کشته شــد. خانواده دراگوها در فیلم »کرید ۲« در سال ۲۰۱۸ زمانی که »آدونیس 
کرید« )مایکل بی. جردن( به مصاف »ایوان« پسِر ویکتور دراگو )فلوریان مونته آنو( رفت، بار دیگر ظاهر 
شدند.در حالی که برخی از طرفداران در مورد خبر ساخت فیلم »دراگو« هیجان زده به نظر می رسند، 
یک نفر وجود دارد که خیلی از این اتفاق خوشــحال نیست و او کسی نیست جز »سیلوستر استالونه« 
که در فضای مجازی از »ایروین وینکلر« تهیه کننده این فیلم به دلیل ســوء اســتفاده از سری فیلمی 
که او ســاختش را در سال ۱۹۷6 شروع کرده بود، انتقاد کرد.»استالونه« در صفحه اینستاگرام خود در 
فضای مجازی خطاب به »ایروین وینکلر« تهیه کننده ســری فیلم های »راکی« و دنباله های آن نوشت: 
»تازه متوجه این موضوع شــدم... ایروین وینکلر و خانواده سیری ناپذیر و فوق العاده بی استعدادش در 
حال استثمار و به زمین زدن یکی دیگر از شخصیت های شگفت انگیز هستند. جدا این راسوها چگونه 

با غرور در آینه نگاه می کنند«. 

انتقاد »استالونه« از دنباله جدید »راکی«
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