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تهران- ایرنا- مشاور فرماندهی کل نیروهای مسلح در امور ارتش در همایش فرماندهان و مدیران ستاد ارتش جمهوری اسالمی ایران گفت: جمهوری اسالمی به یک 
قدرت مهم منطقه ای و نقش آفرین در جهان تبدیل شــده است.به گزارش حوزه دفاعی امنیتی ایرنا، امیر سرتیپ حاتمی در گردهمایی فرماندهان و مدیران ارشد 
ستاد ارتش که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی ارتش برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: ورود جمهوری اسالمی ایران به عرصه تحوالت منطقه و تاثیرگذاری در 
آن،  نقطه مقابل اهداف شیطانی استکبار و نظام سلطه است به گونه ای که برنامه ها و سناریوهای آمریکا را به هم ریخته است.مشاور فرماندهی کل نیروهای مسلح 

در امور ارتش افزود: بی تردید منطقه غرب آسیا، از مهم ترین مناطقی است که تمرکز و توجه بسیاری از بازیگران بین المللی....
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امیر حاتمی:

 ایران به قدرت مهم منطقه ای و نقش آفرین در جهان تبدیل شده است
info@sobh-eqtesad.ir

اکونومیست بررسی کرد؛
آیا واقعا باید بیکاری زیاد شود تا تورم 

کم شود؟!
به ندرت در گذشته آمریکا، نرخ تورم ۸.۵ درصدی به این خوبی احساس 
می شد. در ماه جوالی، برای نخستین بار از ماه می ۲۰۲۰، قیمت مصرف 
کننده از یک ماه به ماه دیگر افزایش پیدا نکرد – اگرچه نرخ افزایش ساالنه 
همچنان باال ماند – که به زعم تحلیل گران ناشی از کاهش شدید قیمت 
انرژی بوده است. اما مقامات فدرال رزرو از این قضیه خوشحال نیستند. از 
دیدگاه آنها، تا زمانی که رشــد سریع دستمزد کارگران به رونق هزینه ها 
ادامه دهد، مشکل تورم حل نشده باقی می ماند. در حالی که این وضعیت 
همچنان ادامه دارد، کاهش قیمت یک کاال مانند نفت، تنها فضای بیشتری 
را برای هزینه کردن در دیگر کاالها باقی می گذارد. بنابراین، فدرال رزرو 
باید با ایجاد کمی کسادی در بازار کار، موقعیت های چانه زنی کارگران را 
تضعیف کند.اقتصادآنالین – اکرم شعبانی؛ به گزارش اکونومیست، با این 
حال آنچه به عنوان کســادی به حســاب می آید، بسیار قابل بحث است. 
بصورت کلی، مفهوم به اندازه کافی روشــن است. این نشان دهنده عرضه 
کارگر بیش از تقاضای نیروی کار است: افراد بسیار زیادی به دنبال تعداد 
مشــاغل بسیار کمی هستند. در چنین شرایطی، شرکت ها برای جذب یا 
حفظ کارگران نیازی به کار ســخت ندارند و بنابراین بسته های پرداختی 
اگر اصال رشــدی داشته باشند، به کندی رشد می کنند. در حال حاضر به 
نظر نمی رســد که در این مورد کسادی زیادی وجود داشته باشد. در سه 
ماهه منتهی به جوالی، دســتمزد ساعتی یک کارگر معمولی آمریکایی با 
نرخ ساالنه تقریبا ۷ درصد افزایش یافت – تقریبا دو برابر بیشترین سرعتی 
که در دهه ۲۰۱۰ به دســت آمد. این چیزی است که بیش از همه فدرال 
رزرو را به دردســر می اندازد و فــدرال رزرو از طریق نرخ های بهره باالتر 
با آن روبرو می شــود.با این حال، اقتصاددانــان در مورد اینکه چقدر نیرو 
باید به بازار کار وارد شــود و کجا عرضه شــود، اختالف نظر دارند. بیشتر 
بحث های اخیر بر سطح فرصت های شغلی نسبت به تعداد کارگران بیکار 
متمرکز شده است، نســبتی که در بیشتر سال گذشته نزدیک به رکورد 
خود بوده اســت. با توجه به اینکه بســیاری از شرکت ها برای استخدام از 
مجموعه کوچکی از کارگران در دسترس استفاده می کنند، تعجبی ندارد 
که پیشنهاد دستمزدها جهش یافته اســت.با این حال، برخی از مقامات 
فدرال رزرو استدالل می کنند که دقیقا به دلیل اینکه تعداد مشاغل خالی 
بســیار زیاد است، ممکن اســت بتوان از طریق کاهش تعداد فرصت های 
شغلی – بدون نیاز به بیکار کردن میلیون ها نفر، بازار کار را کساد کرد. در 
مــاه جوالی کریس والر، رییس فــدرال رزرو و اندرو فیگورا از فدرال رزرو 
مقاله ای در این باره منتشــر و خاطرنشــان کردند که رابطه بین مشاغل 
خالی و بیکاری ممکن اســت در سطوح فعلی بسیار تند باشد، به طوری 
کــه ضربه زدن به ترمزهای پولی اندکی بیکاری اضافی به همراه دارد، اما 
فرصت های شــغلی را کاهش می دهد که توانایــی کارگران را برای تغییر 
به مشــاغل پردرآمد با مشــکل مواجه می کند. جروم پاول رییس فدرال 
رزرو نیز نظرات مشابهی بیان کرده است.سایر اقتصاددانان متقاعد نشده اند. 
تحلیلی که اخیرا توســط الکس داماش و لری سامرز از دانشگاه هاروارد و 
اولیویر بالنچارد از موسسه اقتصاد بین الملل پیترسون منتشر شده، نشان 
می دهد پیش از این هرگز کاهش زیادی در تعداد فرصت های شغلی وجود 
نداشته که با افزایش معنادار بیکاری همزمان نباشد. این قابل فهم است: 
شرایطی که برخی از شرکت ها را از تبلیغات برای جذب نیروی کار جدید 
باز می دارد، ممکن است سایر کارفرمایان را به اخراج کارکنان سوق دهد. 
اما با توجه به اینکه فرصت های خالی در قلمرویی ناشناخته هستند، دشوار 
است که بدانیم آیا چنین قوانین تاریخی اعمال می شود یا خیر؟ و حداقل 
از ماه مارچ، تعداد فرصت های شغلی در آمریکا حتی با کاهش نرخ بیکاری، 
نزدیک به ۱۰ درصد کاهش یافته است.نکات دیگری هم به غیر از تعادل 
میان فرصت های شغلی و بیکاری، که باید در آنها به دنبال کسادی بیشتر 
بــود، وجود دارد. افزایش عرضه نیروی کار یــا از طریق افزایش میانگین 
ساعات کار، یا از طریق ورود افراد بیشتر به نیروی کار، می تواند بر کاهش 
رشد دستمزدها تاثیرگذار باشد آن هم بدون اینکه بیکاری افزایش یابد. در 
مقاله ای جدید بالنچ فالور و جکسون اسپرلینگ از کالج دارتموث و الکس 
برایســون از دانشــگاه کالج لندن، اظهار می کنند که پس از بحران مالی 
جهانی در سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹، این منابع بالقوه عرضه نیروی کار در 
شکل دهی به رشد دستمزد مهمتر از سطح بیکاری یا تعداد مشاغل خالی 
بوده اند.در حال حاضر، به نظر می رسد داده های آمریکا برای هر دو ساعت 
کار و مشــارکت نیروی کار، فضایی را برای بهبود نشــان می دهد. تعداد 
متوسط ساعات کار به ازای هر کارمند تقریبا در سطح اواسط دهه ۲۰۱۰ 
اســت و در واقع از ابتدای سال جاری کاهش یافته که به راحتی می تواند 
افزایش یابد. شــاید مهمتر از آن، نرخ مشارکت نیروی کار کماکان پایین 
باقی بماند. در واقع، در میان بزرگساالن »سن اول« یعنی گروه سنی بین 
۲۵ تا ۵۴ ســال، سهم جمعیتی که اکنون مشغول به کار هستند در حال 
حاضــر کمی کمتر از پیــش از دوران همه گیری کووید – ۱۹ و تقریبا دو 
درصد کمتر از اوج آن در سال ۲۰۰۰ است. ظاهرا ساعات بیشتری وجود 
دارد که افراد بیشــتری می توانند کار کنند – وضعیتی که مطمئنا به نظر 

می رسد با تعریف کسادی مطابقت دارد.

کسادی برای تسخیر
با این حال، بســیاری از مسائل به این بســتگی دارد که آیا کسانی که 
در بدترین شــرایط همه گیری نیــروی کار را ترک کرده اند، تصمیم به 
بازگشت دارند یا خیر؟ به عنوان مثال، برخی از افراد ممکن است برای 
همیشــه بازنشسته شده باشند. سایرین ممکن اســت با رشد سرسام 
آور دســتمزدها بار دیگر فریفته شوند و در نهایت به کسادی بیفزایند. 
تحقیقاتی که سال گذشته توسط بارت هوبیج از دانشگاه ایالتی آریزونا 
و آیســگول شاهین از دانشگاه تگزاس منتشــر شد، نشان می دهد که 
مشــارکت چند ماه پس از رسیدن نرخ بیکاری به پایین ترین حد خود، 
همچنان در حال افزایش اســت. اگر چنین افزایشی همزمان با کاهش 
فرصت های خالی شغلی باشــد، رشد دستمزدها بدون افزایش بیکاری 
قابل کنترل است. در واقع، در اواخر دهه ۲۰۱۰، دستمزدها در بحبوحه 
بهبود اقتصادی و کاهش بیکاری، دقیقا به لطف همین تالقی رویدادها 
راکد ماند. با این حال یک بدبین ممکن اســت به این نکته اشاره کند 
که اگر مســاله ای در میان باشد، مشارکت نیروی کار آمریکا در ماه های 
اخیر به جای افزایش، در حال کاهش بوده و حداقل تاکنون، رشد سریع 
دســتمزدها چندان وسوسه انگیز نبوده اســت.عالوه بر این، با توجه به 
اینکه اجازه داده شده تورم تا این حد از کنترل خارج شود، فدرال رزرو 
اکنون ممکن است احساس کند که به جای امید به ظهور اشکال کمتر 
مشخصی از کسادی، باید بیکاری را افزایش دهد. به عبارت دیگر، ممکن 

است تمایلی به کاهش تعابیر خوش بینانه کسادی نداشته باشد.

شباهت عالئم آبله میمونی و آبله مرغان 
رییس گروه مدیریت بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان وزارت بهداشت درباره موارد مشکوک ابتال 
به آبله میمونی که باید مورد رصد و آزمایش بیشــتر قرار گیرند، گفت: آزمایش با کیت های تشخیصی آبله 
میمونی از کسانی گرفته می شود که جزو موارد محتمل بیماری باشند. موارد مشکوک شامل کسانی است 
که دارای عالئم بالینی تب، ســردرد شــدید، دردهای عضالنی، کمردرد، ضعف، تورم غدد لنفاوی و بثورات 
پوستی باشد.دکتر بهزاد امیری در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه درحال حاضر از نظر کیت تشخیصی 
آبله میمونی در کشور هیچ مشکلی وجود ندارد، گفت: پیش بینی الزم جهت تهیه و تامین امکانات تشخیصی 
آبله میمونی از جمله کیت های تشــخیصی از مدت کوتاهی بعد از این که سازمان بهداشت جهانی مواردی 
از این بیماری را در ســایر کشــورها را گزارش داد، در کشور فراهم شــد. این امکانات در حدود ۱۲ قطب 
دانشــگاهی و آزمایشگاه انستیتو پاستور فراهم است.وی افزود: در آینده نزدیک این قطب های آزمایشگاهی 
افزایش خواهد یافت تا ان شاءاهلل بتوانیم در همه مراکز استانی امکانات تشخیصی فراهم شود.او تاکید کرد: 
آزمایش با کیت های تشخیصی آبله میمونی از کسانی گرفته می شود که جزو موارد محتمل بیماری باشند. 
موارد مشکوک شامل کسانی اســت که دارای عالئم بالینی تب، سردرد شدید، دردهای عضالنی، کمردرد، 
ضعف، تورم غدد لنفاوی و بثورات پوستی باشد. در صورتی که یک رابطه اپیدمیولوژیک میان بیمار و بیماری 
وجود داشــته باشد که یعنی بیمار با این عالئم، مســافرتی به خارج از کشور داشته باشد یا تماس با موارد 
محتمل یا قطعی آبله میمونی داشــته باشد و یا فردی که رابطه جنسی خارج از خانواده داشته باشد، مورد 
محتمل شمرده شده و حتما نمونه آزمایشگاهی از این افراد گرفته می شود.رییس گروه مدیریت بیماری های 
قابل انتقال بین انســان و حیوان وزارت بهداشــت با تاکید بر اهمیت شناسایی شدن این افراد،  توضیح داد: 
گاهی ممکن است بثورات پوستی به تعداد محدود در بدن وجود داشته باشد که آنها هم در نواحی باشد که 
با لباس پوشیده شده باشد یا خود بیمار هم از وجود این بثورات آگاه نباشد که در این صورت آگاهی کافی 
ندارد تا برای اقدامات تشخیصی و درمانی مراجعه کند.او درباره احتمال تبدیل شدن بیماری آبله میمونی به 
پاندمی جهانی، تصریح کرد: با توجه به اینکه راه انتقال آبله میمونی متفاوت از کرونا است و شرایط انتقال 
آن به سهولت کرونا نیست، اگر این الگوی فعلی تغییری نکند، بر اساس اعالم سازمان بهداشت جهانی شیوع 
جهانی باالی این بیماری را متصور نیستیم.امیری با اشاره به شباهت عالئم آبله میمونی و آبله مرغان، بیان 
کرد: ۴۰ درصد کســانی که آزمایش شدند موارد مبتال به آبله مرغان بودند. اگر رابطه اپیدمیولوژیکی برای 
انتقال بیماری وجود نداشته باشد،  وجود عالئم بالینی به تنهایی برای ما مشخص کننده بیماری نیست. آبله 
میمونی برخالف کرونا از طریق هوا منتقل نمی شود که قرار باشد تعداد افراد زیادی در معرض خطر باشند.

وی با تاکید بر اینکه کســانی که دارای رابطه اپیدمیولوژیک برای ابتال به بیماری هســتند و یا کسانی که 
عالئم بیماری را دارند باید به مراکز منتخب بهداشتی درمانی مراجعه کنند، گفت: برای اقدامات تشخیصی 
در حوزه آبله میمونی همان مراکز جامع خدمات ســالمت منتخبی که در تشخیص کرونا فعال بودند را در 
نظر گرفتیم که با مراجعه به این مراکز اقدامات تشخیصی رایگان انجام می شود.وی درباره نحوه نمونه گیری 
از افراد مشکوک بیماری، بیان کرد: اگر هنوز بثورات پوستی ایجاد نشده باشد ولی فرد عالئم عمومی مانند 
تب،  بدن درد یا تورم غدد لنفاوی داشته باشد،  نمونه گیری مشابه کرونا از حلق و بینی خواهد بود. از زمانی 

که بثورات پوستی ایجاد شود از محل زخم نمونه گیری می شود.

تهران- ایرنا- رئیس جمهور گفت: در هیچ نشســت و مذاکراتی از حقوق 
ملت کوتاه نخواهیم آمد و دولت تالش برای پیشرفت کشور و رفع مشکالت 
را با قوت ادامه خواهد داد.به گزارش حوزه دولت ایرنا، آیت اهلل سیدابراهیم 
رئیسی در هفدهمین اجالس روز جهانی مسجد که صبح دیروز یکشنبه در 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی برگزار شد، گفت: امپراطوری رسانه ای 
امروز ابزار دشــمن برای القای یاس در جامعه و در صدد دور کردن مردم 
از دین، ارزش ها و آرمان های انقالب و نظام جمهوری اســالمی است. در 
سوی مقابل اما رهبر معظم انقالب پرچم امیدآفرینی را برافراشته و مساجد 
نیز به عنوان کانون های امیدآفرینی نقش بســیار مهمی در بسط گفتمان 
رهبری در جامعه دارند.آیت اهلل رئیســی با تاکید بر ضرورت پاسخ بهنگام 
و متقن به شبهات در جامعه، خاطرنشان کرد: شما ائمه محترم جماعات 
می توانید در مساجد عالوه بر اقامه نماز و نشر معارف دینی، شبهات ایجاد 
شــده برای مردم را رفع و گره های ذهنی جامعه را باز کنید، چرا که اگر 
شــبهات و القائات دشمن در ذهن مردم بی پاسخ بماند، سرمایه اجتماعی 
و اعتماد عمومی به مرور دچار فرســایش می شود.رئیس جمهور در ادامه 
ســخنان خود به فعالیت ها و اقدامات دولت در یک سال گذشته در زمینه 
مهار کرونا، توســعه سیاست همسایگی، ایجاد توزان در سیاست خارجی، 
افزایش تجارت خارجی، ارتقای ذخایر استراتژیک کاالی اساسی و همزمان 
تالش برای خودکفایی و تنوع مبادی ورود کاالهای اساســی اشاره کرد و 
گفت: دولت با همراهی مردم توانســت گام بلندی را در صیانت از جان و 
ســالمت مردم بردارد و همزمان بدون استقراض از بانک مرکزی یا خلق 
پول، توســعه اقتصاد ملی و افزایش سرمایه گذاری در پروژهای کالن ملی 
را دنبال کند.رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش مهم ترین مؤلفه 
قدرت جمهوری اسالمی را حضور مردم در عرصه ها و صحنه های مختلف 
دانســت و اذعان داشت: بحمداهلل کشــور ما دارای قدرت متکی به آحاد 
مردم اســت و تالش دولت مردمی بر این اساس استوار بوده که از چنین 
قدرتی به خوبی برای تامین منافع ملت بهره بگیرد.آیت اهلل رئیسی با تأکید 
بر اینکــه با وجود تحریم ها و تهدیدها دولت کار را با جدیت ادامه خواهد 
داد، افزود: با اعتقاد و اطالع دقیق از ظرفیت ها و توانمندی ها می گویم که 
آینده برای کشور روشن است. امروز جنگ، جنگ اراده هاست و ملت ایران 
اراده کرده است بر دشمنان خود فائق آید و قطعاً خدای متعال هم کمک 
حال و یاریگر ملت ایران خواهد بود.رئیس جمهور با بیان اینکه با رویکرد 

عزتمندانــه دولت مردمی، بخش قابل توجهــی از مطالبات خود از برخی 
کشــورها را دریافت کرده ایم، تصریح کرد: در هیچ نشست و مذاکراتی از 
حقوق ملت کوتاه نخواهیم آمد، دولت تالش برای پیشــرفت کشور و رفع 
مشکالت را با قوت ادامه خواهد داد. ما زندگی مردم را به هیچ عامل بیرونی 
گره نخواهیم زد و مجدانه پیگیر رفع مشکالت کشور و مردم خواهیم بود.
آیت اهلل رئیســی در بخش دیگری از سخنانش ائمه جماعات را به تحکیم 
بیش از پیش ارتباط با اقشار مختلف مردم توصیه کرد و گفت: ارتباط وثیق 
با مردم جزء مبانی انقالب و نظام جمهوری اسالمی است. حضور در میان 
و شنیدن بی واسطه سخنان و دغدغه های آنان توفیقی برای همه ماست. 
بارها گفته ام آنهایی که ما را به واســطه حضور در میان مردم در سفرهای 
استانی مالمت می کنند، لذت در کنار مردم بودن را درک نکرده اند.رئیس 
جمهور با تاکید بر ضرورت استمرار سفرهای استانی دولت، افزود: سفرهای 
استانی را حتما ادامه خواهیم داد و دور دوم این سفرها به فاصله کوتاهی 
آغاز خواهد شــد. از مردم و با مردم هستیم و خواهیم بود و به لطف خدا 
و با اتکاء به شــعار ما می توانیم، مشــکالت کشور حل خواهد شد.آیت اهلل 
رئیسی در ابتدای ســخنان خود در جمع ائمه جماعات کشور در تشریح 
اهمیت جایگاه مســاجد در جامعه، تصریح کرد: برای انســان هایی که به 
هر دلیلی دچار آسیب و اضطراب های اجتماعی شده اند، مسجد به عنوان 
محلــی برای آرامش آنها و ملجأ ناامیدان است.رئیســی با بیان اینکه امام 
جماعت مســجد صرفاً پیش نماز مردم نیست، بلکه امام مسجد و پیشرو 
در حل مشــکالت مردم است، افزود: بسیاری از گره ها و کدورت های آحاد 
مردم به دست ائمه جماعات مساجد باز می شود. همچنین نقش مساجد 
و ائمه جماعات در ایجاد آرامش اجتماعی و رفع نیاز خانواده های نیازمند 
در دوران کرونا نقشی بی بدیل و بسیار اثرگذار بود.رئیس جمهور همچنین 
کارکرد مساجد در حوزه معرفت افزایی و بصیرت افزایی را مورد اشاره قرار 
داد و گفــت: مســاجد در کنار جایگاه عبادی، همواره به عنوان ســنگر و 
جایگاهی برای مقاومت فرهنگی و نیز دشمن شناسی و دشمن ستیزی نیز 
نقش آفرین و الهام بخش بوده اند.آیت اهلل رئیسی گفت: خاستگاه شهدای ما 
و محل پرورش و تربیت رزمندگان و سرداران ما چه در دفاع مقدس و چه 
در دفاع از حرم اهل بیت)ع( مســاجد بوده است که این جایگاه با اهمیت 
همواره باید از ســوی ائمه جماعات، آحاد مردم و دولتمردان برجســته و 

بزرگ شمرده شود.

رییس پلیس پایتخت از کشف ۱۰ میلیون دالر تقلبی در تهران خبر داد.
به گزارش ایســنا، سردار حسین رحیمی با اشاره به اجرای طرح سه روزه 
سراســری و استانی پلیس برای مبارزه با قاچاق کاال و ارز با اولویت کاالی 
گمرکی، دخانی و ترانزیتــی و نظارت و واپایش انبارها و محل های دپوی 
کاال گفت: با تالش ماموران پلیس امنیت اقتصادی برخورد با انواع و اقسام 
جرائم و مفاسد اقتصادی در حوزه مبارزه با قاچاق در دستورکار قرار گرفته 
و تالش های بســیار خوبی نیز در این زمینه انجام شده و خوشبختانه این 
پلیس تسلط ویژه ای در این موارد دارد.وی ادامه داد: ما در اطراف و اکناف 
تهران هزاران انبار بزرگ داریم که بخش زیادی از آنها ارتباط مســتقیم با 
پلیــس امنیت اقتصادی برقرار کردند. مــا در بحث پایش انبارها و عرضه 
کاالی قاچاق در سطح شهر عملیات ویژه ای را آغاز کردیم. این عملیات ۷۲ 
ساعته با همکاری وزارت صمت و مقام قضایی انجام شد و در این عملیات 
۱۴۰ تیــم و ۴۲۰ ماپور پلیس در بازدیــدی از ۳۵۲ انبار و اماکن موفق 
شدند مقادیر قابل توجهی از اقالم احتکاری و قاچاق را کشف کنند.فرمانده 
انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه در این عملیات بالغ بر دو میلیون و ۶۲۱ 
هزار از انواع و اقسام کاالی قاچاق کشف و ضبط شد، گفت: ۴۶ متهم نیز 

دســتگیر و ۱۷ واحد صنفی و انبار که اقالم داخل آن هاست پلمب شد تا 
دســتور قضایی برای تعیین تکلیف آنها صادر شود. ارزش اقالم مکشوفه 
قاچاق بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان بود. رحیمی همچنین از برخورد با یک 
بانــد بزرگ جعل دالر خبر داد و گفت: یک اقدام ارزشــمند دیگر پلیس 
امنیت اقتصادی انهدام یک باند بزرگ دالرهای جعلی اســت. اعضای این 
باند قصد داشتند بالغ بر ۱۰ میلیون دالر جعلی را وارد بازار کنند که پیش 
از این اتفاق دالرها کشــف و ضبط شد. همچنین در این خصوص سه نفر 
نیز دستگیر شدند که تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.وی همچنین با 
بیان اینکه در یکی از انبارهای مکشوفه ۲۰۰ هزار قلم لوازم یدکی احتکار 
شــده کشف و ضبط شــد، گفت: همچنین در انبار دیگری انواع و اقسام 
لوازم ضروری و مایحتاج مردم مانند کنســرو و ... و در دیگر انبار نیز ۳۱۷ 
هزار لیتر روغن موتور احتکار شده و قاچاق کشف شد.  همچنین کاالهایی 
مانند لوازم التحریر، المپ، کفش، پوشاک، باتری موتورسیکلت و پارچه نیز 
در این عملیات کشف شد. انواع کاالی قاچاق مانند الستیک و رینگ نیز 
کشف شد که تعداد آن ها به بیش از ۶۴ هزار حلقه الستیک و چهار هزار 

و ۶۰۴ رینگ می رسید. 

کشف ۱۰ میلیون دالر تقلبی در تهران 

معاون وزیر اقتصاد خبر داد؛

عبور نقدینگی از ۵۱۰۰ هزار میلیارد تومان
صندوق بین المللی پول: 

ذخایر ارزِی در دسترس ایران 
41میلیارد دالر شد

معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد:

 احتمال افزایش سقف تسهیالت مسکن
 تا ۷00 میلیون تومان

صندوق بین المللی پول از رشــد بیش از ۳برابری ذخایر ارزی در دســترس ایران با روی کار آمدن دولت 
سیزدهم خبر داد.به گزارش خبرگزاری تسنیم، آمارهای منتشرشده از سوی صندوق بین المللی پول نشان 
می دهد با آغاز فعالیت دولت سیزدهم در ایران ذخایر ارزی در دسترس ایران افزایش قابل مالحظه ای داشته 

است که این امر نشان دهنده دیپلماسی....

 مطالبات بازنشستگان چگونه 
پرداخت می شود؟

تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران 
قهرمان جهان شد

تیم ملی کشــتی فرنگی جوانان ایران قهرمانی زودهنگام رقابت های جهانی بلغارستان را از آن خود 
کرد.به گزارش ایسنا، رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان)یکشنبه( با برگزاری دیدارهای 
رده بندی و فینال ۵ وزن دوم این مســابقات، به پایان می رسد.در پایان رقابت های ۵ وزن نخست، 
ایمان محمدی در وزن ۶۳ کیلوگرم به مدال طال رسید و ابوالفضل چوبانی در ۸۷ و فردین هدایتی در 
وزن ۱۳۰ کیلوگرم نیز صاحب مدال نقره شدند.ایران در ۵ وزن دوم نیز شانس رسیدن به ۲ مدال طال 
و ۳ برنز را دارد، سعید اسماعیلی در ۶۰، علیرضا مهمدی در ۸۲ و علی عابدی در وزن ۹۷ کیلوگرم 
امشــب برای کسب مدال طال به میدان می روند و سید دانیال سهرابی در ۶۷ و امیر عبدی در وزن 
۷۲ کیلوگرم نیز برای رسیدن به مدال برنز به مصاف رقبایشان خواهند رفت.با توجه به نتایج بدست 
آمده در ۵ وزن نخست این رقابت ها، قهرمانی قاطع تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران در مسابقات 
قهرمانی جهان مســجل شده و تیم های اوکراین و آذربایجان نیز برای کسب عنوان نایب قهرمانی با 
یکدیگر رقابت خواهند داشت.ایران در پایان این مسابقات حداقل ۱۴۹ و حداکثر ۱۷۴ امتیاز بدست 
می آورد، اوکراین بین ۹۶ تا ۱۱۶ امتیاز و آذربایجان نیز از ۱۰۴ تا ۱۱۴ امتیاز کســب خواهد کرد.با 
این اوصاف حتی اگر تمامی نمایندگان ایران در ۵ وزن دوم نیز در دیدارهای فینال و رده بندی مقابل 
رقبای خود شکست بخورند باز هم قهرمانی جهان از آن ایران خواهد شد.پیش از این تیم ملی کشتی 

آزاد جوانان نیز عنوان قهرمانی رقابت های جهانی بلغارستان را از آن خود کرده بود.

