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حضرت آیت اهلل خامنه ای با صدور بیانیه ای پیروزی مقاومت فلسطین در جنگ دوازده روزه با رژیم صهیونیستی را تبریک گفتند.به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر 
مقام معظم رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب اسالمی با صدور پیامی پیروزی مقاومت بر رژیم صهیونیستی را به ملت فلسطین تبریک گفتند.متن این 
پیام به شرح زیر است:سالم بر فلسطین مقتدر و مظلوم؛ سالم بر جوانان شجاع و غیور فلسطین، سالم بر غزه ی قهرمان و مقاوم، سالم بر حماس و جهاد و همه ی 
گروه های جهادی و سیاســی فلســطین.خداوند عزیز و قدیر را برای نصرت و عزتی که به مجاهدان فلسطینی عطا کرد سپاس میگویم، و نزول سکینه و طمأنینه بر 

دل های مجروح شهید دادگان، و رحمت و بشارت برای شهیدان، و شفای کامل برای آسیب دیدگان را از خداوند منان مسألت می کنم،...
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پیام رهبر انقالب در پی پیروزی مقاومت فلسطین؛

آزمون این چند روز ملت فلسطین را سرافراز کرد
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 انگیزه های آمریکا از ماجراجویی 
در شرق آسیا

دولت آمریکا با ایجــاد چالش های مختلف در محیط پیرامونی 
چیــن، تالش می کند هزینه پکن را باال ببــرد و از تکیه زدن 
این کشــور بر جایگاه قدرت برتر جهان تا حد ممکن جلوگیری 
کند.فرهــاد همتی: دولت پکن در پــی ورود غیرقانونی یک ناو 
آمریکایی به آب های ســرزمینی این کشــور در دریای جنوبی 
چین دربــاره پیامدهای نقــض حاکمیت این کشــور به کاخ 
سفید هشــدار داد.فرماندهی منطقه جنوبی ارتش چین اعالم 
کرد: کشــتی ها و هواپیماهای چین این نــاو آمریکایی را پس 
از ورود به آب های نزدیک جزایر »پاراســل« شناسایی و مسیر 
حرکــت آن ها را دنبال کردند. نقض حاکمیت ســرزمین چین 
از ســوی ناو آمریکایی در شرایطی است که یک روز پیش نیز 
یک ناوشکن آمریکایی از تنگه تایوان عبور کرد و مقامات پکن 
ضمن محکومیت این اقــدام آمریکا، آن را اقدامی تحریک آمیز 
خواندنــد. درباره علل دخالت های آمریکا در مســائل داخلی و 
سرزمین چین می توان به چند نکته اشاره کرد:نکته اول اینکه 
از زمان روی کار آمدن دولت بایدن، فعالیت کشتی های جنگی 
آمریکا در نزدیکی آب های چین در مقایســه با ســال گذشته 
بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته و اعتراض شدید دولت پکن را 
هم در پی داشته است.دریای جنوبی چین پس از پنج اقیانوس 
جهان بزرگترین ناحیه دریایی جهان است و در واقع بخشی از 
اقیانوس آرام به شمار می آیدنکته دوم اینکه اگر چه کشورهای 
پیرامونی دریای جنوبی چین درباره مالکیت جزیره های واقع در 
این دریا باهم اختالف نظر دارند، اما آنچه مسلم است جمهوری 
خلق چیــن تقریباً بر کل دریا و کشــورهای ویتنام، فیلیپین، 
مالزی، برونئی و تایوان فقط بر بخش هایی از آن ادعای مالکیت 
دارند.نکته بعدی اینکه دریای جنوبی چین پس از پنج اقیانوس 
جهان بزرگترین ناحیه دریایی جهان است و در واقع بخشی از 
اقیانوس آرام به شــمار می آید. ایاالت متحده دریای جنوبی را 
از آب های بین المللی می داند و بر حق قانونی کشــتی ها و زیر 
دریایــی هایش در رفت و آمد در این دریا تاکید دارد و مخالف 
ساخت تاسیسات دریایی توسط چین در این آب راهه است. به 
بیــان دیگر، اگرچه ماجراجویی اخیر رزم ناو آمریکایی در تنگه 
تایوان با ادعای حق دریانوردی آزادانه انجام می شــود اما آنچه 
مبرهن اســت اینکه قصد واقعی واشنگتن زیر سوال بردن حق 
حاکمیت پکن بر تایوان به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از چین 
اســت. موضوعی که همواره با واکنش منفی چین مواجه شده 
است. سخنگوی وزارت امور خارجه چین در تازه ترین واکنش 
به دخالت آمریکا در دریای جنوبی چین گفته بود که این دریا 
ایالت هاوایی آمریکا نیست که در آن دخالت می کند.نکته دیگر 
در ایــن باره اینکه دولت آمریکا در کنار حضور پررنگ خود در 
دریــای چین جنوبی، از جریان های جدایی طلب مناطق تابعه 
مانند هنگ کنگ، تبت و تایوان جانبداری می کند و به تعبیری 
به دنبال تجزیه آنها اســت؛ موضوعــی که پکن از آن به عنوان 
خط قرمز یاد می کند و نســبت به آن بسیار حساسیت دارد و 
در واقع به هیچ عنــوان در قبال آن کوتاه نمی آید و موضوعی 
قابل مذاکره و گفتگو برای پکن محســوب نمی شــود.و نکته 
پایانی اینکه به اذعان بسیاری از کارشناسان، قرن بیست و یکم 
قرن حوزه »آسیا-پاســیفیک« خوانده می شود. این پیش بینی 
محتومی اســت که سال هاست بر ســر زبان زبان تحلیلگران و 
استراتژیست های مراکز مهم تحقیقاتی و دانشگاهی غرب است. 
به بیان دیگر خیزش چین به ویژه تبدیل این کشــور به دومین 
اقتصاد جهان، هژمونی آمریکا بر نظام جهانی را به طور خودکار 
به چالش کشــیده است. از ســوی دیگر پکن نیز تالش کرده 
است تا ســلطه واشــنگتن را در حوزه های مختلف به چالش 
بکشد.دولت آمریکا در کنار حضور پررنگ خود در دریای چین 
جنوبی، از جریــان های جدایی طلب مناطق تابعه مانند هنگ 
کنگ، تبت و تایوان جانبداری می کنددر مجموع باید گفت که 
در ســال های اخیر دولت آمریکا به بهانه های مختلف حضور 
خود را در شرق آسیا و حوزه پیرامونی چین پررنگ کرده است. 
اگر چه این رویکرد سیاســت خارجی آمریکا از زمان اوباما آغاز 
شــده و در دوره ترامپ به اوج خود رســید اما این سیاست در 
دوره بایدن نیز با شــدت بیشــتری دنبال می شود.آنچه واضح 
اســت اختالفات چین و آمریکا در حوزه های مختلف از جمله 
دریای چین جنوبی و مسایل سرزمینی مثل تایوان، هنگ کنگ 
و مســایلی از این دست جزء اختالفات روبنایی دو کشور است. 
اما آنچه اختالفات بنیادی و زیر بنایی دو کشــور محسوب می 
شــود این است که چین قدرت جهانی آمریکا را در حوزه های 
مختلف به چالش کشیده است و این احتمال بسیار جدی است 
کــه در آینــده ای نزدیک چین در حوزه اقتصــادی با عبور از 
آمریکا به قدرت برتر اقتصاد جهان تبدیل شود. با درک همین 
رقابت های پنهان اســت که دولت آمریکا با ایجاد چالش های 
مختلــف در پیرامون چین، تالش می کنــد هزینه پکن را باال 
ببرد و از تکیه زدن این کشور بر جایگاه قدرت برتر جهان تا حد 

ممکن جلوگیری کند.

یادداشت

سخنگوی شورای نگهبان گفت: زمان تبلیغات انتخابات به صورت رسمی بعد از اعالم نظر شورای نگهبان درباره داوطلبین انتخابات ریاست جمهوری است، 
تا قبل از آن تبلیغات ممنوع است، اما متاسفانه برخی ها بویژه در فضای مجازی آنرا رعایت نمی کنند. عباسعلی کدخدایی گفت: ndv,c جلسه سوم را از 
جهت رسیدگی هایی که در جلسه عمومی شورای نگهبان داشته ایم، برگزار کردیم، در بخش صبح پرونده هایی رسیدگی شد و دقت ها زیاد است به همین 
دلیل زمان زیادی از اعضای محترم شــورای نگهبان می گیرد.وی گفت: همچنین بعد از ظهر جلســه بعدی را خواهیم داشت و در تالش هستیم تا پایان 
فرصت ۵ روز دوم نتایج بررسی ها را بتوانیم اعالم کنیم. طبیعتاً هر روز تعدادی از پرونده ها مطرح می شود و بخشی از این پرونده ها الزم است کارشناسی 
بیشتری صورت بگیرد و این روند همچنین نسبت به بقیه افرادی که ثبت نام کرده اند، ادامه دارد.وی ادامه داد: در حاشیه جلسه، بررسی های کارشناسی 
زیادی داریم و اعضای محترم وقتی که پرونده فردی مطرح می شــود نســبت به مستندات، سواالتی و ابهاماتی دارند و آن سواالت و ابهامات باید توسط 
کارشناسان بررسی شود و با مراجعی که گزارش داده اند، دوباره تماس گرفته شود.کدخدایی گفت: برخی اوقات خود افراد توضیحاتی را فرستاده اند و آن 
توضیحات دوباره در جلسه مطرح می شود تا بتوانیم به نتیجه نهایی برسیم.سخنگوی شورای نگهبان در خصوص فعالیت های برخی هواداران نامزد ها در 
فضای مجازی گفت: بار ها عرض کردیم تبلیغات انتخابات به صورت رسمی بعد از اعالم نظر شورای نگهبان است، تا قبل از آن تبلیغات ممنوع است، اما 
متاسفانه برخی رعایت نمی کنند، آن هم در فضای مجازی که ضابطه خیلی روشنی برای آن مشخص نشده است، اما با دوستانمان در وزارت کشور و سایر 

مسئوالن ذیربط در تماس هستیم و از هم دستگاه ها خواستیم اگر گزارشی از این تبلیغات دارند برای ما ارسال کنند تا در بررسی ها مدنظر قرار بگیرد.

ســخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا درباره پروتکل ها و تصمیمات اتخاذ 
برای چگونگی برگزاری انتخابات و تبلیغات نامزدها در شرایط فعلی کرونا 
توضیح داد.دکتر علیرضا رئیســی در حاشیه جلسه ستاد ملی مقابله با 
کرونا، درباره تصمیمات اتخاذ شــده برای انتخابــات پیش رو گفت: در 
خصــوص پروتکل های انتخابات هدف اصلی ما این اســت که محیط به 
گونه ای ســالم باشد و رعایت پروتکل ها به گونه ای اطمینان بخش باشد 
که منجر به مشــارکت پر شکوه مردم شود.وی افزود: پر واضح است که 
اگر مردم از نظر ســالمتی احســاس اطمینان نکنند ممکن است برای 
شرکت در انتخابات تردید کنند. بنابراین باید کاندیداهای محترم کاری 
کنند کــه حداکثر رعایت پروتکل ها به عمل آید تا مردم با خیال راحت 
در انتخابات شــرکت کنند.  بنابراین ما اصــل را بر تبلیغات حداکثری 
گذاشــتیم و تجمعات باید به حداقل برسد.رییســی تاکید کرد: هرگونه 
تجمع در فضای بسته برای نامزدها ممنوع است. این اماکن از قبیل سالن 
اجتماعات، مساجد، سالن ورزشی، سالن پذیزایی و... به جز موارد خاص 
در صدا و ســیما که به شکل نشست خبری و با جمعیت محدود برگزار 
می شــود. اما در فضای باز این امکان وجود دارد که نامزدهای انتخاباتی 
با رعایت پروتکل ها و فاصله گذاری فیزیکی بتوانند سخنرانی کنند. این 
مراکز همچون استادیوم های روباز، فضای باز مدارس و سایر سازمان هایی 
که چنین محیطی دارند، اســت.وی افزود: در  ۸ متر مربع در فضای باز 
یک نفر حضور داشته باشد. استادیوم های ورزشی بزرگ می توانند با ۳۰ 
درصد ظرفیت در فضای باز فعال باشند. مسئولین باید به گونه ای برنامه 
ریزی کنند که درب ورود  و خروج مجزا باشــد تا ســبب تجمع نشود و 
کلیه شیوه نامه های بهداشــتی باید رعایت شود. وزارت ورزش و جوانان 

و ســایر دســتگاه هایی که دارای ظرفیت با محیط باز هستند در مراکز 
استانی و شهری باید با نامزدها همکاری کنند تا مراکز را در اختیارشان 
قرار دهند. رییســی ادامه داد: وزارت کشــور و استانداران موظف شدند 
در هر اســتان مکان مناسب مطابق با شرایط وزارت بهداشت در اختیار 
نامزدها قرار دهند. هرگونه تجمع در فضای سربسته ممنوع است. البته 
برای ســتادهای انتخاباتی با توجه به رنگبندی شهرستان ها در مناطق 
قرمــز ۱۵ نفر، نارنجی ۲۰ نفر و زرد ۳۰ نفر می توانند در فضای بســته 
با رعایت پروتکل ها حضور داشــته باشند. هرگونه مراسم استقبال و راه 
اندازی کارناوال تبلیغاتی ممنوع اســت.وی افزود: از طرفی صدا و سیما 
نقش مهمی بر عهده دارد و برای کاهش تجمعات میزان برنامه های خود 
را افزایش داده اســت. تقریبا زمان نسبت به دوره قبل ۲ برابر شده است 
و این بســیار کمک کننده است. برای کاهش تجمعات وزارت ارتباطات 
موظف است ترتیبی اتخاذ کند تا اختالل اینترنتی به حداقل برسد.رئیسی 
گفت:  در انتخابات ریاســت جمهوری رئیس ستاد مرکزی و ستادهای 
اســتانی و شخص نامزدها باید مسئولیت بپذیرند تا از رعایت پروتکل ها 
اطمینان حاصل کنیم.معاون بهداشت وزارت بهداشت ادامه داد: در زمان 
رای گیری تعداد صندوق ها افزایش یافته و تمهیدی اندیشیده شده که 
فاصله گذاری برای افرادی که میخواهند رای دهند رعایت شــود و صف 
با فاصله باشد و خط کشی منظمی وجود داشته باشد و بیشتر در فضای 
باز حضور داشته باشند، درست است که صندوق ها ممکن است در فضای 
بسته باشــد اما به گونه ای تنظیم کنند که تعداد افرادی که وارد فضای 
سربسته می شوند حداقلی باشــد. امیدواریم با حداکثر تالش انتخابات 

پرشور با سالمتی و مشارکت باال داشته باشیم.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد

الزامات ستاد ملی کرونا برای نامزدهای انتخابات

سایه سنگین گرانی  

 افزایش دستمزد ۱۴۰۰ دوماهه خنثی شد
 تحریم داخلی پایان ندارد

هزارتوی ناهماهنگی در اقتصاد ایران

چک های برگشتی زیاد شد

چالش اصلی تجارت صدور قوانین یک شــبه و ناهماهنگی دستگاه ها برای اجرای این سیاست هاست 
که به تازگی نیز شاهد توقف ۶روزه تاییدمنشا ارز برای ترخیص کاالها و توقف صدور و تمدید کارت 
بازرگانی بوده ایم. فقدان چینش درســت از باالی ســطوح سیاســتگذاری و عدم توان در هماهنگ 
کردن این سیاســت ها موضوعی اســت که هر چند وقت یک بار با انتشار خبری از اجرای متناقض 
یک سیاســت میان دســتگاه های اجرایی بیش از پیش خود را نشان می دهد، به شکلی که می توان 
گفــت ناهماهنگــی چه در بخش قانون گذاری و چه در بخش اجرا در اقتصاد ایران به یکی از ارکان 
اقتصاد کشــور تبدیل شده است.بخش تجارت کشور یکی از حوزه هایی است که بیشترین رنج را از 
صدور قوانین متعدد و ناهماهنگی میان دســتگاه های مختلف می برد.این بخش دارای ۲۵ متولی در 
کشور است که اگر هر یک از این دستگاه ها حتی یک بخشنامه صادر کنند احتمال وجود تناقض با 

بخشنامه دستگاه دیگر وجود دارد....

در اردیبهشت ماه؛

نرخ تورم به ۴۱ درصد رسید

۴.۵ درصد کل بیت کوین دنیا در ایران 
استخراج می شود

حدود ۴.۵ درصد از کل اســتخراج بیت کوین دنیا در ایران انجام می شود و ساالنه یک میلیارد دالر 
برای کشــور درآمد دارد. به گزارش رویترز، مطالعات جدید نشــان می دهنــد حدود ۴,۵ درصد از 
کل اســتخراج بیت کوین دنیا در ایران انجام می شود. بنابراین ایران می تواند صدها میلیون دالر از 
ارزهای مجازی درامد داشــته باشد و از آن برای کاهش تاثیر تحریم ها استفاده کند. گزارش شرکت 
تحقیقات بالکچین الیپتیک نشان می دهد تولید بیت کوین ایران با سطح فعلی استخراج آن، ساالنه 
یک میلیارد دالر برای این کشــور درآمد دارد. آمریــکا یک تحریم همه جانبه اقتصادی علیه ایران 
وضع کرده اســت که شامل صنعت نفت، بانکداری و کشتیرانی این کشور می شود. شرکت الیپتیک 
بر اساس اطالعات به دست آمده از استخراج کنندگان بیت کوین توسط مرکز آلترنیتیو فایننس تا 
آوریل ۲۰۲۰ و همچنین ارقام منتشر شده توسط نیروگاه برق وابسته به وزارت نیروی ایران تخمین 

می زند حدود ۶۰۰ مگاوات برق در ایران توسط استخراج کنندگان بیت کوین مصرف شده است.
 بیت کوین و ســایر ارزهای طی مجازی فرآیندی با عنوان استخراج یا ماینینگ ایجاد می شوند که 
طی آن کامپیوترهای پرقدرت با یکدیگر جهت حل مسائل ریاضی پیچیده رقابت می کنند. این فرایند 
مصرف انرژی باالیی دارد و به برق تولید شــده توسط سوخت های فسیلی که ایران منابع باالیی از 
آن را دارد وابسته است. بانک مرکزی ایران تجارت بیت کوین و سایر ارزهای مجازی را که در خارج 
از کشــور استخراج شده باشند ممنوع کرده است. در گزارش شرکت الیپتیک آمده است:» ایران به 
این نتیجه رسیده که  استخراج بیت کوین فرصتی جذاب برای اقتصاد تحریم شده این کشور است 
که با مشکل کمبود پول نقد مواجه است ولی ذخایر باالی نفت و گاز طبیعی در اختیار دارد«. برق 
مورد استفاده استخراج کنندگان ارز مجازی در ایران برابر با سوختن ساالنه ۱۰ میلیون بشکه نفت 
است یعنی حدود ۴ درصد از کل صادرات نفت ایران در ۲۰۲۰. استخراج کنندگان مستقر در ایران 
مســتقیماً بیت کوین دریافت می کنند و می توانند از آن برای واردات استفاده کنند، به این ترتیب 

تحریم های وضع شده علیه موسسات مالی ایران دور زده می شود.

انتقاد کدخدایی از تبلیغات برخی داوطلبین انتخابات در فضای مجازی

 تبلیغات زودهنگام ممنوع
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بر اســاس اعالم وزارت بهداشت، طی ۲۴ ساعت گذشته 
۸۰۰۵ مورد ابتالی جدید کووید ۱۹ در کشور شناسایی 
شدند و متاسفانه ۱۸۷ تن نیز به دلیل این بیماری جان 
خود را از دســت دادند.بنابر اعــالم مرکز روابط عمومی 
و اطالع رســانی وزارت بهداشــت، تا کنون دو میلیون و 
۴۷۸ هزار و ۹۳۶ نفر ُدز اول واکسن کرونا و ۴۵۱ هزار و 
۷۲۱ نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن 
های تزریق شــده در کشور به دو میلیون و ۹۳۰ هزار و 

۶۵۷ ُدز رســید.تا دیروز اول خرداد ۱۴۰۰ و بر اســاس 
معیارهای قطعی تشخیصی، ۸ هزار و ۵ بیمار جدید مبتال 
به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که هزار و ۱۷۵ نفر 
از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور 
به دو میلیون و ۸۲۳ هزار و ۸۸۷ نفر رسید.متاسفانه در 
طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۸۷ بیمار کووید۱۹ جان خود 
را از دســت دادند و مجموع جــان باختگان این بیماری 
بــه ۷۸ هزار و ۳۸۱ نفر رسید.خوشــبختانه تا کنون دو 

میلیون و ۳۱۹ هزار و ۷۴۶ نفر از بیماران، بهبود یافته و 
یا از بیمارســتانها ترخیص شده اند.۴ هزار و ۹۴۵ نفر از 
بیماران مبتــال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های 
ویژه بیمارســتانها تحت مراقبت قرار دارند.تا کنون ۱۸ 
میلیون و ۸۱۰ هزار و ۳۳۵ آزمایش تشخیص کووید۱۹ 
در کشور انجام شده است.در حال حاضر ۸ شهر کشور در 
وضعیت قرمز، ۲۳۳ شهر در وضعیت نارنجی و ۲۰۷ شهر 

در وضعیت زرد قرار دارند.