رئیس جمهور در هفدهمین اجالس روز جهانی مسجد:

در هیچ نشست و مذاکراتی از حقوق ملت کوتاه نخواهیم آمد
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گزیده خبر

سخنگوی نیروهای مسلح: 
موشک های محور مقاومت می تواند معادالت 

آینده را تغییر دهد
سخنگوی نیروهای مسلح با اشاره به اینکه موشک های 
محور مقاومت می تواند معــادالت آینده را تغییر دهد 
گفت: نیروهای مقاومت به سالح ایمان مجهزند که از 
موشک  مهم تر است و این موشک ها نیز در اختیار افراد 
مؤمن قرار دارد و نتیجه مشخص است.سردار ابوالفضل 
شکارچی ســخنگوی نیروهای مسلح کشورمان در گفتگویی ضمن بیان ضعف 
ساختاری رژیم صهیونیستی در خصوص لفاظی های اخیر مسئوالن صهیونیستی 
علیه نیروهای نظامی کشــورمان گفت: آمادگی ما همواره در سطح باالیی قرار 
دارد و این صحبت ها تنها جنبه عملیات روانی داشــته و اهمیت خاصی ندارد.

وی درباره پیام شکست اخیر صهیونیست ها در مقابله با محور مقاومت در باریکه 
غزه اظهار داشــت: این شکســت از محور مقاومت، تسلیم بودن و بی عرضگی و 
فشل بودن رژیم صهیونیســتی را می رساند که البته هر جنگی هم علیه محور 
مقاومت آغاز کردند، نتیجه ای جز همین شکست عایدشان نشده است.سخنگوی 
نیروهای مسلح با اشــاره به اینکه موشک های محور مقاومت می تواند معادالت 
آینده را تغییر دهد افزود: نیروهای مقاومت به ســالح ایمان مجهز هستند که 
از موشــک ها مهمتر است و این موشک ها نیز در اختیار افراد مومن قرار دارد و 

نتیجه مشخص است.

سرلشکر سالمی: 
ناکامی دشمن در عرصه تهدیدات سخت

فرمانده کل ســپاه پاســداران انقالب اسالمی گفت: 
دشــمن از قدرت نظامی، تحریم ها، نبرد های نیابتی، 
نبرد اطالعاتی، ترور، خرابکاری، دســتکاری در نظام 
امنیت داخلی ما و تمامی ابزار های تهدیدات ســخت 
اســتفاده کرده است اما راه بســته است و راهی برای 
غلبه دشــمن وجود ندارد.به گزارش حوزه دفاعی خبرگزاری تسنیم، سرلشکر 
ســالمی فرمانده کل سپاه پاســداران انقالب اسالمی صبح دیروز )یکشنبه( در 
سی  و ششمین اجالس مدیران و رؤسای آموزش و پرورش کشور، اظهار داشت: 
خداوند معلم اکبر بشریت است؛ حتی خلقت آدم با تعلیم اسما آغاز شد. ارزش 
علم در مکتب الهی اسالم واالست؛ حتی تعقل مربوط به علماست.سردار سالمی 
افزود: تعلیم آنچه انسان نمی داند از طریق تعلیم کتاب و حکمت از طریق انبیای 
الهی، جزو ارزش های واالی علم و حکمت است، معلمی شغل انبیای الهی است.

وی با اشــاره به اینکه معلم، یک نقطه منفصل از حیات اجتماعی نیست، بلکه 
حقیقتی جاری، شخصیتی تکثیرشونده و الگویی تعمیم یابنده است، گفت: معلم 
جامعه را برای آینده می ســازد. کسانی که بنای عظیم ساخت انسانی کشور را 
برای آینده می سازند معلمان ما هستند. وسعت هرکشور به ابعاد و طول و عرض 
جغرافیایی اش نیســت، بلکه عنصر اصلی که عظمت وسعت و شکوه جامعه را 
تعیین می کند، وسعت روح ها، ذهن ها و قلب هاست.فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی ادامه داد: انســان ها وسعت یابنده هســتند و می توانند اقطار 
آسمان ها و زمین را طی کنند.سرلشکر سالمی با بیان اینکه کودکان تا قبل از 
دبستان از محیط خانه و روابط و عواطف و تعلیمات پدر و مادر تأثیر می پذیرند، 
عنوان کرد: در دوره ابتدایی بیشترین تأثیرپذیری کودکان از معلمان است. آن 
کســی که ابتدا جوهر خواندن را در اعماق وجود یــک کودک جای می دهد، 
در حال ســاختن زیربنای وجودی انســانی باعظمت است، پس ببینید چقدر 
جهان در اختیار شماست. هر انسان، یک جهان است و چقدر کار شما معلمان 
پراهمیت است.وی ادامه داد: کودکان ذهن هایی آماده پذیرش اندیشه های ناب 
و خالص دارند؛ قلب هایی که هنوز بر فطرت الهی انســان استوارند، فطرت های 
پاک و دست نخورده و سرشــتی تربیت پذیر. دوران 12ساله تعلیم و تربیت در 
آموزش و پرورش، شکل پذیرترین حالت شخصیت انسان است و این شخصیت 
بعد ها به تدریج ُصلب و شکل پذیری اش سخت می شود.فرمانده کل سپاه اضافه 
کرد: ســاختن جسم و روح و معنابخشی به انسان های پاکی که در اختیار شما 
هســتند، زیباترین شغل و دقیقاً امتداد فعالیت انبیای الهی است. زیربنای این 
تمدن ساخت انسان های اندیشمند است، اگر می خواهید تمدن بسازید، انسان ها 
را بسازید، پایه اندیشه را محکم کنید. برای ما که در مسیر یک نبرد تمدنی قرار 
داریم و می خواهیم نظام و جامعه را با ارزش های اسالمی اداره کنیم، مقدمات 
چنین امری در آموزش و پرورش نهاده می شود.ســردار ســالمی با ابراز اینکه 
»امروز زبان و قلم ســالحی اســت که می تواند ما را از قلب یک نبرد نیرومند 
خارج کند«، گفت: دشــمن زوایای مختلف نبرد را به روی ما گشــوده و همه 
راه هــا را طی کرده اســت؛ از قدرت نظامی اش تا حد ممکن اســتفاده کرده و 
از تحریم هــا بهره برده، از نبرد های نیابتــی برای محاصره امنیتی ما بهره برده 
اســت، از نبرد اطالعاتــی عظیم، ترور، خرابکاری، دســتکاری در نظام امنیت 
داخلی ما اســتفاده و تمام ابزار های تهدیدات سخت را استفاده کرده است، اما 
راه بسته است و راهی برای غلبه دشمن وجود ندارد؛ اما ویرانگرترین تهدیدی 
که دشــمن انتخاب کرده است، حمله به ذهن ها و قلب هاست.وی متذکر شد: 
عادت کردن جوامع اسالمی به نرم های قدرت بین المللی را می خواهند به عنوان 
مسیر سعادت بشر نشــان دهند، غربی سازی یا جهانی سازی، محصول تهاجم 
فرهنگی غرب بر جوامع اســالمی اســت تا جوانان آن گونه لباس بپوشند که 
غربی هــا می خواهند. آن ها می خواهند جوانــان از تاریخ خود بیگانه و منفصل 
شوند و مظاهر استبداد را به عنوان ناجیان جهان تلقی کنند، این ها امروز تهاجم 
اصلی غرب اســت و شما معلمان در قلب این تهاجم ایستاده اید، شما در سنگر 
نشســته اید و کالمتان همانند گلوله هایی است که به قلب تفکر دشمن شلیک 
می شود؛ وقتی که معارف اسالم را به دانش آموزان تان می آموزید و تاریخ را برای 
آن ها زیبا می نگارید، تاریخ را به دانش آموزان تان درســت بیاموزید.فرمانده کل 
ســپاه تصریح کرد: محیط های آموزشی ما باید جذاب باشند تا دانش آموزان با 
رغبت به مدرســه بیایند. حتماً آموزگاران ما مطالعه مستمر دارند و دانش شان 
مدام نو می شود. جوانان ما را به روز کنید، چیزی کم از عالم نداریم. هیچ چیزی 
بدون اراده انسان ساخته نمی شود، شما انسان های صاحب اراده و محکم بسازید. 
اردو های عملی بسیار مهم هستند و به عنوان سپاه آماده ایم تا تمام ظرفیت های 
ممکن را در اختیار قرار دهیم. آنچه داریم متعلق به این ها و ملت است و ملک 
شــخصی ما نیست.سردار ســالمی، آموزِش پژوهش محور و مشارکتی را برای 
تولید دانش و پرورش دادن اذهان و قوی کردن آن ها ضروری دانســت و اظهار 
کرد: قدرت اندیشیدن و حل مسئله مهم است و فقط سواد داشتن کافی نیست. 
ما از همه معلمان و خادمان آموزش و پرورش سپاســگزاریم و با افتخار دست 
شــما را می بوســیم که فرزندان ما را تربیت می کنید. نیازمند جهاد قوی برای 
حفاظت از جوانان و حفظ سالمت جسمانی و روحانی آن ها هستیم.فرمانده کل 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی همچنین خاطرنشان کرد: برای برگزاری اردو های 
پیشرفت و اردو های راهیان نور آماده هستیم.سی  و ششمین اجالس مدیران و 
رؤسای آموزش و پرورش کشور از روز گذشته در سالن اجالس سران آغاز شده 

است و تا 31 مردادماه ادامه دارد.

وزیر کشور در جمع خبرنگاران:
ُمهر گذرنامه در مرز منتفی است

وزیر کشــور در خصوص صدور برگه تردد یا گذرنامه 
اختصاصی برای ورود به کشــور عراق با طرف عراقی 
مشــغول مذاکره ایم اما هنوز به نتیجه نرســیده ایم، 
گفت: امکان مهــر کردن گذرنامه در مرز وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی وزیر کشور در 
حاشیه جلسه ستاد مرکزی اربعین حسینی در جمع 

خبرنگاران گفت: جلسه دیروز پیرامون مباحث کمیته فرهنگی ستاد برگزار شد و 
فعاالن فرهنگی کشــور در این کمیته حضور دارند؛ برنامه های فرهنگی پیش بینی 
شده اعم از برنامه های داخل ایران و عراق با استفاده از ظرفیت های هنری و علمی 
در نظر گرفته شــده است.وی افزود: برنامه های ما در حوزه ی گفت وگوهای علمی، 
تهیه کتاب، مقاالت، پیش بینی مراســمات، همایش ها و فراهم کردن فعالیت های 
تبلیغاتی است که کارهای ارزشمندی در این زمینه انجام گرفته است.وزیر کشور 
گفت: برخی نیازها در جلســه مطرح شــد که برای رفــع آن پیگیری می کنیم و 
امیدواریم با کمک فعاالن فرهنگی، بخشــی از ظرفیت های واقعه بزرگ اربعین به 
نمایش در بیاید و زوار ایرانی و دیگر زائرانی که از ایران عبور می کنند هم بتوانند از 
خدمات فرهنگی استفاده کنند.در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص آخرین 
وضعیــت نحوه صدور و تمدید گذرنامه زائرا اربعین گفت: در خصوص صدور برگه 
تردد موقت یا گذرنامه اختصاصی برای ورود به کشور عراق با طرف عراقی مشغول 
مذاکره ایم اما هنوز به نتیجه نرسیده ایم.وی درباره مهر کرد گذرنامه در مرز اظهار 
داشــت: این امر شدنی نیســت و افرادی گذرنامه هایشان اعتبار ندارد باید مراجعه 
کنند و قبل از سفر گذرنامه را مهر کنند.وی با توجه به گرمای هوا در ایام اربعین 
و تمهیدات پیش بینی شده، خاطر نشان کرد: مه پاش ها برای مسیر در نظر گرفته 
شده و سعی کردیم تا میزان توان خنک کننده داشته باشیم و حتی برخی اتاق های 
خنک برای کســانی که گرما زده می شوند نیز در دستور کار بوده است.وی درباره 
تزریق واکسن گفت: این قباًل اعالم شد که افرادی که قصد سفر دارند دز یادآور را 
بزنند. اگر از دز ســوم افراد شش ماه گذشته دز چهارم هم تزریق شود.وزیر کشور 
گفت: منظور از دز یادآور دز تکمیل کننده است، حاال برای یک نفر دز دوم می شود 

و برای فردی دیگر دز سوم.

امیر حاتمی:

 ایران به قدرت مهم منطقه ای و نقش آفرین در جهان تبدیل شده است
تهران- ایرنا- مشاور فرماندهی کل نیروهای مسلح در امور ارتش 
در همایش فرماندهان و مدیران ســتاد ارتش جمهوری اسالمی 
ایران گفت: جمهوری اســالمی به یک قــدرت مهم منطقه ای و 
نقش آفرین در جهان تبدیل شــده است.به گزارش حوزه دفاعی 
امنیتی ایرنا، امیر ســرتیپ حاتمــی در گردهمایی فرماندهان و 
مدیران ارشد ســتاد ارتش که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی 
ارتش برگزار شــد، طی سخنانی اظهار داشــت: ورود جمهوری 
اســالمی ایران به عرصه تحوالت منطقــه و تاثیرگذاری در آن،  
نقطه مقابل اهداف شــیطانی اســتکبار و نظام ســلطه است به 
گونه ای که برنامه ها و ســناریوهای آمریکا را به هم ریخته است.

مشاور فرماندهی کل نیروهای مسلح در امور ارتش افزود: بی تردید 
منطقه غرب آســیا، از مهم ترین مناطقی است که تمرکز و توجه 
بسیاری از بازیگران بین المللی را به خود معطوف کرده و موقعیت 
ژئوپلیتیک، ژئواســتراتژیک، ذخایر عظیم انــرژی، از مهمترین 
عواملی است که باعث اهمیت مضاعف این منطقه شده و هرکدام 
از بازیگران و ســازمان های بین المللی، منطقه ای و فرامنطقه ای، 
برای توســعۀ نفوذ و حضور در خاورمیانه بــه رقابت می پردازند.

امیر حاتمی بیان کرد: این بازیگران درصدد دســتیابی به منافع 
و اهداف خاص خود در منطقه هســتند و آمریکایی ها به عنوان 
مهمترین بازیگر فرامنطقه ای دخیل در معادالت سیاسی، امنیتی 
و اقتصادی این منطقه همیشه با دخالت در امور داخلی کشورها، 
سعی در پیاده سازی سناریوهای استعماری و منفعت خواهانه خود 
برای غارت ثروت ملی کشــورها دارند.مشاور فرمانده معظم کل 
قوا، موقعیت ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک، ذخایر انرژی، دسترسی 
و تسلط بر خلیج فارس، دریای عمان و موقعیت گذرگاهی ایران 
را از مهم ترین عوامل اهمیت مضاعف جایگاه کشور دراین منطقه 
دانست و خاطرنشــان کرد: امروز کشور عزیزمان ایران به عنوان 
یکی از مهمترین کشــورهای تاثیرگذار، در ایجاد نظم منطقه ای 
و شــکل دهی به ساختارهای سیاســی، اقتصادی و امنیتی این 
منطقــه نقش آفرین اســت.امیر حاتمی افــزود: در طول تاریخ، 
موقعیــت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی ایران اقتضائات خاص خود را 
داشــته، به گونه ای که در منازعات بین المللی جنگ اول و دوم 
جهانــی علی رغم اعالم بی طرفی کشــورمان بــه دلیل ضعف و 
ناتوانی دولت های حاکم دست نشــانده، کشورمان اشغال شد و 
در این بین به دلیل عدم توان دفاع از خود، بیش از کشــورهای 
درگیر، متحمل خسارت، ویرانی و ضایعات مادی و معنوی شد.وی 
عنوان کرد: امروزبه برکت پایمردی و ایستادگی ملت و هدایت ها 
و نقش آفرینی هــای امامین انقالب و آمادگی نیروهای مســلح، 
جمهوری اســالمی ایران به یک قدرت مهم منطقه ایی و نقش 
آفرین موثردر جهان تبدیل شده و ورود جمهوری اسالمی ایران 
به عرصه تحوالت منطقه و تاثیرگذاری در آن، نقطه مقابل اهداف 
استکبارو نظام سلطه بوده که برنامه ها و سناریوهای آمریکا را به 
هم ریخته و شاهد شکل گیری محور مقاومت و به ویژه پیوستگی 

آن از کرانه های دریای عمان و خلیج فارس تا سواحل مدیترانه و 
کنشگری آن در شبه جزیره عربستان و دهانه باب المندب و البته 
بسیاری از مناطق خارج از حوزه غرب آسیا هستیم.امیر حاتمی 
با اشاره به  فرمایشات رهبر معظم انقالب اسالمی )مدظله العالی( 
مبنــی بر اینکه ، » امروز جهان در آســتانه یک نظم جدید بین 
المللی اســت  که این نظم، بعد از دوران نظم دو قطبی جهان و 
نظریه نظم جهان تک قطبی در حال شکل گیری است« تصریح 
کرد: این روزها مهمترین مســائل بین المللی حول و حوش سه 
موضوع، منازعه روســیه و اوکراین با حمایت تمام عیار آمریکا و 
غرب، بحث اختالفات چین و تایوان با دخالت مســتقیم آمریکا 
و از همه مهمتر اختالفات آمریکا با جمهوری اســالمی ایران در 
مسائل منطقه ای، نشانه هایی از نظم جدید جهانی است.وزیر دفاع 
سابق کشورمان با تبیین نمادهایی از اقتدار نظام مقدس جمهوری 
اسالمی طی سالیان اخیر، خاطرنشان کرد: مرور تحوالت سیاسی، 
امنیتی بعد از 11 سپتامبر نشان داد که آمریکائی ها، مجموعه ای 
از سیاســت های جدیدی را در قالب نظم تک قطبی جهانی برای 
منطقه ترسیم کرده اند که در نهایت علیرغم صدها میلیارد دالر 
هزینه، با شکست های پی در پی در افغانستان و عراق، جنگ 33 
روزه، جنگ 22 روزه و شکســت خفت بار در کشــورهایی چون 
ســوریه، عراق و یمن و... از همه مهمتر در محروم ساختن ایران 
از حــق قانونی خود در بهره برداری از انرژی هســته ای در طی 
سال های اخیر مواجه شدند.مشاور فرمانده معظم کل قوا در امور 
ارتش تصریح کرد: روند تحوالت کنونی در حالی اســت که رژیم 

جعلی صهیونیستی نقطه محوری و کانونی راهبردهای غرب و نظام 
سلطه برای منطقه غرب آسیا را تشکیل داده و بازیگر اصلی آمریکا 
در منطقه است و سعی دارد سناریو های شوم آمریکا نظیر تالش 
جهت عادی سازی روابط با کشورهای منطقه ای و حاشیه خلیج 
فارس، برنامه ریزی برای فشــار ترکیبی به ایران در چند جبهه، 
عملیات  اطالعاتی با هــدف خرابکاری و تالش در جهت اجرایی 
کردن طرح سازش ابراهیم برای ماندگاری رژیم صهیونیستی و ... 
را در سطح منطقه اجرایی کند.امیر سرتیپ حاتمی افزود: اما آنچه 
برای این رژیم جعلی در ترتیبات امنیتی منطقه پیش بینی کرده 
بودند امروزبه دلیل ماهیت نامشروع و سست این رژیم پوشالی و از 
همه مهمتر مقاومت، ایثار و بیداری ملت های  منطقه و استحکام 
و گسترش بی نظیر محورمقاومت با نقش آفرینی بی بدیل شهید 
سپهبد حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش بخصوص سردار 
شهید سرلشکر حاج حسین همدانی از پس اجرای این نقش های 
شوم برنیامدند و آمریکا هم در دوران افول خود، ظرفیت های الزم 
در حمایت از این رژیم کودک کش را نداشته و این رژیم به مرور 
در حال اضمحالل و نابودی است.مشاور فرمانده معظم کل قوا با 
بیان اینکه بر اساس این نظم جدید جهانی، شاهدیم که قدرتهای 
نوظهــور فرامنطقه ای هم منافعی را بــرای خود در منطقه غرب 
آســیا تعریف کرده  و بر اساس نظریه » نظم جدید بین المللی » 
در مقابل نظم تک قطبی آمریکا صف آرایی کرده اند، گفت، عالوه 
بر نقش آفرینی های جمهوری اسالمی ایران، امروز چین، روسیه 
و هند و... و. از این دست قدرت ها هستند که عالقه مند به نقش 

آفرینی های جدید بوده و به طور مشخص برای منطقه برنامه هایی 
دارند، بطوریکه در حال حاضر در اسناد راهبردی آمریکا، چین و 
روسیه رســما به عنوان اولویت های تهدید آمریکا قرار گرفته اند 
و این روزها با سفرنمایشــی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به 
تایوان و طراحی ســناریوی جدید  برای شعله ور کردن تنش ها 
در شرق آسیا، درصدد وخیم تر و بحرانی تر کردن مناسبات چین 
و تایوان هستند.امیر حاتمی گفت : توسعه ناتو به سمت مرزهای 
کشور روسیه با طرح پیوستن اوکراین به ناتو، موجب شد تا روسیه 
در ســطحی متفاوت، وارد منازعات ژئوپلیتیکی و رقابت آشکار و 
منازعه با آمریکا شده و آنچه  تحت عنوان منازعه روسیه و اوکراین 
جریان دارد، نمونه بارز تقابل میان دو قدرت برای حفظ یا تغییر 
مرزهای قدرت افکنی است و پیروزی یا شکست طرفین درگیردر 
جنگ اوکراین و تبعات بین المللی آن هم یک بخش مهم از پازل 
تغییر نظم جهانی خواهد بود.وزیر سابق دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مســلح درتحلیل نظم بین المللی مورد نظر آمریکا، تصریح کرد، 
این واقعیت وجود دارد که ایاالت متحده آمریکا هیچ گاه نتوانست 
نظم بین المللی مطلوب خود را مستقر کند و ازجمله دالیل این 
ناکامی شکل گیری حرکت هایی مانند انقالب شکوهمند اسالمی 
و متعاقباً محور مقاومت و شکســت مفتضحانه آنها در سرنگونی 
دو دولت مردمی ســوریه و عراق و مقاومت اعجاب برانگیز مردم 
بی دفاع و مظلوم منطقه و بویژه مردم بی دفاع یمن بوده است.امیر 
حاتمی بیان داشت: تحوالت و درگیری های اخیر در کشورهای 
منطقه و جهان به ویژه افغانســتان، عراق، ســوریه، آذربایجان، 
ارمنستان، یمن، اوکراین و روسیه و... و. نشانگر تغییرات سریع در 
مناسبات امنیتی، سیاسی و نظامی منطقه و از سوی دیگر تاثیرات 
حائز اهمیت ســرعت تحوالت و تغییــرات فناورانه در روش های 
جنگ و عملیات نظامی اســت که برای ارتش جمهوری اسالمی 
ایــران با رویکرد حفظ و ارتقای منافــع و امنیت ملی جمهوری 
اسالمی ایران درس آموز است.مشــاور فرمانده معظم کل قوا در 
مور ارتش خاطر نشان کرد: الحمداهلل در ارتش سرافراز جمهوری 
اســالمی ایران طی سال های اخیر با مدیریت و فرماندهی ارزنده 
برادر عزیزم امیر سرلشکر موسوی و فرماندهان نیروهای چهارگانه 
و تالش هــای در خور تقدیر همه فرماندهان و رزمندگان غیور و 
پیرو والیت و تمامی ارکان ســازمان، اقدامــات ارزنده و مبارکی 
برای افزایش آمادگی رزمی، نوسازی و نوشوندگی صورت گرفته 
است که این روند با قوت ادامه دارد.امیر حاتمی افزود: همانگونه 
که فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی( 
فرمودند، جمهوری اســالمی ایران در مقاطع مختلف نشان داده 
است که هرگز بدنبال تنش و درگیری نظامی در منطقه نبوده، اما 
به دشمنان و متجاوزان نشان داده که در هر زمان و در هر مکان 
که الزم باشد با عوامل و عناصر برهم زننده امنیت مقابله می کند 
و برای افزایــش توانمندی های دفاعی و قدرت بازدارندگی  هیچ 

فرصتی را از دست نمی دهد.

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: 
قابلیــت بازدارندگی و تــوان دفاعی 
کشــورمان بومی و جوشــیده از فکر 
و تــوان ایرانی اســت و هیچ قدرتی 
نمی توانــد مانع از افزایش مســتمر 
قــدرت بازدارندگی ایــران و تقویت 
توان دفاعی کشــور شــود.به گزارش 
خبرنگار سیاســی خبرگزاری فارس، 
مجلس  رئیس  قالیبــاف،  محمدباقر 
شــورای اسالمی در آغاز جلسه علنی 
دیروز )یکشــنبه 30 مرداد( مجلس 
با گرامیداشت روز  شورای اســالمی 
جهانی مســاجد گفت: مســجد در 
دین اسالم انسان ساز و جامعه پرداز 
اســت.قالیباف افزود: اجتماع مومنان 
به خودی خود منشــا خیر اســت و 
مسجد مکانی است که در آن اجتماع 
مومنان بر مبنای دعای خیر شکل می 
گیرد.رئیس مجلس شــورای اسالمی 
در ادامه تصریح کرد: اگر ما مســجد 
را بــه عنوان مقر فرماندهی اجتماعی 
و فرهنگی در جامعه اســالمی و نماد 
ظهور مردم باوری در نظام اســالمی 
تعریف کنیم، ضروری اســت در نگاه 
خود نسبت به نقش فرهنگی مسجد 
در جامعه بازنگــری انجام دهیم.وی 
در ادامه خاطر نشان کرد: تهی کردن 

مسجد از تقلیل مسجد به مکانی برای 
عبادت و تهی کردن این مکان مقدس 
از نقش اجتماعــی آن، ظلم به آموزه 
های پیامبر گرامی اســالم است که 
حکومت اســالمی را برمحور مسجد 
اداره می کردند.قالیباف گفت: در سال 
های مبارزات انقالبی مســاجد نقش 
محوری در بســیج مــردم علیه نظام 
شاهنشاهی ایفا کردند و درسال های 
دفاع مقدس نیز مساجد نقش محوری 
در بسیج نیروها علیه دشمن داشتند.

رئیس مجلس شــورای اســالمی در 
ادامه تاکید کرد: امروز هم با توجه به 
تغییر ماموریت ها و ظهور جبهه های 
جدید مبارزه، نیازمند بازتعریف نقش 
مساجد هستیم و باید در این مسیر از 
تجربه مساجدی که در سراسر کشور 

توانسته اند محور حرکت های جهادی، 
خیریه،  زدایی،  محرومیــت  تربیتی، 
توانمندســازی و ســایر فعالیت های 
اجتماعی قرار گیرند، به بهترین شکل 
استفاده کنیم.قالیباف در ادامه گفت: 
پیشــاپیش فرا رســیدن روز صنایع 
دفاعی کشــور را به ملت ایران، تمام 
مجاهدان ســرافرازان نیروهای مسلح 
به خصوص متخصصــان وزارت دفاع 
و ســایر تالش گران حــوزه صنایع 
دفاعــی تبریــک می گویــم و یاد و 
خاطره شهدای گرانقدر صنعت دفاعی 
کشور را گرامی می دارم.رئیس مجلس 
شورای اســالمی تاکید کرد: قابلیت 
بازدارندگی و توان دفاعی کشــورمان 
بومی و جوشیده از فکر و توان ایرانی 
اســت و هیچ قدرتی نمی تواند مانع 

بازدارندگی  افزایش مستمر قدرت  از 
ایــران و تقویت توان دفاعی کشــور 
دســتاوردهای  داد:  ادامه  شــود.وی 
غرورآفرین صنعت دفاعی کشور عالوه 
بر آنکه نمادی از شکست سیاست های 
اســالمی  ایران  دشــمنان  تحریمی 
است، به روشنی نشان می دهد اگر به 
جوانان متخصص کشور اعتماد کنیم، 
می توانیم بر مشــکالت فائق آییم و 
قله های پیشرفت را فتح کنیم.قالیباف 
بــا بیان اینکه صنعت دفاعی کشــور 
در حال حاضر ســه ویژگــی مهم و 
راهبردی را با هم ترکیب کرده است، 
در تشــریح این ویژگی ها اظهار کرد: 
اولیــن ویژگی این اســت که صنعت 
دفاعی کشور به یک صنعت پیشران 
تبدیل شــده کــه همزمــان با خود 
سایر رشــته های علمی به ویژه فنی 
و مهندسی را توســعه می دهد. دوم 
اینکه با تأمین نیازمندی های نیروهای 
مســلح و ایجاد برتری فناورانه، نقش 
مهمی در قدرت دفاعی و بازدارندگی 
کشور ایجاد می کند و سومین ویژگی 
آن اســت که با گشودن باب صادرات 
دفاعــی در آینده نزدیــک به مکمل 
مهمی بــرای اقتصاد کشــور تبدیل 

خواهد شد.

قالیباف: 

هیچ قدرتی نمی تواند مانع افزایش توان بازدارندگی ایران شود

رئیس ســازمان انرژی اتمی گفت: امســال با همکاری وزارت 
آموزش و پرورش تصمیم گرفتیم مدارس انرژی اتمی خود را که 
هر ساله سهمی در المپیادی ها نیز داشته اند؛ در شهرهایی که در 
آن ها تأسیسات وجود دارد از مقطع دبستان گسترش دهیم.به 
گزارش  ایسنا، محمد اسالمی در سی و ششمین اجالس ساالنه 
رؤسای آموزش و پرورش، گفت: ریشه اتم در آموزش و پرورش 
است و اگر سنگ بنای دانایی در مدرسه گذاشته نشود، توانایی 
ایجاد نمی شود. اتم و شکافتن هسته اوج دانایی است که خدای 
متعال باید توفیق آن را دهد.رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان 
اینکه در کشور ما همیشه جایگاه معلم و جایگاه فرهنگیان در 

قلب جامعه بوده است، افزود: جایگاه و ارزش فرهنگیان و معلمان 
نباید متاثر از شرایط مقطعی زیر سوال رود و آسیب ببیند و یا 
با مسائل مادی معاوضه شود، چراکه سعادت و پیشرفت چیزی 
نیست که کسی با پول آن را محقق کند.وی با اشاره به اینکه، 
باید بتوانیم این انشاء تاریخی را از ذهن خود و بچه ها دور کنیم 
که »علم بهتر اســت یا ثروت«؟، گفت: علم همان ثروت است 
و آن مهارتــی کــه علم را به ثروت تبدیــل می کند در خانه و 
مدرسه متولد می شود.اسالمی در ادامه گفت: نیرویی که مدرک 
دکترا و کارشناسی ارشــد دارد، اما بیکار است، معنا ندارد چرا 
که این تحصیالت برای کارآفرینی است. چه مسیری را رفته ایم 

که این حاصل شــده اســت؟ در حال حاضر همه انتظار دارند 
اشتغال آن ها دولتی باشد و استخدام شوند. در حال حاضر این 
ذهنیت نیروی انسانی ما شده است.رئیس سازمان انرژی اتمی 
معتقد است که فرآیند تبدیل علم و دانش به فناوری، فناوری به 
صنعت و ثروت و نهایتا تاثیرگذاری در جامعه یک مهارت چند 
الیه ترکیبی است که در تعامل مدرسه و خانواده باید رخ دهد.
وی در بخش دیگر سخنان خود با یادآوری رونمایی سند توسعه 
راهبردی سازمان انرژی اتمی در20 فروردین سال جاری، گفت: 
مطابق با این ســند در حوزه نیروگاهی در این بازه زمانی یعنی 
برنامه بیست ساله باید حداقل 20 هزار نیروی متخصص تربیت 
کنیم. ما در این ســند، تاثیر گذاری انرژی اتمی در بخش های 
مختلف زندگی مردم را تعریف کرده ایم.اسالمی چرخه سوخت 
هســته ای را یک چرخه قدرت ساز دانســت و با بیان این که 
انــرژی اتمی ربطی به بمب ندارد، خاطر نشــان کرد که بمب 

را می گوینــد تــا اجازه 
دسترسی به این فناوری 
را پیــدا نکنیــم. ما در 
روی  بر  مولکولی  بخش 
آب سنگین کار می کنیم 
توانستیم خط  امسال  و 
تولید قطــره غربالگری 
نوزاد از آب ســنگین را 

راه اندازی کنیــم. قبل انقالب نیز با ورود به حوزه فناوری های 
نوین و نوظهور به دلیل آنکه قدرت ســاز اســت مخالف بودند. 
جمهوری اســالمی ایران کمتر از 2 درصد ظرفیت اتمی جهان 
را در اختیار دارد، اما 2۵ درصد بازرســی جهان را در جمهوری 
اسالمی ایران انجام شده است و برجام را با تخریب و زیر سوال 

بردن زیر ساخت هسته ای شروع کردند.

اسالمی:

 انرژی اتمی ربطی به بمب ندارد
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گزیده خبر

گزیده خبر

 مطالبات بازنشستگان چگونه 
پرداخت می شود؟

دبیرکل خانه کارگر گفت: قرار شــده پرداخت معوقات ۵ ماه اول سال به تدریج 
انجام شــود.به گزارش خبرآنالین،  باالخره پس از گذشت ۵ ماه از سال، تکلیف 
افزایش حقوق بازنشســتگان روشن شد و بیســت و هفتم مردادماه، سرپرست 
وزارت کار، مصوبه شــورایعالی کار را برای بازنشســتگان کارگری ابالغ کرد.بر 
همین اساس، قرار است احکام جدید بازنشستگان شهریورماه صادر شود و به این 
ترتیب، بازنشستگان سایر سطوح در شهریورماه مشمول افزایش ۳۸ درصدی به 
اضافه مبلغ ثابت ۵۱۵ هزار و ۱۶۶ تومان می شوند و حقوق خود را بر این اساس 
دریافت می کنند.اما ابالغ این مصوبه در شــرایطی است که یکی از دغدغه های 
بازنشســتگان، پرداخت معوقات ۵ ماه اول سال است که دولت چه تصمیمی در 
رابطه با آن ها خواهد شــد. این که آیا دولت پرداختی خواهد داشــت یا تصمیم 

دیگری دنبال می شود؟!

واکنش سازمان تامین اجتماعی به پرداخت معوقات بازنشستگان
در همیــن رابطــه، مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی در رابطــه با معوقات 
بازنشســتگان گفته اســت؛ روش های تامیــن منابع، نحوه و زمــان پرداخت 
مابه التفاوت ماه های قبل نیز در همکاری با کانون های بازنشستگان، متعاقباً اعالم 
می شود.میرهاشم موسوی در نشست با بازنشستگان اعالم کرده؛ مطابق پیگیری 
ویژه رییس. جمهور و سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احکام جدید 
مستمری بازنشستگان سایر ســطوح، مطابق ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و 
مصوبه شــورای عالی کار، در شهریور ماه صادر خواهد شد و حقوق شهریور این 
عزیزان بر مبنای احکام جدید پرداخت می شود. همچنین روش های تامین منابع، 
نحــوه و زمان پرداخت مابه التفاوت ماه های قبــل نیز در همکاری با کانون های 
بازنشســتگان، متعاقبا اعالم می شود.عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی 
متذکر شده است؛ صدور احکام جدید را در شهریورماه انجام می دهیم و پرداخت 

حقوق شهریور براساس احکام جدید صورت می گیرد.

چگونگی پرداخت معوقات ۵ ماه اول سال
در این میان، اما حســن صادقی، دبیرکل خانه کارگر گفته؛ قرار شده پرداخت 
معوقات پنج ماه اول ســال به تدریج انجام شود؛ طبق عرف و روال کار سازمان، 
هر ماه بخشــی از مطالبات بازنشستگان واریز می شــود و تا قبل از پایان سال 
مطالبات به صفر می رسد.به گفته او، معوقات افزایش ۱۰ درصد نیز در طول دو 
یا سه ماه پرداخت شد و اکنون نیز احتماال هر ماه بخشی از معوقات بازنشستگان 
پرداخت خواهد شــد؛ به احتمال زیاد، مهرماه معوقات فروردین واریز می شود، 
آبان معوقات اردیبهشت، خرداد معوقات آذر و به همین ترتیب در طول پنج ماه 
بعد از شهریور، معوقات بازنشستگان پرداخت و به صفر می رسد.صادقی تصریح 
کرده؛ در این مرحله آنچه باقی مانده ۲۵ درصد متناسب ســازی سال قبل است 
که باید برای اجرایی و عملیاتی شدن آن برنامه ریزی شود؛ در این رابطه نیز باید 
در مذاکرات با مقامات سازمان و وزارت کار، نتیجه قابل قبول حاصل شود.رئیس 
اتحادیه پیشکســوتان جامعه کارگری یادآور شــده؛ بعد از پرداخت ۲۵ درصد 
متناسب سازی ۱۴۰۰ به یک دوران ثبات و پایداری می رسیم؛ قاعدتا این بخش 
از مطالبات بازنشســتگان یا همان باقی مانده متناسب سازی سال قبل نیز باید 
قبل از پایان ســال جاری پرداخت شــود تا در پایان سال معوقات بازنشستگان 
کارگری از ســازمان تامین اجتماعی به صفر برسد و سال آینده هیچ مطالبه ی 
معوقی نداشــته باشــیم و به روال عادی پرداخت مستمری ها و افزایش سالیانه 

آن بازگردیم.

. معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان خبر داد؛
 فعال بودن ۱۵ پروژه بازآفرینی شهری 

در اصفهان
امیر زاغیان معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با 
بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان سهمیه قیر استان اصفهان 
بوده است، اظهار کرد: این میزان قیر از شرکت بازآفرینی به صورت ۱۰۰ درصدی 
جذب شــد و توانستیم براساس نیاز شهرهای استان به صورت عادالنه بین ۷۰ 
شهر استان اصفهان تقسیم کنیم تا بتوانند با اولویت گذرهای خاکی کوچه های 
بافت های فرســوده را آسفالت کنند.  وی با اشاره به اینکه استان اصفهان حدود 
۱۰ درصد بافت فرســوده کشور را داراست عنوان کرد: حدود ۱۵ پروژه فعال در 
بازآفرینی اعم از احداث مساجد، روکش آسفالت، احداث مدرسه، مرمت بناهای 
تاریخی، احداث ســراهای محله و طرح های مطالعاتی را با اعتباری بالغ بر ۵۰ 
میلیارد تومان در حال انجام هســتیم.  معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و 
شهرسازی استان اصفهان در خصوص روش های اجرای طرح نهضت ملی مسکن 
در استان اذعان داشت: این طرح به سه شیوه اجرا می شود، روش اول انبوسازی 
است که به متقاضی واحد مسکونی تحویل داده می شود اما پیشرفت این پروژه ها 
به واریز و آورده متقاضیان گره می خورد.  وی بیان داشــت: روش دوم واگذاری 
گروهــی یک پالک زمین به ۲ تا پنج متقاضی اســت که ایــن افراد به صورت 
مشارکتی خودشان ساخت و ساز را انجام می دهند و روش سوم طرح خودمالک 
است که الزمه آن داشتن پروانه و سند مالکیت زمین است و بدون سپرده گذاری 

به این افراد وام تعلق می گیرد و در واقع آورده آنان زمین است.

رسالت خبرنگاران امیدآفرینی و ایجاد 
همدلی بین مردم و مسئوالن است

سرپرست شهرداری کرج گفت: خبرنگاران با انعکاس اخبار به روز و منصفانه 
نقــش زیادی در تقویت همدلی بین شــهروندان و افزایش امید در جامعه 
.منوچهر غفاری شــامگاه شنبه )۲۹ مرداد( در مراسم تجلیل از خبرنگاران 
حوزه مدیریت شــهری که با حضور اعضای شورای شهر، مدیران شهری و 
استانی برگزار شــد، اظهار کرد: از طرف مجموعه مدیریت شهری از تالش 
همه خبرنگارانی که در تمام طول سال در کنار شورا و شهرداری هستند و 
اخبار این حوزه را پوشش می دهند، قدردانی می کنم . وی با اشاره به اینکه 
خبرنگاران با انعکاس اخبار به روز و منصفانه نقش زیادی در تقویت همدلی 
بین شــهروندان و افزایش امید در جامعه دارند، گفت: اصحاب رســانه پل 
ارتباطی بین مردم و مســئولین هستند و قدردان تالش آنها برای انعکاس 
عملکرد مدیریت شهری هستیم .سرپرست شهرداری کرج توضیح داد: قرار 
بود این مراســم هفته قبل برگزار شود ولی به دلیل تقارن ۱۷ مرداد با ایام 
سوگواری ساالر شــهیدان و یاران باوفایشان امشب در خدمت این عزیزان 
هســتیم .غفاری تاکید کرد: خبرنگاران رســالت سنگینی به دوش دارند و 
امیــدوارم بتوانند بــا انعکاس اخبار امیدبخش در راســتای افزایش اعتماد 

عمومی به مجموعه مدیریت شهری گام بردارند.

معاون وزیر اقتصاد خبر داد؛

عبور نقدینگی از ۵۱۰۰ هزار میلیارد تومان
شــاخص های بانکی در خردادماه امسال نشان می دهد نقدینگی 
از ۵۱۰۰ همت عبور کرده اســت.به گزارش خبرنگار مهر عباس 
حســینی معاون بانک و بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد 
در نشســت خود با خبرنگاران گفت: در حوزه هدایت نقدینگی و 
مشــکالت وصول مطالبات مواردی وجود دارد که این موضوعات 
بــرای وزارت اقتصاد نیز حائز اهمیت اســت به طوریکه ۳ حوزه 
مهم سیاست گذاری برای وزارت اقتصاد در حوزه بانک ها شامل 
شفافیت، عدالت و گســترش آن و حمایت از تولید تبیین شده 
است.وی ادامه داد: مجموع تسهیالت شبکه بانکی باید در راستای 
حمایت از تولید باشد به گونه ای که جوابگوی رفع نیاز مردم باشد.

نقدینگی از ۵100 همت عبور کرد
به گفته حسینی شــاخص های بانکی در خردادماه امسال نشان 
می دهــد نقدینگی از ۵۱۰۰ همت عبور کرده اســت. همچنین 
۵۸۰۰ همت مانده کل ســپرده بانکی است که ۵۰۰۰ همت آن 
ریالی اســت و مابقی ارزی است و ۴۴۰۰ همت مانده تسهیالتی 
اســت که تا پایان خرداد پرداخت شــده و ۸۳.۲ درصد از مانده 
ســپرده ها به عنوان تسهیالت خرد به مردم پرداخت شده است.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: مانده تســهیالت غیر جاری بانکی 
نیز حدود ۳۶۲ همت اســت که ۸.۱ درصد تسهیالت غیر جاری 
به کل تســهیالت بانکی اســت.وی با اشاره به مصرف تسهیالت 
پرداختی گفت: متوسط خرج شدن این تسهیالت به گونه ای است 
که حدود ۵ درصد از کل تســهیالت پرداختی کشــور در بخش 
کشــاورزی ،۳۳ درصد در صنعت ،۵ درصد در ســاختمان و ۱۰ 
درصد در بخش بازرگانی و الباقی در بخش خدمات که حدود ۳۳ 
درصد است .۱۱ درصد نیز مربوط به خانوارهاست که تسهیالت 
خرد می گیرند.حسینی ادامه داد: طی دو ماهه امسال ۳۷۷ همت 
تسهیالت از سوی بانک ها پرداخت شده که مدت مشابه پارسال 
۲۷۴ همت بوده که نزدیک ۴۰ درصد رشــد پرداخت تسهیالت 
بانکی دیده می شــود. همچنین ۱۰۵ درصد ســپرده های قرض 
الحسنه در ۲ ماهه امسال به عنوان تسهیالت تخصیص داده شده 
اســت.این مقام مسئول اظهار کرد: اقداماتی در راستای شفافیت 
برای نخســتین بار در دولت سیزدهم انجام شد که از جمله آنها 
شــفافیت صورت های مالی و عملکرد شــرکت ها بوده که برای 

نخستین بار شاهد انتشار این گزارش ها بودیم.

وزارت اقتصاد شفافیت در نظام بانکی را کلید زد
وی ادامه داد: طی مکاتباتی که در برج ۸ پارسال با بانک ها انجام 
شــد، انتشار لیست ابر بدهکاران را درخواست کردیم به طوریکه 
با توجه به مشکالت قوانین موجود تالش بسیاری برای تنظیم و 
انتشــار گزارش های مالی بانک های دولتی انجام شد و بانک های 
دولتی مکلف به اطالع رسانی شدند.حسینی تصریح کرد: در ادامه 
این روند، بانک مرکزی نیز پای کار آمد و گزارش های ســه ماهه 
فهرست تسهیالت و بدهکاران بانک ها بر اساس قانون منتشر کرد 
بــه این صورت که بانک ها اطالعات خود را به بانک مرکزی ارائه 
می دهند و پس از بررسی و مغایرت سنجی، این اطالعات منتشر 
شد.وی اظهار کرد: همین بحث انتشار گزارش های مالی بانک ها 
شامل شــرکت های دولتی نیز می شود چراکه بیش از ۶۰ درصد 
از منابع بودجه کشــور را به خود اختصاص می دهند.معاون وزیر 
اقتصاد خاطرنشان کرد: در بانک ها هیچ گاه یک نسخه از قرارداد 
به مشتری داده نمی شد اما با تکلیف این مقررات به بانک ها مقرر 
شد یک نسخه از قراردادهای بانکی در قالب قرارداد الکترونیکی 
به مشتری ارائه شود.به گفته این مقام مسئول با آغاز هفته دولت، 
صورت های مالی حسابرسی شــده بانک های دولتی در راستای 
شفافیت صورت های مالی منتشر خواهد شد.وی با اشاره به تسویه 
بدهی کارخانه ها گفت: تا پایان ســال ۱۴۰۰ امکان تسویه بدهی 
کارخانجات استمهال شد و در عین حال برای خانوارهای آسیب 
دیده از کرونا تســهیالت ۱۰ میلیون تومانی تخصیص یافت که 

مورد اســتقبال قرار گرفت همچنین در بــرج ۸ مکاتباتی که با 
شبکه بانکی و وزارت صمت صورت گرفت درخواست شد به هیچ 
وجه فرایند تملیک واحدهای تولیدی انجام نشود که با همراهی 

دستگاه ها در راستای حمایت از تولید انجام شد.

پرداخت متوسط 3۵ میلیون تومانی تسهیالت بدون ضامن
حسینی ادامه داد: جلسه ای برای اولین بار در ۲۸ دی ماه پارسال 
با حضور رئیس جمهور با حضور مدیران شبکه بانکی برگزار شد 
که در آن بحث تسهیل پرداخت تسهیالت خرد مورد توجه قرار 
گرفت که در کمتر از دو روز بعد از این دستور رئیس جمهور در 
وزارت اقتصاد عملیاتی شــد و تا دو هفته قبل از بابت تسهیالت 
خرد ۵۹۴ هزار و ۸۷۱ نفر از این تســهیالت اســتفاده کرده اند 
که نزدیک به ۲۱ همت اســت. به طوریکه ســرانه پرداخت این 
تسهیالت نیز بطور متوسط ۳۵ میلیون تومان است. روند اعطای 
تسهیالت به ســمتی حرکت کرد که موضوع تضامین بر اساس 
ابزارهای مختلفی بتواند جایگزین ضامن کارمند رسمی باشد.وی 
با اشــاره به موضوع تسهیالت ازدواج گفت: از روز اولی که قانون 
تصویب شــده تا به امروز، کل تســهیالت ازدواج نزدیک به ۱۴ 
میلیون نفر بوده است که در قالب ۲۵۸ همت وام قرض الحسنه 
تخصیص یافته است که ۳۷۳ هزار و ۹۱۷ نفر به مبلغ بیش از ۵۱ 
همت از ابتدای امسال تا به امروز از طریق شبکه بانکی تسهیالت 
وام ازدواج دریافت کرده اند.وی ادامه داد: تمام کسانی که برای وام 
ازدواج ثبت نام کرده اند و پرونده آنها در بانک های تحت پوشش 
وزارت اقتصاد هستند و آماده پرداخت است، در هفته دولت این 
وام بطور کامل پرداخت خواهد شد.حسینی همچنین با اشاره به 
وام فرزنــد آوری گفت: تا ۲۹ مرداد بالغ ۳۷۳،۴۱۸ نفر وام قرض 
الحسنه فرزند آوری نیز دریافت کرده اند که رقمش در حدود ۱۱ 
همت است.معاون وزیر اقتصاد گفت: در زمینه فروش اموال مازاد 
بانک ها از نیمه دوم پارسال حدود ۳,۳۰۰ میلیارد تومان سهام و 
۳,۴۰۰ میلیارد تومان امــوال مازاد و در مجموع ۶,۷۰۰ میلیارد 
تومان از اموال بانک ها واگذار شــده است. در یکساله دولت این 
عــدد به ۸،۲۰۰ میلیارد تومان افزایــش پیدا کرده که با تثبیت 
مدیریت ها و مصوبات مجامع بانک ها می توان انتظار داشت تا پایان 

امسال حجم واگذاری اموال مازاد بانک ها افزایش یابد.

منع بانک ها از سفته بازی
وی اظهار کرد: مجموعه ای از سیاســت ها و راهبردها در وزارت 
اقتصاد برای شــبکه بانکی از جمله هدایت منابع، انضباط مالی، 
سیاست خود تنظیمی و توجه به مباحث فناورانه در شبکه بانکی 
تدوین و تبیین شد.حســینی با اشاره به ممانعت از ورود بانک ها 
به فعالیت های سفته گرایانه خبر داد و گفت: در عین حال وصول 

مطالبات آنها نیز با شاخص های اندازه گیری در وزارت اقتصاد نیز 
تدوین و ابالغ شــده است؛ در بحث سفته و برات الکترونیکی در 
شبکه بانکی نیز اقدام های مؤثری صورت گرفت که مردم را نسبت 
به تأمین سفته کاغذی از بیرون شعبه بانکی و مخارج بیهوده بی 
نیاز کرده اســت و به اندازه مبلغ مورد درخواست برای ضمانت، 
سفته صادر می شود.وی ادامه داد: صندوق بیمه حوادث ساختمان 
و حوادث طبیعی نیز در وزارت اقتصاد تعیین تکلیف و مقررات و 
ســاختار سازمانی آن تدوین و تبیین شده است؛ در صنعت بیمه 
در پایان سال ۱۴۰۰ کاًل ۳۴ شرکت بیمه ای فعال و ۱۳۹۵ شعبه 
در سراسر کشور وجود داشت که ۱۱۵ همت حق بیمه صادر شده 
است.حسینی با اشــاره به سرانه حق بیمه گفت: در سال ۱۴۰۰ 
این ســرانه به یک میلیون و ۳۵۴ هزار تومان افزایش پیدا کرده 

است که این رقم در سال ۹۹ مبلغ ۷۵۰ هزار تومان بوده است.

بهبود 2 پله ای رتبه بیمه ایران
وی ادامه داد: با این شــرایط رتبه بیمه ایران در منطقه از ۵ به ۳ 
ارتقا پیدا کرده است.معاون وزیر اقتصاد گفت: ۶۵ همت خسارت 
از سوی بیمه پرداخت شده به طوریکه ضریب خسارت در صنعت 
بیمــه ۵۶.۴ درصد اســت؛ در بیمه نامه های زندگــی ۱۸ هزار 
میلیارد تومان صادر شده که رشــد ۴۵ درصدی دارد همچنین 
ســهم بیمه های زندگی ۱۵ درصد اســت که باید به بیش از ۲۰ 
درصد افزایش یابد.حسینی گفت: سهم حق بیمه های صادره به 
تولید ناخالص داخلی کشــور حدود ۱.۸۷ درصد است که باید به 
۷ درصد افزایش یابد.وی با اشــاره به پوشش بیمه زائران اربعین 
گفت: نرخ پوشــش حق بیمه برای زائران اربعین ۱۸٫۵۰۰ تومان 
تعیین شــده است که بدون تغییر نسبت به حدود سه سال قبل 
است.حســینی با اشاره به بهبود نسبی کفایت سرمایه بانک ها از 
طریق افزایش ســرمایه ۳۵ همتی برای بانک های دولتی گفت: 
از طریق تبصره ۱۸ بودجه امسال واگذاری سهام و سهم الشرکه 
بانک ها این افزایش کفایت ســرمایه انجام خواهد شد به عنوان 
مثــال در بانک قرض الحســنه مهر ایران افزایش ســرمایه به ۵ 
همت انجام شــده است و در پست بانک نیز افزایش سرمایه ۳۰ 
تا ۴۰ درصدی را امســال خواهیم داشت.وی گفت: بهبود نسبت 
کفایت سرمایه برای بهبود اصالح ساختار بانک ها دنبال می شود 
بطوریکه از محل نقدی و هم از محل واگذاری ســهام و ســهم 
الشرکه کم نظیر و منحصر به فرد است.معاون وزیر اقتصاد ادامه 
داد: در زمینه ناترازی بانک ها نیز در صورت همکاری بازار سرمایه 
می توان تحولی مناسب در زمینه واگذاری اموال بانک ها خواهیم 
داشت از جمله واگذاری پتروشیمی شازند از طریق گروه سرمایه 
گذاری بانک ملی دنبال می شود همچنین ۱۲ پیشنهاد برای حل 
مشکل ناترازی بانک ها ارائه شده از جمله وصول مطالبات بانک ها 

از دولت در کنار اموال مازاد آنهاست.به گفته حسینی یکی دیگر از 
اقدام های اصالحی که دنبال می شود موضوع اصالح قوانین بانکی 
اســت.بطور مثال در بانک توسعه صادرات ایران با مجموعه ای از 
قوانین صحبت می کنیم که بر سایر حوزه های تجارت نیز تسری 
دارد امــا قوانین بانکی این مــوارد را از هم تفکیک نمی کند لذا 
مقرر شــد اقدامات برای تفکیک قوانین موجود میان بانک های 
تخصصی، تجاری و قرض الحسنه و غیره انجام شود.این وضعیت 
در بانک قرض الحســنه مهر باعث شده تا سقف وام این بانک تا 

۵ برابر افرایش یابد.