 رشد صادرات ناشی از افت آن در سال گذشته است 
نه اقدام موثر دولت

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: رشد آمار صادرات در ۲ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته، ناشی از افت صادرات سال گذشته بر اثر کرونا است.محمد الهوتی در مورد دالیل رشد صادرات دو ماهه 
نخست امسال، گفت: در مورد میزان رشد صادرات دو آمار متفاوت توسط دو مقام مسول اعالم شده است، بطوری 
که بر اساس ادعای وزیر صنعت، معدن و تجارت صادرات کشور در ۲ ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته ۸۰ درصد رشد داشته است اما براساس اعالم رئیس کل گمرک جمهوری اسالمی ایران میزان رشد صادرات 
در بازه زمانی مذکور ۴۶ درصد بوده اســت. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: فارغ از اینکه کدامیک از این 
آمار ها در مورد رشد صادرات صحیح است، از دو زاویه دالیل رشد صادرات در سال جاری قابل بررسی است که اولی 
تاثیر مصوبات اواخر ســال گذشته درباره رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و تعیین تکلیف رفع تعهد ارزی سال های 
۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ اســت. وی با بیان اینکه اگرچه هنوز مشکالتی درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۷ 
باقی است، گفت: این مصوبات شرایط نسبتا خوبی را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات ایجاد کرد و تصویر پیش 
رو مقابل صادرکنندگان برای بازگشت ارز مشخص است . وی با اشاره به رشد صادرات در ۲ ماهه سال جاری گفت: 
با مرور وضعیت تجارت در ســال گذشــته باید به این نکته توجه شود که با ورود ویروس کرونا به کشور در اواخر 
سال ۹۸ پس از مدتی و از اوایل سال ۹۸ تا اواسط خرداد ۹۹ تمام مرزهای کشور بسته شد و به غیر از یک سری 
کاالهای خاص، صادراتی انجام نشد. الهوتی با اشاره به کاهش آمار صادرات در ۲ ماهه نخست سال گذشته به علت 
بسته بودن مرزها بر اثر کرونا، گفت: با توجه به شرایط، تقریبا صادراتی هم صورت نگرفت بنابراین افزایش صادرات 
۲ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ناشی از عدم صادرات بوده است.وی افزود: با توجه به این 
موضوع بنابراین دولتمردان و سیاستگذاران با توجه به افزایش آمار صادرات نباید تصور کنند که این رشد تنها به 
دلیل ابالغ دستورالعمل های برگشت ارز حاصل از صادرات و شرایط جدید رفع تعهد ارزی اتفاق افتاده است، بلکه 
بیشترین تاثیر بدلیل بسته بودن مرزها در سال گذشته نسبت به امسال بوده که افزایش چشمگیر را نشان می دهد.

الهوتی گفت: لذا مسوالن باید بدانند که برای توسعه صادرات در سال جاری و ماه های آتی حتما سیاست هایشان 
باید متناسب با حمایت از صادرات و پشتیبانی از تولید و رفع موانع کماکان باقی بماند.وی با اشاره به اینکه در سال 
گذشته با بهبود شرایط کرونا مرزهای کشور برای عبور و خروج کاال از خرداد و تیر باز شد، اظهار داشت: بنابراین اگر 
سیاست های پشتیبانی  از تولید و مانع زدایی ها در صادرات ادامه پیدا نکند  ممکن است مجددا با کاهش صادرات 
در ماه های آتی مواجه شویم. الهوتی بیان داشت: لذا حمایت و تسهیل شرایط صادراتی  ، اجرایی شدن مشوق های  
صادرکنندگان، حل مشکل مالیاتی سال ۹۷ صادرکنندگان موضوعات  مهمی است که باید دستگاه های متولی و 
در راس آنها وزارت صمت و   سازمان توسعه تجارت که  بنابر ابالغیه ۱۷۷ کلیه مسئولیت ها و اختیارات به ایشان 

واگذار شده در کنار  دستگاه های دیگر در جهت افزایش صادرات اقدام کنند.

18۷ فوتی و 8005 
ابتالی جدید کرونا 
در کشور 
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پیام رهبر انقالب در پی پیروزی مقاومت فلسطین؛گزیده خبر

آزمون این چند روز ملت فلسطین را سرافراز کرد
حضرت آیت اهلل خامنه ای با صــدور بیانیه ای پیروزی مقاومت 
فلسطین در جنگ دوازده روزه با رژیم صهیونیستی را تبریک 
گفتند.به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، 
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب اسالمی با صدور پیامی 
پیروزی مقاومت بر رژیم صهیونیســتی را به ملت فلســطین 

تبریک گفتند.
متن این پیام به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
سالم بر فلسطین مقتدر و مظلوم؛ سالم بر جوانان شجاع و غیور 
فلسطین، ســالم بر غزه ی قهرمان و مقاوم، سالم بر حماس و 
جهاد و همه ی گروه های جهادی و سیاســی فلسطین.خداوند 
عزیز و قدیر را برای نصرت و عزتی که به مجاهدان فلســطینی 
عطا کرد سپاس میگویم، و نزول سکینه و طمأنینه بر دل های 
مجروح شهید دادگان، و رحمت و بشارت برای شهیدان، و شفای 
کامل برای آسیب دیدگان را از خداوند منان مسألت می کنم، و 
پیروزی بر رژیم جنایتکار صهیونیست را تبریک می گویم.آزمون 
این چند روز، ملت فلســطین را سرافراز کرد. دشمن وحشی و 
گرگ صفت به درستی تشخیص داد که در برابر قیام یکپارچه ی 
فلسطین ناتوان است. آزمون همکاری قدس و کرانه ی باختری 
با غزه و اراضی ۴۸ و اردوگاه ها، راهکار آینده ی فلســطینیها را 
نشــان داد. در این ۱۲ روز رژیم جابــر، جنایات بزرگی عمدتاً 
در غزه مرتکب شــد و عمــاًل ثابت کرد که بر اثــر ناتوانی در 
مقابله با قیام یکپارچه ی فلســطین، رفتارهایی آنچنان ننگین 
و دیوانه وار مرتکب می شــود که افــکار عمومِی همه ی عالم را 
بــر ضد خود برمی انگیزد و خود و دولت های غربی پشــتیبان 

خود بویژه آمریــکای جنایتکار را از گذشــته باز هم منفورتر 
می کند.ادامه ی جنایت ها و درخواست آتش بس هر دو شکست 
او بود. او ناچار شد شکســت را بپذیرد.رژیم خبیث از این هم 
ضعیف تر خواهد شد. آمادگی جوانان فلسطینی، و قدرت نمایی 

مجموعه های ارزشمند جهادی، و اعداد قّوه به صورت مستمر، 
فلسطین را روز به روز قدرتمندتر و دشمن غاصب را روز به روز 
ناتوان تر و زبون تر خواهد کرد.زمان آغاز و توقف درگیریها بسته 
به تشــخیص بزرگان جهادی و سیاسی فلسطینی است، ولی 

آماده سازی و حضور قدرتمندانه در صحنه، تعطیل بردار نیست.
تجربه ی »شیخ جراح« در ایستادگی در برابر زورگویی رژیم و 
شهرک نشیناِن مزدور، باید دستورالعمل همیشگی مردم غیور 
فلسطین باشد.به جوانمردان »شــیخ جراح« درود می فرستم.

دنیای اسالم یکسره در برابر قضیه ی فلسطین، مسئول و دارای 
تکلیف دینی است. عقل سیاسی و تجربه های حکمرانی هم این 
حکم شرعی را تأیید و بر آن تأکید می کند.دولت های مسلمان 
باید در پشــتیبانی از ملت فلسطین صادقانه وارد میدان شوند، 
چه در تقویت نظامی، چه در پشــتیبانی مالی که امروز بیش 
از گذشــته مورد نیاز اســت، و چه در بازسازی زیرساخت ها و 
ویرانی هــا در غزه.مطالبه و پیگیری ملت ها، پشــتوانه ی این 
خواسته ی دینی و سیاسی است. ملت های مسلمان، باید انجام 
این وظیفه را از دولت های خود مطالبه کنند، خود ملت ها نیز در 
حّد توان موظف به پشتیبانی مالی و سیاسی اند.وظیفه ی مهم 
دیگر، پیگیری مجازات حکومت تروریست و سفاک صهیونیست 
اســت. همه ی وجدان های بیدار تصدیق می کنند که جنایت 
گسترده ی کشتار کودکان و زنان فلسطینی در این ۱۲ روز نباید 
بی مجازات بماند.همه ی عوامل مؤثر رژیم و شــخص جنایتکار 
نتانیاهو باید تحت پیگرِد دادگاه های بین المللی و مستقل قرار 
گیرند و مجازات شوند؛ و این به حول قوه ی الهی تحقق خواهد 

یافت، واهلل غالٌب علی امره.

جمعه ۹ شوال ۱۴۴۲
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
سید علی خامنه ای

گفت وگوی تلفنی سردار سالمی و اسماعیل 
هنیه درباره پیروزی مقاومت فلسطین

فرمانده کل ســپاه پاسداران انقالب اســالمی ایران با رئیس دفتر سیاسی 
حماس در غزه درباره پیروزی بزرگ ملت و مقاومت فلسطین گفت وگو کرد.

 سردار سالمی در این گفت وگو، دستآورد اخیر گروه های مقاومت فلسطین 
را ستود و تاکید کرد که ایران آمادگی همه انواع کمک به ملت فلسطین و 
نیروهای مقاومت در همه زمینه ها را دارد و هرگز از نقش خود در این زمینه 
کوتاهــی نخواهد کرد.در این گفت وگوی تلفنی، هنیه از موضع ثابت ایران 
در قبال حقوق فلسطین در زمینه های مختلف سیاسی و میدانی و ایستادن 
تهران در کنار فلسطینی ها و گروه های مقاومت عمیقا قدردانی کرد.رئیس 
دفتر سیاســی حماس گفت: اکنون مرحله جدیدی در تاریخ مبارزه امت 
با محوریت، قدس و مســجداالقصی آغاز شده و پیروزی بدست آمده یک 

پیروزی الهی و حاصل مجاهدت مردم در این مرحله است.

سرلشکر باقری:
شیشه عمر اشغالگران قدس تحت اراده 

مجاهدان فلسطینی است
رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح با اشاره 
به پیروزی ملت فلســطین در نبرد ۱۲ روزه 
گفت: شیشه عمر و حیات ننگین اشغالگران 
تحت اراده مجاهدان فلســطینی قرار گرفته 
است.سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل 
نیروهای مســلح به مناسبت پیروزی بزرگ 
انتفاضه و غلبه ملت فلســطین بر رژیم منحوس صهیونیستی در نبرد ۱۲ 

روزه پیام تبریکی صادر کرد.

متن این پیام به شرح ذیل است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

نبرد و رویارویی گروه های مجاهد فلسطینی برابر اشغالگران قدس که پس 
از ۱۲ روز منجــر به اعالم آتش بس یکجانبه صهیونیســت ها و پیروزی و 
پایکوبی مردم مظلوم و ستمدیده فلسطین در جغرافیای انتفاضه شده است، 
این حقیقت را آشــکار ســاخت که در یک معادله معکوس، شیشه عمر و 
حیات ننگین اشــغالگران تحت اراده مجاهدان فلسطینی قرار گرفته است 
و این مقاومت اســالمی است که سرنوشــت میدان را تدبیر و رقم می زند.

حوادث روزهای اخیر در فلســطین اشغالی و کشتار بی رحمانه و وحشیانه 
مردان، زنان و کودکان بیگناه فلسطینی، که عملیات »شمشیر قدس« حکم 
به فرجام آن داده اســت، آیینه ای تمام نما برای یادآوری شکست های رژیم 
جبار صهیونیستی در جنگ های ۳۳ روزه، ۲۲ روزه، هشت روزه و ۵۱ روزه 
است که پیامی جز اقتدار و سربلندی مقاومت فلسطین و خفت و شکست 
صهیونیست های غاصب نداشته و نویدبخش آینده درخشان و روزی است 

که خورشید پرفروغ فتح و پیروزی »فلسطین از بحر تا نهر« طلوع کند.
اطمینان داریم شــمارش معکوس برای تحقق وعده برچیده شدن بساط 
رژیم جابر، جالد و جنایتکار صهیونیستی به صفر نزدیک می شود و فلسطین 
قهرمان با شــتاب فزاینده، قدرتمندتر از هر عصر و دوره ای اراده پوالدین و 
راســتین خود را بر غاصبان زبون قدس تحمیل و آنان را در موضع ضعف 
و ناتوانی قرار داده است.به رزمندگان غیور و مجاهدان غیرتمند فلسطینی 
که با فداکاری در نبرد حماسی و ناهمتراز ۱۲ روزه و فروپاشی سپر دفاعی 
پوشــالی موسوم به گنبد آهنین، عرصه را بر صهیونیست ها تنگ ساختند، 
درود می فرســتیم و به حامیان رژیم پلید صهیونیستی و حاکمان منفور و 
فاسد برخی کشورهای عربی که با عادی سازی روابط خود با اسرائیل آشکارا 
به آرمان فلسطین خیانت کردند، هشدار می دهیم با ژرف اندیشی به رصد و 
تحلیل رخدادهای اخیر و محاسبه آینده پیش رو پرداخته و هرچه سریع تر 
دســت از همراهی و شراکت با صهیونیست ها بردارند، تا مبادا روزی هدف 
آتش انتقام و خشم مقدس ملت فلسطین و مجاهدان مومن عالم قرار گرفته 
و به جهنم سوزان واصل شــوند.با صدای رسا اعالم می داریم که نیروهای 
مسلح جمهوری اســالمی نیز در کنار آحاد ملت عظیم الشأن ایران و سایر 
ملل مسلمان و ظلم ستیز جهان، با اقتدا به رهبر حکیم، شجاع و ژرف اندیش 
انقالب اسالمی حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی(، حمایت از فلسطین 
و قدرت افزایی برای انتفاضه را تکلیفی تعطیل ناپذیر و پیشران آزادی قدس 
شریف و پاکسازی سرزمین های اشغالی از لوث وجود پلید اشغالگران دانسته 
و این راه مقدس را بدون هیچ شــک و تردیدی، هوشــمندانه و هوشیارانه 
دستور کار دائمی خود می دانند.با تبریک این پیروزی فرخنده و تاریخی به 
مردم و مجاهدان سلحشور فلسطینی، از خداوند قادر متعال طلب می کنیم 
با پیروزی نهایی فلســطین و آزادی قدس شــریف، توفیق اقامه نماز شکر 
در مسجداالقصی و برپایی جشــن استقرار حکومت فلسطینی را همراه با 
مجازات غاصبان سفاک و تروریست سرزمین های اشغالی را به همه رهروان 

قدس و انتفاضه عنایت فرماید.
َ لََقِویٌّ َعزیٌز« ُ َمْن یَْنُصُرُه إِنَّ اللَّ »لََیْنُصَرنَّ اللَّ
سرلشکر محمدباقری
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

قالیباف: برای پشتیبانی از مردم مظلوم 
فلسطین لحظه ای درنگ نمی کنیم

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: ایران برای پشتیبانی همه جانبه از مردم 
مظلوم و ستم دیدۀ فلسطین لحظه ای درنگ نخواهد کرد.محمدباقر قالیباف 

رئیس مجلس شورای اسالمی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:
» فرزندان قهرمان امت ابراهیم)ع( و محمد)ص( در فلسطین مظلوم، بینی 
صهیونیســت ها را که بزرگ ترین دشــمنان خداوند و انسانیت در زمانۀ ما 
هســتند، به خاک مالیدند.ایران برای پشتیبانی همه جانبه از مردم مظلوم 
و ســتم دیدۀ فلســطین لحظه ای درنگ نخواهد کرد. از امروز به بعد کل 
"فلســطین"، غزه خواهد بود.«الزم به ذکر اســت؛ از بامداد روز گذشــته 

آتش بس در غزه برقرار شده است.

روحانی:
ساعات اخذ رای و تعداد ُشَعب افزایش یافتند

رئیس جمهور گفت: کم کم از موج چهارم این بیماری عبور می کنیم و همه استان ها از نقطه 
پیک عبور کرده اند و مسیر ما کاهشی است و نقطه قرمز در سطح کشور بسیار محدود است.، 
حجت االســالم حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه دیروز ستاد ملی مقابله با کرونا اظهار 
داشــت: در آستانه سالروز پیروزی رزمندگان در خردادماه سال ۱۳6۱ و آزادسازی خرمشهر 
هستیم که فتح مهمی بود؛ هم چنین در این ایام شاهد پیروزی ملت فلسطین بودیم که بسیار 
ارزشــمند بود.وی افزود: در حادثه این ۱۲ روزی که بین مسلمانان فلسطین و رژیم غاصب، 
جنگ تمام عیاری شــکل گرفته بود، برای اولین بار همه ی مردم فلسطین یکپارچه بودند؛ از 
کرانه غربی و غزه، کسانی که در اردوگاه هایی که در سایر کشورها بودند و آن ها که در منطقه 
۱۹۴۸ زندگــی می کنند، همگی به صورت بکپارچه بودند و این وحدت واقعا ارزشــمند بود.

رئیس جمهور گفت: هم چنین پاسخ قاطع غزه به تجاوز صهرونیست ها موفقیت بزرگی برای 
مردم فلســطین بود و ملت ها همه جا به خوبی در صحنه آمدند. دولت ها نیز مختلف بودند و 
متأسفانه دولت های غربی مواضع نادرستی گرفتند و کشورهای اسالمی معموال مواضع خوبی 
داشتند و از دنیای عرب هم انتظار دیگری بود و متأسفانه خیلی هاشان تا روزهای آخر ساکت 
و صامت بودند اما مقاومت و ایستادگی یک ملت پیروزی به همراه دارد.روحانی تصریح کرد: 
ملت فلسطین در برابر یک رژیِم تا دندان مسلح بودند که غربی ها، آمریکا و اروپا به آن کمک 
می کنند ولی فلسطین پیروزی بزرگی به دست آورد و به ملت صبور، مقاوم و مجاهد فلطین 
تبریک می گوییم.وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره موج چهارم کرونا خاطر نشان 
کــرد: کم کم از موج چهارم این بیماری عبور می کنیم و همه اســتان ها از نقطه پیک عبور 
کرده اند و مسیر ما کاهشی است و نقطه قرمز در سطح کشور بسیار محدود است و کشور در 
شرایط زرد و نارجنی به سر می برد که البته باید بازهم تالش کنیم تا شرایط بهتر شود. روحانی 
با تاکید بر اینکه باید با حساســیت بیشــتر و اعمال نظارت دقیق تر بر اجرای پروتکل های 
بهداشــتی و مراعات از سوی مردم کاری کنیم که در ایام برگزاری انتخابات شرایط آرامی از 
نظر کرونا در کشور داشته باشیم، اظهار داشت: اگر در هفته های اول و دوم خرداد به خوبی 
پروتکل ها رعایت نشود و با پیک جدیدی مواجه شویم، نمی توان انتخابات را با سالمت مردم 
برگزار کردرئیس جمهور با تاکید بر اینکه از نامزدهای انتخابات گرفته تا مسئولین ستادها و 
دیگر مسئولین و افراد همه باید نسبت به مراعات پروتکل ها احساس مسئولیت کامل  داشته 
باشند، گفت: در جلسه امروز ستاد ملی مقابله با کرونا همچنین از وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات خواســته شد که فضای باز و بیشــتری در اختیار نامزدهای انتخابات قرار گیرد تا 
بتوانند از طریق فضای مجازی تبلیغات بیشتر و موثرتری داشته باشند.روحانی همچنین از 
افزایش زمان رای گیری و نیز تعداد صندوق های اخذ رأی به عنوان دیگر تصمیمات جلســه 
امروز ســتاد ملی مقابله با کرونا نام برد و اضافه کرد: اپلیکیشنی به نام شعبه یاب راه اندازی 
خواهد شــد تا مردم راحت تر صندوق های اخذ رای را بیایند و همچنین وزارت کشــور نیز 
موظف شده است تا هرجا که ازدحام و صف برای اخذ رأی تشکیل شد، سریعا صندوق سیار 
تامین کند.رئیس جمهور اظهار امیدواری کرد که تا پایان خرداد روند واکسیناسیون سرعت 
و گسترش بیشتری یافته و حداقل ۱۴ میلیون نفر به عنوان گروه هدف اصلی واکسینه شوند 
و تصریح کرد: تا کنون بیش از ۵ میلیون دز واکســن توزیع شده و ۲ میلیون 7۰۰ هزار نفر 
نیز واکسن زده اند و این روند در ماه های خرداد و تیر قطعا سرعت بیشتری خواهد گرفت.
روحانی با اشــاره به سپری شــدن بیش از ۱۵ ماه از آغاز شــیوع کرونا در کشورمان اظهار 
داشــت: شیوع کرونا در ایران با جنگ اقتصادی تمام عیار و تحریم های گسترده همراه بود 
و این ســختی و پیچیدگی مقابله با کرونا را دو چندان کرده اســت، اما ملت ایران و به ویژه 
کادر درمان کشور قهرمانان اصلی عرصه مقابله با کرونا هستند. اعضای دولت نیز در این ایام 
حتی یک ساعت از مقابله با کرونا فراغت نداشته و همه توان خود را برای کاهش رنج مردم 
و تامین و حفظ سالمت آنها به کار گرفتند.رئیس جمهور با بیان اینکه به تدریج درحال عبور 
کامل از پیک چهارم کرونا در کشور هستیم و امروز با تالش های انجام شده، تعداد معدودی 
از شهرهای کشور در وضعیت قرمز هستند، خاطرنشان کرد: متاسفانه وقتی از پیک هر موج 
کرونا عبور می کنیم مردم یک اطمینان خاطر کاذب پیدا می کنند که باعث کاهش رعایت 
پروتکل های بهداشتی می شود.روحانی ادامه داد: باید همه دستگاه های مسئول نهایت تالش 
خود را به کار بگیرند و با متخلفان از مقررات بهداشتی قاطعانه برخورد شود تا مانع از وقوع 
پیک و موج دیگری از کرونا شویم.رئیس جمهور در ابتدای سخنان امروز خود در جلسه ستاد 
ملی مقابله با کرونا، با تبریک فرارسیدن ایام پیروزی های ملت ایران در روزهای نخست خرداد 
و فتح خرمشهر، به پیروزی ملت فلسطین در برابرحمالت اخیر رژیم صهیونیستی اشاره کرد 
و گفت: در رویارویی اخیر ملت فلسطین با رژیم صهیونیستی همبستگی و اتحاد بی سابقه ای 
را شاهد بودیم که بر اساس آن همه آحاد فلسطینیان در نقاط مختلف این سرزمین و حتی 
فلسطینیان آواره شده از وطن یکپارچگی بی نظیری از خود به نمایش گذاشتند و این پیروزی 
را به همه آنها تبریک می گوییم.روحانی اظهار داشت: ملت های جهان نیز حمایت و همبستگی 
فوق العاده ای با ملت فلســطین داشتند اما برخی کشورهای غربی متاسفانه مواضع نادرستی 
در قبال این واقعه اتخاذ کردند و حتی از رژیم غاصب صهیونیستی حمایت کردند. کشورهای 
اسالمی نیز مواضع خوبی داشتند اما از جهان عرب انتظار دیگری می رفت که محقق نشد و 

بعضی از کشورهای عرب تا روزهای پایانی این بحران موضع سکوت داشتند.

ســخنگوی دولت گفت: باید هویت 
صندوق های انتخابات را پاس بداریم 
و تالش کنیم که صندوق ها کارکرد 

بهتری از گذشته داشته باشند.
 علــی ربیعی ســخنگوی دولت در 
و  با عنــوان »صندوق  یادداشــتی 
مخالفانــش« نوشــت: ۱- انتخابات 
ایــام  ایــن  در  ریاســت جمهوری 
زمینه ســاز طرح یکی از مبرم ترین 
مســائل و یک اصل بنیادین اســت 
که همچــون نخ تســبیح یا عنصر 
پیونددهنده، ثبــات و آینده ایران را 
تضمین می کند. فــارغ از هیاهوی 
رقابت ها و به قدرت نشســتن کدام 
فرد یــا جریان، مســاله مهم برای 
تفکرات دلســوز و درازمــدت نگر 
می تواند »نسبت بین امروز و آینده 
ایران بــا اصل صندوق هــای رأی« 
باشــد. از چنــد ماه قبل جســته و 
گریخته می شنویم که می گویند این 
بار باید به سمت یک »انتخاب بهتر« 
حرکت کرد تــا »انتخابات بهتر« و 
برخی حتی »انتخــاب بهتر« را در 
عدم تحقق انتخابات بهتر جســتجو 
می کنند. این نوع نگاه ها نگرانی های 
زیادی پدید می آورد.فضای انتخابات 
با این استدالل ها و همراه شدن آن 
با آثار تحریم بر زندگی و معیشــت 
و خستگی ناشــی از کرونا و تسری 
نوعی ناامیدی به اینکه چشم اندازی 
مسائل  متصورنیســت،  آینده  برای 
نگران کننده ای اســت تــا جایی که 
می شــنویم برخی حتــی از کاهش 
ابراز  مردمی  گســترده  مشــارکت 

نگرانی نمی کنند.
۲- از زمان شکل گیری دولت مدرن 
در ایران درباره صندوق های رأی به 
عنوان منبع اداره جامعه دیدگاه های 
مختلفی مطرح شده است. پیش از 
انقالب اســالمی، »میانجی« به نام 
صندوق در نســبت بیــن حکومت 
و مــردم بی معنــا بــود و تکیه بر 
نوعی باســتان گرایی بنیادگرایانه و 
ناسیونالیسم متورم شده در شعار اما 
در عمل کشــور بدون مردم، فلسفه 
ساخت قدرت را تشکیل می داد. در 
هیچیک از ارکان قدرت، صندوق ها 
نــه معنا و نه تأثیــری در اداره امور 
داشــتند و این بی معنایی از سطح 
کالن سیاسی حتی در صندوق های 
صنفی هم تجلی یافته بود. در تاریخ 
سیاســی ایران با این نــوع نگرش، 
صندوق هــا عامــل برهم زننده نظم 
شناخته شــده بودند و بدون نقش 
مردم، قدرت ملی بیشــتر معطوف 
به نقش آفرینــی در زنجیره امنیت 
جهانــی بود.رویکــرد اصیل انقالب 
پس از پیــروزی، تعریفــی ناب از 
میانجی گــری ملت - دولــت را به 
ارمغان آورد. امــا از همان دوره نیز 
با نحله هــای فکری متفاوت و حتی 
متعارض روبرو شد که حتی تا امروز 
نیز این فراز و نشیب ها از منظرهای 

مختلف ادامه یافته است.
این انقالب یک تعریف مشــخص از 
مفهوم ملیت ایرانــی و هویت ملی 
را بــه عرصه تاریــخ آورد که کاماًل 
بی سابقه و مردمساالرانه بود. مرحوم 
امام خمینــی )ره( در مقابل تعریف 
شــاهانه و آریامهری از ایران که به 
ایران باســتان و به ملت باســتان و 
غیرموجــود در لحظــه حاضر تکیه 
داشت و مشــروعیت خود رابه طور 
ناشیانه ای به یک تاریخ باستانی گره 
می زند، از خوِد ایران واقعاً موجود و 
از خود ایرانیان به صحنه آمده سخن 
گفــت و در مقابل رویکرد شــاهانه 
»ایران منهای ایرانیان« از هســتِی 
نسلی نســل های حاضر دفاع کرد و 
گفت ایران یعنی همین نسل حاضر، 
یعنی همیــن ایرانیان که به صحنه 
تاریــخ وارد شــده اند و حق تعیین 
سرنوشــت خود را می طلبند نه آن 
»ایــران تاریخی« و ایــران انتزاعی 
و خیالی که در مخیلهٔ شــاه به نحو 
منتزع و مجرد از ایرانیان ســاخته 

شده است.
۳- اولیــن عناد و تضــاد با صندوق 
رأی به جریانات اسلحه به دست که 
خود را انقالبی حرفه ای می دانستند 
باز می گردد. اگر به سال های نخست 
انقالب اسالمی برگردیم، حساسیت 
ضــد انتخاباتی جریانــات التقاطی 
مثل سازمان به اصطالح مجاهدین 
خلــق و برخی جریان هــای برانداز 
مارکسیستی شــکل کاماًل متفاوتی 
داشــت. منافقیــن در آن ســال ها 
بــه بیانی پیچیده و پوشــیده علیه 
انتخابات موضع گیــری می کردند. 
آنها در برابر اصرار و تاکید فوق العاده 
امام خمینی در ضرورت مشــارکت 
گســترده و در تمهیــد لوازم عملی 
آن )از جملــه حضور همه ســالیق 
و همــه طیف های سیاســی چه در 
سطح نامزدی و کاندیداتوری و چه 
در ســطح مشــارکتی و رای دهی( 
ســعی در فرعی سازی امر انتخابات 
داشتند. به زبانی نفاق آلود می گفتند 
اگرچه انتخابات خوب اســت اما در 
مقایسه با انقالب از اولویت برخوردار 
نیست. آنها براساس برداشت خاص 
خود از »انقالب« به یک نوع دوگانه 
سازی میان »انقالب« و »انتخابات« 
قائل بودنــد. یعنی می گفتند لحظه 
پیروزی انقالب بســی مهم تر از آن 
اســت که صرف انتخابات بشــود، 
بایــد ابتدا انقــالب را تعمیق کرد و 
ســپس در انتهای فرایند درازمدت 
»تعمیــق انقــالب« بــه انتخابات 

پرداخت. وقتی ایــن کالم را خوب 
می شکافتی در پِس شعر و شعارهای 
به ظاهر حماسی و انقالب ستایانه آن 
جریان های نفاق آلود، می توانستی به 
خوبی یک نوعی بــی باوری عمیق 
و یک نوع هــراس عمیق از مردم و 
از انتخابــات مردمــی را ببینی.آنها 
خیلــی صریح و روشــن می گفتند 
جامعه هنــوز »ذات شــرک آلود« 
دارد و به انــدازه کافی »توحیدی« 
نشــده بنابراین به جــای انتخابات 
باید اولویــت را به »تعمیق انقالب« 
داد تا عناصر شــرک آلود جامعه در 
فراینــد درازمدت تصفیه  طی یک 
و پاکســازی شــوند و به حد رشد 
انتخاباتی برسند. امام خمینی به این 
دوگانه »یا انقالب یا انتخابات« قائل 
نبودند و از همان روزهای نخســت 
پیــروزی انقالب با همــان دقت و 
جدیت انقالبی امــر انتخابات را در 
آزادترین سطح و ترازی که تا آن روز 
منطقه و کل این گستره جغرافیای 
وسیع جهان اسالم تا شمال افریقا به 
خود ندیده بود، پیگیری می کردند. 
منافقین در پاسخ می گفتند »مگر نه 
این است که در فضای موجود هنوز 
هم بقایای نظام وابسته آریامهری با 
انحاء مختلف موج می زند؟« و نتیجه 
گیری می کردند در شــرایط رسوب 
استثماری«  و  آلود  »تفکرات شرک 
در سطح جامعه نمی توان از اولویت 
)روزنامه  گفــت.  ســخن  انتخابات 

»مجاهد«، آبان ۵۸(
آنها خیلی خوب می دانستند )و گاه 
حتی به وضوح این را می نوشــتند( 
که در فضای انتخابات آزاد و رقابتی 
که مرحوم امام خمینی )ره( پیگیر 
مســتمر آن بودند، شانس پیروزی 
ندارنــد بنابراین ســعی می کردند 
انتخابات هراســی و سوءظن عمیق 
خــود به انتخاب جامعــه را در یک 
پوشــش به ظاهر »انقالبی« پنهان 

کنند.
۴- مخالفت دیگر از منظری متفاوت 
و با نیتی مصلحانه این بار به نام یک 
رویکرد و برداشــت خاص بروز پیدا 

کرده است.
این جریان نسبت به اصالت انتخابات 
تردیــد کرده اند و نوعــی دوگانه را 
پیــش برده اند. نظریه اینــان نهایتاً 
ایرانیان«،  »ایران منهای  تز  همانند 
بــه »جمهوریــت منهــای جمهور 
مــردم« منتهی می شــود. اینان به 
انتخابــات به شــکل یــک »بالی 
ناگزیــر« نگاه می کنند که به نحوی 
بایــد »بالگردانی« شــود. موســم 

انتخابات کــه می آید دچار تعارضی 
دل آزار می شــوند، یعنی دچار یک 
نوع انتخابات هراســی هستند. آنها 
تعابیر ســنتی را بــرای بیان هراس 
خود انتخــاب کرده انــد و به زبانی 
متفاوت هــراس خــود را فرافکنی 
می کنند: چگونه می توان میل عظیم 
ملی به تعیین سرنوشت را بی معنا، 
نارس و ناقص کرد؟ اینها ســواالتی 
اســت که بر زمیــن و زمینه مردم 
هراســی می روید و درست در نقطه 
مقابل آن شــیوه »مردم درمانی« و 
»انتخابات درمانی« اســت که مشی 
غالب و مسلط مرحوم امام خمینی 
بــود و امروزه در قالــب بیانی دیگر 
و گفتمــان مشــارکت حداکثــری 
توسط مقام معظم رهبری پیگیری 
می شــود.امام خمینی به انتخابات و 
به مردم و شوق مردمی برای تعیین 
سرنوشت، به شــکل یک »مسئله« 
نگاه نمی کردنــد، برعکس، به دیده 
امروز  می نگریستند.  مسئله«  »حل 
هم مسائل و چالش های پیش روی 
کشــور کمتر از آن دوران نیســت، 
بلکه شــکل پیچیده تری یافته و به 
همین دلیل نیــاز به حضور مردمی 
و نیاز به انتخابــات واقعاً رقابتی که 
بتواند همه طیف های سیاسی و همه 
گوناگونی های فرهنگی را در سیمای 
نامزدهای متفاوت تجســد بخشــد 
بیشــتر است. از این رو پس از چهل 
و چند سال تمرین انتخاباتی، باید به 
سوی انتخاباتی با درجه فراگیری و 

شمول بیشتر رفت و نه برعکس.
اگر کســی فکر کند بدون صندوق 
کشور قابل ثبات خواهد بود، تفکری 
اشــتباه اســت. صندوق ها تنها راه 
دادن خواســته های  پیوند  بی بدیل 
نســل های جدید در دل جمهوری 
اسالمی ایران هســتند و این امری 
اســت کــه در مســیری باثبــات، 
خواســت ها، نیازها، آمال و آرزوها را 
می تواند متجلی ســازد. صندوق ها 
جلوی عبورهــا را خواهند گرفت و 
انرژی انســانی جامعــه را تبدیل به 
پویایی و پیشرفت امور می کنند. فارغ 
از هرگونه آزرده شدن های سال های 
اخیر، ســختی های متحمل شده و 
نگرانی و دلشــوره های عمومی باید 
هویت صندوق هــا را پاس بداریم و 
تالش کنیم که صندوق ها کارکردی 
بهتر از گذشــته داشــته باشــند. 
جریانات ناامیدســاز از مشــارکت و 
صندوق هــا به دنبــال ماجراجویی 
هســتند. هیچ جامعه ای با این نوع 
ســرمنزل  به  ماجراجویانه  تفکرات 
مقصود نخواهد رسید. تفکراتی مانند 
»نه به انتخابات« و »عدم مشارکت« 
تحلیل درســتی از شــرایط ایران و 
جهان که بتواند بــا ثبات، تغییرات 
را در خود جای دهد، ندارند. باید به 
این باور و اجماع رسید که صندوق ها 

مسیر درست کشور هستند.

ربیعی:

 حضور در انتخابات
حل مسئله است
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گزیده خبر سایه سنگین گرانی  

 افزایش دستمزد ۱۴۰۰ دوماهه خنثی شد
گرانی ها تا حدی سرســام آور شــده است که حتی افزایش 
حقوق در ســال ۱۴۰۰ هم نتوانســته جوابگوی هزینه های 
زندگی کارگران باشد, به عبارتی گرانی ها افزایش دستمزد را 
خنثی کرده است. افزایش لجام گسیخته قیمت ها و کاهش 
قدرت خرید مردم باعث شــده اســت که زندگی کارگران با 
مشکالت زیادی همراه باشــد.جامعه کارگری کشور در عین 
نبود شغل مناســب، با افزایش سرسام آور قیمت مواد غذایی 
مواجه بوده و وضعیت زندگی این قشــر سخت تر شده است، 
البته این در حالی اســت که کارگــران از نیازهایی همچون 
مســکن و پوشاک هم  در مضیقه هســتند.اگر تا چند سال 
پیش فقط افزایش نسبی قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم 
به ویژه دهک های پایین جامعه در کشور مطرح بود، اکنون با 
پیدا شدن ویروس کووید ۱9 و بیماری کرونا مشکالت زیادی 

به کوله بار گرفتاری های قشر کارگران افزوده شد.
این روزها یکی از اقشــاری که به سختی زندگی می گذرانند، 
کارگران هســتند که تمامی مشــکالت از قبیل نبود بیمه، 
نداشتن خانه و سرپناه، بیکاری، عدم پرداخت حقوق معقول 
و ثابت، نبود حمایت، کاهش قدرت خرید و … را یکجا تجربه 

می کنند.

گرانی ها ناشی از ســوءتدبیر دولت است/فشار شدید 
معیشتی بردوش کارگران

فرامرزتوفیقی،  رئیس کمیته دســتمزد شــورای اسالمی کار 
درباره معیشــت کارگران گفت:63درصــد جامعه را کارگران 
تشــکیل می دهند.  نرخ کاالهای مختلف از جمله گوشــت، 
برنج، شــوینده، لبنیات و … هر روز در حال افزایش اســت؛ 
متولیان امر می گویند این افزایش قیمت ها منطقی اســت اما 
نمی گویند که چه کسی قرار است این کاالها را بخرد. کارگر 
و بازنشسته ای که در ایده آل ترین شرایط 3میلیون و6۰۰هزار 
تومان در ماه حقوق می گیرد, کارگران  چگونه می تواند با این 
قیمت ها تاب بیاورد؟رئیس کمیته دســتمزد شورای اسالمی 
کار افزود: افزایش قیمت ها از دید متولیان منطق دارد اما این 
منطق از منظر ما فقط به دلیل سوءتدبیر و عدم مدیریت است.

وی ادامه داد: کارگران گرانی ها و تورم سرسام آور را به خوبی 

می فهمنــد و هر روز لمس می کنند اما چاره ای ندارند چراکه 
مقاوله نامه های 98 و 87 سازمان بین المللی کار در ایران اجرا 
نمی شود؛ چراکه تشکل مستقل، دموکراتیک و متکی به بدنه 
و قائــم به کارگر وجود ندارد چرا که قراردادهای موقت و بیم 
آینده، زبان کارگران را الکن کرده است و راه مطالبه گری آنها 

را مسدود!

 کوچ اجباری کارگران به شرایطی پایین تر از خط فقر 
حمید رضا امــام قلی تبار، بازرس مجمــع عالی نمایندگان 
کارگــران، درباره دســتمزد کارگران گفــت: موضوع تعیین 
حقوق و دستمزد هرساله ی کارگران در شورای عالی کار، از 
مباحث  داغ و با اهمیت ماههای پایانی سال است که از سوی 
ذینفعان آن بطور جدی  پیگیری و رصد میشود. در حقیقت 

ذینفعان این موضوع کارگران ، کارفرمایان و خانواده های آنان 
و دولت) بزرگترین کارفرما(را شــامل میشــود.بازرس مجمع 
عالــی نمایندگان کارگران گفت:از دالیل کاهش قدرت خرید 
و افزایش عقب ماندگی حقوق کارگران ، استناد به نرخ تورم و 
سطح معیشت تاریخی )گذشته( و تعمیم آمارهای اینچنینی 
برای ۱2ماهه ســال آینده می باشــد که به خــودی خود از 
عوامل موثر این چالش است. وی ادامه داد:در چندساله اخیر 
این فرآیند با چانه زنی های بســیاری مابین دولت و شرکای 
اجتماعــی آن در حول و حوش ماده ۴۱ قانون کار که بر نرخ 
تورم و سطح معیشــت تاکید دارد صورت می پذیرد. اگرچه 
طی دو سه سال اخیر به دلیل توانمندی نمایندگان کارگران 
در شورای عالی کار مســیر جلسات به سمت مستند سازی 
و روشــن شــدن اذهان دیگر طرفین  شورای عالی کار سوق 

داده شد،اما با این وجود جبران عقب ماندگی مزدی کارگران 
و افزایش  قدرت خرید آنان جهت ســربه سر شدن درآمد و 

مخارج این قشر تاکنون میسر نگردیده است.
امام قلی تبار بیان کرد:به همین جهت این قشــر  هر ساله نه 
تنها به دهک های باال ســوق داده نمی شوند بلکه به واسطه 
ســونامی های غیر قابل انکار افزایش تورم که هر چند سال 
گریبانگیر جامعــه را می گرد به پایین تــر از خط فقر کوچ 
اجباری نموده اند. بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران بیان 
کرد:از جمله  دالیلی که باعث این عقب ماندگی مزدی در قشر 
کارگر شده است ترکیب نا عادالنه شورای عالی کار می باشد. 
از جهت ترکیب شورا باید به این نکته استناد نمود که دولت 
با یک سوم )3نفر(حق رای میبایستی بعنوان میانجی در این 
جلسات حضور پیدا نماید اما بدلیل کارفرما بودن همراه گروه 
کارفرمایی که یک ســوم )3نفر(دیگر آراء از آن آنهاست ، این 
کارگران هســتند که همواره در پی تعیین حقوق و دستمزد 
حداکثری به ناچار به ســمت اجماع رفتــه و تا حدود زیادی 

فضای دفاع آزادانه ی آنها با محدودیت مواجه خواهد شد.
 وی افــزود: از دالیــل دیگر کاهش قــدرت خرید و افزایش 
عقب ماندگی حقوق کارگران ، اســتناد به  نرخ تورم و سطح 
معیشت تاریخی)گذشته( و تعمیم آمارهای  اینچنینی برای 
۱2 ماهه ســال آینده می باشــد که به خودی خود از عوامل 
موثر این چالش تلقی می شــود. در شــرایطی که به اذعان و 
اعتراف خود نهادهای رســمی و آماری، تورم در سال جاری 
رکوردها را شکسته و بی ســابقه به پیش تاخته و در حالیکه 
همه اقالم سبد معاش خانوار از خوراکی ها گرفته تا مسکن و 
حمل و نقل، به شدت گران شده اند و سطح پوشش دستمزد 
به حدود 2۰ درصد هزینه ها تقلیل یافته، دفاع از سیاست های 
اقتصادی و توزیعِی یک سال اخیر و آنچه توفیقی »جاده صاف 
کردن برای حذف کامل ارز ۴2۰۰ تومانی می داند« نمی تواند 
هیچ توجیه اقتصادی و منطقی داشــته باشد؛ این نوع تعامل 
با سفره های مردم، حتی با اصول نئولیبرالیسم و اقتصاد بازار 
نیز هیچ همخوانی ندارد چراکه اقتصاد بازار می گوید عرضه و 
تقاضا اما امروز دیگر »تقاضایی« در بازار نیست که از شیوه ی 

»عرضه ی کاالها« دفاع می کنند.