طراحی سامانه ای برای انتشار اطالعات شرکت های دولتی
حســینی گفت: ســامانه ای طراحی شــده که تمام اطالعات 
شرکت های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی در آن ارائه شده 
اســت به طوری که جمع آوری صورت های مالی، هیأت مدیره 
ها و گزارش عملکردی آنها در آن سامانه امکان بارگذاری داشته 
و امکان گزارشگیری خواهد داشت. در کدال نیز بطور عمومی، 
صورت مالی ۲۹۸ شرکت دولتی و در سال ۹۹ به ۲۳۱ شرکت 
افزایش یافت و ســال قبل برای اولین بار اطالعات ۱۳۲ شرکت 
مربوط به نهادهای عمومی منتشــر شد و االن هم ۱۶۵ صورت 
مالی بر روی ســامانه بارگذاری شده که همزمان با هفته دولت، 
در اولین روز دولت در کدال منتشر خواهیم کرد.حسینی افزود: 
مقرر شــد تمام بانک های دولتی تابعــه وزارت اقتصاد یک میز 
خدمت در هفته دولت داشته باشند. در دو هفته ایام بزرگداشت 
دولت، مقرر شــده رئیس شعبه در محل میز خدمت مستقر و 
پاســخگوی مردم باشد از طرفی تمام کسانی که بدهکار شبکه 
بانکی هســتند اگر اصل و فرع تسهیالت معوقه را در این مدت 
پرداخت کنند، از بخشش جرایم برخوردار خواهند شد.وی گفت: 
بــرای حمایت از بیماران پروانه ای نیز در نظر داریم در شــبکه 
بانکی تسهیالت مناســبی تخصیص داده شود تا از این طریق 
به درمان این بیماران کمک شــود.این مقام مسئول با اشاره به 
مناســبت هفته دولت گفت: در هفته دولت اگر برای اخذ بیمه 
نامه یکساله شخص ثالث مراجعه شود جرایم قبلی ناشی از عدم 
اخذ بیمه الزامی بیمه مذکور بخشــیده می شود همچنین بیمه 
ایران نیز به عنوان بزرگترین شــرکت بیمه ای کشور خدماتی را 
در هفتــه دولت از جمله بیمه نامــه عمر با ۳۰ درصد تخفیف، 
بیمه نامه حوادث انفرادی با تخفیف ۲۵ درصد و بیمه نامه رشته 
اموال ۲۰ درصد و غیره ارائــه خواهد داد.وی اظهار کرد: مانده 
تسهیالت پرداخت شده به دانش بنیان ها در اردیبهشت امسال 
۷۱ همت بوده که با رشد ۱۰۰ درصدی نسبت به مدت مشابه 
سال قبل اســت.معاون بانک و بیمه و شرکت های دولتی وزیر 
اقتصاد در برابر پرســش خبرنگارمهر پیرامون اینکه آیا بانک ها 
از نرخ ترجیحی در ســپرده ها استفاده می کنند؟ گفت:به گفته 
حسینی هرگونه نرخ سود سپرده بانکی و یا بین بانکی و ارزی در 
مواجه با بازار سرمایه می بایست به تناسب هرکدام بررسی کرد 
و هم اکنون نهاد ناظر بانکی مدت هاســت نرخ سود بین بانکی 
را کمتر از ۲۱ درصد هدایت و کنترل می کند.در شــبکه بانکی 
نیز بررسی صورت های مالی و نرخ تمام شده پول نشان می دهد 
هم اکنون با نرخ کمتر از ۱۸ درصد دنبال می شود.وی در پاسخ 
این پرسش مهر که چه سیاستی برای ارتقای سطح رضایتمندی 
بیمه گذاران از شــرکت های بیمه گر در موعد دریافت خسارت 
تبیین شــده، عنوان کرد: وزارت اقتصاد از تســریع و تسهیل و 
بهبود سطح رضایتمندی مردم در خدمات بیمه ای بطور کامل 
حمایت می شود در مجمع سندیکای بیمه گران نیز اعالم کرده 
ایــم که صنعت بیمــه بتواند مردمی شــود.بطوریکه از فعاالن 
صنعت بیمه خواسته شــده در جهت مردمی کردن و افزایش 
سطح رضایتمندی و تسریع در پرداخت به موقع وجوه خسارت 
از طریق اعمال اصالحات در آئین نامه بیمه، گام برداند که هم 

اکنون این اصالحات در حال بررسی و تدوین است.

معاون وزیر راه و شهرســازی با اشاره به احتمال افزایش سقف تسهیالت مسکن تا 
۷۰۰ میلیون تومان گفت: پیشــنهاد خود را برای افزایش سقف تسهیالت مسکن را 
به شــورای عالی مسکن و رییس جمهوری ارایه دادیم و باید توجه داشته باشیم که 
قیمت تمام شــده مسکن باید در استطاعت خانوار باشد در حالی که قیمت مسکن 
افزایش یافته بنابراین ســهم تسهیالت هم باید باال برود و افزایش سقف وام مسکن 
اجتناب ناپذیر اســت.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محمود محمودزاده با بیان 
اینکه مداخله و عدم مداخله دولت در اقتصاد و بازار مسکن موضوع مطلق نیست و 
باید براساس شرایط در این باره تصمیم گرفت اظهار داشت: برداشت و تفکر اشتباهی 
که وجود دارد این است که شرایط اقتصاد کالن ایران را با سایر کشورها تطبیق دهیم 
و این که دولت نباید وارد بازار مسکن شود اشتباه است و این تفکر اشتباه جواب نداده 

و نخواهد داد.وی ادامه داد: برای مشــکالت اقتصادی کشور به نسخه های بومی نیاز 
داریم و نمی توان نســبت به مطلق مدعی شد که ورود دولت به بازار مسکن اشتباه 
است به همین دلیل در طرح نهضت ملی مسکن نسخه چند بعدی نوشته شد.معاون 
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اجرای پروژه های حمایتی مسکن در دو دهه گذشته 
گفت: در چند ســال گذشته سه پروژه مسکن مهر، اقدام ملی مسکن و نهضت ملی 
مســکن به اجرا رســید که هر یک از این پروژه ها براساس شرایط اقتصادی کشور 
در زمان اجرای آن طراحی شــدند. در دوره طرح و اجرای مسکن مهر دولت پولدار 
بود اما امروز دیگر شــرایط اقتصادی آن دوره را نداریم و اگر پروژه های اقدام ملی و 
نهضت ملی مسکن با شرایط اقتصادی آن دوره طراحی می شد به طور قطع پروژه ها 
به زمین می خوردند.محمودزاده افزود: دیگر با آن دولت پولدار دوره اجرای مســکن 
مهر مواجه نیســتیم و باید پروژه ها براساس نیاز واقعی کشور تعریف شوند چراکه 
نمی توان مابه التفاوت پروژه های مازاد را با پول نفت جبران کنیم.معاون امور مسکن 
وزارت راه و شهرســازی ادامه داد: عده ای می گویند چرا دولت در سنوات گذشته در 
بازار مســکن ورود نکرده و مداخله نداشــت، در این باره ما باید به تحلیل داده های 
بازار مسکن از سال ۷۰ تا ۱۴۰۰ بررسی داشته باشیم. در تحلیل بازار اجاره در این 
مدت زمان می بینیم که بازار اجاره تا ســال ۹۸ با یک نرخ معمول حرکت داشت و 
در این شــرایط تعادلی نیازی به مداخله دولت نبود اما از ســال ۹۹ با تغییر اقتصاد 

بازار مســکن و درگیری جامعه با بیماری کرونا دولت وارد تنظیم بازار اجاره شــد و 
مداخله گری دولت تا ســال ۱۴۰۱ هم ادامه داشته است چراکه هدف دولت حفظ 
تعادل در بازار اجاره بوده از این رو نمی توانیم به صورت مطلق بگویم دولت باید وارد 
بازار مسکن شود یا نشود.وی گفت: تا پایان شهریورماه ۱۰۰ هزار واحد نهضت ملی 
مســکن شهری و روستایی تحویل می شــود. عده ای بر این باور هستند که بخش 
عمده ای از این واحدها همان واحدهای اقدام ملی مســکن هســتند اما باید توجه 
داشته باشیم زمانی پروژه اقدام ملی مسکن در دولت قبل به اجرا رسید هنوز قانون 
جهش تولید مسکن در مجلس مصوب نشده بود و سقف تسهیالت مسکن ملی ۱۰۰ 
میلیون تومان بود و همچنین این پروژه اساسا پشتوانه قانونی نداشت و این واحدها 
معاف از انواع عوارض نبودند. در دولت جدید پروژه حمایتی مسکن در شرایطی آغاز 
شد که در مجلس ساخت یک میلیون مسکن در سال به تصویب رسیده بود و سقف 
تســهیالت افزایش یافته بود بنابراین زمزمه هایی شروع شد با آغاز کار پروژه نهضت 
ملی مسکن در دولت جدید، متقاضیان مسکن ملی دولت دوازدهم انصراف می دهند 
تا به پروژه جدید ملحق شــود از این رو هر دو پروژه اقدام شــدند تا تمام متقاضیان 
مشمول مزیت های حمایتی طرح جدید شوند.معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به 
میزان موفقیت مصوبات دولت در بازار اجاره اظهار داشت: درباره اثرگذاری مصوبات 

دولت برای تنظیم بازار اجاره باید منتظر آمار پایان امسال باشیم.

صنــدوق بین المللی پول از رشــد بیش از 
۳برابری ذخایر ارزی در دسترس ایران با روی 
کار آمدن دولت سیزدهم خبر داد.به گزارش 
خبرگزاری تســنیم، آمارهای منتشرشده از 
ســوی صندوق بین المللی پول نشــان می دهد با آغاز فعالیت دولت سیزدهم در 
ایران ذخایر ارزی در دســترس ایران افزایش قابل مالحظه ای داشته است که این 
امر نشــان دهنده دیپلماسی فعال این دولت و موفقیت سیاست های آن در مقابله 
با تحریم های غیرقانونی آمریکاست.این نهاد بین المللی از سال ۲۰۱۹ در اقدامی 

تأمل برانگیز به دنبال اتخاذ سیاست فشــار حداکثری از سوی دولت ترامپ علیه 
ایران به یک باره رقم ذخایر ارزی ایران را از ۱۲۲,۴۷ میلیارد دالر در سال ۲۰۱۸ به 
۱۴,۹۵ میلیارد دالر در سال ۲۰۱۹ کاهش داد و در توجیه اقدام خود اعالم کرد 
رقم ذخایر ارزی در دســترس دولت ایران را اعالم کرده است؛ یعنی ذخایری که 
آماده و تحت کنترل مقامات مالی کشور است و در خارج از دسترس تحریم ها قرار 
دارد.این نهاد، ذخایر ارزِی در دسترس ایران در سال ۲۰۲۰ را نیز کاهش داد و کل 
ارز در دســترس ایران طی این سال را ۱۲,۴۳ میلیارد دالر اعالم کرد.اما به اذعان 
صندوق بین المللی پول از سال ۲۰۲۱ و با روی کار آمدن دولت سیزدهم در ایران 

روند نزولی ذخایر ارزی در دسترس ایران معکوس شده و با شیب تندی به سمت 
باال در حرکت بوده اســت به طوری که در این سال ذخایر ارزی در دسترس ایران 
۸,۸۸ میلیارد دالر نســبت به ســال قبل از آن افزایش یافته و به ۲۱,۳۱ میلیارد 
دالر رسیده است.در ســال ۲۰۲۲ نیز بر اساس آمار انتظاری صندوق بین المللی 
پول ذخایر ارزی در دســترس ایران با افزایش حدود ۲برابری نسبت به سال قبل 
از آن مواجه شــده و به ۴۱,۳۹ میلیارد دالر رسیده است.بر این اساس با روی کار 
آمدن دولت سیزدهم ذخایر ارزی در دسترس ایران رشد ۲۳۲درصدی داشته و از 
۱۲,۴۳ میلیارد دالر در سال ۲۰۲۰ به ۴۱,۳۹ میلیارد دالر در سال ۲۰۲۲ رسیده 
است.رشــد بیش از ۳برابری ذخایر ارزی در دسترس ایران در حالی رخ داد که با 
آغاز فعالیت دولت سیزدهم دیپلماسی فعالی در پیش گرفته شد و با هدف خنثی 
کردن تحریم ها توســعه تجارت با کشورهای همســایه، انجام مبادالت تجاری با 
پول های ملی و مبادالت مالی از طریق سازوکارهای محلی در اولویت قرار گرفت.

صندوق بین المللی پول: 

ذخایر ارزِی در دسترس ایران ۴۱میلیارد دالر شد

معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد:

احتمال افزایش سقف تسهیالت 
مسکن تا ۷00 میلیون تومان
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محرابیان:
آورده ۳۵۰ میلیون مترمکعبی سیالب ها در 

پشت سدها ذخیره شده است
وزیر نیرو، گفت: مجموع آورده سیالب های ذخیره سازی 
شده در پشت سدها حدود ۳۵۰ میلیون متر مکعب بوده 
و معادل این میزان نیز در آب بندهای وزارت نیرو ذخیره 
سازی شده اســت.به گزارش ایسنا، علی اکبر محرابیان 

وزیر نیرو در گفت وگو با خانه ملت، در خصوص آورده آب ناشی از سیالب های 
اخیر و ذخیره سازی آن در پشت سدها، گفت: مجموع آورده سیالب های ذخیره 
سازی شده در پشت ســدها حدود ۳۵۰ میلیون متر مکعب بوده و معادل این 

میزان نیز در آب بندهای وزارت نیرو ذخیره سازی شده است.

گزیده خبر

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان:
حد نصاب تاریخی مصرف برق در مازندران 

شکسته شد
مهندس حســینی کارنامی مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق مازندران گفت: حد نصاب تاریخی مصرف 
بــرق در مازندران ، 2۵ مرداد برای اولین بار در ســال 
جاری شکســته شد و از مرز 22۵2 مگاوات عبور کرد.
حسینی کارنامی گفت: برای اولین بار در سال 14۰1 
رکورد تاریخی مصرف برق در حوزه جغرافیایی شــرکت توزیع برق مازندران از 
گلوگاه تا فریدونکنار شکســته شد و این شاخص به 22۵2 مگاوات رسید.وی با 
بیان اینکه رشد مصرف قبلی ثبت شده 216۳ مگاوات بوده، افزود: از هم استانی 
های عزیز تقاضا داریم با رعایت نکات مدیریت مصرف برق، زمینه تامین پایدار 

انرژی برق مطمئن را فراهم کنند.

دیدار و تجلیل مدیر عامل و اعضای هیئت 
مدیره گاز گلستان از آزادگان شرکت

همزمان با 26 مرداد ، ســالروز ورود غروز آفرین آزادگان به میهن اسالمی علی 
طالبی مدیر عامــل   به همراه هیئت مدیره و رئیس روابط عمومی و هماهنگ 
کننده امور ایثارگران  باحضور در محل کار آزادگان شــرکت ضمن دیدار با این 
ســرافراز ان به نحو شایســته ای  از آنان  تجلیل  بعمل آمد.در این دیدارها که 
به صورت جداگانه انجام شد، مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان با تبریک 26 
مرداد ایام ورود آزادگان به این عزیزان از ایثارگری ها و حضور ارزشمند سه  نفر 
از کارکنان این شرکت آقایان رمضانعلی محمدی و رحیم ملکی وعلی اکبر قره 
خانــی در دوران دفاع مقدس  قدردانی نمود.طالبی در این دیدار ضمن تشــکر 
از جانفشــانی های این دالور مردان گفت: آزادگان گرامی در دفاع از ارزشهای 
اسالمی مشــقت و رنج های فراوانی متحمل شده اند که بر هیچکس  پوشیده 

نیست و ما ایثار و فداکاری این شیرمردان را  ارج می نهیم.  

ترانزیت و حمل بسته های پستی از طریق 
دریا بین ایران و روسیه به زودی

مدیرعامل کشــتیرانی دریای خزر گفت: کشــتیرانی 
دریای خزر آماده حمل مرسوالت پستی روسیه است.
به گزارش خبرنگا مانا کاپیتان داوود آبداری تفتی طی 
نشستی با مدیر کل دفتر ارتباطات شرکت ملی پست 
ایران و مدیر بنادر و دریانوردی اســتان گیالن؛ با بیان 
اینکه یکی از موضوعات مهم در بحث ترانزیت محموله های پستی امنیت و بیمه 
کاال ها هست، تصریح کرد: خوشــبختانه کشتیرانی دریای خزر در هر دو بحث 
تضامین کافی را به صاحب کاال می دهد.وی با اشــاره به اینکه کشتیرانی دریای 
خزر در طول هفته حداقل دو سفر از بندر انزلی به بندر آستاراخان روسیه صورت 
می دهد، ادامه داد: این امکان را داریم که این سفر ها را از مبادی بندر امیرآباد و 
نوشهر نیز به سمت روسیه انجام دهیم.کاپیتان تفتی مهم ترین مبحث در حمل 
و نقل کاال را زمان حمل دانست و گفت: کشتیرانی دریای خزر در هر دو فاکتور 
ایمنی بار و مدت زمان حمل به بازار روســیه قادر است به خوبی به نفع صاحب 
کاال فرآیند حمل را مدیریت کنــد.وی زمان میانگین برای حمل یک محموله 
پســتی از طریق دریا بین بنادر ایرانی و بندر آســتاراخان روسیه را بین  پنج تا 
هفت روز اعالم و تاکید کرد: کشتیرانی دریای خزر آماده حمل مرسوالت پستی 
روســیه است.مدیرعامل کشتیرانی دریای خزر افزود: این کشتیرانی برای حمل 
محموله های پستی وارداتی و صادراتی به روسیه 2۰ درصد تخفیف در تعرفه های 

حمل در نظر گرفته است.

 ۹۸ درصد اراضی ملی کشور حدنگاری
 شده است

رئیس ســازمان ثبت اســناد و امالک کشور گفت: در 
راســتای دســتور مقام معظم رهبری برای جلوگیری 
از زمیــن خواری 98 درصــد از امالک ملی حدنگاری 
و برای آن ها ســند ملی صادر شــده و از ابتدای سال 
14۰1 حدنگاری اراضی زراعی کشــور هم شروع شده 
اســت و امیدواریم تا 1۵ ماه آینده حدنگاری اراضی را در الیه های مختلف به 
اتمام برسانیم.به گزارش پایگاه خبری آستان مقدس حضرت معصومه سالم اهلل 
علیها، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در دیدار با آیت اهلل 
ســعیدی که عصر امروز در سالن محراب حرم مطهر بانوی کرامت انجام شد با 
بیان اینکه اسناد حرم مطهر حضرت معصومه سالم اهلل علیها همگی صادر شده 
اســت، اظهار کرد: امیدواریم هرچه سریعتر اراضی موقوفه آستان مقدس بانوی 
کرامت هم تعیین تکلیف شــود تا تعارضات شناسایی و اسناد تک برگی صادر 
شود.وی با اشاره به لزوم تکمیل بانک اطالعاتی امالک حرم مطهر بانوی کرامت، 
افزود: باید هرچه ســریع تر وضعیت حقوقی اراضی را مشخص کنیم تا حقی از 

کسی ضایع نشود و نارضایتی پیش نیاید.

 ۳ شهربازی غیرایمن در استان همدان 
پلمب شد

همدان- مجید ملکیان: مدیرکل اســتاندارد اســتان 
همدان گفت: از ابتدای سال تا کنون ۳ شهربازی غیر 
اســتاندارد در شهرستان های استان پلمب شده است.

جعفر امیری پریان در نشست خبری با اصحاب رسانه، 
با بیان اینکه اســتاندارد باید تبدیــل به یک مطالبه 
عمومی شود، اظهار داشــت: تا وقتی مردم مطالبه نکنند حرکت مثبتی ایجاد 
نمی شــود.وی با تاکید بر اینکه دســتیابی به کاالی استاندارد حق مردم است، 
تصریح کرد: متاسفانه جایگاه استاندارد در استان به خوبی شناسایی نشده است.
مدیرکل استاندارد استان همدان با بیان اینکه سازمان استاندارد قابلیت ورود به 
همه صنوف را دارد، گفت: مردم می توانند موارد تخلف را به سامانه 1۰۰۰1۵17 
گــزارش دهند.امیری پریان با تاکید بر اینکــه یکی از اهداف ویژه ما حمایت از 
تولید است، عنوان کرد: حمایت ما تعیین مسیر درست حرکت است.وی با بیان 
اینکه بســیاری از کاالهایی که در استان تولید می شود فقط مصرف بومی دارد، 
اظهار داشت: این موضوع سبب شده تولیدکنندگان به فکر ارتقای کاال نباشند.
مدیرکل استاندارد استان همدان گفت: باید تولیدکنندگان را به سمت استاندارد 
تشــویقی بیاوریم تا صادرات رونق بگیرد.امیــری پریان با بیان اینکه اگر کاالی 
غیراســتاندارد مصرف نکنیم، تولید نمی شــود، افزود: مطالبه عمومی مشخص 

کننده مسیر راه است.

قیمت گاز در اروپا معادل ۴ برابر یک بشکه نفت شد
قیمت گاز طبیعی در سراســر جهان افزایش پیدا کرده و قیمت 
آن در اروپا اکنون معادل 41۰ دالر )برابر با حجم یک بشکه نفت 
خام( شده است.به گزارش ایسنا، موج گرمای شدید در تابستان و 
کمبود پیش بینی شده گاز طبیعی در زمستان امسال، قیمتهای 
گاز را باال و باالتر می برد.قیمت پایه گاز اروپا تنها در مدت ســه 
روز، به میزان 14 درصد افزایش یافت و به رکورد باالی جدیدی 
صعود کرد و به روند صعودی هفته های اخیر ادامه داد. این روند 
صعــودی، تحت تاثیر تقاضای باال برای گاز به منظور تولید برق 
در بحبوحه موج گرمای شــدید و اندک ماندن سطح عرضه گاز 
روسیه از طریق خط لوله، ادامه پیدا کرده است. همزمان اتحادیه 
اروپا تالش می کند مخازن گاز را پیش از زمســتان به حد کافی 
پر کند تا از کمبود انرژی و سهمیه بندی گاز که باعث تعطیلی 
صنایع تولیدی و افزایش قیمتهای مصرف کننده برای گرمایش 
و برق خواهد شــد، اجتناب کند.اروپــا در خطیرترین موقعیت 
قــرار دارد اما قیمتهای گاز طبیعی در آمریکا و آســیا هم روند 
صعودی پیدا کرده است. تقاضای باالیی برای گاز وجود دارد در 
حالی که تولید در آمریکا، ثابت بوده اســت و همزمان خریداران 
آسیایی برای تامین گاز برای زمستان، به بازار LNG برگشته اند.

از آنجا که LNG اکنون یک کاالی بین المللی اســت، قیمت گاز 
و محموله های تک LNG در سراسر جهان، رو به افزایش است و 
زمانی که فصل گرمایش فرا برســد، این افزایش قیمت شدیدتر 

خواهد شد.

قیمت گاز اروپا اکنون معادل 410 دالر یک بشــکه نفت 
است

قیمــت پایه گاز اروپــا در هاب تی تی اف هلند از دوشــنبه تا 
چهارشــنبه، 14 درصد صعود کرد و روز چهارشنبه شش درصد 
افزایــش یافت و به رکــورد 24۰ دالر )2۳6 یــورو( به ازای هر 
مگاوات ســاعت رســید. قیمت گاز از ژوئن که روسیه نخستین 
بار عرضه گاز از طریق نورد اســتریم را کاهش داد، دو برابر شده 
است.اوله هانسن، مدیر استراتژی کاال در ساکسو بانک در این باره 
گفت: قیمت پایه گاز اروپا اکنون معادل 41۰ هزار یک بشکه نفت 
معامله می شــود که تاثیر فلج کننده ای روی اقتصاد این منطقه 

داشته اســت.چنین قیمت کم سابقه ای، به صنایع آلمان و سایر 
کشورهای اروپا آسیب زده است و در بحبوحه افزایش هزینه های 
انرژی، شــرکت ها توقف یا کاهش تولید را تا اطالع ثانوی اعالم 
می کنند. صنایع هشدار داده اند که تولید و فعالیت کمتر ممکن 
اســت به انحالل زنجیره تامین و تولید منتهی شــود. دولت ها 
تالش می کنند گاز کافی برای زمســتان تهیه کنند در حالی که 
روی مرز باریکی بین جلوگیری از تحمیل هزینه سنگین انرژی 
روی خانوارها و اجتناب از فروپاشی صنعتی و موج ورشکستگی 
شــرکتهای انرژی حرکت می کنند.در نتیجه کمبود گاز و موج 
گرمای کشنده که عرضه و تولید منابع سوخت دیگر را محدود 
کرده است، قیمت برق برای سال آینده در اروپا همچنان افزایش 
پیدا می کند و قیمتهای برق آلمان که قیمت پایه اروپایی است، 
ســه شنبه گذشته به بیش از ۵۰8 دالر )۵۰۰ یورو( به ازای هر 
مگاوات ساعت رسید که رکورد جدیدی بود.کالوس مولر، رئیس 

رگوالتور انرژی آلمان، هفته گذشته به بلومبرگ گفت: با وجود 
رشد سریع تر از حد انتظار ذخیره سازی گاز، آلمان گاز طبیعی 
کافی خواهد داشت تا در صورت توقف کامل عرضه گاز روسیه، 
دو ماه و نیم از مصرف را پوشش دهد.آمریتا سن، مدیر تحقیقات 
شرکت انرژی اسپکتس در این باره گفت: بار قیمت باالی نفت و 
گاز معموال به معنای آن است که اقتصادهای اروپایی سال آینده 

دچار رشد منفی چشمگیری می شوند.

قیمت گاز طبیعی آمریکا هم صعودی شد
قیمتهای اروپایی به رکورد باالیی صعود کرده و هفت برابر قیمت 
پایه آمریکاســت. اما قیمت گاز طبیعــی آمریکا در هاب هنری، 
افزایش پیدا کرده اســت و به باالترین رکورد در 14 ســال اخیر 
صعود کرده است. این نتیجه ثابت ماندن تولید داخلی و تقاضای 
قوی برای گاز از ســوی بخش تولید نیرو در موج گرمای شدید 

و ذخایــر کمتر از حد معمول اســت و حتی توقف فعالیت پایانه 
صادرات فریپورت ال ان جی که گاز بیشتری را برای عرضه داخلی 
قابل دسترس کرد مانع افزایش بیشتر قیمتها نشد.طبق گزارش 
اداره اطالعات انرژی آمریکا، اختالل فعالیت فریپورت ال ان جی، 
باعث افت ۳9 درصدی قیمت ها در هاب هنری در ژوئن شــد. اما 
در ژوییه، دمای باالتر از حد معمول در سراسر آمریکا به تقاضای 
قوی برای گاز از سوی بخش نیرو منجر شد که بیشتر مازاد عرضه 
مربوط به فریپورت ال ان جی را مصرف کرد و مانع رشد سریعتر 
ذخایر LNG شد. بعالوه، نوسان قیمت گاز طبیعی در سه ماهه اول 
ســال 2۰22، به رکورد همه زمان ها رسید.قیمت پایه گاز آمریکا 
پس از افتی که اوایل ژوئن به دلیل وضعیت فورس ماژور فریپورت 
ال ان جی پیدا کرد، از اواخر ژوئن 7۰ درصد رشــد کرده و هفته 
گذشــته، به بیش از 9.۳۰ دالر به ازای هر میلیون واحد حرارتی 
)MMBtu( رســید که باالترین حد از اوت سال 2۰۰8 بود. قیمت 
پایه اروپایی معادل MMBtu اکنون حدود 7۰ دالر است که هفت 
برابر باالتر از قیمت پایه آمریکایی است. انتظار می رود این اختالف 
چشمگیر قیمت باعث افزایش بیشتر صادرات LNG از آمریکا به 

اروپا شود که در حال حاضر هم در رکورد باالیی قرار دارد.

افزایش قیمت LNG در بازار آسیا
نیروگاه های آسیایی هم برای تامین سوخت برای زمستان، به بازار 
برگشته اند و تقاضای باال در شمال شرقی آسیا، قیمت محموله های 
تک LNG را به حدود 6۰ دالر به ازای هر واحد MMBtu رســانده 
که باالترین حد از ابتدای مارس است که حمله نظامی روسیه به 
اوکراین، قیمتها در شمال شرقی آسیا را به رکورد بیش از 8۰ دالر 
رســانده بود.در حالی که زمستان نزدیک می شود، قیمتها ممکن 
است به ســطح باالتری صعود کنند زیرا عرضه روسیه همچنان 
اندک مانده و تقاضا برای LNG رو به رشــد است و تولیدکنندگان 
آمریکایی، عجله ای برای افزایش تولید ندارند.بر اساس گزارش اویل 
پرایس، نهایتا، قیمتهای باال ممکن اســت باعث شود شرکت های 
حفاری گاز شیل آمریکا واکنش نشان دهند در حالی که در بخش 
عرضه، افزایش قیمت ها ممکن است باعث نابودی تقاضا و سقوط 

اقتصادهای اروپایی به ورطه رکود شود.