ریزش دو میلیون شغل در دوران کرونا
معاون اشتغال وزیر کار از ریزش حدود دو میلیون شغل در دوران کرونا خبر 
داد و گفت: با پرداخت تســهیالت حمایتی بیش از یک میلیون نفر به چرخه 
کار برگشتند. پرداخت تسهیالت حمایتی به کسب و کارهای آسیب دیده از 
کرونا یکی از سیاستهای وزارت کار در راستای حفظ اشتغال بنگاهها و صیانت 
از نیروهای کار بود که بر این اســاس ۱۴ رسته شغلی منتخب که بیشترین 
آسیب از شــیوع ویروس کرونا را متحمل شده و دارای لیست بیمه در قالب 
کارفرمایی یا خویش فرمایی بودند توانســتند در ســامانه کارا ثبت نام کنند 
و برای گرفتن وام به بانکها معرفی شــوند.فارغ از رســته های شغلی، وزارت 
کار یک میلیون واحد اقتصادی آســیب دیده از کرونا را هم شناســایی و با 
ارسال پیامک، آنها را مشــمول دریافت تسهیالت حمایتی کرونا اعالم کرد.
اما صرفنظر از سیاست حمایت از بنگاهها و حفظ اشتغال نیروهای کار، تداوم 
شیوع کرونا در کشور آسیبهای جدی به حوزه اشتغال وارد کرد و موجب رکود 
در بخشــهای اقتصادی شد به نحوی که بخش قابل توجهی از کسب و کارها 
از بازار کار خارج شدند.آنطور که عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و 
اشتغال وزارت کار می گوید در دوران کرونا حدود دو میلیون شغل ریزش کرد 
که با پرداخت تسهیالت کمک شد نزدیک به یک میلیون و ۱۰۰ هزار شغل 
بازگشت مجدد به کار داشته باشند.وی درباره پرداخت مقرری بیمه بیکاری 
در ایام کرونا می گوید: حدود 73۰ هزار نفر به طور اختصاصی مشمول دریافت 
بیمه بیکاری شــدند که 2۵۰ هزار نفر از آنها همچنان بیمه بیکاری دریافت 
می کنند لذا از این جهت نیازمند منابع جدید هستیم و امیدواریم برای سال 
۱۴۰۰ حمایتها از حوزه بازار کار و کسب و کارهای آسیب دیده تداوم داشته 
باشــد.وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مواجهه با کرونا و به منظور حفظ 
اشتغال و تداوم فعالیت کســب و کارهای آسیب دیده از کرونا، در ۱۴ رسته 
اصلی و 8۵8 زیر رســته اعتباری در حدود 2۰ هزار میلیارد تومان در اختیار 
کسب و کارهای آسیب دیده قرار داده است.در مرحله نخست ۱۴ هزار میلیارد 
تومان با رویکرد اشــتغال محوری و در مرحلــه دوم 8۰۰۰ میلیارد تومان با 
رویکرد بنگاه محوری و با تمرکز بر آسیب دیدگی بخشهای خدماتی در حال 
پرداخت اســت که 2۰۰۰ میلیارد تومان آن در اختیار بخشهای گردشگری و 
صنایع دســتی، ۱7۰۰ میلیارد تومان در حوزه فرهنگ و هنر و 8۰۰ میلیارد 
تومان در حوزه ورزش به صورت تخصصی و از طریق دستگاههای مربوطه به 
واحدهای کســب و کار اختصاص یافته است.به گزارش ایسنا، برابر آمارها در 
شوک نخست کرونا دستکم یک میلیون و 6۰۰ هزار شغل دچار آسیب شدند 
و یک میلیون و 3۰۰ هزار شغل در معرض تهدید قرار گرفتند که در پی آن 
و بر اساس اعالم وزارت کار به تدریج با ریزش حدود دو میلیون نفر در حوزه 

اشتغال مواجه شدیم.

افت شاخص بورس هر روز بیشتر از دیروز
شــاخص بورس در جریان معامالت امروز بازار ســرمایه با ثبت افت بیش از 
27 هزار واحدی، بیشــترین افت ســال ۱۴۰۰ را به ثبت رســاند. در جریان 
دادوســتدهای امروز بازار ســرمایه بیش از ۵میلیارد و 976میلیون ســهم و 
حق تقدم به ارزشــی بالغ بر ۴هزار و 266میلیارد تومان در بیش از 2۵۵هزار 
نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت 27هزار و ۵9۱واحدی 
در ارتفاع یک میلیون و ۱27هزار و 2۵3واحد قرار گرفت.بیشترین اثر منفی بر 
دماســنج بازار سهام در روز جاری به نام نمادهای معامالتی شرکت های ملی 
صنایع مس ایران، صنایع پتروشیمی خلیج فارس و معدنی و صنعتی گل گهر 
شــد و در مقابل شرکت های بانک پارسیان، توسعه و عمران امید و بیمه ما با 
افزایش خود مانع افزایش بیشــتر نماگر بازار سهام شدند.شاخص های اصلی 
بازار سرمایه هم روزی منفی را پشت سر گذاشتند؛ به طوری که شاخص قیمت 
ـ ارزشــی( 7۱66واحد، کل )هــم وزن( ۴897واحد، قیمت )هم وزن(  )وزنیـ 
3۱7۰واحد، آزاد شناور 3۱27۴واحد و شاخص های    بازار اول و دوم به ترتیب 

22697 و ۴7۱82 واحد افت کردند.
بر اســاس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 932میلیون 
ورقه به ارزش 3هزار و 783میلیارد تومان در ۱۱۴هزار نوبت، شاخص فرابورس 
)آیفکس( ۱28واحد رشــد کرد و در ارتفــاع ۱7هزار و 662واحد قرار گرفت.
در این بازار هم امروز بیشترین اثر منفی بر شاخص فرابورس به نام نمادهای 
معامالتی پلیمر آریا ساسول، پتروشیمی زاگرس و فوالد هرمزگان جنوب شد 
و در مقابل شرکت های بیمه پاسارگاد، تولیدات پتروشیمی قائد بصیر و سیمان 

ساوه بیشترین اثر مثبت را بر این شاخص به نام خود ثبت کردند.

وعده سازمان مالیاتی فرا رسید
الزام مشاغل به نصب کارتخوان کلید خورد؟!

درحالی طبق اعالم مســئوالن ســازمان امور مالیاتی الزام مشاغل به نصب 
کارتخــوان از امروز اجرا می شــود که تاکنون این ســازمان مراحل ثبت نام 
مشــموالن این قانون در سامانه های مربوطه را اعالم نکرده و در اجرای قانون 
پایانه های فروشگاهی از امروز شائبه ایجاد شده است.از شهریور ۱398 معادل 
۱۵ گروه از فعاالن اقتصادی که حدود ۵۰ شغل می شوند، ملزم به ثبت نام در 
سامانه پایانه فروشگاهی و استفاده از کارتخوان شده اند.  اجرای این قانون در 
ســال گذشته به سرانجام نرسید و در طول پارسال بانک مرکزی در راستای 
اجــرای ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشــگاهی، اقداماتی چون ارائه اطالعات 
چهار میلیون و 7۰۰ هزار کارتخوان و درگاه پرداخت به سازمان امور مالیاتی، 
ملزم کردن دریافت کارتخوان و درگاه پرداخت جدید به داشتن پرونده مالیاتی 
و قطع دو میلیون و ۱۰۰ هزار کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی غیرفعال یا 
کم تراکنش که فاقد پرونده مالیاتی بودند، را انجام داد.اما در اواخر سال گذشته 
از سوی مسئوالن سازمان امور مالیاتی مطرح شد که سامانه های مربوطه در 
این زمینه تا اردیبهشت ۱۴۰۰ آماده می شوند تا در اوایل خرداد ماه سالجاری 
قانون پایانه های فروشگاهی اجرا شود. در این راستا، کوروش محمدی - رئیس 
مرکز تنظیم مقررات پایانه های فروشــگاهی سامانه مودیان - به ایسنا اعالم 
کرد که فاز یک ســامانه های کارپوشــه مودیان و ثبت نام که درون کارپوشه 
بوده و همچنین فاز اســتعالم صورتحساب الکترونیکی راه اندازی شده است 
که از طریق میز خدمت مرکز تنظیم مقررات پایانه فروشــگاهی و ســامانه 
مودیان مالیاتی به نشانی RCP.tax.gov.ir  قابل استفاده مودیان مشمول است.

با رســیدن به خرداد ماه و آغاز الزام مشاغل به نصب کارتخوان، سازمان امور 
مالیاتی تاکنون اطالعاتی درباره چگونگی ثبت نام و فعالیت مشاغل در سامانه 

مربوطه منتشر نکرده است.

لبنیات گران شد؟
ســخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی افزایش قیمت محصوالت لبنی که 
مشــمول قیمت گذاری دولتی هستند را تکذیب کرد.سیدمحمدرضا بنی طبادر 
پاســخ به این ســوال که آیا قیمت لبنیات گران شــده اســت یا خیر، گفت: 
کارخانه های لبنی براســاس قانون، کاالهای مشــمول قیمت گذاری دولتی را با 
قیمت مصوب به بازار عرضه می کنند و سایر کاالها هم براساس آیین نامه قیمت 
گذاری محصوالت ســاخت داخل قیمت گذاری و وارد بازار می شود. سخنگوی 
انجمن صنایــع فرآورده های لبنی اضافــه کرد: حدود 7۰ درصــد از تولیدات 
کارخانه های لبنی که شــامل شیر بطری یک لیتری کم چرب، شیر بطری یک 
لیتری نیم چرب و شیر بطری یک لیتری پرچرب و کامل، شیر نایلونی، ماست 
9۰۰ گرمی کم چرب و پرچرب، ماست دبه ای کم چرب و پرچرب و پنیر یو اف 
۴۰۰ گرمی مشــمول قیمت گذاری دولتی هستند و اگر افزایش قیمتی داشته 
باشند، تخلف است و نهادهای نظارتی باید به آن رسیدگی کنند. البته تاکید می 
کنیم همین اقالم هم با ضرر به بازار عرضه می شوند و درواقع  ستاد تنظیم بازار 
از جیب تولیدکننده به مردم یارانه می دهند.وی در ادامه گفت: قیمت حدود 2۰ 
درصد از مابقی تولیدات کارخانه های لبنی که شامل محصوالتی چون شیرکاکائو، 
ماســت همزده و طعم دار، کره، بستنی، انواع شیرهای طعم دار و بدون الکتوز و 
دارای ویتامین دی می شــود، براســاس مولفه های تولید تعیین شده و بدیهی 
اســت که با افزایش هزینه مولفه های تولید قیمت آنها نیز افزایش یابد.بنی طبا 
تصریح کرد: از ابتدای سال حقوق و دستمزد ۴۰ درصد و از آذرماه سال گذشته 
قیمت محصوالت پتروشیمی بطور میانگین حدود 2۵درصد افزایش داشته است. 
قیمت شیرخام باید ۴۵۰۰ تومان باشد ولی در حال حاضر در بازار حدود ۵۰۰۰ 
تومان خرید و فروش می شود. همچنین در فصل گرما با کاهش شیردهی گاوها 
و کاهش عرضه شــیرخام مواجه هستیم که این موضوع عمال قیمت شیرخام را 

در بازار افزایش می دهد.

نرخ تورم ساالنه اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ 
برای خانوارهای کشــور بــه ,۰ درصد 
رسیده که نســبت به همین اطالع در 
ماه قبل، 2.۱ واحد درصد افزایش نشان 
می دهد.بــه گزارش مرکز آمــار ایران، 
منظــور از نرخ تورم نقطــه ای، درصد 
تغییر عدد شــاخص قیمت، نسبت به 
ماه مشابه سال قبل می باشد. نرخ تورم 
نقطه ای در اردیبهشــت ماه ۱۴۰۰ به 
عدد ۴6,9 درصد رســیده است؛ یعنی 
خانوارهای کشــور به طــور میانگین 
۴6.9 درصد بیشتر از اردیبهشت ۱399 
بــرای خرید یک »مجموعــه کاالها و 
خدمات یکســان« هزینه کرده اند.نرخ 
تــورم نقطه ای اردیبهشــت ماه ۱۴۰۰ 
در مقایسه با ماه قبل 2,6 واحد درصد 
کاهش یافته اســت. نرخ تورم نقطه ای 
گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و 
دخانیات« با کاهش 2,۰ واحد درصدی 
بــه 6۱.۱ درصــد و گــروه »کاالهای 
غیرخوراکــی و خدمات« با کاهش 2.7 
واحد درصدی به ۴۰.3 درصد رســیده 
اســت.این در حالی است که نرخ تورم 
نقطه ای برای خانوارهای شهری ۴6,۱ 
درصد می باشــد که نسبت به ماه قبل 
2,7 واحد درصد کاهش داشــته است. 

هم چنین ایــن نرخ بــرای خانوارهای 
روســتایی ۵۱,۰ درصد بوده که نسبت 
بــه ماه قبل 2,۰ واحــد درصد کاهش 

داشته است.

کاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهای 
کشور

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر 
عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل 
می باشــد. نرخ تورم ماهانه اردیبهشت 
۱۴۰۰ بــه ۰,7 درصد رســیده که در 
مقایســه با همین اطــالع در ماه قبل، 
2.۰ واحد درصد کاهش داشــته است. 
تــورم ماهانه بــرای گروه هــای عمده 
»خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« 
و »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« به 
ترتیب ۰.8- درصــد و ۱.6 درصد بوده 
اســت.این در حالی است که نرخ تورم 
ماهانه بــرای خانوارهای شــهری ۰,7 
درصد می باشــد که نسبت به ماه قبل 
۱.9 واحد درصد کاهش داشــته است. 

هم چنین ایــن نرخ بــرای خانوارهای 
روستایی ۰.7 درصد بوده که نسبت به 
ماه قبل 2.3 واحد درصد کاهش داشته 

است.

افزایش نرخ تورم ساالنه خانوارهای 
کشور

منظور از نرخ تورم ساالنه، درصد تغییر 
میانگین اعداد شــاخص قیمت در یک 
ســال منتهی به ماه جاری، نسبت به 
دوره مشــابه قبل از آن می باشــد. نرخ 
تورم ســاالنه اردیبهشــت ماه ۱۴۰۰ 
برای خانوارهای کشور به ۴۱,۰ درصد 
رسیده که نســبت به همین اطالع در 
ماه قبل، 2,۱ واحد درصد افزایش نشان 
می دهد.هم چنین نرخ تورم ساالنه برای 
خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 
۴۰,۵ درصد و ۴3.2 درصد می باشــد 
که برای خانوارهای شــهری ۱,9 واحد 
درصــد افزایــش و بــرای خانوارهای 
روســتایی 2.6 واحد درصــد افزایش 

داشــته است.)آب معدنی، ماء الشعیر و 
نوشابه(، گروه »قند، شکر و شیرینی« 
)بستنی پاستوریزه، نبات و شکر( و گروه 
» دخانیات « می باشــد. در گروه عمده 
»کاالهای غیرخوراکی و خدمات«، گروه 
»پوشاک و کفش« )انواع کفش(، گروه 
»هتل و رستوران« )غذاهای سرو شده 
در رستوران( گروه »بهداشت و درمان« 
)خدمات آزمایشگاهی و ویزیت پزشک( 
بیشــترین افزایش قیمت را نسبت به 
ماه قبل داشته اند.همچنین در این ماه 
گروه »میوه و خشکبار« )موز و سیب(، 
گروه »ســبزیجات« )خیار، لوبیا سبز و 
بادمجــان(، گروه »شــیر، پنیر و تخم 
مرغ« )تخم مرغ( و گــروه »ارتباطات« 
)دستگاه تلفن همراه( نسبت به ماه قبل 

کاهش قیمت داشته است.

در  قیمت  شاخص  تغییرات  درصد 
دهک های هزینه ای کل کشور در 

ماه جاری
دامنه تغییــرات نرخ تورم ســاالنه در 
اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ برای دهک های 
مختلف هزینــه ای از ۴۰,۱ درصد برای 
دهک پنجم تا ۴7.۵ درصد برای دهک 

دهم است.

در اردیبهشت ماه؛

نرخ تورم به 41 درصد رسید

با ابالغ مصوبات مربوط به رفع مشکل رسوب کاالهای اساسی در گمرک و بنادر ، معاون 
فنی گمرک ایران اعالم کرد که صاحبان کاالهای اساســی طبق شــرایط تعیین شده و 
بدون عذر و بهانه ای در مهلت تعیین شده جهت تعیین تکلیف و ترخیص فوری کاالها 
اقدام کنند ، در غیر این صورت بر اســاس مقررات با آنها برخورد خواهد شــد.با انباشت 
کاالهای اساسی در گمرک و بنادر در دو ماه ابتدایی سال جاری و افزایش آن تا مرز شش 
میلیون تن، بررسی هایی در رابطه با موانع ایجاد رسوب کاالهای اساسی صورت گرفت و 
گزارشی همراه با پیشنهادات جهت تسهیل ترخیص کاال  به رییس جمهور ارائه و  وی 
نیز موافقت خود را اعالم کرد که ســرانجام بعد از چند هفته از صدور دســتور روحانی، 
پایان هفته گذشــته ابالغیه مربوطه به گمرک اعالم شد.مهرداد جمال ارونقی - معاون 
فنی گمرک ایران - در رابطه با آخرین وضعیت ترخیص کاالهای اساسی براساس مصوبه 
اخیــر توضیحاتی ارائه کرد و در این رابطه گفت که مصوبه مربوط به ســتاد هماهنگی 
اقتصادی دولت در خصوص رفع مشــکل رســوب کاالهای اساسی در گمرک و بنادر به 
ویژه بندر امام خمینی )ره( که به تایید رئیس جمهور رسیده، از امروز به تمامی گمرکات 

اجرایی ابالغ شده است.

گمرکات اطالعات صاحبان کاالی اساسی را اعالم کنند
این مقام مسئول در گمرک ایران با اشاره به تکلیف گمرکات اجرایی در راستای اجرای 
این مصوبات توضیح داد که به گمرکات اجرایی تکلیف شــده تا ظرف سه روز و تا سوم 
خرداد ماه با مراجعه به ســازمان بنادر و دریانوردی نسبت به احصای دقیق مشخصات 
صاحبان کاالهای اساســی که اقالم مربوطه در بندر تخلیه شــده است، اقدام و لیست 
مربوطه به تفکیک نوع کاال ، نام صاحب کاال و سایر مشخصات جمع بندی و به گمرک 
ایران اعالم شود. در عین حال از سوم تا پنجم خردادماه نیز باید نسبت به اخذ شماره ثبت 

ســفارش کاالهای اساسی تخلیه شده در بنادر از صاحبان کاال اقدام و در اختیار گمرک 
ایران و ستاد تنظیم بازار و سایر مراجع مربوطه قرار گیرد.

متقاضیان استفاده از رویه اعتباری تا 13 خرداد فرصت دارند
وی با بیان اینکه طبق مصوبه اخیر، گمرک ایران باید طی فراخوانی به تمامی متقاضیانی 
که تمایل دارند از رویه اعتباری اســتفاده کنند اعالم کند تا درخواست خود را به بانک 
مرکزی ارائه و بانک به فوریت و ظرف سه روز کاری نسبت به موافقت با درخواست آنها 
اقدام کند، یادآور شد: براین اساس از هشتم خردادماه طی نامه کتبی و رسمی به کلیه 
صاحبان کاالهای اساسی این مورد ابالغ و صرفا تا سیزدهم خردادماه فرصت دارند نتیجه 

مراجعات خود به بانک مرکزی را به گمرک ایران ابالغ کنند.

ترخیص قطعی فقط با کد رهگیری
ارونقی با اشــاره به مصوبه مربوط به ترخیص 9۰ درصدی کاالهای اساسی اضافه کرد: 
براین اســاس گمرک مجاز شــد تا نســبت به ترخیص 9۰ درصدی کاالهای اساسی با 
درخواست و اخذ تعهد از صاحب کاال و مجوز وزارت جهاد کشاورزی برای کاالهای ذرت، 
کنجاله ســویا، جو و دانه های روغنی با عرضه در سامانه بازارگاه و همچنین برای روغن 
و گندم با مجوز شــرکت بازرگانی دولتی اقدام کند. این در حالی است که ترخیص کل 
کاالها یعنی ۱۰ درصد باقی مانده منوط به اخذ و ارائه اعالمیه تامین ارز یا کد رهگیری 

بانک خواهد بود.

بهانه برای ترخیص تمام شد
معاون فنی گمرک ایران همچین با بیان اینکه صاحبان کاال باید فورا نســبت به تعیین 
تکلیف کاالهای خود اقدام کنند تاکید کرد: با توجه به تســهیالت و مصوباتی که اخیرا 
جهت ترخیص کاالهای اساسی تعیین شده صاحبان کاالهای اساسی باید به قید فوریت 
نسبت به تعیین تکلیف و ترخیص کاالهای خود در اسرع وقت اقدام کنند ولی اگر عذر 

موجهی در این رابطه وجود دارد به صورت مکتوب به گمرک اعالم شود.
به گفته وی، در صورت عدم اقدام به موقع توســط صاحبان کاال براساس مقررات با آنها 

اقدام خواهد شد که متروکه شدن کاال امر بعیدی نیست.

اداره اموال و امالک بنیاد مستضعفان استان البرز

 مـزایـده 
سردرختی موجود در باغ 

اداره اموال و امالک بنیاد مســتضعفان استان 
البرز در نظر دارد ســردرختی موجود در باغ 
موســوم به حمیدی واقع در محمد شهر کرج 
، را از طریق مزایده عمومی به فروش برســاند 
متقاضیــان محترم می توانند جهت کســب 
اطالعات بیشتر به روزنامه شرق و صبح اقتصاد  

مورخ۱۴۰۰/۳/۳مراجعه فرمایند .

اولتیماتوم به صاحبان کاالی اساسی

 فورا و بدون بهانه ترخیص کنید



4روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران یکشنبه 2 خرداد 1400  11 شوال 1442  23 می 2021نفت و انرژی

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4638 8 صفحه   سال هفد              هم    شماره

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

در ساعات اوج مصرفاستانها

مراکزمجازاستخراجرمزارزخاموشمیشوند
به منظور تامین برق مشــترکان و کمک به جلوگیری از بروز 
خاموشی، مراکز استخراج رمز ارز در ساعات اوج مصرف برق 
از امروز شنبه اول خرداد خاموش می شوند. هم اکنون مصرف 
برق  مراکز اســتخراج رمز ارز که به صورت مجاز فعالیت می 
کنند، به ۳۰۰ مگاوات می رســد که طبــق اعالم مصطفی 
رجبی مشهدی - سخنگوی صنعت برق، این میزان به منظور 
حفظ  تعادل و پایداری شبکه برق، قطع می شود.به گفته وی 
براساس بارهای شناسایی شده و براوردهای صورت گرفته در 
مانورهای برگزار شده، در حال حاضر بیش از ۲۰۰۰ مگاوات  
برق در مراکز غیر مجاز اســتخراج رمز ارز در کشــور مصرف 
می شود که این مصارف غیرقانونی به دلیل اتصاالت نادرست 
و افزایش نقطه ای مصرف برق باعث آســیب دیدگی و حتی 
سوختن تجهیزات شبکه شده که خاموشی هایی را به دنبال 
خواهد داشت.رجبی مشهدی با بیان اینکه مصارف غیرقانونی 
باعث ایجاد نوســان در شبکه برق می شــوند، از مشترکان 
خانگی که از دستگاه ماینر و تجهیزات مربوطه برای استخراج 
رمز ارز در منزل استفاده می کنند خواست که سریعتر نسبت 

خاموش کردن اقدام کننــد.وی تصریح کرد: در صورت عدم 
قطع و شناســایی، عالوه بر ضبط تجهیزات تا تعیین تکلیف 
نهایی، برق منزل  این دســته از مشــترکان متخلف نیزقطع 
خواهد شد.ســخنگوی صنعت برق گفت: هموطنان عزیز به 
منظور حفظ پایداری شبکه برق و جلوگیری از بروز خاموشی 
ها و افت ولتاژ در شــبکه برق که آسیب آن به خود مردم می 
رسد، می توانند هرگونه فعالیت غیرقانونی و استفاده غیرمجاز 
از شــبکه برق را از طریق مراجعه به سامانه سمات به آدرس 
برســانند.رجبی  اطالع  به   https://www.tavanir.org.ir/samaat

مشهدی ادامه داد: در این سایت بخشی جداگانه برای معرفی 
مراکز یا افرادی که به صورت غیرمجاز به استخراج رمز ارز می 
پردازند وجود دارد که مردم می توانند از طریق مراجعه به این 
بخش، حتی شــماره شبا بانکی خود را جهت دریافت پاداش 
معرفی مرکز غیرمجاز، اعالم کنند.پرداخت پاداش به افرادی 
که به افشــای مراکز استخراج رمز ارز اقدام می کنند، پس از 

بررسی و تایید صحت  گزارش ارائه شده، انجام می شود.

همزمان با سراسر کشور؛
ششمین اقدام فراگیر با محوریت گذر از 

پیک بار تابستان در زنجان برگزار شد
با آغاز روز ســی ام اردیبهشت سال ۱۴۰۰ مانور سراسری شرکتهای توزیع 
با عنوان ششــمین اقدام فراگیر با محوریت »عبور از پیک بار تابستان « با 
فرمان مدیر عامل شرکت توانیر آغاز گردید .  با آغاز روز سی ام اردیبهشت 
سال ۱۴۰۰ مانور سراسری شرکتهای توزیع با عنوان ششمین اقدام فراگیر 
با محوریت »عبور از پیک بار تابســتان « با فرمان مدیر عامل شرکت توانیر 
آغاز گردید .  به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
زنجان، مهندس علیزاده مدیرعامل این شــرکت در ششمین اقدام فراگیر 
و شــانزدهمین مانور جهادی مدیریت بحران بــا محوریت عبور از پیک بار 
تابســتان ۱۴۰۰، اعالم کرد:امروز در یک اقدام فراگیر پرســنل  اجرایی و 
ناظر استان زنجان در قالب ۴۲ اکیپ عملیاتی در ۴ بخش جمع آوری رمز 
ارزهای غیر مجاز، تســت و کنترل اماده بکاری مولد های اضطراری مراکز 
حســاس، اصالح و تعدیل روشنایی معابرو گســترش بهره مندی از سامانه 
موبایلی برق من، در امورهای دهگانه استان زنجان حضور داشتند.وي اهداف 
این اقدام فراگیر را کاهش توان مصرفي روشنایي معابر،کاهش پیک ،کاهش 
بار مصرفي شــبکه و هم چنین افزایش هماهنگي بین اکیپ هاي عملیاتي 
برشــمرد که در راستاي فرهنگ سازی مدیریت مصرف،پیک سایی و عبور 
موفق از پیک تابســتان ۱۴۰۰ مي باشد.مهندس علیزاده در خصوص تست 
آمــاده به کاری مولد های اضطراری تاکید کرد:در اقدام امروز ۱7 اکیپ در 
نقاط حســاس و حیاتی  سراسر استان نظیر مراکز درمانی و بیمارستان ها 
مولد های اضطراری را تســت نمودند که  خوشبختانه در مولد های تست 
شده مشکلی مشــاهده نشد.مدیر عامل شــرکت توزیع نیروي برق استان 
زنجان با اعالم اینکه مصرف برق اســتان نسبت به سال گذشته ۲9 درصد 
افزایــش یافته ، براي عبور موفق از پیک تابســتان ۱۴۰۰ و حداقل اعمال 
مدیریت اضطراري بار، از کلیه مشــترکان اســتان خواست با صرفه جویي 
مصرف برق در ســاعات پیک بار امســال) از ســاعت ۱۲ الی ۱8 (، یاریگر 

خادمین خود در صنعت برق باشند.

اهتمام وزارت راه و شهرسازی بر همراهی 
پژوهش و نیاز جامعه

محمد اســالمی وزیر راه و شهرســازی در مراســم افتتاح آزمایشگاه قیر و 
آسفالت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی استان اصفهان اظهار داشت: 
یکی از نیازهای همیشــگی توســعه همراه کردن پژوهش و کابردی بودن 
آن برای نیازهای جامعه اســت که وزارت راه و شهرســازی به این موضوع 
اهتمام ویژه دارد.وی با بیان اینکه دانشــگاه صنعتی اصفهان یکی از مفاخر 
علمی کشور است که دارای اساتید برجسته و محیط مجهز بوده ابراز داشت: 
بخشی از این دانشگاه که قدمت ۳۰ ساله در تأثیرگذاری فناوری کشور دارد 
با همراهی ریاست دانشگاه آزمایشگاه تخصصی برای اهدافی که تعریف شده 
مؤثر واقع شود.اســالمی افزود: دانشگاه ها و پژوهشکده هایی که در دانشگاه 
صنعتی وجود دارد در حوزه های دریایی، آی تی و در بخش عمران پیشــرو 
بودنــد. از این رو تالش کردیــم رویکرد وزارت راه و شهرســازی را از یک 
وزارتخانه بی میل به پژوهش فناوری و دانشگاه تغییر داده و به یک دستگاه 
پر میل برای ارتباط با فناوری و بروز رسانی فرآیندها تبدیل نماییم تا سریع تر 
مسیر توسعه را طی کنیم.وی گفت: دانشگاه صنعتی در حوزه صنعت ریلی 
هم می تواند ایفای نقش کند از این رو دعوت می کنیم دانشگاه و مؤسسات 
دستاوردهای خود را در این زمینه نیز ارائه کنند.بهره مندی از ظرفیت های 
فاخر علمی، و توانمندی های محققان و اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی 
اصفهان، ارتقــا قابل توجه کیفیت قیر، آســفالت و رویه های جاده ها و نیز 
بهره گیری از فناوری های نوین به منظور طراحی بهینه و افزایش طول عمر 
راه ها از اهداف ایجاد این آزمایشــگاه است.با انتقال تجهیزات آزمایشگاهی 
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به دانشگاه صنعتی اصفهان و استقرار 
آنها در این مجموعه، خدمات آزمایشــگاهی، آموزشی و پژوهشی به داخل 
و خارج از این دانشــگاه و زمینه بهره گیری از ظرفیت های علمی دانشــگاه 

صنعتی اصفهان به منظور پوشش منطقه جنوب کشور فراهم شد.

هفته موفق ستاره خلیج فارس در رینگ 
بین المللی بورس انرژی ایران

مدیر بازاریابی و فروش شــرکت نفت ستاره خلیج 
فارس به تشریح دو عرضه ی موفق این شرکت در 
رینگ بین الملل بورس انرژی پرداخت و تأکید کرد: 
ستاره خلیج فارس به سبب حجم تولید، اصلی ترین 
تعیین کننده ی قیمت نفتا در منطقه خلیج فارس و 
در بورس انرژی کشــور است.به گزارش روابط عمومی شرکت نفت ستاره 
خلیج فارس، »رضا کارآمد« در تشریح عرضه ی موفق نفتای سبک شرکت 
نفت ســتاره خلیج فارس در رینگ بین الملل بورس انرژی بیان داشــت: 
این عرضه روز گذشــته با حجم 6۰ هزار متریک تن صورت پذیرفت که با 
اســتقبال فعاالن بازار مواجه شد و کماکان قیمت فروش نفتای پاالیشگاه 
ســتاره خلیج فارس باالترین قیمت صادراتی فروش نفتا در ایران است و 
این فروش از تثبیت بازار فراورده نفتای شــرکت نفت ستاره خلیج فارس 
در شــرق آســیا حکایت دارد.وی در ادامه یکی دیگر از عرضه های اخیر 
 Heavy شــرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل را عرضه ی
End  یا برش ســنگین این پاالیشگاه عنوان کرد و افزود: این فرآورده نیز 
برای کشــف قیمت به تناژ 6۲۰ هزار بشــکه در بورس انرژی ایران عرضه 
شــد که عرضه ای موفق و کم سابقه در تاریخ بورس انرژی کشور بود.مدیر 
بازاریابی و فروش شرکت نفت ستاره خلیج فارس، عرضه ی فرآورده ها در 
بورس انرژی را سبب شفافیت بیشتر در نحوه ی فروش محصوالت دانست و 
تأکید کرد: امیدواریم با برنامه ریزی های اصولی و استفاده از تمام ظرفیت ها 
شاهد فعالیت گسترده تر و درخشش بیشتر ستاره خلیج فارس در بورس 
انرژی باشــیم.کارآمد در پایان ابرپاالیشگاه ستاره خلیج فارس را به سبب 
حجــم تولید، برنامه ریزی مدون و تحلیل و رصــد بازار هدف، اصلی ترین 
تعیین کننده ی قیمــت فراورده های ویژه به خصوص نفتا در بورس انرژی 
معرفی کرد و اظهار داشــت: علی رغم فشار اســتکبار جهانی، با حداکثر 
بهره گیری از توان داخلی و ظرفیت های موجود توانســتیم نقش مؤثری را 
در تأمین سبد سوخت کشور، تهیه خوراک صنایع پتروشیمی و همچنین 
صادرات فرآورده های ویژه در بازار جهانی ایفا کنیم و امیدواریم در ســال 
پیش رو نیز همچون گذشــته به پشــتوانه ی تــالش و روحیه ی جهادی 
همکاران و شناســایی بازارهای جدید مصــرف و تمرکز بر مقاصد جدید 

صادراتی شاهد افزایش ارزآوری برای ایران اسالمی باشیم.

نفت مجال رشد هفتگی پیدا نکرد
قیمت نفت پس از سه روز کاهش متوالی، روز جمعه تحت تاثیر طوفان در خلیج مکزیکو صعود کرد با این حال تحت تاثیر دورنمای بازگشت نفت ایران به بازار، نتوانست از کاهش 
هفتگی اجتناب کند. بهای معامالت نفت برنت با یک دالر و ۳۳ ســنت معادل دو درصد افزایش، در 66 دالر و ۴۴ ســنت در هر بشــکه بسته شد. بهای معامالت وست تگزاس 
اینترمدیت آمریکا با یک دالر و 6۴ سنت معادل ۲.6۵ درصد افزایش، در 6۳ دالر و ۵۴ سنت در هر بشکه بسته شد.مرکز ملی طوفان آمریکا روز جمعه اعالم کرد سیستم جوی که 
در غرب خلیج مکزیکو در حال شکل گرفتن است به احتمال ۴۰ درصد در ۴8 ساعت آینده به گردباد تبدیل می شود.فیلیپ فالین، تحلیلگر ارشد گروه پرایس فیوچرز در شیکاگو 
اظهار کرد: این طوفان باعث شد معامله گران با این احتمال که روند تولید دچار اختالل شود به خرید نفت بپردازند.با این حال رشد قیمت نفت تحت تاثیر دورنمای افزایش تولید 
نفت ایران در تابستان امسال محدود شد. پس از این که رییس جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد آمریکا آماده رفع تحریمهای اصلی علیه نفت، سیستم بانکی و کشتیرانی ایران 
است، هر دو شاخص تقریبا سه درصد کاهش هفتگی پیدا کردند.در این بین، شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز روز جمعه اعالم کرد شمار دکلهای حفاری نفت و گاز طبیعی در 
هفته منتهی به ۲۱ مه دو حلقه افزایش یافته و به ۴۵۵ حلقه رسید که باالترین میزان از آوریل سال ۲۰۲۰ به این طرف به شمار می رود.ایران و قدرتهای جهانی از آوریل برای 
احیای برجام سرگرم مذاکره هستند و مقام اروپایی هماهنگ کننده این مذاکرات روز چهارشنبه اظهار کرده بود مطمئن است که توافقی حاصل می شود.سرمایه گذاران همچنان 
به بهبود تقاضا برای سوخت در تابستان امسال خوش بین مانده اند زیرا برنامه های واکسیناسیون در اروپا و آمریکا اجازه می دهد افراد بیشتری مسافرات کنند اما افزایش آمار ابتال 
در بخشهایی از آسیا همچنان مایه نگرانی مانده است.بانک جی پی مورگان اعالم کرد برای این که نفت به ۱۰۰ دالر صعود کند، تقاضا باید در سه ماهه سوم به ۱۰۲.6 میلیون 
بشکه در روز و در سه ماهه چهارم به ۱۰۳.6 میلیون بشکه در روز رشد کند البته به شرطی که واکنشی از سوی اوپک پالس بواسطه عرضه بیشتر صورت نگیرد. انتظار می رود 
تولید نفت و میعانات ایران در دسامبر به ۳.۲ میلیون بشکه در روز در مقایسه با حدود ۲.8 میلیون بشکه در روز در سه ماهه نخست افزایش پیدا کند.بر اساس گزارش رویترز، 

بارکلیز پیش بینی کرد در سال ۲۰۲۱ میانگین قیمت هر بشکه نفت برنت به 66 دالر و وست تگزاس اینترمدیت به 6۲ دالر می رسد.

برق چهار سازمان دولتی پرمصرف 
قطع شد

برق چهار سازمان دولتی به دلیل عدم رعایت الگوی مصرف اعالم 
شــده، با ابالغ قبلی، قطع شد. ســخنگوی صنعت برق با اعالم 
این خبر گفت: برق این ســازمان ها که پیشتر نیز نسبت به عدم 
رعایت سقف و الگوی تعیین شــده اخطار دریافت کرده بودند، 
قطع شــد.وی افزود: وزارت صمت، بانــک ملت)مرکزی(، بنیاد 
تعاون و سازمان ثبت و اســناد کشور، چهار ساختمانی هستند 
که برق آنها امروز با هماهنگی و ابالغ قبلی، قطع شــد.به گفته 
رجبی مشهدی، براساس ابالغ صورت گرفته توسط وزارت نیرو، 
ســازمان های دولتی باید مصرف برق خود را ۵۰ درصد کاهش 
دهند.وی ادامه داد: بازرسی های روزانه توسط شرکت های توزیع 
به منظــور اطمینان از صحت عملکرد ســازمان های دولتی در 

موضوع مدیریت مصرف برق، انجام خواهد شد.

چهار برابر میانگین جهان، انرژی 
مصرف می کنیم

اکنــون در ایران چهار برابر میانگین جهــان، انرژی مصرف می 
شود و خانوارهای ایرانی تقریباً سه برابر میانگین جهانی مصرف 
گاز، آب و بــرق دارند. اینها مواردی هســتند که باید برای آنها 
و به خاطر کشــور و بهره مندی نسل آینده، فرهنگ سازی کنیم، 
زیرا از عواقب این نوع مصرف، آن اســت که به این ترتیب هیچ 
ثروتی را برای نسل آینده از خود به ارث نمی گذاریم و حتی طبق 
گفته مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران تداوم این روند افزایشی 
در مصــرف، می تواند صدمات جبران ناپذیری به ذخایر گازی که 
باید برای دیگر نســل ها نیز حفظ شود، بزند.هرچند که از منظر 
ذخایر گازی در دنیا، دومین کشــور دارای ذخایر گازی هستیم، 
اما در مصرف نیز رکورد زده ایم، باید باور داشته باشیم که عنوان 
دارنده برترین ذخایر انرژی در دنیا، به آن معنا نیست که هرچقدر 
دوســت داریم می توانیم مصرف کنیم، ضمن آنکه باید روی این 

طرز فکر ایجادشده در جامعه در این زمینه، به ویژه کار کنیم.
شباید بدانیم، بهینه سازی مصرف انرژی که با شدت انرژی نسبت 
مســتقیم دارد، به مفهوم انتخاب الگوهــا و اتخاذ و به کارگیری 
روش ها و سیاســت هایی در مصرف درســت انرژی است که از 
نظر اقتصاد ملی مطلوب باشد و اســتمرار وجود و دوام انرژی و 
ادامه حیات و حرکت را تضمین کند. هم اکنون با توجه به سرانه 
مصرف باالی انرژی در کشــور و از همــه مهم تر، اتالف بی رویه 
آن، لــزوم تالش همگانی برای بهره وری و بهینه ســازی مصرف 
انرژی به عنوان نیاز و ضرورتی ملی کاماًل مشــهود است.در این 
راستا حسن منتظرتربتی - مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در 
یادداشتی اعالم کرد: طرح توســعه پایدار برای بهبودبخشی به 
مصرف انرژی در جهان و کاهــش مخاطرات پیش رو، از جمله 
گرم شــدن کره زمین و افزایش گازهای گلخانه ای و از دســت 
رفتن منابع و ذخایر طبیعی، راهکاری مناســب و الزم در عصر 
فعلی اســت. به علت بهره مندی کشــور از نعمت ذخایر عظیم 
سوخت های فسیلی، بحران هزاره ســوم چندان در ذهن عموم 
جدی به نظر نمی رســد. این در حالی است که ما به جد نیازمند 
حفظ زمین و ذخایر آن و مدیریت منابع انرژی برای نســل های 
آینده خود هســتیم.به گفته وی من بر این باورم که ســعادت، 
خوشبختی و بهروزی هر ملتی وابسته به کار و تالش همه اقشار 
جامعه است و بهره وری که مدیریت منابع انرژی با مصرف بهینه و 
رسیدن به توسعه پایدار را در دل خود دارد، معیاری برای ارزیابی 
عملکرد این فعالیت ها و تالش ها در بخش های مختلف اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی! بر این اســاس، طبیعی است جوامعی که 
مردمی ســخت کوش، دلسوز، آینده نگر، فعال و تالشگر دارند، از 
بهره وری باالتری برخوردار خواهند بود.مدیرعامل شرکت ملی گاز 
ایران  بر این باور است که برای بهره ور بودن و رسیدن به توسعه 
پایدار در سایه سار امن انرژی پاک، باید باور و اعتقاد داشته باشیم 
که امروز، بهتر از دیــروز و فردا بهتر از امروز می توان عمل کرد 
و باور کنیم که بهره وری، در واقع چیزی جز اســتفاده مطلوب، 
مؤثر و بهینه از منابع موجود، برای رســیدن به رشد و شکوفایی 
نیست.به گفته تربتی به هر روی، از این فرصت استفاده می کنم و 
اول خرداد، روز »بهره وری و بهینه سازی مصرف« را که برخاسته 
از تأثیر غیرقابل انکار بهره وری به معنای اســتفاده مؤثر و بهینه از 
ظرفیت های موجود و بهینه سازی مصرف به معنای جلوگیری از 
هدررفــت منابع می دانم، به همه فعاالن عرصه اقتصاد و صنعت 
کشور تبریک می گویم و معتقدم نهادینه کردن این مهم، عاملی 
راهبردی در توزیع عادالنه انرژی در سطح کشور، کمک به اقتصاد 

کشور و حفظ محیط زیست است.