اقدام اخیر روســیه در کاهش صادرات 
گاز به اروپا، نگاه هــا را دوباره به ترکیه 
به عنوان مســیر ترانزیت گاز شــماری 
از منابــع جدیــد، برگرداند.به گزارش 
ایســنا، ترکیه در مســیر کریــدور گاز 
جنوبی )SGC( کــه گاز را از جمهوری 
آذربایجان به اروپا منتقل می کند، قرار 
دارد. همچنین موقعیت این کشور اجازه 
می دهد به عنوان مسیری برای ترانزیت 
گاز از ســایر بخش های دریــای خزر، 
بخش هایی از خاورمیانه و شرق مدیترانه 
استفاده شود.آنکارا مکررا اعالم کرده که 
آماده است به یک کریدور گازی بزرگ 
برای اروپا تبدیل شــود و هر دو بخش 
ترکیه ای کریدور گاز جنوبی و زیرساخت 
شــرکت دولتی بوتــاس، ظرفیت مازاد 
برای انتقال گاز بیشــتر را دارند.اما هر 
گونــه افزایش جریــان گاز برای رقابت 
با صادرات گاز روســیه به اتحادیه اروپا 
که سال میالدی گذشته به ۵۵ میلیارد 
متر مکعب رسید، مستلزم ده ها میلیارد 
دالر ســرمایه گذاری برای توسعه منابع 
باالدستی جدید و خطوط لوله جدیدی 
اســت که به یکدیگر وصل شوند.انتظار 
می رود ســه کنسرســیوم خــط لوله 
کریدور گاز جنوبی، سرمایه گذاری برای 
کمپرســورهای ضروری را تایید کنند، 
اما شرکت بریتیش پترولیوم که میدان 
گازی شــاه دنیز جمهــوری آذربایجان 
را اداره می کند، هشــدار داده اســت 
که این میــدان نمی تواند همه گاز الزم 
برای یک مســیر توسعه یافته را تامین 
کنــد.از آنجا که منابــع گازی دیگری 
از ســوی جمهوری آذربایجــان هنوز 
موجود نیست، آنکارا ماه گذشته عالقه 
خود برای تحویل گاز از ترکمنستان به 
ترکیه برای ترانزیت از طریق کشتی، یا 
توافقنامه سواپ یا خط لوله را اعالم کرد.
اگر چه هیچ جزئیاتی ارائه نشــده است 

اما تصور می رود گزینه کشــتی، شامل 
ترانزیت گاز طبیعی فشــرده در دریای 
خزر از طریق کشتی باشد.گزینه سواپ 
احتماال شــامل توســعه قرارداد فعلی 
است که تحت آن، ترکمنستان حداکثر 
دو میلیارد متر مکعب در ســال گاز به 
ایران تحویل می دهد که سپس حجم 
مشــابه به جمهوری آذربایجان تحویل 
داده می شــود.در نهایت، تصور می رود 
گزینه خط لوله اشاره به پروژه »ترانس 
کاسپین ریسورسز« باشد که برای یک 
خــط لوله به ظرفیت 1۰ تا 12 میلیارد 
متر مکعب در سال برای ترانزیت گازی 
اســت که در حال حاضر در یک میدان 
نفتی فراساحلی ترکمنستان در دریای 
خزر سوزانده می شــود. این خط لوله 
می تواند گاز این میدان را به میدان نفتی 
آذری چراغ گونشلی آذربایجان منتقل 
کند که از زیرساخت برای ترانزیت گاز 

فراساحلی برخوردار است.

توسعه بیشتر
اگر پروژه ترانس کاســپین ریسورســز 
محقق شود، ممکن است به معنای آن 
باشــد که احتماال میزان بیشتری گاز، 
حتی دو برابــر ظرفیت خط لوله فعلی 
ترانس آدریاتیک که ظرفیت انتقال 1۰ 
میلیارد متر مکعب گاز در سال به ایتالیا 
را دارد، می توانــد موجود باشــد.اما اگر 
مرحله نخست کریدور گاز جنوبی یعنی 

خط لوله قفقاز جنوبی فراتر از ظرفیت 
2۵ میلیارد متر مکعب در سال توسعه 
پیدا می کرد، حجم اضافه می توانســت 
احتماال از طریق ظرفیت بالاستفاده در 
خط لوله گازی ترانس آناتولی و شــبکه 
ترانزیت شــرکت بوتاس به اروپا منتقل 
شــود.بوتاس با بلغارستان در خط لوله 
مالکوکالر-استرانژا و با یونان در ایپساال/

کیپی متصل اســت که برای صادرات 
استفاده شــده اند اما ظرفیت محدودی 
دارند.ظرفیت در مالکوکالر اعالم نشده 
است و تصور می رود به دلیل نزدیکی به 
خط لوله ای که گاز اســتانبول را تامین 

می کند، تنها در تابستان موجود است.
اتصال ایپســاال که از سال 2۰۰7 برای 
صــادرات یک میلیارد متــر مکعب در 
سال به یونان اســتفاده شده است، در 
حال حاضر تنهــا می تواند 1.7 میلیارد 
متر مکعب در ســال را ترانزیت کند و 
مستلزم ســرمایه گذاری قابل توجه در 
بخش یونانی برای رســیدن به ظرفیت 
کامل پیش بینی شــده بــه میزان 11 
میلیارد متر مکعب در سال است.همین 
زیرساخت می تواند برای ترانزیت حجم 
اندگی گاز از ایران به اروپا استفاده شود. 
ترکیه در حــال حاضر 9.6 میلیارد متر 
مکعب در ســال از ایران از طریق خط 
لوله به ظرفیت 14 میلیارد متر مکعب 
در ســال وارد می کند.عالوه بر افزایش 
تدریجی جریان گاز و توسعه زیرساخت 

فعلی، هر گونــه افزایش معنادار جریان 
گاز از ترکیه به اروپا، مســتلزم سرمایه 
گــذاری در تولید باالدســتی و خطوط 
لوله بــزرگ جدید خواهد بــود. با این 
حــال ذخایــر گازی قابــل توجهی در 
کشــورها وجود دارد کــه می توانند از 
ترکیه به عنوان مســیر ترانزیت گاز به 
اروپا استفاده کنند.ایران دومین ذخایر 
گاز جهان به میزان بیش از ۳2 تریلیون 
متر مکعــب را در اختیار دارد در حالی 
که ترکمنستان 1۳ تریلیون متر مکعب، 
عــراق ۳.۵ تریلیون متــر مکعب، رژیم 
صهیونیســتی 6۰۰ میلیارد متر مکعب 
و قبرس ۵۵۰ میلیارد متر مکعب دارد.
همه این ذخایر در گذشته برای ترانزیت 
حجم زیادی گاز به اروپا از طریق ترکیه 
پیشنهاد شــده اند اما اگر قرار باشد هر 
گونه توســعه ای انجام شــود، همگی با 

چالش های مهمی مواجه هستند.

موانع توسعه
بــه نظــر می رســد در حــال حاضر، 
دارد  را  احتمال  بیشترین  ترکمنستان 
تا در کوتاه مدت پیشرفت کند و آنکارا 
هم تاییــد کرده که فعاالنــه ترانزیت 
محــدود گاز را پیگیــری می کند. اما 
یکی از چالش های اصلی برای توســعه 
بیشتر، متقاعد کردن دولت ترکمنستان 
برای انجام تغییرات حقوقی ضروری به 
منظور تشویق سرمایه گذاری بین المللی 
در بخش باالدســتی خود خواهد بود.

بعــالوه، هرگونه خط لوله که از دریای 
خزر عبــور کند احتماال بــا مخالفت 
روسیه و ایران روبرو می شود. هر چند 
از زمان پیمــان 2۰18 درباره وضعیت 
حقوقــی دریای خــزر، زمینــه برای 
اعتراض های حقوقی کاهش پیدا کرده 
اســت.عراق ذخایر گازی قابل توجهی 
در منطقــه شــمالی کردســتان و در 
مناطــق تحت کنتــرل دولت مرکزی 
دارد که تمامــی آن می تواند از طریق 
خطوط لولــه زمینی به ترکیه ترانزیت 
شود. با این حال، عراق از نظر سیاسی 

مشکالتی دارد.

 آیا ترکیه می تواند به مسیر ترانزیت جدید گاز
 به اروپا تبدیل شود؟

میزان کل بارش های کشــور از ابتدای سال آبی جاری )ابتدای 
مهر 14۰۰( تا 2۰ مردادماه به 2۰1.9 میلیمتر رسید که نسبت 
به مدت مشــابه سال آبی پارسال از رشد ۳۰درصدی برخوردار 
شده است و در این میان استان گیالن پربارش ترین نقطه بود.

به گزارش خبرگزاری تســنیم، وضعیت بارشی سال آبی جاری 
)مهرمــاه 14۰۰ تا آخر شــهریور 14۰1( گرچه از نظر میزان 
بارش ها یکی از خشک سال ترین سال های آبی به شمار می رود 
اما بروز پدیده مونســان در طی هفته های اخیر ســبب بهبود 
نسبی وضعیت بارش ها نسبت به سال آبی پارسال شد.گزارش 

تازه شــرکت مدیریت منابع آب ایران هم نشان می دهد ارتفاع 
کل ریزش های جوی کشــور معادل 2۰1 .9 میلیمتر از ابتدای 
سال آبی جاری )ابتدای مهر 14۰۰( تا 2۰ مردادماه است. این 
مقدار بارندگی نسبت بـه میـانگین دوره های مشـابه درازمـدت 
)9.24۳میلیمتر( 17درصد کاهش و نســبت به دوره مشــابه 
سال آبی گذشــته )۵.1۵۵میلیمتر( ۳۰درصد افزایش را نشان 

می دهد.

بیشترین بارش در کدام مناطق کشور روی داد

اســتان گیالن با دریافت 919.6 میلیمتر بارش از ابتدای 
سال آبی جاری تا 2۰ مردادماه پربارش ترین منطقه کشور 
به شــمار می رود. بعد از آن استان کهگیلویه و بویراحمد 
با 641.4 میلیمتر مقام دوم پربارش ترین نقاط کشــور را 
از آن خودکرده است.اســتان چهارمحال وبختیاری نیز با 
دریافت 64۰ میلیمتر مقام ســوم پربارش های کشور را 
تصاحب کرد و استان های گلستان با 429.7 و لرستان با 
42۵.9 مقام های بعدی در پربارش ترین استان های کشور 

هستند.

کم بارش ترین نقاط کشور
استان سمنان با 8۰.9 میلیمتر مقام کم بارش ترین نقطه کشور 

در سال آبی جاری را از آن خودکرده است

میزان کل بارش های کشور با رشد ۳۰ درصدی به ۲۰۱.۹ میلیمتر رسید
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گزیده خبر

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد؛
ضرورت رسیدگی سریع به گزارش تحقیق و 

تفحص شرکت فوالد مبارکه
تهران- ایرنا- وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به 
مواردی که در گزارش تحقیق و تفحص شرکت فوالد 
مبارکه از ســال ۱۳۹۷ تا اوایل سال ۱۴۰۰ اعالم شده 
است، گفت: باید در اسرع وقت به این موضوع رسیدگی 
شده و با متخلفان برخورد شود.به گزارش ایرنا از وزارت 

صمت، سید رضا فاطمی امین با تاکید بر اهمیت و ضرورت پیشگیری از فساد، 
اظهار کرد: مواردی که در گزارش تحقیق و تفحص شرکت فوالد مبارکه از سال 
۱۳۹۷ تا اوایل ســال ۱۴۰۰ بیان شده است باید در اسرع وقت رسیدگی شده 
و با متخلفان برخورد شــود.وی افزود: در ابتدای شــروع به کار دولت سیزدهم، 
گزارش هایی از عملکردهای نادرســت در شرکت فوالد مبارکه دریافت شد که 
بالفاصله اقدامات الزم برای تغییر مدیرعامل این شرکت در مهرماه سال ۱۴۰۰ 
انجام شــد و با تغییرات مدیریتی در این شــرکت، اصالح مقــررات و فرایندها 
آغاز شــده است.فاطمی امین گفت: برای پیشگیری از تخلفات، عالوه بر اصالح 
سازوکارهای داخلی شــرکت ها در چارچوب ارتقای حاکمیت شرکتی، محیط 
کســب وکار نیز باید اصالح شود تا بسترهای فســادآلود از بین بروند که در این 

زمینه نیز اقدامات خوبی در طول یک سال گذشته انجام شده است،.

جعفری اعالم کرد:
اختصاص 1000 میلیارد ریال اعتبار به 

پروژه بهسازی جاده تکاب – دندی
رئیس هیات عامل ایمیدرو از اختصاص ۱۰۰۰ میلیارد 
ریال اعتبار به پروژه بهســازی جــاده تکاب – دندی 
توســط ایمیدرو خبر داد.به گــزارش روابط عمومی 
ایمیدرو، وجیه اهلل جعفری در نشستی با حضور حسن 
همتی نماینده مردم شهرســتان های تکاب و شاهین 

دژ، خیراهلل خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی و ابوذر شکری مدیرعامل شرکت 
زرشــوران افزود: توسعه زیرساخت ها در شمار سیاست های اصلی ایمیدرو قرار 
دارد.وی گفت: بهسازی این جاده شرایط حمل و نقل جاده ای برای مردم منطقه 
و شرکت زرشوران را تسهیل خواهد کرد.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با 
بیان اینکه معدن طالی زرشــوران از بزرگترین معادن طال در کشور محسوب 
می شود، گفت: ذخایر جدید در استان هایی همچون آذربایجان شرقی و غربی، 
کردستان، مرکزی، اصفهان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی قرار گرفته 

است که توسعه زیرساخت ها در این مناطق مورد توجه ایمیدرو است.

مدیر نظارت ایمپاسکو خبر داد:
 اتصال بخش دوم شبکه زیر زمینی قدیمی 

نخلک به طرح استخراج مکانیزه
شــبکه ۱۶۵ متری معدن زیر زمینی قدیمی به تونل 
طرح مکانیزه استخراج )اسپیرال( متصل شد.به گزارش 
روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، 
ابوطالب اشــکوری با بیان این خبر گفت: شــبکه ی 
زیرزمینی و حفریات معــدن نخلک در ۲ بخش تونل 

های قدیمی بالغ بر ۵۵ کیلومتر و شــبکه استخراج مکانیزه)اسپیرال( است که 
آغاز به فعالیت طرح اسپیرال با خاکبرداری پرتال ورودی در دی ماه ۱۳۹۸ کلید 
خورد.وی در ادامه افزود: تا قبل از اجرای طرح اســپیرال، دسترسی به طبقات 
زیرزمینی تنها  توســط چاه آسانسور صورت می گرفت که امکان انتقال ماشین 
آالت معدنی به طبقات وجود نداشت. در اسفند ماه سال ۱۳۹۹  و با فعالیت ۱۵ 
ماهه دسترســی به طبقه ی ۱۲۵ متری میسر شد و اکنون نیز پس از گذشت 
حدود ۳۰ ماه از آغاز اجرای طرح، دسترسی افراد و ماشین آالت سبک و سنگین 
عالوه بر بخش قدیمی، از اسپیرال نیز محقق شده  است.مدیر نظارت ایمپاسکو 
در ادامه خاطر نشــان کرد: هدف از اجرای طرح مکانیزه، ارتقاء، ایمنی در تردد، 
افزایش مسیرهای دسترســی به شبکه های زیرزمینی، بهبود وضعیت تهویه و 
اســتفاده و به کارگیری ماشین آالت و کاهش کار فیزیکی و بدنی پرسنل و نیز 
افزایش قابل توجه حجم مواد معدنی اســتخراج شده است.اشکوری با اشاره به 
این که راهبر مجتمع  نخلک با تهیه و تجهیز ماشــین آالت معدنی در راستای 
افزایش ظرفیت تولید و ارتقاء ایمنی در حین عملیات معدنکاری و به کارگیری 

این ماشین آالت برای مکانیزه کردن معدن زیر زمینی اقدام کرده است.

ذوب آهن اصفهان موفق به کسب تندیس 
زرین جایزه ملی حسابرسی 

تندیــس زرین ســومین دوره ارزیابــی جایزه ملی 
حسابرســی داخلی ایــران به ذوب آهــن اصفهان 
اختصاص یافت.امیرحســین ذاکری دبیر کمیته و 
مدیر حسابرســی داخلی شرکت در این خصوص به 
خبرنگار ما گفت: جایزه ملی حسابرسی داخلی ایران 

توسط انجمن حسابرســان داخلی ایران و بر اساس مدل بلوغ )CMMI( و 
استانداردهای بین المللی انجمن حسابرسان داخلی آمریکا )IIA ( طراحی 
و ارزیابی بعمل آمده اســت.مدیر حسابرســی داخلی شرکت تصریح کرد : 
ســومین دوره جایزه ملی حسابرسی داخلی ایران در جهت  ارزیابی قابلیت 
های مدیریت های حسابرســی داخلی در کشــور و ایجاد رقابت سازنده در 
راستای بهبود قابلیت های موجود در سطح کشور برگزار و اهدافی به شرح 
زیر را دنیال می نماید: ارائه مدلی برای ارزیابی و مقایسه توانمندیها و قابلیتهای 

مدیریت های حسابرسی داخلی کشور
ایجاد فضای به اشتراک گذاری تجارب برتر در حرفه حسابرسی داخلی کشور

تقویت جایگاه حسابرسان داخلی در ارزش آفرینی سازمان ها
شناسایی و معرفی مدیریت های برتر حسابرسی داخلی در کشور

ذاکری در ادامه افزود عملکرد کمیته و مدیریت حسابرســی داخلی شرکت به 
مدت ۵ ماه مورد ارزیابی قرار گرفته و مولفه هایی به اشاره کرد و افزود:

خدمات و نقش حسابرسی داخلی، مدیریت تیم حسابرسی،
فرآیندهای حرفه ای، مدیریت عملکرد و پاسخگویی، فرهنگ و روابط سازمانی، 
ساختار راهبری مدیر حسابرسی شرکت در ادامه افزود پس از ارزیابی بعمل آمده 
بر اســاس مدل بلوغ )CMMI( و استانداردهای بین المللی انجمن حسابرسان 
داخلی آمریکا )IIA ( و مولفه های اشاره شده، شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان 
موفق به دریافت نشــان زرین جایزه ملی حسابرسی داخلی ایران گردیده است.
شــایان ذکر است طی دو دوره ارزیابی جایزه ملی حسابرسی داخلی ایران، تنها 

چهار شرکت و سازمان موفق به دریافت نشان زرین گردیده اند.

بخشی از افزایش قیمت ها روانی است

تعیین تعرفه ۲۰ درصدی برای واردات خودروهای زیر ۱۰ هزار دالری
عضو کمیسیون صنایع مجلس اظهار داشت: تعرفه های واردات 
هم مثل گذشته اســت اما برای خودروهای زیر ۱۰ هزار دالر، 
تعرفه های گمرکی ورودی زیر ۲۰ درصد است که این موضوع 
تسهیل بخشــی در زمینه واردات اســت چون بهای تمام شده 
محصول کمتر شــده و به نفع قشر متوسط و پایین است.علی 
جــدی در گفت وگو خبرنگار ایلنا در خصوص آخرین وضعیت 
واردات خودرو، گفت: آیین نامه واردات خود قرار است در هیات 
دولت تصویب شــود. طبق ماده ۴ طرح ســاماندهی خودرو، 
آیین نامه واردات در هیات دولت تصویب شود و اگر این آیین 
نامه تصویب شــد، واردات خودرو نیز اجرا می شود. تعرفه های 
واردات هم مثل گذشــته است و برای خودروهای زیر ۱۰ هزار 
دالر، تعرفه های گمرکی ورودی زیر ۲۰ درصد اســت که این 
موضوع تسهیل بخشی در زمینه واردات است چون بهای تمام 
شــده محصول کمتر شده و به نفع قشر متوسط و پایین است. 
وی در خصــوص عرضه خودرو در بورس کاال گفت: من از این 
موضوع مطلع نیســتم و اعالم شده که زیرساخت ها فرام شده 
که این فراهم شــدن زیرساخت ها و ایجاد شفافیت در مجموع 
خوب اســت و نظر ما در گذشــته نیز همین بود که بخشی از 
خودروها در بورس عرضه شــود، منتهی در حال حاضر چون 
عرضه و یا همان تولید ما کمتر از تقاضا اســت، عمال فلســفه 
بورس در آن جا اعمال نمی شــود چون بورس برای این است 

که رقابتی در آن شــکل بگیرد و قیمت ها تعدیل پیدا کند اما 
چون به میزان مورد نیاز عرضه نمی کنیم، به نفع عرضه کننده 
می شــود، نه خریدار.وی در خصوص تــوان رقابت خودروهای 
ایرانــی با محصوالت مشــابه خارجی، گفــت: بخاطر این که 
تــوان رقابت کاالهای ایرانی پایین نیاید و بتوانند رقابت کنند، 

معموال با تعرفه واردات تنظیم گری از سوی وزارت صمت اعمال 
می شــود. زمانی که خودرو وارد می شود، مردم شرایط آن ها را 
با هم مقایسه می کنند که محصول داخلی بخرند یا انتخابشان 
خارجی می شــود؛ با این حال خودروهای داخلی که ما داریم و 
عرضه می شود، قریب به اتفاق زیر ۱۰ هزار دالر هستند که باید 

با کاالهای مشــابه خارجی خود مقایسه شوند.وی در خصوص 
میزان تقاضای افراد در خصوص خوردوهای ایرانی، گفت: مردم 
از این وضعیت راضی نیســتند و آن هم به این دلیل است که 
خودروســازی تعداد معدودی را عرضه می  کند و باقی مردم با 
قیمــت ۵۰-۶۰ درصد باالتر از خودروســازی، کاالها را تهیه 
می کنند و مردم قیمتی که در بازار است را می بینند. اگر واردات 
باعث شــود قیمت های بازار مقداری بشکند و حاشیه قیمت ها 
حذف شده و به قیمت اصلی خودروها نزدیک شود، کارخانه ها 
تولیدات خود را افزایش می دهند و وضع منطقی تر خواهد شد؛ 
اما اگر قیمت ها نشکند و حاشیه بازار بماند و تولید خودروسازی 
باال نرود، مردم قطعا مســئله پیدا خواهند کرد. هرچه عرضه از 
محل تولیــد داخلی و واردات افزایش یابد، به همان میزان هم 
قیمت ها می شکند.این عضو کمیسیون صنایع با حیاتی قلمداد 
کــردن نقش حمایت دولت در افزایش تولید، گفت: دولت باید 
باعث شــود تولید افزایش یابد و در بخش واردات زودتر ورود 
کند. قطعا اگر اولین محموله وارد شــود، بخشی از این افزایش 
قیمت ها و حاشــیه قیمت ها خواهد شکســت زیرا بخشی از 
افزایش قیمت ها در حاشیه بازار روانی است. این مسئله ناشی 
از آن است که مردم نمی دانند خودرویی وارد می شود یا باید با 
همین وضعیت بسازند؛ در حالی که اگر وضعیت کنونی شکسته 

شود، قطعا مردم و بازار هم عکس العمل نشان خواهند داد.

به گفته مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران، 
این سازمان توانسته است از سال های گذشته تاکنون 
بیش از یک میلیارد دالر ســرمایه گذاری در بخش 
زیرســاخت و روبناهای بندر چابهــار انجام دهد و 
شرایط بسیار مناسبی برای تکمیل سرمایه گذاری ها 
و رونق این بندر توسط بخش خصوصی فراهم شده 
است.به گزارش ایسنا،  قرارداد همکاری ایران و هند 
بر ســر توسعه بندر استراتژیک چابهار که در جنوب 
استان سیستان و بلوچســتان قرار دارد و از اهمیت 
خاص ســوق الجیشی برای کشــورهای ایران، هند، 
افغانستان و پاکســتان و ارتباط آنها با آب های آزاد 
سایر مناطق جهان برخوردار است،  قرارداد همکاری 
میان ایران و هند برای مدیریت و توسعه بندر چابهار 
از ســال ۲۰۰۳ میالدی کلید خورد اما در واقع پس 
از دیدار تاریخی روسای بلندپایه دو کشور به دعوت 
ناندرا مودی، نخســت وزیر هند از حســن روحانی، 
رئیس جمهوری ایران، در ماه مه سال ۲۰۱۶ میالدی  
بــه صورت جدی آغاز شــد.در آن زمان یادداشــت 
تفاهم نامــه به صورت یــک قرارداد ۱۰ ســاله میان 
این دو کشور شــکل گرفت. بعد از قرارداد سه جانبه 
ایران، هند و افغانســتان که در ســال ۱۳۹۵ برای 
بهره برداری از بندر چابهار به امضا رسید، هند متعهد 
شــد در زیرساخت های بندر چابهار ۸۵ میلیون دالر 
ســرمایه گذاری انجام دهد تا ظرفیت بندر به هشت 
میلیون تن برســد. همچنین بر اســاس این قرارداد 
سه جانبه، چابهار مســیر ترانزیتی هند برای انتقال 
کاال به افغانســتان و همچنین آسیای میانه خواهد 
بود.با اینکه قرار بود بهره برداری کامل از بندر چابهار 
تا اواخر ۱۳۹۹ و اوایل ۱۴۰۰ به پایان برسد، اما این 
وعده در دولت قبل تحقق نیافت. براین اساس از ۸۵ 
میلیون دالر ســرمایه گذاری هند، فقط ۲۵ میلیون 
دالر آن تخصیص داده شده است. همچنین براساس 
برنامه قرار بود ظرفیت عملیاتی بندر چابهار به هشت 
میلیون تن در ســال برسد اما میزان تجارت در این 
بندر در حال حاضر بسیار کمتر از این عدد است. این 
در حالی اســت که بندر چابهار از تحریم معاف است 
و عقب ماندگی توســعه آن ربطی به تحریم ها ندارد.