عربستان جایگاه نخست صادرکننده نفت به 
چین را پس گرفت

عربســتان توانســت دوباره در عرضه نفت به چین از روســیه پیشــی گیرد و 
جایــگاه بزرگ ترین صادرکننده نفت به این کشــور آســیایی را پس گیرد.به 
گزارش خبرگزاری اویل پرایس، عربســتان در ماه آوریل برای هشــتمین ماه 
پیاپی بزرگ ترین صادرکننده نفت به چین شد و روسیه را به عنوان بزرگ ترین 
عرضه کننده نفت به چین پشــت سر گذاشــت، زیرا بزرگ ترین خریدار نفت 
جهان در این ماه کمترین مقدار نفت خام را از ماه دسامبر ۲۰۲۰ تاکنون وارد 
کرد.داده های اداره گمرک چین روز پنجشــنبه )۳۱ اردیبهشت ماه( نشان داد 
عربســتان در ماه گذشــته میالدی یک میلیون و ۵7۰ هزار بشکه در روز نفت 
بــه چین صادر کرده که پایین ترین مقدار از اکتبر ۲۰۲۰ اســت. با وجود این، 
بزرگ ترین صادرکننده نفت جهان در این ماه همچنان بزرگ ترین عرضه کننده 
نفت به چین بود.روســیه در ماه گذشته میالدی یک میلیون و ۵۳۰ بشکه در 
روز نفــت به چین صادر کرد.واردات نفت چین از آمریکا در ماه آوریل در حالی 
کاهش یافت که این کشور آوریل پارسال هیچ محموله ای از آمریکا وارد نکرده 
بود.واردات نفت خام چین در ماه گذشته میالدی به پایین ترین مقدار از دسامبر 
۲۰۲۰ یعنی 9 میلیون و 8۲۰ هزار بشکه در روز رسید. علت کاهش خرید نفت 
این کشــور افزایش قیمت آن و افزایش فشار بر حاشیه های سود پاالیشگاهی 
در کنار رشد ذخیره سازی ســوخت بود.تحلیلگران معتقدند قیمت باالتر نفت 
و احتمال تکمیل  شــدن ظرفیت ذخیره سازی راهبردی چین بیانگر پایان دوره 

ذخیره سازی باالی نفت این کشور است.

گسترش دامنه قطع پراکنده برق در استان های 
شمالی و تهران

در حالی که در نخســتین روز سومین ماه بهار، با آغاز خاموشی های برنامه ریزی شده در دو 
اســتان کشور مواجه شدیم، در دیگر اســتان ها به خصوص استانهای شمالی و تهران، شاهد 
افزایش قطعی های پراکنده برق هستیم. در نخستین روز خردادماه سال ۱۴۰۰ و در حالی که 
یک ماه تا آغاز تابســتان باقی مانده شرایط تأمین برق کشور با مشکل ناترازی مصرف و تولید 
مواجه شــده و در دو استان خراسان رضوی و البرز، شاهد انتشار جداول خاموشی های برنامه 
ریزی شــده هستیم.در دیگر استانهای کشــور به خصوص استان های شمالی، تهران و برخی 
استانهای گرمسیری جنوب کشور، امروز شاهد افزایش تعداد خاموشی های پراکنده هستیم به 
طوری که در این استانها هنوز مسئوالن تصمیم به انتشار جداول خاموشی های برنامه ریزی 
شــده نگرفته اند.در چنین شرایطی، مردم درخواســت اعالم زمان قطع برق با صدور جداول 
خاموشــی های برنامه ریزی شــده و به عبارتی نظم دهی شــرکت های توزیع برق در اعمال 
خاموشــی ها به جای بروز قطعی های پراکنده و غافلگیر کننده را دارند.در دو اســتان البرز و 
خراسان رضوی، جداول خاموشی های برنامه ریزی شده از دیروز منتشر و در اختیار مردم قرار 
گرفت و انتشار و اعالم جداول خاموشی های برنامه ریزی شده در بقیه استان ها به ویژه تهران، 
در انتظار تصمیم گیری اســت. هنوز یک ماه به شروع تابستان باقی مانده و در نخستین روز 
سومین ماه بهار، شاهد آغاز خاموشی های برنامه ریزی شده در کشور هستیم.استان خراسان 
رضوی و استان البرز، دو استانی هستند که نخستین جداول خاموشی های برنامه ریزی شده 
در این استان ها اطالع رسانی شد و بررسی های تسنیم نشان می دهد اعالم جداول خاموشی 
های برنامه ریزی شده در بقیه استان ها به ویژه تهران، در انتظار تصمیم گیری است.شاهد رشد 

بیش از 8 هزار مگاواتی مصرف برق نسبت به روز مشابه سال گذشته هستیم .
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گزیده خبر  تحریم داخلی پایان ندارد

هزارتوی ناهماهنگی در اقتصاد ایران
چالش اصلی تجارت صدور قوانین یک شبه و ناهماهنگی دستگاه ها برای اجرای 
این سیاست هاســت که به تازگی نیز شــاهد توقف ۶روزه تاییدمنشا ارز برای 
ترخیــص کاالها و توقف صدور و تمدید کارت بازرگانی بوده ایم. فقدان چینش 
درســت از باالی ســطوح سیاســتگذاری و عدم توان در هماهنگ کردن این 
سیاست ها موضوعی اســت که هر چند وقت یک بار با انتشار خبری از اجرای 
متناقض یک سیاســت میان دســتگاه های اجرایی بیش از پیش خود را نشان 
می دهد، به شــکلی که می توان گفــت ناهماهنگی چه در بخش قانون گذاری 
و چــه در بخش اجــرا در اقتصاد ایران به یکی از ارکان اقتصاد کشــور تبدیل 

شده است.

25 دستگاه متولی تجارت کشور
بخش تجارت کشــور یکی از حوزه هایی اســت که بیشــترین رنج را از صدور 
قوانین متعدد و ناهماهنگی میان دستگاه های مختلف می برد.این بخش دارای 
۲۵ متولی در کشــور است که اگر هر یک از این دستگاه ها حتی یک بخشنامه 
صادر کنند احتمال وجود تناقض با بخشنامه دستگاه دیگر وجود دارد که این 
مورد خود می تواند تبدیل به یک چالش بزرگ در مســیر فعاالن اقتصادی و به 

نوعی تحریم داخلی تجارت شود.

تجارت کشور درگیر 220 هزار بخشنامه و دستورالعمل
بررســی ها نشان می دهد که در کشور ما با ســابقه ۱۰۰ ساله قانونگذاری ۱۱ 
هزار مــورد قانون وجود دارد که تعداد قوانین موجــود در بحث تجارت بیش 
از هزار مورد اســت.همچنین در کنار این تعداد قانون، ۲۲۰ هزار بخشــنامه و 
دســتورالعمل نیز در حوزه تجارت وجود دارد.این بخش به ویژه طی دو ســال 
اخیر مورد هجوم گســترده بخشــنامه ها و قوانین متعدد قرار گرفته، به شکلی 
که ناهماهنگی میان دستگاه های اجرایی، بالی جان تجارت شده است.وضعیت 
به گونه ای اســت که تجــار هر روز باید منتظر یک دســتور جدید برای ادامه 
فعالیت خود باشــند. باید توجه داشت که دستورالعمل های متعدد و متناقض 
جلوی برنامه ریزی را می گیرد و همین امر زمینه فرار ســرمایه از کشــور و از 
بین رفتن شفافیت را فراهم می کند.مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک ایران 
در این رابطه می گوید: اگرچه اولین توصیه ســازمان شفاف سازی بین المللی 
به جهت ارتقا ســالمت و کاهش فســاد کاهش قوانین و مقررات است، اما این 
موضوع در کشور ما رعایت نمی شود.به گفته میراشرفی، بر اساس برآورد انجام 
شــده در گمرک در سال گذشــته هر دو روز یک بخشنامه در بخش صادرات 
به گمرک ابالغ شــده است و لذا ۱۵۰ بخشنامه متضاد، متناقض و کند کننده 
برای صادرات ابالغ شــده و در سال جاری نیز ۱۱ بخشنامه در بحث صادرات 
ابالغ شده و لذا این نیز یکی از عوامل کندی در امر تجارت است. البته در بحث 

واردات شرایط ابالغ بخشنامه ها بدتر است.

انتظار 5 ساله برای پیاده سازی کامل سامانه جامع تجارت
در کنار قوانین و بخشــنامه های متعدد که اغلب آنها متأثر از ناهماهنگی میان 
دستگاه های مختلف صادر شــده اند، باید به وضعیت سامانه جامع تجارت نیز 
اشــاره کرد که طی ۵ ســال گذشــته درگیر همین ناهماهنگی ها شده است.

ســامانه جامع تجارت ایران جهت نظارت بر فرآینــد واردات، صادرات، حمل، 
نگهداری و مبادله کاال و ارز در سال ۹۵ آغاز به کار کرد و اگرچه در حال حاضر 
۱۳ زیرســامانه از جمله سامانه تجارت داخلی، سامانه تجارت خارجی، سامانه 
ضوابط تجاری، سامانه همتا، ســامانه شناسه کاال، سامانه امضای الکترونیکی، 
ســامانه جامع انبارها، ســامانه مجوزها، ســامانه شناســه رهگیری، گذرگاه 
سرویس های ســامانه جامع تجارت، سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی 
اعتباری و ســامانه توزیع سیستمی تایر در ســامانه جامع تجارت تعریف شده 
است، اما همانطور که اشاره شد بعد از گذشت ۵ سال از عمر این سامانه، سایر 
زیرســامانه ها همچنان به دلیل عدم انجام تکالیف قانونی توســط سازمان های 
دولتی و خصوصی فعال نشــده اســت و به نظر می رسد برخی از دستگاه های 
دولتی به صورت عامدانه حاضر به تبادل اطالعات خود با سامانه جامع تجارت 
نیســتند.البته آنطور که دســتگاه های اجرایی همچون گمرک اعالم می کنند، 
هنوز زیرســاخت های این ســامانه به طور کامل تکمیل نشده از این رو امکان 
همکاری صد در صدی با ســامانه جامع تجارت وجود ندارد که همین موضوع 
هر چند وقت یک بار منجر به بروز مشکلی می شود و تجار را سردرگم می کند.

اختالل 6 روزه در روند واردات به دلیل اختالف میان دو نهاد
در تازه تریــن این اقدامات که البته پس از ۶ روز رفع شــد، اختالف بین بانک 
مرکزی و گمرک بود که این اختالف موجب قطع شدن سامانه تأیید منشأ ارز 
شد، به گونه ای که طی هفته جاری روند ارتباط تأیید ارز مختل و واردکنندگان 
معطل صدور مجوز بارگذاری شدند.روح اهلل لطیفی سخنگوی گمرک ایران در 
توضیح بروز این مشــکل گفت: اوایل اردیبهشت ماه بانک مرکزی به مدیرکل 
فناوری اطالعات گمرک نامه زد که از ۱۵ اردیبهشــت اطالعات منشــأ ارز را 
به جای وب ســرویس گمرک، به سامانه جامع تجارت می دهیم. سامانه جامع 
تجارت محور برای تبادل وب ســرویس های سایر دستگاه هاست و هر دستگاه 
خدمات قانونی خود را انجام می دهد و به صورت وب ســرویس تبادل خدمات 
می شــود که در همین راســتا هم بانک مرکزی گفت که اطالعات را به سامانه 
جامع تجارت می دهیم و ســامانه به شما ارائه می دهد.وی افزود: از آنجایی که 
برای تأیید منشــأ ارز در بخش اظهار )ابتدای تشــریفات گمرکی( صاحب کاال 
اطالعات را به گمرک می دهد، گمرک برای صحت ســنجی اطالعات از سوی 
دســتگاه متولی، با بانک مرکزی تبادل دیتا می کند که این فرایند از سال ۹۰ 
شــروع شده بود. بنابراین با توجه به اینکه هنوز وزارت صمت در سامانه جامع 
تجارت شرایط بازگشت دیتا از بانک مرکزی را برای گمرک هموار کند و حتی 

مراحل صحت سنجی سهل نشــده است، این تصمیم منجر به توقف سرویس 
تأیید منشأ ارز شده بود به شکلی که طی یک هفته فقط ۲۴ اظهارنامه داشتیم.

ســخنگوی گمرک ایران گفت: در واقع هنوز سرویســی برای تبادل دیتا میان 
ســامانه جامع تجارت با گمرک تبادل دیتا تعریف نشــده و حتی اگر راه هایی 
هم پیش بینی شــده هنوز صحت ســنجی نشده اســت از این رو قطع شدن 
ســرویس تأیید منشــأ ارز از ســوی بانک مرکزی منجر به نقص اطالعات در 
فرایندهای صحت ســنجی شد.وی ادامه داد: همچنین در مرحله ترخیص کاال 
)آخرین تشــریفات گمرکی( نیز مجدد تأمین منشأ ارز باید توسط سرویس و 
دستگاه های متولی صحت ســنجی و تأیید شود که در اینجا هم دچار مشکل 
شده بودیم.لطیفی گفت: ما بارها به وزارت صمت و بانک مرکزی اعالم کردیم 
که ابتدا ســرویس جدید تبادل دیتا همزمان با ســرویس قدیم فعال شــود و 
صحت ســنجی و پایداری دیتا نیز بررسی شود و ســپس سرویس قبلی کنار 
گذاشته شود. به هر حال روز چهارشنبه با پیگیری گمرک و هماهنگی سازمان 
بازرسی کل کشــور، شــورای اجرایی فناوری اطالعات، وزارت صمت و بانک 

مرکزی، تبادل اطالعات بانک مرکزی با گمرک از سر گرفته شد.

توقف صدور کارت بازرگانی
همچنیــن از دیگــر اتفاقاتی که طی ماه های اخیــر رخ داده می توان به توقف 
صــدور و تمدیــد کارت بازرگانی به دلیل عدم هماهنگــی میان قوه قضائیه و 
وزارت صمت اشــاره کرد.فرایند صدور و تمدید کارت هــای بازرگانی از تاریخ 
یکم مرداد ماه ســال ۹۹ از طریق »سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی 
اعتباری« انجام می شــود و با وجود اینکه ســال گذشته با رایزنی میان وزارت 
صمت و مرکز فناوری قوه قضائیه، وب سرویس استعالم احراز عدم ورشکستگی 
به تقصیر یا تقلب و نداشــتن محکومیت مؤثر کیفری در سامانه جامع تجارت 
مهیا شــد و در اختیار وزارت صمت قرار گرفت، اما با این حال پس از گذشت 
مدت کوتاهی، اشتراک گذاری اطالعات از سوی قوه قضائیه در این سامانه قطع 
شــد.پس از قطع سامانه، رایزنی های زیادی با قوه قضائیه برای رفع این مشکل 
از سوی نهادهای مختلف شده اما با این حال آخرین پیگیری ها نشان می دهد 

که هنوز هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده و سامانه همچنان قطع است.

تحریم داخلی باید برداشته شود
به اذعان بســیاری از فعاالن اقتصادی، تعدد بخشــنامه ها، تناقض انها و عدم 
هماهنگــی دســتگاه های اجرایی با یکدیگر به یکــی از موانع مهم پیش روی 
تجارت رسمی کشور تبدیل شده است؛ مانعی که برخی فعاالن اقتصادی از آن 
بعنوان تحریم داخلی یاد می کنند. بر این اساس الزم است در سالی که بعنوان 
سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نامگذاری شده، دستگاه های سیاست 

گذار و اجرایی نسبت به رفع این موانع اقدامات مؤثری انجام دهند.

در جلسه استانداری خراسان رضوی مطرح شد:
 ایمیدرو در سنگان، انقالب معدنی ایجاد

 کرده است
وجیــه اله جعفری رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: به زودی با یک بانک دیگر 
بــرای تامین مالی بخش معدن و صنایع معدنــی تفاهمنامه امضا می کنیم.به 
گزارش روابط عمومی ایمیدرو، جعفری عصر امروز در دیدار با استاندار خراسان 
رضــوی، تصریح کرد: ارزش تفاهمنامه هایی کــه با بانک های صنعت و معدن 
و نیــز تجارت منعقد کرده ایم به ۲۷ هزار میلیارد تومان رســیده و به زودی با 
امضای یک تفاهمنامه جدید، رقم فوق به ۴۲ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد 
یافت.وی تاکید کرد: این اقدامات برای حمایت مالی از توســعه بخش معدن و 
صنایع معدنی و گامی جدید برای کاهش محرومیت مناطق کم برخوردار است.
وی همچنین با اشاره به جایگاه مجتمع سنگان در حوزه معدن، گفت: با هدف 
جلوگیری از پراکنده کاری و موازی کاری، طرح جامع توســعه ســنگان را )از 
طریق مجتمع سنگان( تدوین خواهیم کرد که همه امور از باالدست اکتشاف تا 
پایین دست صنایع، محیط زبست، زیربناها، مسوولیت اجتماعی و ... را دربرگیرد.
جعفری تاکید کرد: طرح فوق طوری خواهد بود که با پایش ماهانه روند حرکت 
ها و اقدامات در تمامی قســمت ها به صورت واحد، بررســی خواهد شد.محمد 
صادق معتمدیان استاندار خراسان رضوی نیز با اشاره به تحوالت ایجاد شده در 
ســنگان، تاکید کرد: ایمیدرو انقالب معدنی در سنگان ایجاد کرده است.وی در 
ادامه سخنانش با اشاره به برنامه ایمیدرو برای طراحی طرح جامع سنگان، اظهار 
داشــت: موافق یکپارچه کردن برنامه ها و اقدامات در سنگان هستم به گونه ای 
که شاهد تمرکز در فعالیت های عمرانی منطقه باشیم.استاندار خراسان رضوی 
تاکید نزد: ریل گذاری مسیر توســعه، اقدامی است که از طرف دستگاه دولتی 

انجام می گیرد.

همزمان با امضای تفاهم نامه مشترک صورت گرفت؛
احیای مسئولیت های اجتماعی اقتصاد مقاومتی 

توسط وزیر صمت و مدیرعامل سایپا
احیای مسئولیت های اجتماعی شرکت ها در چارچوب 
اقتصــاد مقاومتی با امضــای تفاهم نامه مشــترک از 
ســوی وزیر صنعت، معدن و تجارت، مدیرعامل گروه 
خودروسازی ســایپا و مدیران ارشد استان اصفهان در 
شرکت سایپاســیتروئن آغاز شد.به گزارش سایپانیوز، 

این تفاهم نامه در راســتای تحقق اقتصاد مقاومتی ابالغی از سوی مقام معظم 
رهبری و پیاده ســازی اقتصاد مردمی درون زا اجرا خواهد شد. تفاهم نامه احیای 
مسئولیت های اجتماعی اقتصاد مقاومتی که به امضای علیرضا رزم حسینی، وزیر 
صنعت، معدن و تجارت و سید جواد ســلیمانی، مدیرعامل گروه خودروسازی 
ســایپا رسید، دستیابی به توسعه متوازن منطقه ای جهت استفاده حداکثری از 
ظرفیت ها و پتانســیل های بخش مردمی و غیردولتی را در دستور کار دارد.آیت 
اهلل عباسعلی ســلیمانی، نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان، عباس رضایی، 
اســتاندار اصفهان، سید جواد ساداتی نژاد، نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل 
در مجلس، روح اهلل دهقانی، دادستان کاشان، علی اکبر مرتضایی، فرماندار ویژه 
کاشان و ناصر آقامحمدی، مدیرعامل سایپاسیتروئن از دیگر امضا کنندگان این 
تفاهم نامه بودند.تحقق بخشی به رویکرد دولت جهت دستیابی به عدالت اجتماعی 
و توسعه متوازن با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و طبیعی منطقه 
در کنار تکیه بر قابلیت و توانمندی های بومی و طبیعی در راســتای مردمی و 
درون زا کردن اقتصاد منطقه و ارتقاء تاب آوری جامعه محلی از مهمترین اهداف 

این تفاهم نامه است.

اخذ ۴ واحد بزرگ صنعتی از سوی چادر ملو
اشتغال اشتغال برای 1800 نفر

دومین گام بلند چادرملو برای اجرای طرح های توسعه، 
با اخذ مجوز تاسیس ۴ واحد بزرگ صنعتی در استان 
یزد برداشــته شد .به گزارش خبرنگار ما ، با صدور این 
مجوزها بیش از ۱8۰۰ شغل جدید در شرکت معدنی و 
صنعتی چادرملو ایجاد می گردد.این واحدهای صنعتی 

شامل: ۱ -  واحد گندله سازی آهن با ظرفیت ۵ میلیون تن در سال  با سرمایه 
گذاری ۲۴هزارو ۳۹۵ میلیارد و اشتغال 8۵۰ نفر.۲ - واحد تولید کنسانتره آهن 
با ظرفیت تولید ۴ میلیون تن در ســال با سرمایه گذاری ۲۲ هزارو ۴۰ میلیارد 
ریال و ظرفیت و اشتغال ۴۰۰ نفر .۳ -  واحد تولید آهن اسفنجی با ظرفیت ۲ 
میلیون و ۲۰۰ هزارتن درســال با سرمایه گذاری ۲۵ هزارو 8۳۰ میلیارد ریال و 
اشــتغال ۳۰۰ نفر .۴ - واحد تولید آجر نسوز با ظرفیت ۵۰ هزار تن در سال با 
سرمایه گذاری ۱۲هزارو 88۵  میلیارد ریال و اشتغال ۲۶۰ نفر .یادآور می شود 
شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو در برنامه توسعه ۱۰ ساله خود احداث  ۱۱ 

طرح صنعتی و معدنی عظیم را دستورکا رخود قرارداده است .

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه در تبیین نقش روابط عمومی ها:
 گفتگو با مردم، جلب اعتماد عمومی را

 در پی دارد
هادی نباتی نژاد در نشست صمیمی فرماندار شهرستان 
مبارکه با مدیران روابط عمومی های ادارات و سازمان 
های این شهرستان مطرح و تصریح کرد: روابط عمومی 
هــا با برقراری ارتباط مؤثر با مردم و با اقدامات بهنگام 
و شفاف خود می توانند زمینه ساز ارتقاء سطح آگاهی 

آحاد مختلف جامعه و تقویت روحیه امید و نشاط بین مردم باشند.مدیر روابط 
عمومی فوالد مبارکه افزود: برای دست یابی به اهداف واالتر روابط عمومی ها که 
در شرایط فعلی بطور کلی با سنوات قبل متحول شده است، باید روابط عمومی 
ها با برقراری ارتباط و همگرایی هرچه بیشتر با هم در این مسیر گام بردارند.  وی 
خاطرنشان کرد آنچه که در روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه در در حال انجام 
اســت، فقط اطالع رسانی به موقع و شفاف گوشه ای از دستاوردهای مدیریت و 
کارکنان شرکت و خدمات ارزشمند این عزیزان در راه توسعه صنعتی و اقتصادی 
کشور است.  در این نشست که در محل فرمانداری شهرستان مبارکه برگزار شد،  
اصغر هدایت فرماندار شهرســتان مبارکه با بیان این که اقدامات روابط عمومی 
فوالد مبارکه در اطالع رسانی دستاوردهای صنعتی نظام و ارتقای روحیه مردم 
قابل تقدیر است اظهار داشت: روابط عمومی فوالد مبارکه با تعریف برنامه های 
راهبردی جدید و توســعه فعالیت های خود در حوزه اطالع رسانی و همگرایی 
هرچه بیشتر صنعت با جامعه شرایطی فراهم کرده است که فضای روحی و روانی 
عموم مردم با آگاهی از دستاوردهای صنعتی کشور در حوزه صنعت فوالد بهبود 
یابد این درحالی است که تولید و حمایت و پشتیبانی از آن از سوی مقام معظم 

رهبری همواره مورد تاکید واقع شده است.  
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کدام استان بیشترین چک برگشتی را دارد؟گزیده خبر

چک های برگشتی زیاد شد 
حدود ۷۶۳ هزار فقره چک به ارزشــی بیش از ۳۱۲ هزار میلیارد 
ریال در اســفندماه ۱۳۹۹ در کل کشور برگشت داده شده است 
که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۹.۵ درصد و 
۳۷.۷ درصد افزایش نشان می دهـد. تازه ترین آمار بانک مرکزی 
از میزان چک های معامله شده نشان میدهد بیش از ۹ میلیون و 
۶00 هزار فقره چک به ارزشــی حدود ۲۵8۲ هزار میلیارد ریال 
در اســفندماه ۱۳۹۹ در کل کشــور مبادله شد که نسبت به ماه 
قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۱.۷ درصـــد و ۲۶.۹ درصد 
افزایش نشان می دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران بیش 
از ۳ میلیون فقره چک به ارزشــی بالغ بــر ۱۳۱8 هزار میلیارد 
ریال مبادله شــد.در اسفندماه سال جاری، 4۹.۹ درصد از تعداد 
چک های مبادله ای کل کشــور در سه اســتان تهران، اصفهان و 
خراســان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با ۳۱.۳ درصد، 
۱۱ درصد و ۷.۶ درصـــد بیش ترین سهم را در مقایسه با سایر 
اســتان ها دارا بوده اند. همچنین ۶4.۲ درصد از ارزش چک های 
فوق در سه استان تهران )۵۱.۱ درصد(، اصفهان )۷.۱ درصد( و 
خراسان رضوی )۶ درصد( مبادله شده است که بیش ترین سهم 

را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند.

چک های وصولی
حدود 8 میلیون و ۹00 هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۲۲۶۹ 
هزار میلیارد ریال وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 
و مبلــغ به ترتیب ۱۱.8 درصد و ۲۵.۶ درصد افزایش نشــان 
می دهد. از کل تعداد و مبلغ چک های مبادله شده در ماه مذکور 
به ترتیب ۹۲.۱ درصد و 8۷.۹ درصد وصـول شده است.درصـد 
تعـداد و مبلـــغ چک های وصول شده در بهمن ماه ۱۳۹۹ به 
ترتیب معادل ۹۱.۹ درصد و 88.8 درصد و در اسفندماه ۱۳۹8 

به ترتیب برابر 8۹.۱ و 88.۲ درصد بوده اســت. در اسفندماه 
۱۳۹۹ در اســتان تهران بیــش از ۲ میلیون و 800 هزار فقره 
چک به ارزشــی حدود ۱۱۶۱ هزار میلیاردریال وصول شد که 
از نظر تعداد ۹۳.4 درصد و از نظر ارزش 88.۱ درصـــد از کل 
چک های مبادله ای وصول شده است.در ماه مذکور در بین سایر 
استان های کشور، بیش ترین نســبت تعداد چک های وصولی 
به کل چک های مبادله ای در اســتان، به ترتیب به استان های 
گیالن )۹۳.۹ درصــد(، البرز )۹۳ درصد( و یزد )۹۲.۵ درصد( 
اختصاص یافته است و استان های کهگیلویه و بویراحمد )84.۲ 
درصد(، خراســان شــمالی )8۷.4 درصد( و لرســتان )8۷.8 

درصــد( پایین ترین نســبت تعداد چک هــای وصولی به کل 
چک های مبادله شده در اســتان را به خود اختصاص داده اند.

در ماه مورد بررسی در بین سایر استان های کشور، بیش ترین 
نسبت ارزش چک های وصولی به کل ارزش چک های مبادله ای 
در استان به ترتیب به استان های قزوین )8۹ درصـد(، مرکزی 
)8۹.۳ درصد( و مازندران )88.8 درصد( اختصاص یافته است 
و اســتان های هرمزگان )۷۶.۵ درصد(، خراسان شمالی )80.۱ 
درصد( و ایالم )80.۵ درصد( کم ترین نســبت ارزش چک های 
وصـولی به کل ارزش چکهای مبادله شده در استان را به خود 

اختصاص داده اند.

چک های برگشتی
حدود ۷۶۳ هزار فقره چک به ارزشــی بیش از ۳۱۲ هزار میلیارد 
ریال در اسفندماه ۱۳۹۹ در کل کشور برگشت داده شده است که 
نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۹.۵ درصد و ۳۷.۷ 
درصد افزایش نشان می دهـد. از کل تعداد و مبلغ چک های مبادله 
شــده در ماه مذکور به ترتیب ۷.۹ درصد و ۱۲.۱ درصد برگشت 
داده شــده است.درصد تعداد و مبلغ چک های برگشت داده شده 
در بهمن ماه ۱۳۹۹ به ترتیب معادل 8.۱ درصد و ۱۱.۲ درصد و 
در اسفندماه ۱۳۹8 به ترتیب برابر ۱0.۹ و ۱۱.8 درصد بوده است. 
در ماه مورد گزارش در استان تهران بیش از ۱۹۷ هزار فقره چک 
به ارزشــی بالغ بر ۱۵۷ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که از 
نظر تعداد ۶.۶ درصد و از نظر ارزش ۱۱.۹ درصد از کل چک های 
مبادله ای برگشــت داده شده اســت.در ماه مذکور در بین سایر 
استان های کشور، بیش ترین نسبت تعداد چک های برگشتی به کل 
چک های مبادله ای در استان، به ترتیب به استان های کهگیلویه و 
بویراحمـد )۱۵.8 درصد(، خراسان شمالی)۱۲.۶ درصد( و لرستان 
)۱۲.۲ درصد( اختصاص یافته است و استان های گـــیالن )۶.۱ 
درصــد(، البرز )۷ درصد( و یزد )۷.۵ درصد( پایین ترین نســبت 
تعداد چک های برگشــتی به کل تعداد چک های مبادله شده در 
استان را به خود اختصاص داده اند.در ماه مورد بررسی در بین سایر 
اســتان های کشور، بیش ترین نسبت ارزش چک های برگشتی به 
کل ارزش چک های مبادله شده در استان به ترتیب به استان های 
هرمزگان )۲۳.۵ درصد(، خراســان شمالی )۱۹.۹ درصد( و ایالم 
)۱۹.۵ درصد( اختصاص یافته اســت و استان های قزوین )۱0.۵ 
درصد(، مرکزی )۱0.۷ درصد( و مازندران )۱۱.۲ درصد( کم ترین 
نسبت ارزش چک های برگشــتی به کل ارزش چک های  مبادله 

شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

پشتیانی از تولید ایرانی با طرح »مردم یار« 
بانک آینده 

به منظور بهره مندی هر چه بیش تر مشــتریان عزیز از سبد خدمات و محصوالت 
بانک آینده، »طرح مردم یار« این بانک، تســهیالت اعطا می نماید.این تسهیالت 
برای خرید کاال و خدمات تولید داخل یا تعمیر و بازســازی واحد مسکونی است 
که حداقل و حداکثر مبلغ تسهیالت قابل اعطا ۱00 )یک صد( میلیون تا ۱ )یک( 
میلیارد ریال و دوره بازپرداخت آن، حداکثر ۳۶ )شی و شــش ماهه( اســت.برای 
کســب اطالعات بیش تر با مرکز ارتباط بانک آینده به شماره 0۲۱-۲۷۶۶۳۲00 

تماس بگیرید.

جایزه ویژه بانک توسعه تعاون برای 
برگزیدگان رقابت رویداد اینوتکس 

تسهیالت ۳ میلیارد ریالی بانک توســعه تعاون به برگزیدگان رقابت استارتاپی 
دهمین نمایشگاه نوآوری و فناوری، تعلق گرفت.چهارمین روز دهمین نمایشگاه 
نوآوری و فناوری موســوم به رویداد اینوتکس ۲0۲۱ در پارک فناوری پردیس با 
رقابت نزدیک و پرشور استارتاپ ها دنبال شد.گفتنی است بخش رقابتی استارتاپ 
ها به دو شــکل ارائه های جداگانه و ارائه هــای رودررو و چالش بر انگیز برگزار 
گردید.علــی یکتا مدیر امور فناوری اطالعات و ارتباطات بانک توســعه تعاون و 
شهرام بخشــا رییس اداره کل روابط عمومی بانک توسعه تعاون در بخش های 
داوری و راهبری این رقابت حضور داشــتند.بر اساس نتایج اعالم شده استارتاپ 
های ))رپید ایکس((، ))اکتیوا(( و ))نماالین(( از سوی هیات داوران حائز باالترین 
امتیاز به خاطر ارائه های فعالیت خود گردیدند، که بانک توسعه تعاون به هر یک 
از این برندگان، تســهیالت کم بهره ۳ میلیارد ریالی به عنوان جایزه اهدا نمود.

همچنین استارتاپ ))ایمن نانوفام(( نیز در بخش رقابتی رودررو نیز به رتبه اول 
دست یافت و واجد دریافت تسهیالت ۳ میلیارد ریالی بانک توسعه تعاون گردید.

معاون بین الملل خبر داد:
انعقاد قرارداد بانک دی با شرکت های 

پتروشیمی
بانک دی با امضای قراردادهای همکاری با شــرکت های پتروشــیمی، اقدام به 
فروش ارز حاصل از صادرات محصوالت آن ها در ســامانه نیما می کند.به گزارش 
روابط عمومی بانک دی، نادر حســن پور، معاون بین الملل بانک دی، با اعالم این 
خبر افزود: بانک دی به  منظور تســهیل در انجام خدمات ارزی مشتریان، با ۲۷ 
شــعبه ارزی فعال و اخذ تمامی مجوزهای مرتبط بــا فعالیت های ارزی از بانک 
مرکزی، ضمن گسترش روابط کارگزاری با بانک های داخلی و خارجی، آمادگی 
ارائه ســبد جامع خدمات ارزی بین المللی را در چارچوب مقررات و ضوابط ارزی 
بانک مرکزی به مشتریان دارد.وی افزود: در سال جاری در راستای توسعه دامنه 
و تنوع خدمات ارزی بانک به شــرکت های فعال در حوزهای واردات، صادرات و 
خدمات، برنامه های مدونی برای بازاریابی، شناسایی و جذب سازمان ها و شرکت ها 
تدوین شده است و انتظار می رود با بازاریابی فعاالنه شعب ارزی، به عنوان بازوی 
عملیاتی و اجرایــی معاونت بین الملل و همچنین ارائه آموزش های تخصصی به 
همکاران شــعب، گام مؤثری در مسیر نیل به اهداف مورد انتظار بانک و افزایش 
رضایت مشتریان برداشته شود.حسن پور تمرکز بر درآمدهای کارمزدی و غیرمشاع 
خدمات ارزی را یک مزیت رقابتی ویژه برای بانک دانست و تصریح کرد: در حال 
حاضر با توجه به یکسانی خدمات ارائه شده در بخش ریالی در نظام بانکی، توجه 
به درآمدهای غیرمشاع حاصل از ارائه خدمات ارزی به مشتریان از طریق ارائه سبد 
متنوعی از محصوالت، یک گام استراتژیک در سیستم درآمدی بانک ها محسوب 
می شــود که در بانک دی نیز با جذب شرکت های بزرگ اقدامات مؤثری در این 

زمینه انجام شده است.  

در هشتمین جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران صورت گرفت:
اعطای لوح ستاره ارتباطی مدیر ارشد به 

مدیرعامل بانک سینا
لوح ستاره ارتباطی مدیر ارشد هشتمین جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران به 
مدیرعامل بانک سینا اعطا شد.به گزارش روابط عمومی بانک سینا در هشتمین 
جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران و آیین نکوداشت روز ملی روابط عمومی 
که با حضور جمعی از مسئوالن، مدیران روابط عمومی نظام بانکی، وزارتخانه ها، 
شرکت های صنعتی، معدنی و فوالدی و همچنین کارشناسان و دست اندرکاران 
حوزه روابط عمومی همراه بود، لوح ستاره ارتباطی مدیر ارشد به مدیرعامل بانک 
ســینا اعطا شد.بر اســاس این گزارش در لوح سپاس ستاره ارتباطی مدیر ارشد 
خطاب به سیدضیاء ایمانی مدیرعامل بانک سینا آمده است: »بی تردید حرکت رو 
به تکامل و تعالی روابط عمومی، مرهون حمایت ها و نگاه حمایتگرانه شخصیت 
هایی است که با حمایت خود به درخشش روابط عمومی در کشور و حرکت رو 
به رشد آن سهم شایســته ای را به عهده می گیرند.نظر به اینکه بر اساس رأی 
هیأت داوران و با عنایت به بررسی های انجام گرفته، شخصیت ارتباطی، منش، 
روحیه تعاملی و نقش تعیین کننده در بهبود ارتباط با ذینفعان و نگاه تعالی جویانه 
حضرتعالی به حوزه ارتباطات و روابط عمومی، رسانه و افکار عمومی، همیشه بارز، 
موثر و کارســاز بوده و از طرف دیگر روابط عمومی تحت امر جنابعالی همواره از 
حمایت های فکری و عملی حضرتعالی بهره منده بوده و در مسیر پیشرفت قرار 
گرفته اســت، لوح ستاره ارتباطی مدیر ارشد به دلیل نگاه و عملکرد حمایتی از 
حوزه ارتباطی تحت امر و شخصیت برجسته ارتباطی به جنابعالی اعطا می شود«.

بانک مهر ایران در چارچوب همکاری با بنیاد 
برکت ۱۲۵هزار فقره تسهیالت پرداخت کرد

بانــک مهر ایران در چارچوب همکاری با بنیاد برکت ۱۲۵هزار فقره تســهیالت 
قرض الحسنه به ارزش ۲۱هزار میلیارد ریال پرداخت کرده است.به گزارش روابط 
عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، جشنواره »فصل همدلی و برکت« با اخباری 
در حوزه ایجاد اشتغال در مناطق کم برخوردار کشور با حضور رئیس ستاد اجرایي 
فرمان امام خمیني)ره(، مدیران ۱0 بانک و نهاد مالي کشــور از جمله حســن 
تلیکاني عضو هیأت مدیره بانک مهر ایران، مدیرعامل بنیاد برکت و جمعي دیگر از 
معاونان و مسئوالن ستاد اجرایي، برگزار شد.بانک مهر ایران همکاری گسترده ای 
با نهادهای حمایتي از جمله بنیاد برکت داشته و تا کنون در چارچوب همکاري 
با بنیاد برکت ۱۲۵هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه پرداخت کرده که ارزش آن 
به ۲۱هزار میلیارد ریال مي رســد.بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام ۲۲0 هزار 
شغل در سال ۱۳۹۹ ایجاد کرده است. بخش عمده اي از ۱۲۵هزار فقره تسهیالت 
قرض الحسنه اي که بانک مهر ایران در چارچوب همکاري با بنیاد برکت پرداخت 
کرده مربوط به سال ۱۳۹۹ است و از این رو بزرگترین بانک قرض الحسنه کشور 

نقش قابل توجهي در این موفقیت داشته است.

میزان سپرده ها و تسهیالت بانکی تا پایان بهمن 
سال گذشته نسبت به سال قبلش معادل 4۳.۷ و 
4۹.۲ درصد افزایش یافته است.راســاس گزارش 

بانک مرکــزی از وضعیت کل مانده ســپرده ها 
و تســهیالت ریالی و ارزی بانک ها و مؤسســات 
اعتبــاری به تفکیک اســتان در پایان بهمن ماه 
سال گذشــته، مانده کل سپرده ها به رقم ۳۷0۵ 
هــزار و ۶00 میلیارد تومان رســیده اســت که 
نســبت به مقطع مشابه ســال قبل و پایان سال 
گذشــته معــادل 4۳.۷ و ۳۶.4 درصد افزایش را 
نشان می دهد.همچنین، باالترین مبلغ سپرده ها 

مربوط به استان تهران با مانده ۱۹۹0 هزار و ۶00 
میلیارد تومان و کم ترین مبلغ مربوط به اســتان 
کهگیلویــه و بویراحمد معــادل ۹000 میلیارد 
تومان اســت.عالوه براین، مانده کل تسهیالت در 
این زمان ۲۷0۲ هزار و 800 میلیارد تومان است 
که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال 
گذشته معادل 4۹.۲ و ۳۹.۶ درصد افزایش داشته 
است.طبق این گزارش، بیش ترین مبلغ تسهیالت 

نیز مربوط به اســتان تهران با مانده ۱۷۱۶ هزار 
و ۱00 میلیــارد تومــان و کم ترین مبلغ مربوط 
به اســتان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۹۲00 
میلیارد تومان است.نسبت تسهیالت به سپرده ها 
بعد از کســر سپرده قانونی 8۱.۱ درصد است که 
نســبت به مقطع مشابه ســال قبل و پایان سال 
قبل، به ترتیــب ۲.۷ و ۱.۷ واحد درصد افزایش 
را نشــان می دهد که نســبت مذکور در استان 

تهران ۹4.8 درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد 
۱۱۵.۱ درصد اســت.در این گزارش، یکی از علل 
مهم باال بودن رقم تسهیالت و سپرده ها در استان 
تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت ها و 
مؤسسات تولیدی سایر استان ها در استان تهران 
بیان شده و عمده فعالیت های بانکی آنها از طریق 
شــعب بانک ها و مؤسسات اعتباری استان تهران 

انجام می شود.