دولت ســیزدهم در راستای توسعه مناسبات تجاری 
با همســایگان و کشورهای منطقه، فصل جدیدی از 
دیپلماسی اقتصادی با هند را در دستور کار قرار داده 
اســت. در همین ارتباط، سازمان بنادر و دریانوردی 
اعالم کرد وزیر بنادر و کشــتیرانی هند روز گذشته، 

در ســفر به ایران و بازدید از بنــدر چابهار از تقویت 
انجام تعهدات این کشــور برای توســعه بندر چابهار 
خبر داد.وی با تأکید بر اینکه هند متعهد به افزایش 
ظرفیت، بهره وری و توســعه تجهیــزات بندر چابهار 
اســت، اعالم کرد: پیشرفته ترین تجهیزات را در بندر 
چابهار مستقر می کنیم. دولت هند و ایران با یکدیگر 
همکاری می کنند تا پیشــرفته ترین تجهیزات را در 
بندر چابهار مستقر کنیم و شــرایط را برای افزایش 
ترافیک کاال و رونق این بندر، رقم بزنیم.وزیر بنادر و 
کشــیترانی هند با بیان اینکه هند چند اقدام را برای 
توسعه حجم کاال به چابهار به ویژه از طریق کشورهای 
ژاپن، کره جنوبی و کشورهای آسیای میانه انجام داده 
است، اظهار کرد: در این راستا برنامه روز چابهار را نیز 
در بمبئی برگزار کردیم و میزبان هیأت هایی از ایران و 
آسیای میانه بودیم.سارباناندا سونوال با بیان اینکه هند 
به تالش های خود بــرای تبدیل بندر چابهار به یک 
قطــب منطقه ای و بین المللی در حوزه ترانزیت ادامه 
خواهد داد، عنوان کرد: مطمئن هســتم با همکاری 
سایر مجموعه ها از جمله گمرک، منطقه آزاد چابهار 
از پتانســیل بندر چابهار به طور کامل استفاده و آن 
را بالفعل می کنیم.خسرو ســرایی، مدیرکل ترانزیت 
و تعرفه ســازمان بنادر و دریانوردی، درخصوص سفر 
وزیر بنادر و کشــتیرانی هند بــه ایران گفت: در این 
سفر وزیر بنادر هند اعالم کرد که نقشه راه جدیدی 
برای توسعه چابهار اجرا می شود تا این بندر در شبکه 
حمل و نقل ترانزیتــی در منطقه قرار گیرد.به گفته 
سرایی، دولت هند اعالم کرده است که تعهدات خود 
در چابهار را اجرا می کند و این کشور آماده همکاری 
با ایران با رویکردی جدید در توســعه چابهار اســت.
ســرایی افزود: در دولت سیزدهم دیپلماسی حمل و 
نقل دریایی به طور چشمگیری فعال شده است و در 
این خصوص مذاکراتی با کشــورهای حاشیه خلیج 
فارس؛ هند، کشــورهای آسیای میانه صورت گرفته 
اســت و در این مذاکرات کشــورهای همسایه برای 
سرمایه گذاری و مشارکت در بنادر ایران به ویژه چابهار 
ابراز تمایل کرده اند.مدیرکل ترانزیت و تعرفه سازمان 
بنادر و دریانــوردی گفت: عالوه بر ســرمایه گذاری 
خارجی، بخش خصوصی نیز در بندر چابهار در حال 
سرمایه گذاری های کالن اســت و اخیرا ۱۵ میلیون 
دالر برای احداث مخازن ۴۰ هزار تنی نفتی توســط 
بخش خصوصی در این بندر سرمایه گذاری شده است. 
در حال حاضر هــزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پروژه در 

چابهار در حال اجرا است.علی اکبر صفایی، مدیرعامل 
ســازمان بنادر و دریانوردی درخصــوص طرح های 
جدید برای توســعه چابهار، با اشاره به ضرورت اقدام 
عملی دولت هند و پایبندی این کشــور به تعهدات 
خود درخصوص توســعه بندر چابهــار، گفت: مردم 
ایــران توقع دارند حضور هنــد در چابهار، مثمرثمر 
باشد. بسیاری از محصوالت کشاورزی از هند به ایران 
صادر شده و خواهد شد و همواره هند به عنوان نقطه 
اتکا برای تأمین مواد غذایی در ایران به ویژه در بخش 
برنج، تلقی می شــود.وی به موافقتنامه حمل و نقل 
کریدور ایران، روسیه و هند )کریدور شمال-جنوب( 
در سال ۲۰۰۰ اشاره کرد و گفت: این توافقنامه سنگ 
بنای بســیار خوبی برای اتصال شمال به جنوب کره 
زمین بود. در تالش هستیم فضای این موافقتنامه به 
کشورهایی چون امارات، عمان، قطر و سایر کشورهای 
حوزه CIS هم گســترش یابد تا چابهار به عنوان یک 
نقطه محوری، کشــورها را بــه یکدیگر متصل کند.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه ۱۹ 
کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی بین دو کشور 
و نیز کمیته های مشترک دریایی و بندری بین ایران 
و هند ایجاد شده است، خاطرنشان کرد: این مسائل 
نویدبخش توســعه روابط دو کشور نسبت به گذشته 
اســت. در همین راستا ســازمان بنادر و دریانوردی 
توانســته است از سال های گذشــته تاکنون بیش از 
یک میلیارد دالر سرمایه گذاری در بخش زیرساخت 
و روبناهای بندر چابهار انجام دهد و شــرایط بسیار 
مناسبی برای تکمیل سرمایه گذاری ها در بندر چابهار 
و رونق این بندر توســط بخش خصوصی فراهم شده 
است.صفایی ادامه داد: دو مدل افزایش ترافیک کاال و 
نقش در بندر چابهار طراحی کرده ایم. اول اینکه بندر 
چابهار به عنوان یک نقطه بسیار مهم برای پشتیبانی از 
واردات و صادرات کشور مدنظر قرار دارد و نقش دوم 
که نقشی محوری اســت اینکه بندر چابهار می تواند 
نقطه اتصال کشــورهای جنوب و شرق به کشورهای 
شــمال و غرب باشــد و این نقش بــا حضور هند و 
اعالم عالقه مندی روسیه به توسعه همکاری با هند، 
امکان پذیر اســت.وی با بیان اینکه فرصت پیش آمده 
در رابطه با اتفاقات منطقه به ویژه کشورهای شمالی، 
بســیار کم رخ می دهد، بیان کــرد: هر چند همواره 
جمهوری اســالمی ایران با هر نوع جنگ و درگیری 
مخالف است اما باید بدانیم این تنش ها با فرصت های 

اقتصادی همراه است که نباید از دست برود.

سرمایه گذاری یک میلیارد دالری ایران در چابهار

رئیس مرکز ملی فرش ایران ضمن اشــاره به 
اینکه فرشــی که گفته شده از طال بوده و به 
پوتین هدیه دادیم در نمایشــگاه به نمایش 
گذاشته می شود و خواهید دید که از ابریشم 
بــوده، در مورد واردات خودرو در مقابل صادرات گفت: افرادی که ۷۰ میلیون دالر 
صادرات فرش داشته باشــند، می توانند در مقابل آن خودرو وارد کنند.به گزارش 
ایسنا، فرحناز رافع در نشست خبری اظهار کرد: بعد از دو سال وقفه بخاطر کرونا، 
بیست و نهمین نمایشــگاه فرش دستباف ایران از  ۳۱ مرداد تا ششم شهریور در 
نمایشگاه بین المللی از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۰ شب برگزار خواهد شد. پیش بینی 
و تالش می کنیم این نمایشــگاه ۱۰ هزار نفر بازدید کننده داشته باشد. قبال این 
تعــداد ۸۰۰۰ نفر بود.وی با بیان اینکه مهمانان خارجی هم در نمایشــگاه حضور 
دارند که جزئیات آن در جریان نمایشــگاه اعالم می شــود، گفت: بیش از ۵۵۰۰ 
نفر در مدارس و دانشــگاه ها در رشته فرش در حال تحصیل هستتد که قرار است 
اقداماتــی مثل کانون ارزیابان فرش با همکاری آن ها اجرا شــود تا با مهر ارزیابان 

اصالت فرش تایید شود.

به پوتین فرش طال ندادیم
این مقام مســئول در ادامه از رونمایی از مجموعه فرش های نفیس در ســالن ۳۵ 

نمایشگاه خبر داد و گفت: فرش های جام جهانی نیز در مراحل تولید است که که 
یکی از آن ها به فیفا فرســتاده می شود. البته فرشی که گفته شد از طالست و به 
آقای پوتین هدیه داده شــده هم در این نمایشگاه به نمایش گذاشته می شود که 
ببینید از ابریشــم است و طال نیســت. این صحبت ها فقط نشان دهنده قدرت و 
زیبایی فرش ایران اســت که مردم فکر می کنند از طال است.رافع در ادامه با بیان 
اینکه فرش دستباف یک کاالی سرمایه ای و بنابراین گران است، اظهار کرد: فرش 
دســتباف از چند میلیون تا چند میلیارد در رده های مختلف تجاری و نفیس قرار 
دارد. هنوز هیچ کس قادر به رقابت با فرش ایران نیســت و مدیریت دانش آن در 
دنیا در دســت ایران است که باید حفظ شود.وی همچنین اعالم کرد که صادرات 
در مقابل واردات خودرو مجاز است و افرادی که ۷۰ میلیون دالر فرش صادر کنند، 

می توانند خودرو وارد کنند.  

ترکیه و چین نمی توانند بازار ایران را بگیرند
رئیس مرکز ملی فرش با بیان اینکه ترکیه و چین نمی توانند بازار ایران را به دست 
آوردند، تصریح کرد: در ترید مپ، ایران رتبه سوم صادرات فرش را دارد، اما در اصل 
ســوم نیستیم؛ چراکه بخاطر تحریم ها و تعهد ارزی  با کم اظهاری مواجه هستیم. 
صادرات وزنی فرش هم کاهشی نداشته که این موضوع را تایید می کند. وی با بیان 
اینکه فرش های کشورهای دیگر با ایران قابل مقایسه نیست، تصریح کرد: دو مشکل 

قانونی در کسب و کار  مربوط به فرش های مرجوعی و عبور موقت وجود دارد که 
پیگیر حل آن هستیم و وزیر صمت هم قول کمک داده است .

تالش برای سه ساله شدن زمان تعهد ارزی فرش
رافع در ادامه با بیان اینکه بازگشت ارز برای فرش در حال حاضر یک سال در نظر 
گرفته شــده، از تالش برای افزایش این زمان به ۳۶ ماه خبر داد و گفت: مشــکل 
اصلی صادرات فرش به جز تحریم، تعهد ارزی است. آمارها نشان می دهد صادرات 
افت وزنی نداشــته و اگر اظهار واقعی باشــد افت ارزشی هم نداشتیم. صادرات در 
چهار ماهه هم افزایشی بوده است.وی افزود: در اصل یک صادرات پنهان هم وجود 
دارد که بخاطر تحریم و تعهد ارزی اســت و اگر این رقم با آمار رســمی صادرات 
جمع شــود،  بر اســاس آمار تولید، می توان گفت صادرات رقم قابل توجهی بوده 
است. همچنین به دلیل شرایط یاد شده ممکن است فرش ایران با اسم کشورهای 
دیگر هم صادر شود.رافع همچنین از برنامه ریزی برای حضور در در آسیای میانه و 
شرقی و همچنین برگزاری نمایشگاه در ارمنستان، یونان، روسیه و کشورهای عربی 

از جمله قطر همزمان با برگزاری جام جهانی خبر داد.

تقریبا یک دهم قالیبافان بیمه دارند
به گفته این مقام مســئول در چهار ماهه امسال یک میلیون متر مربع فرش بافته 
و ۴۰۷۹ نفر اشــتغال ایجاد شده است.او همچنین در پاسخ به سوال ایسنا درباره 
وضعیت بیمه قالیبافان، گفت: از دو میلیون شاغل در این بخش، ۲۳۰ هزار نفر بیمه 
شدند. البته االن تفاهم نامه هایی منعقد شده که این تعداد بیشتر شود. همچنین 

مقرر شده هر کسی بازنشسته شد، یک نفر جایگزین بیمه شود. 

رئیس مرکز ملی فرش تشریح کرد

جزئیات واردات خودرو در مقابل صادرات فرش

تغییرات اقلیمی در هند؛ احتمال معکوس 
شدن روند صادرات گندم

تهران- ایرنا - دولت »نارندرا مودی« نخست وزیر هند که چند ماه پیش و پس از 
اقدام نظامی روسیه در اوکراین وعده داده بود که کشورش آمادگی صادرات گندم 
به نقاط مختلف جهان را دارد، حاال کمتر از ۴ ماه بعد از مطرح ساختن این وعده 
و به دلیل تبعات ناشی از تغییرات اقلیمی و خشکسالی، موضوع واردات غالت را 
بررسی می کند.به گزارش روز یکشنبه ایرنا از بلومبرگ، پیش از اظهارات نارندرا 
مودی در خصوص صادرات گندم به سراسر جهان، گزارشی از موج گرما که از ماه 
مارس سال جاری محصول گندم هند را تهدید می کرد آغاز شده بود. این موضوع 
موجب توقف تولید گندم و افزایش قیمت ها در این کشور شد که زندگی را برای 
صدها میلیون هندی دشوارتر و گرانتر کرد.رسانه های رسمی و دولت هند هنوز 
رســما چیزی در خصوص مطرح شدن احتمال واردات گندم از سوی این کشور 
اعالم نکرده اند.بدین ترتیب براساس داده های شرکت دولتی غذای هند، این کشور 
چاره ای جز محدود کردن صادرات در اواسط ماه مه)اردیبهشت( نداشت و ذخایر 
دولتی نیز در ماه اوت)مرداد( به کمترین میزان خود در ۱۴ سال گذشته کاهش 
یافت. این در حالی است که  تورم برای مصرف کنندگان گندم به ۱۲ درصد رسید.  
اکنون کمبود و افزایش قیمت ها مقامات هندی را واداشته تا آماده خرید غالت از 
خارج باشند. دولت درعین حال با گزینه دیگری حذف مالیات ۴۰ درصدی واردات 

گندم را نیز بررسی می کند.  

کاهش قیمت؛ پیش بینی این هفته قیمت 
طالی جهانی

وال استریت نسبت به قیمت طال نزولی شد و نسبت به نوسانات پیش از سمپوزیوم 
سیاســت اقتصادی جکسون هول هشدار داد.به گزارش ایسنا، از آنجایی که طال 
هفته را با کاهش سه درصدی به پایان رسانده است، وال استریت در هفته آینده 
قیمت طال را منفی می کند و دلیل آن باال بودن دالر آمریکا و فشــار ناشــی از 
ســمپوزیوم آتی جکسون هول است.در حالی که شاخص دالر آمریکا به باالترین 
حد در ۲۰ ســال اخیر صعود کرد، طال تحت فشار دالر آمریکا روز جمعه کاهش 
یافت.پس از آن که صورتجلسه کمیته بازارهای آزاد فدرال )FOMC(در ماه جوالی 
نشان داد که مقامات فدرال رزرو بر لزوم کاهش سرعت چرخه انقباض خود توافق 
دارند، بازارها همچنان بر روی سخنرانان فدرال رزرو متمرکز هستند. با این حال، 
آنها ابتدا باید ببینند که افزایش نرخ آنها چگونه بر تورم تأثیر می گذارد.همه نگاه ها 
هفته آینده به ســخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، »چشم انداز اقتصادی« 
در سمپوزیوم سیاست اقتصادی جکسون هول ۲۰۲۲ است که برای صبح جمعه 
برنامه ریزی شده اســت.همه نگاه ها به سمپوزیوم جکسون هول است. اظهارات 
پاول برای هفته آینده یکی از راه های کلیدی اســت که فدرال رزرو می تواند در 
یک چرخه کاهش نرخ در سال آینده پس از انقباض در سال جاری، برای شروع 
قیمت گذاری در بازار اســتفاده کند.ما تصور می کنیم که انتظارات بازار با دستور 
فدرال رزرو برای هدف گذاری تورم ناسازگار است. استراتژیست  TD Securities، به 
کیتکو نیوز گفت: انتظار می رود نرخ ها همچنان باال بماند و سود فلزات گرانبها را 
از بین ببرد.نتایج نظرسنجی هفتگی طالی کیتکو نشان داد که وال استریت اکنون 

قیمت طال در هفته آینده را کاهش می دهد.
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در راستای همکاری در حوزه اسناد ملّی؛ 
صندوق تامین خسارت های بدنی و معاونت 
اسناد ملی تفاهمنامه همکاری امضا کردند

در راســتای تقویت همکاری های علمی، فرهنگــی و خدماتی در زمینه علوم 
آرشــیوی، ساماندهی و سازماندهی اســناد، تفاهم نامه همکاری سازمان اسناد 
و کتابخانه ملّی ایران و صندوق تامین خســارت های بدنی به امضا رســید.در 
راستای تقویت همکاری های علمی، فرهنگی و خدماتی در زمینه علوم آرشیوی، 
ساماندهی و ســازماندهی اسناد، تفاهم نامه همکاری سازمان اسناد و کتابخانه 
ملّی ایران و صندوق تامین خســارت های بدنی به امضا رسید.به گزارش روابط 
عمومی صندوق تأمین خســارت های بدنی ، به منظور انتقال، تنظیم و توصیف 
اســناد، ورود اطالعات، ذخیره سازی و دیجیتال ســازی اسناد صندوق تامین 
خسارت های بدنی تفاهم نامه همکاری میان دو مجموعه به امضا رسید. همکاری 
در زمینه انتقال و نگهداری اسناد صندوق در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، 
آماده ســازی، تنظیم و توصیف اسناد صندوق تامین خسارت های بدنی، ورود 
اطالعات و ذخیره سازی اسناد تنظیم و توصیف شده در سامانه محفای صندوق 
تامین خســارت های بدنی، تهیه نسخه دیجیتال )اســکن( از اسناد صندوق و 
همکاری در دسترســی به ســامانه ورد اطالعات و ذخیره سازی از جمله موارد 
عنوان شــده در این تفاهم نامه در زمینه همکاری های مشــترک است. شایان 
ذکر است صندوق تامین خسارت های بدنی اولین مجموعه از دستگاه های تابعه 
وزارت امور اقتصاد و دارایی است که در راستای شفافیت مالی، استخراج تضامین 
و اوراق بهادار سالهای گذشته، افزایش درامدهای خود و صرفه جویی در فضای 

اداری به توصیف و پردازش تخصصی اسناد خود اقدام می نماید.

قدردانی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران از بهبود امور و ایجاد امید و اعتبار برای بانک دی
معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با صدور پیامی خطاب به مدیرعامل بانک دی، از بهبود امور و ایجاد امید و اعتبار برای این بانک قدردانی کرد.به گزارش 

روابط عمومی بانک دی، متن پیام دکتر سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی به این شرح است:
جناب آقای علیرضا قیطاسی

سالم علیکم
بررسی و نگاه به فعالیت و عملکرد مدیران ارشد و کارکنان بانک در مدت کوتاه انتخاب و استقرار هیئت مدیره جدید حاکی از روند بهبود امور بانک و ایجاد امید و اعتبار برای حال و 
آینده این بانک می باشد.برگزاری کم سابقه دو مجمع متوالی در مدت کمتر از دو ماه، بازگشایی نماد بانک، تشکیل کارگروه های فنی، تخصصی و اجرایی برای حل و فصل چالش ها 
و مشکالت، نگاه ویژه به تمام ذینفعان بانک و باألخص خانواده معظم شهدا و ایثارگران از جمله اقداماتی است که آینده روشن را در مورد این بانک به تصویر می کشد.اینجانب از 

مساعی شبانه روزی جنابعالی و قاطبه مدیران و کارکنان بانک دی تشکر و قدردانی نموده و از خداوند رحمان توفیق روز افزونتان را خواستارم.
 سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی

نگـــاه

مقایسه بیمه شخص ثالث در ایران و اروپا
فرار 36 درصد وسایل نقلیه ایراني از بیمه

راحله مظفري، كارشناس ارشد مدیریت تحول
 اگر در حادثه تصادف با وســیله نقلیه، فرد یا افرادي دچار خسارت هاي جاني یا 
مالي شوند و بیمه شخص ثالث را خریداري کرده باشند، این بیمه خسارات را تا 
سقف تعهدات مي پردازد و اگر خودرویي فاقد بیمه نامه باشد توسط پلیس جریمه 
مي شود. قانون بیمه اجباري مســوولیت مدني دارندگان وسایل نقلیه موتوري 
زمیني در مقابل »شــخص ثالث« که در ایران اختصارا قانون بیمه شخص ثالث 
نامیده مي شــود، اولین بار در 14 ماده و ســه تبصره و در تاریخ 1347/9/26 به 
تصویب مجلس شوراي ملي و متعاقبا در تاریخ 1347/10/23 به تصویب مجلس 
ســنا رسید و از اول فروردین ماه 134۸ نیز به اجرا گذاشته شد.از سوي دیگر با 
اینکه بیمه اتومبیل در ایران و بیشــتر کشــورهاي اروپایي، اجباري است اما در 
برخي ایالت هاي امریکا، این نوع بیمه اجباري نیست و صرفا اگر صاحب وسیله 
نقلیه به دولت ایالتي ثابت کند که از پس هزینه هاي جبران خسارت بر مي آید 
مي تواند بدون محدودیت در سطح معابر و بزرگراه ها، تردد کند.جالب است بدانید 
که ارزش بازار بیمه خودرو در ایاالت متحده به چیزي حدود 220 میلیارد دالر 
مي رسد و در این بین، بیمه شخص ثالث با رقمي بالغ بر 140 میلیارد دالر، بیش 
از 63 درصد از بازار بیمه اتومبیل در این کشور را از آن خود کرده است. از سوي 
دیگر، مقایسه بیمه شخص ثالث در ایران و کشورهاي اروپایي نشان مي دهد که 
در بســیاري از شاخص ها، قوانین بیمه اي ما دچار مشکل هستند.در ایتالیا تمام 
وســایل نقلیه ملزم به داشتن بیمه شــخص ثالث هستند به طوري که نیروهاي 
پلیس امکان ضبط وسیله نقلیه بدون بیمه نامه را دارند مگر اینکه مالک جریمه 
را پرداخت کرده و بیمه نامه جدیدي را خریداري نماید. این در حالي اســت که 
حدود 12 میلیون وســیله نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث، با خیال راحت در 
سطح جاده ها و خیابان هاي ایران، در حال تردد هستند! این یعني آنها حتي از 
پلیس نیز ترسي ندارند! معضل اصلي در این میان، عدم وجود قوانین بازدارنده و 
پیشگیرانه است. به عبارت دیگر، صاحب وسایل نقلیه حتي بدون بیمه نامه، کارت 
سوخت دریافت مي کنند و از یارانه انرژي هم بهره مند مي شوند در حالي که اگر 
دچار حادثه شــوند و خسارت جاني به شهروندي وارد شود، به راحتي از صحنه 
حادثه متواري مي شــوند و جور اینگونه تخلفات و جرایم را نهادي مثل صندوق 
تامین خسارت هاي بدني مي کشد!اما در انگلستان چنانچه خودرویي فاقد بیمه 
شخص ثالث باشــد پلیس مي تواند خودرو را ضبط کند و راننده پس از تفهیم 
اتهام یا باید مجازات دادگاه را بگذراند یا مجازات ثابتي را متحمل شــود. در این 
کشــور در زمان اخذ بیمه شخص ثالث شماره وسیله نقلیه ثبت مي شود و این 
 )MID( اطالعات آنالین و به صورت الکترونیکي به پایگاه داده هاي بیمه خودرو
منتقل شده و این فرآیند اساسا رانندگي بدون داشتن بیمه اتومبیل را غیرممکن 
مي کند. پلیس راهنمایي و رانندگي همچنین مي تواند از طریق دوربین هاي ثبت 
پالک، خودروهاي بدون بیمه نامه را شناسایي کند و با پایگاه داده مطابقت دهد.

در نروژ و روماني نیز بیمه شخص ثالث اجباري بوده و نداشتن آن وسیله نقلیه 
را براي استفاده مالک غیرقانوني مي کند.به نظر مي رسد با توجه به اینکه قوانین 
بیمه خودرو در کشــور از ســال ۸7 و پس از چهل سال، بازنگري شد، باید طي 
یک کار تحقیقي و منطقي و با الگو برداري از کشــورهاي پیشرفته، به روزرساني 
شــود. اگر فرض را بر این بگیریم که دوازده میلیون وسیله نقلیه فاقد بیمه نامه 
که نود درصدشان، موتوسیکلت هستند، میانگین و به صورت ساالنه یک میلیون 
خرج بیمه نامه شخص ثالث شان شود، آنگاه در یک ضرب ساده به عدد 12 هزار 
میلیارد تومان مي رسیم. این حجم از بیمه گریزي در شرایطي که مي توان جلوي 
آن را گرفت، واقعا تاسف بار است!در سال 1399، مجموع درآمد بیمه اي در کشور 
به رقمي بالغ بر ۸2 هزار میلیارد رسید که بیش از سي درصد آن، یعني 25 هزار 
میلیارد تومان مربوط به بیمه شخص ثالث بود! براساس اعالم مرکز شماره گذاري 
و تعویض پالک پلیس راهور ناجا، 32 میلیون و 900 هزار دستگاه انواع وسایل 
نقلیه در کشور وجود دارند که هم اکنون 11 میلیون و 650 هزار دستگاه معادل 
35 درصد را موتوســیکلت ها تشــکیل مي دهند.  اگر درآمد بیمه اي کشور در 
بخش شــخص ثالث را در ســال 1401 حدود 30 هزار میلیارد تومان تخمین 
بزنیم و تناسب 12 میلیون وسیله نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث را با 33 میلیون 
وســیله نقلیه موجود در نظر بگیریم، عمال 36 درصد از کل وســیله هاي نقلیه، 
فاقد بیمه شخص ثالث هســتند! آیا این فاجعه نیست؟حاال بگذارید از زاویه اي 
دیگر به ماجرا نگاه کنیم، درآمد ســي هزار میلیارد توماني کشور از محل بیمه 
شخص ثالث مي توانست 36 درصد بیشتر باشد یعني حدود 47 میلیارد تومان!به 
نظر مي رســد قوانین باید آنقدر سفت و سخت باشد که نه بیمه گریزي به این 
آساني اتفاق بیفتد و نه نهادهایي مثل صندوق تامین خسارت هاي بدني به جاي 
صاحبان وسایل نقلیه بیمه شخص ثالث، متحمل ضرر و زیان شوند.در پایان این 
موضوع را مورد تاکید قرار مي دهم که صندوق تامین خســارت هاي بدني فقط 
در سال 1400، 3 هزار و پانصد میلیارد تومان خسارت بابت تصادفاتي پرداخت 
کرده است که یا صاحبان وسایل نقلیه از صحنه حادثه متواري شده اند یا وسیله 
نقلیه، فاقد بیمه نامه بوده است. با سه هزار و پانصد میلیارد تومان، چه کارهایي 
مي شود انجام داد؟ اگر میانگین ساخت هر کالس درس را 75 میلیون تومان در 
نظر بگیریم، آن وقت فقط با پرداخت خسارت یک سال صندوق تامین مي توان 

حدود 47 هزار کالس درس ساخت!

در مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه مرکزی مطرح شد
صنعت بیمه در مسیر نوآوری و توسعه 

محصوالت و خدمات قرار دارد
با بهره گیری از ابزارهای توان فنی، نظارت مستمر و سرمایه انسانی 
کارآمد، اهداف پیش بینی شــده بیمه ای در برنامه کالن اقتصادی 
کشور با جدیت دنبال خواهد شد.به گزارش اداره کل روابط عمومی و 
امور بین الملل بیمه مرکزی، مهندس مجید بهزادپور که در نشست 
مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه مرکزی سخن می گفت با اعالم این 
مطلب افــزود: مقررات زدایی و کاهش تصدی گری نهادناظر بیمه و 
سیاست های تسهیل گر برای رشد ضریب نفوذ بیمه در کشور صورت 
خواهد گرفت.رئیس کل بیمه مرکزی از رشد 40 درصدی حق بیمه 
تولیدی در سال 1400 خبر داد و افزود: رشته های اتومبیل و درمان 
بیش از 65 درصد از حق بیمه تولیدی را تشکیل می دهند و از سوی 
دیگر ۸1 درصد از خســارات پرداختی نیز به همین دو رشته مربوط 
می شود.وی بر عزم راسخ نهادناظر صنعت بیمه برای ظرفیت سازی 
های جدید در بازار بیمه های زندگی، تاکید کرد و اظهار داشــت: با 
تمهیدات پیش بینی شده، اهداف توسعه گرایانه بیمه های زندگی و 

تامین آتیه دور از دسترس نخواهد بود.

اقدام موثر بانک سینا در کاهش 
مطالبات مشکوک الوصول

معاون حقوقی و مطالبات بانک ســینا گفت: با اتخاذ سیاســت های 
مناسب و برنامه ریزی های هدفمند، مطالبات مشکوک الوصول بانک 
سینا با کاهش قابل توجهی روبرو شده است.مجتبی دهقاندار افزود: 
این بانک توانسته با اتخاذ سیاســت های مناسب و برنامه ریزی های 
هدفمند و کنترل مســتمر برنامه ها، سهم مطالبات مشکوک الوصول 
خــود از کل مطالبــات غیر جاری را تا پایان تیرماه ســال جاری به 
33 درصد برســاند.وی خاطرنشان کرد: این بانک در شاخص وصول 
مطالبات، با کاهش یک هــزار و 702 میلیارد ریالی مانده مطالبات 
مشــکوک الوصول معــادل 32 درصد رشــد منفــی را تجربه کرده 
اســت.به گفته معاون حقوقی و مطالبات بانک سینا، سهم مطالبات 
مشــکوک الوصول از کل مطالبات غیر جاری این بانک تا پایان سال 
گذشته 65 درصد بوده که درپایان تیرماه امسال با سیر نزولی به 33 
درصد رسیده و بر این اساس بانک سینا با اتکا به منابع مالی آزاد شده 

خود توانسته است تسهیالت بیشتری پرداخت کند .

آغاز طرح بخشودگی جریمه تاخیر تادیه 
دین در بانک توسعه تعاون 

آغاز طرح بخشودگی جریمه تاخیر تادیه دین در بانک توسعه تعاونبه 
مناســبت هفته دولت و هفته تعاون، طرح بخشودگی جریمه تاخیر 
تادیه دین در بانک توســعه تعاون آغــاز گردید.به منظور حمایت از 
تعاونیهایی که در پرداخت بدهی های خود دچار مشــکل می باشند 
بانک توسعه تعاون بخشــودگی 6 درصدی جریمه دیرکرد را اعمال 
می کند .بر اساس این طرح همه بدهکارانی که تا تاریخ 17 شهریور 
نسبت به پرداخت اقســاط معوق خود به صورت یکجا اقدام نمایند 
می توانند از این بخشودگی استفاده نمایند .شایا ن ذکر است جهت 
سهولت در اجرایی شدن طرح و تکریم مشتریان، اختیار بخشش به 
همه کمیته های وصول مطالبات شعب سراسر کشور تفویض گردیده 

است.

رئیس سازمان بورس:

عرضه خودرو در بورس کاال پیروزی شفافیت بر دالالن بود
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با تشریح عملکرد این سازمان در 10 ماه گذشته، 
گفت: تالش کردیم تا بازاری کارا، شفاف و منصفانه داشته باشیم.به گزارش ایسنا، مجید 
عشــقی گفت: تالش کردیم التهابات بازار را مدیریت کنیم؛ سال گذشته دغدغه های 
بازار سرمایه را به دولت منتقل کردیم. ارزش بورس و فرابورس هفت هزار هزار میلیارد 
تومان اســت؛ یعنی بیش از نقدینگی کل کشور و تقریبا معادل کل GDP کشور. برای 
همین بازار ســهام برای دولت بسیار مهم اســت.وی با اشاره به این که در صورتی که 
سقف گذاری نرخ ســوخت خوراک صنایع انجام نمیشد، بسیاری از صنایع سودآور ما 
زیان ده  می شــدند، ادامه داد: در دولت قبل بدعتی گذاشته شد که اساسنامه صندوق 
پاالیشــی یکم و دارایکم در دولت تصویب شد و تغییرات آن نیز در دولت باید مصوب 
شــود. بند به بند اساســنامه این دو صندوق باید در دولت تصویب شود و برای همین 
زمانبر خواهد بود. پس از این تغییرات، این دو صندوق نزدیک به NAV معامله خواهد 
شــد؛ چرا که فرآیندهای بازار ارزش صندوق را به ارزش NAV خواهد رســاند.رییس 
سازمان بورس همچنین با اشاره به اینکه 15 مجوز جدید کارگزاری در 10 ماه گذشته 
صادر شــده است، گفت: متاسفانه از ســال  13۸9 تاکنون هیچ مجوز کارگزاری داده 
نشده بود؛ همچنین 29 مجوز سبدگردان صادر شده است.عشقی در بخش دیگری از 
صحبت هایش در خصوص بازار سرمایه با اشاره به اینکه از سال گذشته تاکنون 4 مورد 
واریزی به صندوق تثبیت بازار ســرمایه داشتیم و پیگیر ادامه واریزی ها هستیم، ادامه 
داد: ما عموم مردم را به سرمایه گذاری غیرمستقیم دعوت میکنیم. تا پیش از این مردم 
ابزارهای کمی برای سرمایه گذاری در اختیار داشتند؛  هم اکنون صندوق های تضمین 

اصل سرمایه راه اندازی شده تا اصل سرمایه مردم تضمین شود و همچنین برای افرادی 
که تحمل ریسک باالیی دارند، صندوق های اهرمی تاسیس شد.رییس سازمان بورس با 

تصریح اینکه عرضه خودرو در بورس کاال پیروزی شفافیت بر دالالن بود، در یک برنامه 
تلویزیونی گفت: با اعالم عرضه دو خودرو فیدلیتی و دیگنیتی، قیمت در بازار غیررسمی 
کاهــش پیدا کرد. پس از عرضه نیز، قیمت این دو خودرو مجددا کاهش پیدا کرد.  در 
سایت بورس کاال، تعداد و تاریخ عرضه های بعدی مشخص شده است.به گفته عشقی، 
بسته شــدن نماد یکی از خطوط قرمز سازمان بورس است؛ چرا که بسته شدن نماد، 
تنبیه سرمایه گذار است نه شرکت. برای همین برای احقاق حقوق سرمایه گذار تالش 
کردیم و بســیاری از نمادهای بازار پایه باز شــده است. البته بعضی از نمادها عملکرد 
بسیار غیرشفافی دارند و صورت های مالی غیرقابل قبولی دارند. تالش داریم با همکاری 
قــوه قضائیه این معضل را نیز حل کنیم.وی بــا حضور در یک برنامه تلویزیونی افزود: 
بازار نیازمند نظارت های سیســتماتیک و هوشمند است. دیگر با روش های به اصطالح 
چشمی نمی توان بر بازار نظارت کرد. برای همین در سال گذشته ما از سامانه نظارتی 
جدید سازمان بورس رونمایی کردیم.رییس سازمان بورس همچنین گفت:  امسال همه 
شرکت ها سود خود را به صورت الکترونیک پرداخت می کنند.  مشکل قدیمی دیگری، 
سودهای رسوب شده سهامداران در سال های گذشته بود که اکنون آن هم به صورت 
الکترونیکی توسط ســپرده گذاری مرکزی و از طریق سامانه سجام پرداخت می شود. 
یکی از مصادیق بی عدالتی میان کارگزار و بازارگردان و مردم عادی که به معامله سهام 
می پرداختند، عدم نمایش عمق مظنه بود. سازمان برای رفع این بی عدالتی، عمق مظنه 
را در اختیار همه قرار داد؛ اگرچه که در هیچ کجای دنیا عمق مظنه به صورت رایگان 

در اختیار عموم قرار نمیگیرد.

ارزش بیت کویــن دوباره توســط عوامل مختلفــی به چالش 
کشیده شده است. یکی از تحلیلگران می گوید: سرمای تازه ای 
بر بازار مستولی شده اســت و زمستان ارزهای دیجیتال هیچ 
نشــانه ای از پایان نشــان نمی دهد.به گزارش ایسنا و به نقل از 
کوین، بازار ارزهای دیجیتال به عنوان یک کل شــروع به بروز 
نشانه هایی از ضعف کرده است و جای تعجب نیست که خروج 
ســرمایه، دســتاوردهای اخیر را از بین می برد. به همین دلیل 
بیت کوین در تالش برای حفظ قیمت باالی 20هزار دالر تحت 
فشار شــدید فروش قرار گرفته است.بیت کوین در جمعه شب 
فروش قابل توجهی داشــت و زیر 21 هزار و 500 دالر معامله 
می شــد و ارزش آن در 24 ساعت گذشته نیز تقریبا 10 درصد 

کاهش یافته است. بزرگترین ارز دیجیتال از نظر ارزش بازار طی 
هفته گذشته 14 درصد کاهش ثبت کرده است.کاهش قیمت 
بیت کوین بالفاصله پس از پاسخ به افزایش سهام ایاالت متحده 
رخ داد زمانــی که پرطرفدارترین دارایی کریپتو در جهان برای 
اولین بار از ژوئن به 25 هزار دالر رسید.ارقام کوین گلس نشان 
می دهد کــه در مواجهه با اقدام نزولی قیمــت، بیش از 53۸ 
میلیون دالر از 156هزار 156 معامله گر در 24 ساعت گذشته 
در بازار ارزهای دیجیتال نقد شــده است.تعداد زیاد فروش در 
دو ارز دیجیتال بزرگ ناشی از پوزیشن های طوالنی مدت است 
کــه به طور ناگهانی از بازار خارج شــده اند. قیمت بیت کوین با 
202 میلیون دالر در صدر نقدینگی و پس از آن اتریوم با 133 

میلیون دالر قرار دارد.بر اســاس داده های کوین مارکت کپ تا 
19 آگوســت، ارزش کل بازار کریپتو در سراسر جهان به 1.05 
تریلیون دالر رســید که 70 میلیارد دالر در 24 ساعت گذشته 
نسبت به ارزش 1.12 تریلیون دالری آن در روز گذشته کاهش 
یافته اســت.معامالت آتی مرتبط با  نــزدک 100 بیش از یک 
درصد کاهش یافت، در حالی که شاخص دالر به اوج یک ماهه 
107.7۸ رسید و منعکس کننده ریسک نزولی است همچنین 
سهام مرتبط با رمزارز مانند ماینرها و صرافی رمزارز کوین بیس 
کاهش یافت.تجزیه و تحلیل اولیه نشــان می دهد که کاهش 
قیمت بیت کوین در معامالت شــبانه روز جمعه آغاز شد که با 
آمار تورم غیرمعمول آلمان مرتبط اســت. در ماه جوالی، تورم 
ســاالنه تولیدکننده در این کشــور به باالترین حد خود یعنی 
37 درصد رســید که در مقایســه با پیش بینی ها 32 درصدی 
بود.سوزانا استریتر، تحلیلگر ارشد سرمایه گذاری و بازار توضیح 
می دهد که این ســرمای تازه به دنبال ترس از این اســت که 

بازار به ســمت زمستان 
دیجیتــال  ارزهــای 
اگرچه  مــی رود.  پیش 
قیمت 21  با  بیت کوین 
هــزار و ۸00 دالر هنوز 
فاصله قابل توجهی باالتر 
از پایین تریــن قیمــت 
ژوئن خود یعنی زیر 19 

هزار دالر اســت، اما نوسانات بازار بار دیگر ویران کننده خواهد 
بود.«در همین حال، حرکــت نامطلوب قیمت بازار احتماال به 
افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو ایاالت متحده در ماه آینده و 
کاهش فعالیت دیفای )DeFi( مربوط می شود.بر اساس گزارش 
وال اســتریت ژورنال، جیمز بوالرد، رئیس بانک مرکزی سنت 
لوئیس، خواهان افزایــش 0.75 درصدی نرخ بهره تا پایان ماه 

است.

آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان

کاهش ۱۳ درصدی ارزش بیت کوین در ۷ روز
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گزیده خبر

دختر متحد پوتین در پی انفجار خودرویش 
کشته شد

»داریا دوگین« دختر الکســاندر دوگین، کهنه سرباز و 
مفسر سیاسی روسی، شنبه شب در پی انفجار مهیب 
خودرویش در نزدیکی مســکو کشــته شد.به گزارش 
ایسنا، به نقل از راشــا تودی، این رویداد در بزرگراهی 
حدود ۲۰ کیلومتری غرب مسکو حدود ۲۱:۳۵ به وقت 

محلی رخ داد. تصاویر و ویدئوهای منتشــر شــده نشان می دهد که این انفجار 
درست در وسط بزرگراه اتفاق افتاد و اجزای منفجر شده به اطراف پرتاب شدند. 
این خودروی ویران شده که کامال آتش گرفت، سپس به حصاری برخورد کرد.
به گفته ســرویس های اضطراری فقط یک شخص داخل این خودرو بود و فورا 
پس از انفجار کشته شد. گزارش های اولیه نشان دادند که یک دستگاه منفجره 
خانگی ممکن اســت عامل این انفجار بوده باشد اما بازرسان هنوز علت انفجار 
یا انگیزه احتمالی را تایید نکرده اند.اوایل شــامگاه  شنبه، الکساندر دوگین طی 
جشــنواره ای درخصوص »سنت و تاریخ« سخنرانی کرد و دختر او هم به عنوان 
مهمان در آن حضور داشــت. برخی از گزارش های تایید نشده نشان دادند که 
دوگین در ابتدا قصد داشت که به همراه دخترش این جشنواره را ترک کند اما 
بعدا تصمیم گرفت که خودروی جداگانه ای بگیرد و بدین ترتیب خودروی خود 
را به دخترش داریا داد.داریا دوگین، مفســر سیاسی، دختر پروفسور الکساندر 
دوگین بود؛ فیلســوفی که به دلیل دیدگاه های ضد غربی و »نئو-اوراســیایی« 
خود مشــهور است. رسانه های غربی طی دهه اخیر بارها از الکساندر دوگین به 
عنوان یکی از نیروهای محرکه سیاست خارجه والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری 
روســیه یاد کرده اند. همین چند ماه پیش، سی بی اس او را »نظریه پرداز راست 
افراطی که پشت ایده های پوتین است« خطاب کرد، در حالیکه واشنگتن پست 
او را »نویســنده رمزآلود راســت افراطی که به اندیشه های روسی پوتین شکل 

می دهد« نامید.

رفت و آمد مقام های خارجی به تایوان با وجود 
فشارهای چین

تایــوان در هفته جاری میزبــان چند تن از قانون گــذاران خارجی خواهد بود، 
اقدامی که تالش های فزاینده چین برای محدود کردن روابط رسمی این جزیره 
خودگردان با دیگر کشورها را نقض می کند.به گزارش ایسنا، به نقل از وبسایت 
روزنامه فایننشال تایمز، هیئتی از نمایندگان دو حزب برجسته ژاپن روز دوشنبه 
به تایوان سفر می کنند. چند تن از نمایندگان مجلس آمریکا نیز هفته آینده به 
تایوان می روند. این ســومین ســفر نمایندگان آمریکا به این جزیره خودگردان 
در هفته های اخیر خواهد بود.تایوان جزیره ای خودگردان اســت که چین آن را 
بخشــی از خاک خود می داند و به هرنوع ارتباط دیپلماتیک کشورهای ثالث با 
تایوان شدیدا واکنش نشان می دهد.پکن در واکنش به سفر اخیر نانسی پلوسی، 
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان تهدیدات نظامی و تحریم های متعددی 
وضع کرد و اکنون در تالش اســت تا این اقدامات شامل حال تمامی کشورهای 
ثالثی شود که هیئت های عالی رتبه آن ها به تایوان سفر کنند.چندین سال است 
که هیئت های پارلمانی و اعضای کابینه های دولت های آمریکا، اروپا و ژاپن مرتبا 
به تایوان سفر می کنند و پکن هم با این رفت وآمدها مخالفت کرده است، اما تا 
ســفر اخیر نانسی پلوسی به تایوان، به تحریم و تهدید نظامی روی نیاورده بود.
وقتی یک هیئت ژاپنی در ۲۷ ژوئیه، تنها یک هفته قبل از ســفر پلوســی، به 
تایوان ســفر کرد، با چنین واکنش شدیدی از سوی چین مواجه نشد. اما وقتی 
نخســت وزیر لیتوانی اندکی پس از سفر پلوسی به تایوان رفت، پکن او را تحریم 
کرد. وقتی اخیرا یک هیئت دیگر آمریکایی به این جزیره ســفر کرد هم چین 
واکنش شدیدی نشان داد و اطراف تایوان رزمایش برگزار کرد.ناظران می گویند 
که احتماال پکــن نمی تواند با چنین اقداماتی تایــوان را منزوی تر از این کند. 
وینسنت چائو،  رئیس سابق بخش سیاسی دفتر  نمایندگی دیپلماتیک تایوان 
در آمریکا گفت: چین ســعی می کند آن ها را از سفر به تایوان منصرف کند، اما 

تالش هایش شکست می خورد.

۶۲ درصد آلمانی ها از صدراعظم ناراضی اند
تهران – ایرنا - یافته های جدیدترین نظرسنجی نشان 
می دهد که ۶۲ درصد مــردم آلمان از عملکرد اوالف 
شولتس ناراضی بوده و تنها ۲۵ درصد پاسخ دهندگان 
مدیریــت وی را تائیــد مــی کنند.به گــزارش ایرنا، 
نظرسنجی موسســه اینسا که به سفارش روزنامه بیلد 

انجام شــده نشان می دهد که این سطح نارضایتی در نزدیک به ۹ ماه صدارت 
شولتس بی سابقه است.بر اساس نتایج این نظرسنجی، اگر انتخابات امروز برگزار 
شــود ۲۵ درصد پاســخ دهندگان روبرت هابِک وزیر اقتصاد دولت کنونی، ۱۹ 
درصد فردریش ِمرس رئیس حزب دموکرات مسیحی و تنها ۱۸ درصد شولتس 
را برمی گزینند.هم اکنون ۲۷ درصد مردم آلمان از عملکرد دولت ائتالفی رضایت 
داشته و ۶۵ درصد ناراضی اند. اگر ائتالفی از سبزها و حزب دموکرات های آزاد 
تشــکیل شــود، اعتماد ۵۸ درصد آلمانی ها جلب خواهد داشت.در نظرسنجی 
اخیر، حزب سوسیال دموکرات در میان احزاب دیگر جایگاه سوم را با کسب ۱۹ 
درصد آرا به خود اختصاص داده است. میزان حمایت از حزب دموکرات مسیحی 
۲۸ درصد و حزب ســبز ۲۱ درصد اســت. حزب راستگرای تندرو »جایگزینی 
برای آلمان« ۱۲ درصد و حزب چپ ۵ درصد اقبال عمومی را کسب کرده است.

شولتس به تازگی با سوال های نمایندگان مجلس درباره نقش احتمالی  اش در 
فرار مالیاتی چند میلیارد یورویی مواجه شده و تحقیقات در این زمینه آن هم در 

شرایطی که با بحران انرژی و تبعات جنگ اوکراین دست و پنجه نرم می کند.

آغاز اعتصاب ۸ روزه کارگران بزرگترین بندر 
انگلیس

اولین روز از اعتصاب هشت روزه کارگران در بزرگترین بندر کانتینری انگلیس از 
روز )یکشــنبه( آغاز می شود.به گزارش ایسنا، به نقل از پی ای مدیا، حدود ۱۹۰۰ 
تن از کارکنان این بندر کانتینری در فلیکستو به دلیل مسائل مربوط به پرداخت 
دستمزد اعتصاب خواهند کرد؛ اقدامی که از سال ۱۹۸۹ اولین اعتصاب محسوب 
می شــود و جدیدترین اقدام صنعتی اســت که به تعداد فزاینده ای از بخش های 
اقتصــاد ضربه می زند.پــس از یک رای گیری که طی آن افراد بیشــتری به نفع 
اعتصاب رای دادنــد، کارکنان این بندر کانتینری از جملــه رانندگان جرثقیل، 
گردانندگان ماشــین ها و کارگران بارانداز دست به این اقدام می زنند.اتحادیه این 
کارگران اعالم کرد که این توقف تاثیر بزرگی بر این بندر خواهد داشت؛ بندری که 
در سال حدود چهار میلیون کانتینر را از ۲۰۰۰ کشتی جابجا می کند.اما یک منبع 
در این بندر ضمن طرح این ادعا که در حال حاضر زنجیره تامین به اختالل پیش 
آمده پس از همه گیری کرونا عادت کرده است، گفت: »این  اعتصابات یک دردسر 
و ناراحتی ایجاد می کند نه یک فاجعه.«شارون گراهام، دبیرکل اتحادیه کارگری 
انگلیس گفت: »بندر فلیکستو بسیار پرسود است. آخرین داده ها نشان می دهد که 
در سال ۲۰۲۰ این بندر ۶۱ میلیون پوند سود کسب کرد. شرکت مادر آن تحت 
عنوان »CK Hutchison Holding Ltd« بســیار ثروتمند است و در همان سال، ۹۹ 
میلیون پوند به سهامدارانش داد.«وی افزود: بنابراین آن ها می توانند برای کارگران 
فلیکستو افزایش حقوق مناسبی در نظر بگیرند. مشخص است که هر دو شرکت 
به جای پرداخت دســتمزد مناسب به کارگران خود، ارائه سودهای چند میلیون 

پوندی را در اولویت قرار داده اند.

فرمانده سابق ناتو:
 روسیه، جهان را به سمت فاجعه اتمی 

می کشاند
ژنرال بازنشسته نیروی دریایی آمریکا گفت که روسیه با »اشغال دامنه دار« نیروگاه 
اتمی ژاپوریژیای اوکراین در حال کشاندن جهان به »لبه پرتگاه یک بحران بالقوه 
هسته ای« اســت.به گزارش ایسنا، به نوشته مجله نیوزویک، این تاسیسات اتمی 
اوکراین از مارس ســال جاری میالدی در کنترل روسیه است، کمی پس از آنکه 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه در ۲۴ فوریه سال جاری میالدی عملیات 
در اوکراین را آغاز کرد.در هفته های اخیر نیز کارشناســان اتمی و تحلیلگران در 
پی وقوع انفجارهایی در این نیروگاه هشــدار داده اند. اوکراین دولت روسیه را به 
اقدامات »تحریک آمیز« متهم کرده و می گوید، اقدامات مسکو می تواند به فاجعه ای 
منجر شود.ژنرال جیمز استاوریدیس، آدمیرال بازنشسته نیروی دریایی آمریکا و 
فرمانده سابق عملیات فرماندهی مشترک ناتو مدعی شد: روسیه می خواهد شبکه 
برق اوکراینی ها را تا حد امکان مختل کند. مسکو به دنبال ترساندن اروپایی ها و 
آمریکایی هاســت و اینکه آنها احساس کنند در آستانه نیروگاه اتمی »تری مایل 
آیلند« یا نیروگاه اتمی »چرنوبیل« زندگی می کنند.حادثهٔ اتمی تری مایل آیلند 
بدترین حادثهٔ اتمی آمریکا و نخســتین فاجعهٔ راکتورهای هســته ای دنیا )پیش 
از حادثهٔ چرنوبیل( اســت که در ۲۸ مــارس ۱۹۷۹ در تری مایل آیلند واقع در 
پنســیلوانیای آمریکا اتفاق افتاد. در این حادثه، بخشی از هستهٔ اصلی واحد ۲ در 
نیروگاه تری مایل آیلند در ایالت پنســیلوانیا ذوب شد که باعث نشت ۳ میلیون 
کوری گاز رادیواکتیو به بیرون از نیروگاه شد.در پی واقعهٔ مذکور، حدود ۱۴۰ هزار 

نفر از اهالی منطقه، خانه های خود را ترک کردند. 

قبرس به گنبد آهنین مجهز می شود
وزارت دفاع قبرس با اسرائیل به توافق رسیده تا این کشور را به سامانه پدافند 
هوایی گنبد آهنین مجهز کند، اما مقامات دو طرف هنوز رسما این خبر را 
تایید نکرده اند.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری راشا تودی، فرمانده گارد 
ملی قبرس یونانی نشین در سفر ماه مارس خود به اسرائیل، توانایی های این 
سامانه را مورد بررسی قرار داد. تل آویو در آن زمان در بیانیه ای اعالم کرد که 
مقام قبرسی در این سفر »از یک آتشبار سامانه گنبد آهنین بازدید خواهد 
کرد«.پیش تر رســانه های اســرائیل و یونان اعالم کردند که این دو طرف از 
اوایل سال گذشته میالدی گفت وگوهایی درباره این قرارداد داشته اند.قبرس 
در حال حاضر از سامانه پدافند هوایی کوتاه برد آمریکایی »شوراد« استفاده 
می کند و گزارش های رســانه ای حاکی از آن  اســت کــه نیکوزیا )پایتخت 
قبرس( هنوز هم آن ها را بهترین گزینه برای مقابله با دشوارترین تهدیدات 
علیه خود می داند. با این حال، اخیرا نگرانی نیروهای امنیتی قبرس نسبت 
به پهپادهای ساخت ترکیه از جمله پهپادهای بیرقدار افزایش یافته است.به 
گزارش روزنامه محلی کاتی مارینی، گارد ملی قبرس با استناد بر »نیازهای 
عملیاتی« خود، بر خرید سامانه گنبد آهنین اصرار می ورزد.قبرس و یونان 
در اواخر ماه ژوئیه ترکیه را به ایجاد تنش در مدیترانه شــرقی متهم کردند. 
آنکارا در تدارک ارسال یک کشتی حفاری در جستجوی گاز طبیعی به این 
منطقه بود. قبرس که به دو بخش یونانی نشین و ترک نشین تقسیم شده، به 

یکی از موارد تنش زا در رابطه یونان و ترکیه تبدیل شده است.

ادامه برگزاری مانورهای نظامی چین در 
اطراف تایوان

وزارت دفاع ملی تایوان از شناســایی و رهگیری ۱۷ جنگنده و پنج کشتی 
چینی خبر داده و گفت که چین به برگزاری مانورهای نظامی در نزدیکی این 
جزیره خودگردان ادامه می دهد.به گزارش ایسنا، این اطالعیه نشان می دهد 
که پکن حالت تدافعی خود را به دنبال ســفر نانسی پلوسی، رئیس مجلس 
نمایندگان آمریکا به تایپه در اوایل ماه جاری میالدی متوقف نکرده اســت.
وزارت دفاع ملی تایوان در این اطالعیه اعالم کرد: نیروهای مســلح تایوان 
اوضاع را زیر نظر گرفته اند و با جنگنده ها در قالب گشت زنی هوایی، ناوها و 
سیستم های موشکی مستقر در زمین به این اوضاع پاسخ داده اند.در ادامه این 
بیانیه آمده است که هفت جنگنده چینی به سمت بخش شرقی خط میانی 
تنگه تایوان پرواز کردند؛ خطی که مرز غیررسمی است که پارامترهای هوایی 
و دریایی میان تایوان و چین را از یکدیگر جدا می کند.تنش ها میان پکن و 
تایپه به دنبال سفر پلوسی که چین آن را یک »خط قرمز« تلقی کرده، باال 
گرفت چرا که پکن استقالل تایوان را تهدیدی برای حاکمیت خود می داند. 
نانسی پلوسی و کاخ سفید بارها مدعی شدند که این سفر به تایوان تغییری 
در اذعان به سیاست »چین واحد« ایجاد نمی کند.همچنین روزنامه واشنگتن 
پست روز شنبه گزارش داد که شی جینپینگ، رئیس جمهوری چین اواخر 
ماه ژوئیه از جو بایدن، همتای آمریکایی اش خواســته بود تا راهی برای لغو 
سفر پلوســی به تایوان پیدا کند. در ادامه این گزارش آمده است، بایدن در 
پاسخ به شی جینپینگ گفت که نمی تواند مانع سفر پلوسی به تایوان شود 

چرا که این یک موضوع مربوط به کنگره است.

کاخ سفید:

 توافق، قریب الوقوع نیست
یک پایگاه خبری آمریکایی گزارش داد: مقامات کاخ ســفید در 
روزهای اخیر به صهیونیست ها اطمینان داده اند که در مذاکرات 
برجامی هیچ امتیاز جدیدی به ایران داده نشــده است و حصول 
توافق هم قریب الوقوع نیســت.به گزارش ایسنا، پایگاه خبری –
تحلیلی آکسیوس در گزارش خود به نقل از مقامات آمریکایی و 
صهیونیستی تصریح کرد: اگرچه دولت جو بایدن، رئیس جمهور 
آمریکا در روزهای اخیر تالش کرده اســت به اسرائیل اطمینان 
دهــد که در مذاکرات احیای برجام امتیاز جدیدی به ایران نداده 
است، مقامات اســرائیلی می گویند که آنها اطمینان ندارند.بنابر 
این گزارش، مقامات کاخ ســفید در روزهای گذشته به همتایان 
اسرائیلی خود اطمینان داده اند که علی رغم وجود برخی گزارشات 
در رســانه ها مبنی بر امتیازدهی واشــنگتن به تهران در جریان 
مذاکرات وین، آمریکا هیچ امتیاز جدیدی به ایران نداده است.یک 
مقــام آمریکایی به این پایگاه خبری گفت: توافق در وین ممکن 
است نسبت به دو هفته پیش نزدیک تر باشد، اما همچنان نتیجه 
مذاکرات دارای ابهام است زیرا هنوز شکاف هایی وجود دارد. در هر 
حال، توافق قریب الوقوع به نظر نمی رسد.آکسیوس افزود: مقامات 
اســرائیلی  تایید کردند که در روزهای اخیر گفت وگوهای زیادی 
با ایاالت متحده صورت گرفته است و در حالی که بیشتر بحث ها 
پشت درهای بسته انجام و دشــوارتر شده است، هدف این بوده 
اســت که مطمئن شود کاخ ســفید متوجه شده که نگرانی های 
اسرائیل چقدر جدی اســت.در همین راستا، ایال هوالتا، مشاور 
امنیت ملی رژیم صهیونیستی قرار است روز سه شنبه به واشنگتن 
برود و در کاخ سفید با جیک سالیوان همتای آمریکایی خود دیدار 
کند.به گزارش آکسیوس، اما اسرائیل از این اطمینان بخشی های 
آمریکا راضی نشده است. یک مقام اسرائیلی در این باره گفت که 

مذاکرات با واشــنگتن درباره تهران در روزهای گذشته سخت تر 
شده است اما یائیر الپید، نخست وزیر اسرائیل قصد ندارد به طور 
علنی به کارزار علیه بایدن پیرامون توافق هسته ای با ایران بپردازد.

یک مقام ارشــد صهیونیســتی نیز به این پایــگاه خبری گفت: 
سیاســت ما این نیست که مانند آنچه در ســال ۲۰۱۵ رخ داد، 
به رویارویی آشــکار با ایاالت متحده )بر ســر برجام( برسیم. ما 

روابط با دولت بایــدن را مانند نتانیاهو با اوباما خراب نمی کنیم.
آدرین واتســون، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید اظهار 
داشت: ما در حال گفت وگوهای فشرده و مداوم با اسرائیل درباره 
ایران هستیم. هوالتا مشاور امنیت ملی اسرائیل در روزهای آتی 
به واشنگتن می آید. هیچ حامی بزرگ تری از رئیس جمهور بایدن 
برای امنیت اسرائیل وجود ندارد.به گزارش آکسیوس، اگر توافق 

هسته ای پیش از انتخابات نوامبر در اسرائیل اعالم شود، می تواند 
ابزاری سیاسی به بنیامین نتانیاهو، رهبر ائتالف راست گرا بدهد 
تا علیه یائیر الپید، نخســت وزیر کنونی اسرائیل استفاده کند. از 
این رو، نگرانی اسرائیل با این واقعیت تشدید شده است که آنها در 
حال حاضر در یک کارزار انتخاباتی قرار دارند. هفته گذشته ایران 
جمع بندی نهایی خود درباره متن پیش نویس توافق احیای برجام 
را به هماهنگ کننده مذاکرات هسته ای تحویل داد تا آمریکا پس 
از بررسی، پاسخ خود را به آن بدهد، اما از زمان دریافت این پاسخ 
تا امروز صرفا شــاهد موضع گیری متناقض مقامات و رسانه های 
گروهی این کشورها بوده ایم.مقامات ایران بر این نظرند که پاسخ 
شــان به ایده های جوزپ بورل رییس سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا و آن چه امروز به عنوان متن پیش نویس توافق مشــخص 
شده است، راهگشاست.  پس از دریافت جمع بندی ایران از سوی 
اتحادیه اروپا، مقامات اروپایی و نیز فرانسوی واکنش مثبت و رو به 
جلویی درباره جمع بندی نهایی ایران داشتند و بعضا عنوان کردند 
که پیشنهادات ایران »منطقی«، »ســازنده« و »دلگرم کننده« 
است.بر اساس آنچه رســانه های غربی به نقل از مقامات اروپایی 
و غربی اعالم کردند، جمع بندی ایران بیشــتر روی مسایل باقی 
مانده مرتبط با تحریم ها و تضمین ها بر ســر تعامالت اقتصادی 
متمرکز است و درباره ســواالت باقی مانده میان ایران و آژانس، 
تهران پیشنهاد جدیدی مطرح نکرده است به این معنا که آنچه 
در پیش نویس تفاهم شده را قبول دارد.مقامات آمریکایی اما در 
این یک هفته صرفا به ایــن موضع گیری پرداختند که در حال 
بررســی جمع بندی ایران هستند هر چند که منابع غیررسمی 
و رســانه های این کشور خواســت و اهداف آمریکا در این رابطه 

را دنبال می کنند.

ســفیر ســابق ســوریه در ترکیه در 
مصاحبه ای اعــالم کرد کــه یکی از 
از  اصلی ترین خواســته ای که سوریه 
ترکیه برای بهبود روابط شرط می کند، 
احتماال خروج نیروهای ترکیه و شبه  
نظامیان تحت حمایــت آن از اراضی 
سوریه باشد. همچنین توقف حمایت از 
گروه های تروریستی و کمک به دولت 
ســوریه جهت تســلط مجدد بر ادلب 
از دیگر خواســته های دمشق از آنکار 
خواهد بود.به گزارش ایسنا، به نقل از 
اسپوتنیک، نضالن قبالن، سفیر سابق 
سوریه در ترکیه در جریان مصاحبه ای 
با شــبکه اســپوتنیک اعالم کرد که 
تحول در روابط دمشق- آنکارا به دنبال 
اجالس تهران و سوچی صورت گرفته 
است.وی تاکید کرد که علت چرخش 

ترکیه، به تغییر دیدگاه مقامات ترک و 
نظام آن کشور مبنی بر عدم محتمل 
بودن تغییر نظام ســوریه بــا نیروی 
نظامی برمی گردد. این سفیر سوری در 
ادامه افزود: آنها درک کرده اند که راهی 
جز راه حل سیاسی وجود ندارد.قبالن 
که  برجسته ترین خواسته هایی  درباره 

ممکن است دمشق برای احیای روابط 
مطرح کند، گفت: ترکیه باید دســت 
از حمایت از ســازمان های تروریستی 
بردارد، ترکیه باید بــه دولت مرکزی 
سوریه برای تســلط کامل بر ادلب از 
جمله گــذرگاه »باب الهــوا« و باقی 
مناطق این اســتان و همچنین جاده 

M۴ کــه الذقیه را به حلب و شــمال 
و شمال شــرق متصل می کند، کمک 
افزود: دمشق  کند.سفیر سابق سوریه 
همچنیــن از آنــکارا می خواهــد که 
نیروهای خود را از خاک سوریه خارج 
کند، دست از حمایت از شبه نظامیان 
تروریســتی بــردارد و از طریق روابط 
خود با کشورهای غربی و عضویت در 
ناتو، به رفع تحریم ها علیه بســیاری از 
نهادهای دولتی و شخصیت های سوریه 
کمک کنــد.وی ادامه داد: تنها در این 
صورت است که می توان گفت صفحه 
جدیــدی وجود دارد کــه می توان باز 
کرد. معلوم اســت که دشمنی دائمی 
یا دوســتی دائمی در سیاست وجود 
ندارد و بنابراین همه احتماالت وجود 
دارد و در منافع ترکیه و ســوریه برای 
بازگردانــدن ایــن صفحــه امتیازات 

بسیاری وجود دارد.

شروط دمشق برای عادی سازی روابط با ترکیه

نوآم چامســکی در ســخنانی تاکید کرد که هدف آمریکا از حمایت از اوکراین تضعیف هرچه بیشتر مواضع روسیه است تا مسکو اجازه 
مذاکره و انجام اقدامات دیپلماتیک در این زمینه را نداشــته باشــد.به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه روسیا الیوم، نوآم چامسکی، 
متفکر و زبان شناس آمریکایی در سخنانی درباره جنگ روسیه و اوکراین و نقش آمریکا در آن اظهار کرد که آمریکا از کی یف حمایت می کند و درصدد تشکیل ائتالف کشورهای 
غربی علیه مسکو است و از این طریق تالش می کند تا مواضع روسیه را هرچه بیشتر تضعیف کند.وی گفت که واشنگتن می خواهد مسکو را از حل و فصل دیپلماتیک بحران 
اوکراین که می تواند تنش در جهان را تا حد ممکن تشدید کند، بازدارد. این تصمیم توسط ناتو در جریان نشست سران خود در پایگاه هوایی »رامشتاین« آلمان اتخاذ شده است.

چامسکی افزود: در آن نشست، ناتو و از جمله اروپا موضع رسمی آمریکا را پذیرفتند و تاکید کردند که باید روسیه را تا حد امکان تضعیف کرد تا نتواند اقدامات گسترده تری 
انجام دهد. این بدان معناســت که روســیه باید بیش از آنچه توافقنامه ورسای آلمان در سال ۱۹۱۹ انجام داده بود، تضعیف شود و باید قدرت روسیه را به حدی تضعیف کرد 
که اجازه مذاکره و انجام اقدامات دیپلماتیک را نداشــته باشــد.این منتقد و فعال سیاسی  آمریکایی همچنین از تسلیم شدن کشورهای اروپایی در برابر تصمیمات کاخ سفید 

ابراز ناامیدی کرد و افزود: اروپا از این دیدگاه حمایت می کند، آمریکایی ها همیشه به این سیاست پایبند بوده اند. آلمان و فرانسه روند دیپلماتیک جایگزین را پیش می بردند.

واشنگتن پست گزارش داد، رئیس جمهوری چین در جریان گفت وگوی تلفنی خود در ۲۸ ژوئیه از جو بایدن خواست تا از سفر نانسی 
پلوسی به تایوان جلوگیری کند، اما این خواسته رد شد و بایدن نسبت به اقدامات »تحریک آمیز« پکن در صورت انجام این سفر هشدار 

داد.به گزارش ایسنا، روزنامه واشنگتن پست شنبه به نقل از مقام های کاخ سفید گزارش داد که جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا به شی جینپینگ، رئیس جمهوری چین گفته 
بود که نمی تواند تعهدی بدهد چون کنگره آمریکا یک شاخه مستقل از دولت است و نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا شخصا درباره سفرهای خارجی خودش 
تصمیم گیری می کند.بر اساس این گزارش، رئیس جمهوری آمریکا همچنین به همتای چینی خود نسبت به انجام اقدامات »تحریک آمیز و ارعاب آور« در صورت سفر این رئیس 
مجلس نمایندگان ایاالت متحده هشدار داد.این روزنامه به نقل از آدرین واتسون، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا آورده است: اعضای کنگره برای چندین دهه به تایوان 
رفته اند و به این کار ادامه خواهند داد. پلوسی حق رفتن داشت و سفر او با سیاست دیرینه ما در مورد چین واحد مطابقت دارد.پلوسی در اوایل ماه اوت به تایوان سفر کرد. از 
سال ۱۹۹۷ این اولین سفر یک رئیس مجلس نمایندگان ایاالت متحده به این جزیره خودگردان بود. عالوه بر این، پلوسی باالترین مقام آمریکایی بود که در ۲۵ سال گذشته 

از تایوان بازدید کرد. چین سفر پلوسی را حمایت از جدایی طلبی دانسته و محکوم کرد.

چامسکی: 

هدف آمریکا در اوکراین تضعیف هرچه بیشتر 
مواضع روسیه است

واشنگتن پست: 

شی جینپینگ از بایدن خواسته بود مانع سفر پلوسی 
به تایوان شود
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پژوهشــگران »دانشگاه هاروارد« در بررسی جدیدی تالش کرده اند 
تا با اســتفاده از فناوری چاپ سه بعدی، روشی را برای ترمیم قلب 
آســیب دیده ارائه دهند.به گزارش ایســنا و به نقل از فوربس، قلب 
مصنوعی، بخشی از یک مجموعه گسترده در حوزه پزشکی ترمیمی 
است. پزشــکی ترمیمی، هر روش پزشکی اســت که وقتی در اثر 
بیماری، تروما یا در بدو تولد آســیب ببینیم یا در اثر گذشت زمان 
فرســوده شویم، ما را به ســالمتی عادی برمی گرداند.بیماری قلبی 
تقریبا ۸۲.۶ میلیون نفر را فقط در آمریکا تحت تأثیر قرار می دهد و 
علت اصلی مرگ و میر بســیاری از مردان و زنان است. یک راه حل 
برای کســانی که از نارسایی قلبی پیشرفته رنج می برند، پیوند قلب 
اســت اما در حال حاضر، جهان با کمبود قلب اهدایی روبه رو است. 
دانشمندان تالش کرده اند تا قلب مصنوعی بسازند یا از قلب خوک 
به جای قلب انسان برای پیوند استفاده کنند. با وجود این، روش های 
کنونی تولید قلب مصنوعی معموال ناموفق هستند و استفاده از اندام 
خــوک برای پیوند می تواند به بروز عفونت های جدی منجر شــود.

 )Harvard University(»گروهی از پژوهشــگران »دانشــگاه هاروارد
ســعی دارند با استفاده از روشی جدید و ابتکاری برای پرورش قلب 
مصنوعی، به مقابله با این مشکل بپردازند. آنها با ابداع یک ساختار 
مصنوعی و کاشت ســلول های قلب توانستند سلول های قلب را در 
الگویی پرورش دهند که سازمان دهی طبیعی عضالت قلب را تقلید 
کند. این پژوهش، یک گام مهم برای ابداع قلب های مصنوعی کامال 

کاربردی به شمار می رود.

دانشــمندان به مدت دو ماه به موش ها نوشابه قندی دادند و مشاهده 
کردند که مغز موش های جوان تر دچار آســیب جدی شــده اســت.به 
گزارش ایسنا و به نقل از فیوچریسم،   دانشمندان یک موسسه تحقیقاتی 
در برزیــل به مدت دو ماه به موش ها نوشــابه قندی دادند و پس از آن 
متوجه شدند که طی این مدت، مغز آنها آسیب قابل توجهی دیده است.

محتوای قند زیاد در نوشابه ها و سایر غذاها یک خطر شناخته شده برای 
ســالمتی است که با سال ها تحقیقات علمی، نقش آن در بیماری هایی 
مانند دیابت، بیماری های قلبی، مشــکالت دهان و دندان و بسیاری از 
بیماری های دیگر اثبات شده است. به همین دلیل، کارشناسان بهداشتی 
نسبت به نصب برچسب های هشــدار دهنده روی محصوالت غذایی با 
سطوح قند مضر اقدام کرده اند.در حالی که بحث در مورد اینکه آیا این 
کار باید انجام شود یا نه ادامه دارد، شواهد جدیدی وجود دارد که نشان 
می دهد مصرف طوالنی مدت نوشابه های گازدار می تواند قدرت شناختی 
مغز را مختل کند و موجب آسیب سلولی و همچنین منجر به مشکالت 
حافظه شود.محققان برای آزمایش تأثیر مصرف طوالنی مدت نوشابه های 
قندی، سه گروه از موش ها را آزمایش کردند که هر کدام بر اساس سن، 
یعنــی ۲ ماهه، ۸ ماهه و ۱۴ ماهه طبقه بندی شــده بودند. هر یک از 
این گروه ها به دو دســته تقسیم شدند که در آن یک زیرگروه به عنوان 
نوشیدنی فقط آب دریافت می کرد و گروه دیگر نوشابه های شیرین و آب 
دریافت می کرد.این آزمایش به مدت ۶۷ روز ادامه یافت و در روز ۶۸ام، 
محققان موش ها را کشــتند تا بتوانند مغز آنها را از درون مطالعه کنند. 
البته محققان قبل از کشــتن موش ها، بین روزهای ۵۷ تا ۶۷ آنها را با 

آزمایش های معماگونه پلکان و پیچ و خم آزمودند.

روش امیدبخش »دانشگاه 
هاروارد« برای ترمیم قلب

آسیب شدید مغزی موش ها پس 
از 2 ماه نوشیدن نوشابه

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

آتش سوزی جنگلی در پرتغال

معرفی رنجروور SV کارمل ادیشن، نسخه ای فوق لوکس 
لندروور در هفتهٔ اتومبیل مونتری نسخه ای انحصاری و فوق لوکسی از رنجروور را با نام SV کارمل ادیشن معرفی کرده است. این نسخه 
که به طور خاص برای بازار آمریکای شمالی طراحی شده است، توسط SV Bespoke ساخته شده و تنها ۱۷ دستگاه از آن تولید می شود. 
SV کارمل ادیشن از رنگ بیرونی منحصربه فرد برنزی مات و رینگ های ۲۳ اینچی الماسی با تریمی از همین رنگ برنزی بهره می برد. 
زیر آینه های جانبی هم چراغ های SV Bespoke تعبیه شده که در شب زمین را روشن می کنند.هرچند این رنجروور ویژه از نمای بیرونی 
چشــم نوازی بهــره می برد اما اصلی ترین ویژگی های آن را باید در داخل جســتجو کرد یعنی جایی کــه صندلی های جلو به رنگ آبی 
لیبرتی و صندلی های عقب به رنگ متفاوت قهوه ای هســتند. این صندلی ها از طریق یک کنسول میانی سراسری از هم جدا شده اند و 
برای سرنشینان عقب میزهای برقی، جا لیوانی های باز شونده برقی و یخچال یکپارچه با جام های کریستالی در نظر گرفته شده است. 
کنترل های سرامیکی سفید براق، تریم سرامیکی مات با طرح برجسته، پارکابی های ویژه و دوخت Carmel Edition روی صندلی های عقب 
هم از دیگر ویژگی های داخلی این خودرو هســتند.زیر کاپوت رنجروور SV کارمل ادیشن همان پیشرانهٔ ۴.۴ لیتری V۸ توئین توربوی 
ساخت ب ام و با ۵۳۰ اسب بخار قدرت و ۷۵۰ نیوتن متر گشتاور قرار گرفته است. این موتور به یک گیربکس هشت سرعتهٔ اتوماتیک 
متصل شده است تا نیروی خود را به هر چهارچرخ برساند. این خودرو به طور انحصاری برای مهمانان Range Rover House ارائه می شود.

تنهایِی مشهورترین فرد جهان
فوق ستاره پرتغالی که بیش ترین دنبال کننده را در فضای مجازی دارد این روزها حال و هوای خاصی دارد و تیمی حاضر به جذب او 
نیست.به گزارش ایسنا و به نقل از اسپورت ۲۴، مشهورترین فرد در جهان تنهاترین فرد است. کریستیانو رونالدو در تمام تابستان به دنبال 
یافتن تیمی برای بازی بود ولی موفق نبوده است. مهاجم پرتغالی نتوانست به اتلتیکو و چلسی برود، بایرن و حتی بوروسیا دورتموند نیز 
جذب او را رد کردند.۴ ســال پیش اگر کسی به بوروسیا دورتموند پیشنهاد خرید رونالدو را می داد، دورتموندی ها چنین پیشنهادی را 
یک شوخی می دانستند ولی اکنون این پیشنهاد را رد می کنند.فوتبال در چهار سال گذشته به سرعت تغییر کرده است. توضیح بسیار 
ساده ای وجود دارد که چرا هیچ  تیمی به کریستیانو نیاز نداشت. او در فوریه ۳۷ ساله شد. این پرتغالی، یک کمال گرا است که در تمام 
دوران کاری خود سعی کرده طبیعت را فریب دهد. هرگز کوال یا حتی ماست شیرین در یخچالش وجود ندارد.با این حال باال رفتن سن 
به طور اجتناب ناپذیری اثر خود را روی بازی رونالدو گذاشته است؛ کریستیانو کمتر و کمتر پرس می کند و کم تر و کم تر گل می زند. 
رکورد گلزنی او در سال قبل کاهش چشمگیری داشت.در سن ۳۷ سالگی این مهاجم پرتغالی از یک فوق ستاره به یک مهاجم خوب 
تبدیل شده است. او می تواند مثل یک مهاجم خوب باشد اما در ازای آن حقوقی غیرمعمول و وضعیت یک سوپراستار را طلب می کند.

الهل افیون رد رشاب انداختست
رنگس و گل را رخاب انداختست

از ریاحین رچخ رد انف زمین
انفهای مشک انب انداختست

نغمٔه شیرین رمغان سحر
شور رد مستان خواب انداختست

عندلیب از عشق گل رد بوستان
انهٔل چنگ و رباب انداختست

رشم بادا الهل را! ات از هچ روی
پیش رتک من نقاب انداختست؟

رب رس خوان غمش رد ره رطف
از دل ربیان کباب انداختست

پیشنهاد

چهره روز

حمام ها و آدم ها
مجموعه داســتان حمام هــا و آدم ها اثــر میخاییل 
زوشــنکو، نویســنده روس اســت که توسط آبتین 
گلکار ترجمه شده است. این کتاب قبال تحت عنوان 
»طالع نحس« از ســوی نشر کوچک به چاپ رسیده 
بود اما مشــابه بودن نام کتاب با فیلم مشــهور طالع 
نحس، باعث شــد مترجم عنوان کتاب را عوض کند 
و اســم یکی دیگر از داستان های کوتاه این مجموعه 
را به عنوان نام کتاب انتخاب کند. این کتاب شــامل 
۳۵ داستان کوتاه است که عموما تناقض های زندگی 
روزمره در روســیه را هدف قرار داده است. در بیشتر 
داســتان های این کتاب با مردمی روبه رو هستیم که 
بســیار بدبخت و بدشانس هستند و در واقع می توان 
گفت طالع نحسی دارند. طنز موجود در این کتاب به جامعه امروز ما هم نزدیک است و خواننده 
ریزبین می تواند این شــباهت ها را به خوبی درک کند.زبانی که زوشنکو برای نوشتن داستان های 
خود اســتفاده می کند زبان محاوره ی کوچه و بازار اســت و تقریبا در تمامی داستان ها می توان 
چهره قهرمانی غیرعادی را مشــاهده کرد. قهرمانی که کامال یک آدم عادی و متوســط است. از 
سیاســت چیزی نمی داند، برای آرمان های واال مبارزه نمی کند و اندیشــه های بزرگ نیز در سر 
ندارد. طوالنی ترین داســتان این مجموعه داستان طالع نحس است که ۱۲ صفحه دارد. بنابراین 
خواننده می تواند این کتاب خوش خوان را در کنار خود داشته باشد و در زمان  مناسب هر بار یکی 
از داســتان های آن را مطالعه کنید. داستان هایی که هر کدام به نحوی نکته ای ریز در خود جایی 
داده اند.در ابتدای کتاب، نویسنده یک زندگی نامه شخصی کوتاه آورده است و در آن درباره خودش، 
ایدئولوژی و بعضی چیزهای دیگر توضیح می دهد که خواننده با خواندن همین چند صفحه شیفته 
قلم نویسنده می شــود. در پایان کتاب نیز، مقاله ای از آنا یوریونا مرژینسکایا درباره زوشنکو آمده 

است که جنبه های مختلف کارهای او را بررسی می کند.
پشت جلد کتاب نیز آمده است:

زوشنکو، همانند گوگول، »میان گریه« می خندد، ولی خنده اش امیدوارانه است و البته امید را هم 
به طنز می گیرد؛ چنان که خودش می گوید: »ولتر زمانی با خنده های خود شعله هایی را فرونشاند 
که مردم را در آن ها می ســوزاندند، ولی ما با خنده ی خود می خواهیم دست کم چراغ کوچکی را 
روشن کنیم که برخی از مردم در نور آن ببینند چه چیزی برایشان خوب است و چه چیزی بد… 

میخاییل زوشنکو
میخاییل زوشنکو )۱۰ اوت ۱۸۹۵– ۲۲ ژوئیه ۱۹۵۸( 
یک نویســنده، و پدیدآور اهل روسیه بود. میخاییل 
زوشنکو در سن پترزبورگ روسیه به دنیا آمد. پدرش 
اوکراینی و مادرش روسی بود. برای تحصیل در رشته 
حقوق به دانشــگاه سن پترزبورگ رفت ولی به علت 
مشکالت مالی نتوانست درس خود را به پایان برساند. 
در دوران جنگ جهانی اول در ارتش روســیه خدمت 
کــرد و چندین بار نیز مجروح شــد. در دهه ۱۹۲۰ 
به عنوان طنزپرداز محبوبیت خاصی به دســت آورد 
اما پس از انتقاد از ژدانــف و برنامه هایش و اخراج از 
اتحادیه نویسندگان و عدم امکان چاپ نوشته هایش 
مابقی عمر را در فقر زندگی کرد.ســبک نوشــتاری 
زوشنکو ساده و نزدیک به زبان محاوره جامعه است. او خودش معتقد بود که جمالتش بسیار کوتاه 
و برای فقرا قابل لمس اســت و به خاطر همین اســت که خوانندگان زیادی دارد.از آثار او میتوان 

»طالع نحس« نام برد. میخائیل زوشنکو در تاریخ ۲۲ ژوئیه ۱۹۵۸ درگذشت.

فرهنگ

فیلم کوتاه »گوزن« به نویســندگی و کارگردانی هادی 
بابایی فر به بیســت و هشتمین جشــنواره فیلم کوتاه 
»DELLA LESSINA« ایتالیا راه یافت.به گزارش ایســنا، 
جشنواره فیلم لســینیا تنها مسابقه سینمایی ایتالیایی 
است که منحصراً به فیلم های کوتاه، مستند و فیلم های 
بلند دربــاره زندگی، تاریخ و ســنت های کوهســتانی 
اختصاص دارد. این جشــنواره از  سال ۱۹۹۵ به عنوان 
یک نمایشگاه ویدیویی در کوه های Veronese  آغاز شد، 
به تدریج گســترش یافت و کوه های کل جهان را در بر 
گرفت.امسال این جشنواره میزبان ۶۸ فیلم از ۴۴ کشور 
بوده و فیلم کوتاه »گوزن« به نمایندگی از سینمای ایران 
در این رویداد حضور دارد. نمایش فیلم های انتخابی در 
تئاتر ویتوریا طی یک دوره ۹ روزه در دو هفته آخر ماه اگوســت برگزار می شــود.»گوزن« پیش از این 
به جشــنواره برلین راه یافته بود و جایزه ویژه بهترین فیلم بخش نسل این رویداد سینمایی را به خود 
اختصاص داده بــود. پخش بین المللی فیلم »گوزن« بر عهده شــرکت AtoZinema به مدیریت آزاده 
مســیح زاده اســت.از دیگر عوامل این اثر می توان به: تهیه کنندگان: هادی بابایی فر و محمود غفاری، 
بازیگران: احســان بخشی زاده، خداداد بخشی زاده، تدوین و مشاورکارگردان: محمود غفاری، فیلمبردار: 
امیر حسین خوشبین، صدابردار: حامد حسین زاده، صداگذار: زهره علی اکبری، میکس: رامین ابوالصدق، 
تصحیح رنگ: فربد جاللی، جلوه های ویژه: کامیار شفیعی پور، مجری طرح: مهدی پورموسی، مدیرتولید: 
وحید حاجیلویی، دستیار کارگردان: مهناز جارچی، مدیرتدارکات: پویان سعادتی، دستیاران فیلمبردار: 
سعیدگودرزی، ابراهیم میرزایی، دستیار تصحیح رنگ: یگانه ابیاره، پشتیبانی: استودیو ۳۵ میلیمتری، 

پخش بین الملل: آزاده مسیح زاده و مشاور رسانه ای: حامد قریب اشاره کرد.

»گوزن« ایرانی در راه ایتالیا
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