مدیر عامل بانک مسکن در رویداد پیوند در حوزه فناوری ساخت 
خبر داد

تولد بازوی فناوری بانک مسکن
مدیر عامل بانک مسکن، با تاکید بر ضرورت بهره گیری از فناوری، 
در صنعت ســاختمان و هدایت نقدینگی به ســمت تولید، »مرکز 
نوآوری مسکن تک« را به عنوان بازوی فناوری بانک مسکن معرفی 
کرد.به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا ، محمود شایان در 
آیین رونمایی سلســله رویدادهای پیوند در حوزه فناوری ساخت، 
تاکید کرد: توسعه نوآوری در صنعت ساختمان با ادبیاتی همچون 
سبک سازی، ارزان سازی و استفاده حداکثری از تکنولوژی می تواند 
ضمن کاهش قیمت تمام شده، سبب تقویت قدرت خرید متقاضیان 
مســکن شــده و باعث ایجاد تحول در صنعت ساختمان و گردش 
مالی مناســب در این بخش باشد.وی با بیان این که در حال حاضر 
نقدینگی در اقتصاد ایران ۳/۳00 هزار میلیارد تومان است، گفت: با 
سیاستگذاری مناسب، این امکان وجود دارد که این سیل نقدینگی 
را به سمت تولید، باالخص بخش جذاب ساختمان و مسکن هدایت 
کرد.شــایان افزود: گزارشات حاکی از آن است که فقط یک درصد 
سود صنایع ساختمانی در کشور صرف تحقیق، بروزرسانی فرآیند 
ها و نوآوری در این قســمت می شود در حالیکه صنعت ساختمان 
با تاثیرگذاری بســیار عمیق در جامعه با کمــک نوآوری می تواند 
تغییرات اساسی در اقتصاد ملی ایجاد کند و این موضوع با توجه به 
جایگاه تخصصی بانک مسکن و شرکت های زیر مجموعه بانک، می 
تواند بسیار حایز اهمیت باشد.شایان با اشاره به این موضوع که بانک 
مســکن برای ایجاد یک مرکز نوآوری در صنعت بانکی و ساخت و 
ساز به منظور ارتباط بین صنعت ساختمان و صنعت بانکی احساس 
نیاز کرد، گفت: از همین رو خوشبختانه این مرکز تحت عنوان مرکز 
نوآوری مســکن تک راه اندازی شــد و این مرکز نوآوری به عنوان 
بازوی نوآوری بانک در جهت ارزیابی و اتخاذ فناوری های نوظهور و 
همچنین توسعه فرهنگ نوآوری در سطح جامعه و حرکت به سمت 
فناوری های نوین در بانک مسکن شکل گرفت، تا بتواند با حمایت 
از ایــده های نوآورانه و بهره گیری از علم روز شــرکت های دانش 
بنیان، تحولی نو در صنعت ساختمان )صنعت پراپ تک( ایجاد کند.

برندگان خوش شانس قرعه کشی 
باشگاه مشتریان بانک پارسیان 

مشخص شدند
قرعه کشــی باشــگاه مشــتریان بانک پارســیان، در تاریخ ۲۹ 
اردیبهشــت ماه ۱400 در ســاختمان مرکزی بانک و با حضور 
نماینــدگان مدیریت بازرســی و نظارت و ســایر مدیریت های 
مرتبط ســتادی بانک پارســیان برگزار و برندگان خوش شانس 
۲0جایزه ده میلیون ریالی مشــخص شدند.سامانه جدید باشگاه، 
ضمن یکپارچه نمودن دسترســی مشــتریان، بــا ارائه مجموعه 
ای از خدمــات بانک، گروه پارســیان و فروشــگاه های آنالین و 
حضوری معتبر به تناســب مشــارکت اعضای باشــگاه در طرح 
های امتیازی و کســب امتیازات الزم، نسبت به ارائه پاداش های 
تخفیفی و برگزاری قرعه کشی اقدام می کند.مشخصات برندگان 
 خوش شانس قرعه کشی در ســایت باشگاه مشتریان به آدرس

 https://ipbclub.parsian-bank.ir منتشر شده است.

رشد بی سابقه کارآفرین در افزایش 
سرمایه، دارایی هاو جذب سپرده

بررســی های انجام شــده از صورت های مالی حسابرسی 
شــده سال ۹۹ نشــان می دهد که بانک کارآفرین در این 
ســال در جذب ســرمایه ، دارایی و جذب سپرده ها رشد 
قابل توجهی داشته اســت.به گزارش روابط عمومی بانک 
کارآفرین، این بررسی ها نشان می دهد که بانک کارآفرین 
در سال ۱۳۹۹ نبت به سال ۱۳۹8 در بخش دارایی ها رشد 
8۷.۲ درصدی ، در بخش سپرده ها با رشد ۷۷ درصدی ، 
در بخش حقوق صاحبان سهام ۲۱0.۷ درصد داشته است 
.از آنجایی که موفقیت عملکرد بانک بر اســاس شــاخص 
های ذکر شــده فوق مورد ارزیابی قرار می گیرد و بانک  ها 
زمانی عملکرد بهتری دارند که بتوانند سپرده  های بیشتری 
را جذب و از ســپرده  های جذب شده در اعطای تسهیالت 
به صورت بهینه استفاده کنند ، تا نهایتاً منجر به سوددهی 
بیشتر بانک و افزایش سرمایه و حقوق صاحبان سهام بانک 
شــود؛ می توان گفت که بانک کارآفرین در سال ۱۳۹۹ از 
این منظر عملکرد بسیار موفقی داشته است .بر اساس این 
نمودار ، بانک کارآفرین شــاهد رشــد بسیار قابل توجه در 
ترازنامه خود بوده اســت. گزارش تجهیز و تخصیص منابع، 
بانک کارآفرین در پایان اســفند سال ۹۹ )به استثنا یکی 
از بانک  هایی که رشــد غیرمنطقی در سپرده  های جاری را 
تجربه کرده اســت( با رشد ۷8.۲ درصدی منابع، بیشترین 
رشــد تجهیز منابع )جذب ســپرده  های بانکی( را در بین 
بانک  های غیردولتی داشته است. همچنین بانک کارآفرین 
در تخصیص منابع نیز با رشــد ۱۲۶درصدی، رتبه ســوم 
را در بیــن بانک  های خصوصی در پایان ســال ۹۹ به خود 

اختصاص داده است.

با حضور مدیران عامل سه سازمان؛
 پست بانک ایران، دیجی کال و دیجی پی تفاهمنامه 

همکاری مشترک امضا کردند 
مدیر عامل پست بانک ایران در مراسم امضا تفاهم نامه سه جانبه پست بانک ایران، دیجی کاال و دیجی 
پی در ســومین روز از اینوتکس ۲0۲۱،  این نمایشگاه را محل عرضه و تقاضای خدماتی دانست که 
بخشی از ذینفعان خدمات ارائه شده در آنجا حضور ندارند و افزود: این مشتریان در شهرها و روستاها 
هستند و امض این تفاهمنامه ها می تواند رفاهی برای آنان فراهم کند. به گزارش روابط عمومی پست 
بانک ایران، بهزاد شیری با اشاره به اینکه امروزه تحوالت دیجیتال دنیا در بستر شبکه الکترونیک اتفاق 
می افتد، گفت:  کشور ما به سرعت به دنبال توسعه این خدمات است و یکی از عرضه کنندگان این 
خدمات شــرکت دیجی کاال است و با امضا تفاهم نامه مشترک می توانیم خدمات الکترونیکی خرید 
و فروش کاال را در شــهرها و به تناســب آن در روستاها توسعه بدهیم. مدیرعامل پست بانک ایران با 
تاکید بر ظرفیت پست بانک برای ارائه خدمات الکترونیک اظهار کرد: با همکاری مشترک می توانیم 
خدمات ارزنده ای به مردم کشور در شهرها و روستاها ارائه کنیم.در ادامه این مراسم حمید محمدی 
مدیرعامل دیجی کاال با بیان اینکه یکی از شاخص های توسعه یافتگی کشورها ضریب نفوذ تجارت 
الکترونیک است، گفت: با اینکه در دو سال گذشته این صنعت با سرعت باالی در کشور رشد داشته 
اســت ولی همچنان عقب ماندگی بزرگی در تجارت الکترونیک کشور شاهد هستیم و باید قدم های 
بزرگتری برای توسعه تجارت الکترونیک برداریم. وی با اشاره به اینکه در شهرهایی کوچک و روستاها 
با توجه به اینکه بخش بزرگی از جمعیت کشور ساکن هستند، تصریح کرد: در این مناطق پتانسیل 
جذب ظرفیت تجارت الکترونیک بیشتر است و تالش می کنیم با استفاده از ظرفیت های پست بانک 
ایران با حضور فیزیکی در مناطق کم برخوردار و محروم قدم های بزرگتری را برداریم. محمدی با تاکید 
بر کمک های مالی و بانکی پست بانک برای ارائه کارت خرید اعتباری به مشتریان، تامین کنندگان 
و فروشندگان بر روی پلت فرم مارکت پلیسی دیجیتال کاال گفت: با این خدمات می توان مشتریان 
را برای اســتفاده از ظرفیت های تجارت الکترونیک توانند کنیم  و عرضه کنندگان در این مناطق را 
نیز توانمند کرد تا ظرفیت این پلت فرم برای معرفی محصول خود به میلیون ها نفر بهره مند شوند. 

هومن امینی مدیر عامل فین تک دیجی پی نیز با اشــاره به اینکه فین تک در چند ســال گذشته به 
دنبال کمک به فراگیری مالی در کنار صنعت تجارت الکترونیک بوده است، گفت: رسالت ما در دیجی 
پی این اســت که ابزارها و خدماتی را در حوزه تجارت الکترونیک معرفی کنیم تا افرادی که پیش از 

این، امکان استفاده از سرویس های مالی را در زندگی روزمره خود نداشتند،

وام ها و سپرده های 
بانکی زیاد شد
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گزیده خبر

 آیا عراق خانواده های داعشی
 را می پذیرد؟ 

 منابع آمریکایی خبر دادند که به احتمال بسیار عراق هفته آینده 
برای نخستین بار نزدیک به ۱۰۰خانوار عراقی را از اردوگاه های 
پناهندگان در ســوریه به عراق منتقل خواهد کرد.پایگاه خبری 
میدل ایســت نیوز دیروز )شــنبه( به نقل از تارنمای آمریکایی 
»الحره« نوشت که مقام های آمریکایی  ضمن استقبال از اقدام 
عــراق تأکید کرده اند که این موضوع ســبب امیدواری به آغاز 
روند خارج کردن هزاران پناهنده در اردوگاه »الهول« سوریه که 
بســیاری از آنها از خانواده های تروریست های داعش هستند، 
خواهد شد. دیروز )جمعه( ژنرال »فرانک مکنزی«، فرمانده ستاد 
مرکزی ارتش آمریکا )سنتکام( به دور از چشم خبرنگاران و بدون 
اعالم قبلی از اردوگاه الهول در شمال شرق سوریه دیدن کرد.او 
که روز پنجشنبه نیز در بغداد با نخست وزیر عراق دیدار کرده ، 
پیش از این بارها هشدار داده بود که جوانان در اردوگاه ها تربیت 
افراطی می بینند و خطری جدی برای نسل های آینده خواهند 
بود.مکنزی در مسیر بازگشت از سوریه به خبرنگاران گفت: »گام 
نخست برای بازگرداندن این خانوارها را عراق برمی دارد و به نظر 
مــن این کلید آغاز کاهش حضور پناهندگان در اردوگاه الهول و 
دیگر اردوگاه هــای موجود در منطقه خواهد بود.«وی افزود که 
الزم است همه کشورها شهروندانشان را از این اردوگاه ها خارج 
و آنان را دوباره به زندگی عــادی در جوامع خود برگردانند و با 
بازپروری آنها به اندیشه افراطی شان پایان دهند.یک مقام بلندپایه 
آمریکایی نیز تأکید کرد که انتقال شهروندان از این اردوگاه ها از 
مهم ترین مســائلی است که مقامات آمریکایی و عراق در تالش 
برای تعیین چارچوب کلی روابط آینده سیاســی و نظامی شان 
دربــاره آن مذاکره می کنند.پیش از این مقامات عراقی از وجود 
برنامه ای برای بازگرداندن خانوارهای عراقی از اردوگاه الهول به 
نقطه ای در خاک عراق خبر داده بودند. ماه گذشته شایعه هایی 
دربــاره انتقال گروهی از این خانواده ها به اســتان نینوا مطرح 
شــد که واکنش های منفی بســیاری در پی داشت.در پی این 
شــایعه ها، »نجم الجبوری« اســتاندار نینوا تأکید کرد که هیچ 
برنامه ای برای انتقال ســاکنان اردوگاه »الهول« به استان وجود 
ندارد. وی افزود که چنین کاری با خشــم عمومی مواجه خواهد 
شد.الجبوری گفت که اســتانداری نینوا )به مرکز موصل( هیچ 
بخشنامه ای درباره انتقال ســاکنان اردوگاه الهول در سوریه که 
خانواده های تروریســت های داعش در آن حضور دارند به استان 
دریافت نکرده است.وی افزود که چنین اقدامی با مخالفت کامل 
مردم اســتان مواجه خواهد شد و این استان آمادگی پذیرایی از 
این افراد را ندارد. استاندار نینوا هشدار داد که اگر چنین برنامه ای 
در کار باشد و اجرا شود، شاهد تظاهرات گسترده در استان نینوا 
خواهیم بود.الجبوری گفت که اگر چنین برنامه ای در میان است 
باید تجدید نظر جدی در آن شود و با دقت بررسی کرد که این 
افراد به کجا منتقل شــوند تا خطر کم تری داشته باشد و به هر 
حال این منطقه باید دور از اســتان نینوا باشد.همزمان سرتیپ 
»حامد الحســینی«، فرمانده نیروهــای مرزبانی عراق گفت که 
انتقال نخستین گروه از ســاکنان عراقی اردوگاه الهول به خاک 
عراق به تعویق افتاده است.وی گفت که نیمی از ساکنان اردوگاه 
الهول یعنی حدود ۳۰ هزار نفر عراقی هستند که برخی از خانواده 
و فرزندان تررویست های داعش هستند. الحسینی افزود که این 
اردوگاه به چالشــی بسیار خطرناک در ســطح منطقه و جهان 
تبدیل شده است.او تأکید کرد که این افراد خطر و بالیی بزرگ 
برای عراق خواهند بود و باید هرچه ســریع تر به حضور آنها در 
کنار یکدیگر پایان داد و آنها را متفرق کرد چون تا ۱۵ سال دیگر 
فرزندان آنها تروریست های فردا خواهند بود.نزدیک به ۷۰ هزار 
نفر در اردوگاه الهول که در کنترل نیروهای کرد متحد آمریکا در 
سوریه است به سر می برند. بیشتر ساکنان این اردوگاه ، زنان و 
کودکان تروریســت های داعش هستند. حدود نیمی از ساکنان 
اردوگاه شهروندان عراق و حدود ۱۰ هزار نفر از آنها نیز شهروندان 

کشورهای اروپایی هستند.

آخرین تحوالت افغانستان؛
هشدار روزهای سخت

 شــماری از نمایندگان مجلس ،مردم و آگاهان سیاسی افغانستان با هشدار در 
باره تحوالت سیاسی و نظامی روزهای اخیر در این کشور به دولت هشدار دادند 
در صورتی که این روند ادامه داشته باشد دولت روزهای سختی در پیش خواهد 
داشت . پیشــروی  طالبان در چند روز گذشته  و سقوط سه شهرستان از یک 
سو  و  ادامه مخالفت و اعتراض مردم شمال افغانستان با استاندار منصوب شده 
دولت افغانســتان باعث افزایش نگرانی مردم و فعاالن سیاسی این کشور شده 
است.روز پنجشنبه گذشته خبر سقوط شهرستان »دولت شاه« در استان شرقی 
لغمان افغانســتان بدست گروه طالبان منتشر شد اما وزارت دفاع افغانستان در 
واکنــش به آن اعالم کرد که نیروهای دولتی بطور تاکتیکی این شهرســتان را 
ترک کرده اند و بزودی دوباره کنترل آنرا بدســت خواهد گرفت.روز گذشته نیز 
ســقوط شهرستان »جلریز« دراستان میدان وردک بدست گروه طالبان منتشر 
شد . منابع آگاه اعالم کردند که حدود ۳۵ تن از نیروهای دولتی پس از پنج روز 
محاصره و نرسیدن نیروی کمکی ،آنها  تسلیم نیروهای طالبان شدند.چهارشبنه  
گذشــته نیز شهرستان نرخ استان میدان وردک بدســت طالبان افتاده بود اما 
نیروهای دولتی تالش کردند که این شهرستان را دوباره پس بگیرند اما تاکنون 
موفق به کنترل کامل آن نشده اند.استان لغمان و میدان وردک افغانستان هر دو 
با کابل پایتخت هم مرز هستند و هر دو استان در مسیر دو بزرگراه  منتهی به 
پایتخت قرار دارند.شهرستان میدان وردک بر سر بزرگراه  کابل، قندهار تا هرات 
قرار دارد و  بزرگترین مسیر تجارتی افغانستان با ایران، ترکمنستان و پاکستان 
می باشد.استان لغمان افغانستان در مسیر شرقی کابل قرار دارد که این بزرگراه 
از کابل به لغمان و ننگرهار در مرز تورخم متصل می شود که برای کابل پایتخت 
حیاتی شمرده می شود.»مهراب الدین صافی« از آگاهان نظامی افغانستان وزارت 
کشــور و دفاع افغانستان را متهم می کند که برای رسیدگی به نیروهای افغان 
بصورت درســت عمل نمی کنند.به باور وی ماهها نیروهای دولتی در محاصره 
گروه طالبان قرار می گیرند و نان، آب و غذا و مهمات به آنها نمی رسد و باالخره 
آنها مجبور به تســلیم می شوند.مهدی راســخ نماینده استان میدان وردک در 
مجلس افغانســتان نیز گفت که نیروهای دولتی در شهرســتان جلریز در ۲۰۰ 
کیلومتری کابل پایتخت ۵ روز در محاصره طالبان و تحت حمالت شــدید آنها 
قرار داشتند اما وزارت کشور کوچکترین همکاری و کمک با آنها انجام ندادند و 
نیروهای مستقر در شهرستان جلریز بامداد دیروز جمعه مجبور شدند به طالبان 
تسلیم شوند.نوارهای صوتی منتشر شده از فرمانده پلیس شهرستان جلریز نیز در 
تلویویون های افغانستان منتشر شده است که می گوید که تماس های مکرر با 
وزارت کشور افغانستان برقرار کرده اما وزیر کشور گفته است که هیچ کاری برای 
آنها نمی تواند.در چنین شــرایطی اوضاع سیاسی در استانهای شمال افغانستان 
و پایگاه ســنتی مارشال عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش اسالمی متشنج 
شده است.بحران و تشنج در شمال افغانستان زمانی آغاز شد که دولت این کشور 
استاندار سابق ازبک تبار را در استان فاریاب برکنار و به جای وی یک پشتون از 
استان لغمان به نام »داود لغمانی« را به این سمت منصوب کرد.این تغییرات با 
واکنش مارشال عبدالرشید دوستم و مردم استان فاریاب مواجه شد ، مردم مقر 
استانداری را مسدود کردند و استاندار جدید مجبور شد در مقر نیروهای ارتش 
فعالیت خود را آغاز کند.از سوی دیگر با گذشت هر روز ،تظاهرات در استانهای 
هم مرز با فاریاب در شمال بیشتر می شود و صداهای برای ایجاد دولت فدرالی 
نیز بلند شده است.اکنون سیاستمداران و اعضای مجلس افغانستان از دولت می 
خواهند که برای مهار بحران در شــمال افغانستان به خواسته مردم توجه کنند 
و عبداهلل عبداهلل رئیس شــورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز در اطالعیه از 
دولت خواسته است که به خواست مردم توجه شود.مارشال عبدالرشید دوستم 
برای پایان این بحران به دولت پیشــنهاد کرده است که ژنرال »مراد علی مراد« 
فرمانده سابق نیروهای زمینی ارتش را به استانداری فاریاب تعیین کند و دولت 
این خواست وی را رد کرده است.در هفتمین روز تظاهرات در شمال افغانستان 
که روز گذشته )حمعه ( برگزار شد شماری از رهبران جنبش ملی شعارهایی در 
باره تشــکیل دولت فدرالی سر دادند و مارشال دوستم خواستند از این خواست 
آنها حمایت کند.محمداسماعیل خان از فرماندهان سابق جهادی نیز اعالم کرده 
است که دولت در موضوع فاریاب اشتباه بزرگی را مرتکب شده و نباید برای یک 
فرد بحران را در شمال دامن بزند و جنبش ملی افغانستان گفته است که از امروز 
شــنبه تظاهرات های گسترده ای را در شش استان شمال آغاز می شود.مقامات 
دولتی افغانستان اما برکناری و تعیین مقامات محلی را از صالحیت دولت مرکزی 
خوانده و از مردم فاریاب خواســتند که به داود لغمانی اســتاندار جدید فرصت 
دهند تا خود را ثابت کرده و فرصت دهند تا وی به مردم خدمت کند.»دواخان 
مینه پال« رئیس مرکز رسانه های حکومت افغانستان  گفت که لغمانی شخص 
کاردان و آشنا با امور دولت داری است و مردم باید با وی همکاری کند.از طرف 
دیگر دولت افغانستان طی هفته گذشته تالش کرده که با ایجاد شورای عالی به 
اجماعی در باره گفت وگو با طالبان دست یابد .در فهرست منتشر شده در رسانه 
ها برای ایجاد شورای عالی که در رسانه ها منتشر شد اسامی گلبدین حکمتیار 
رهبر حزب اسالمی، صالح الدین ربانی رهبر حزب جمعیت، محمدکریم خلیلی 
رهبر حزب وحدت اســالمی، محمد محقق رهبر حزب وحدت اســالمی مردم، 
عطامحمد نور، عبدالرب رسول سیاف، حامد کرزی رئیس جمهوری سابق، سرور 
دانش و امراهلل صالح معاونان ریئس جمهوری و عبداهلل عبداهلل رئیس شــورای 
عالی مصالحه با چند زن دراین فهرست مشاهده می شود.برخی رسانه ها نوشته 
اند که گلبدین حکمیتار و صالح الدین ربانی برای حضور در این شورا پیش شرط 
هایی گذاشته اند که پذیرفته شدن آن برای دولت مشکل خواهد بود اما به پیش 
شرط ها اشاره نشده اســت.در چنین وضعیتی روند خروج نیروهای خارجی از 
افغانستان ادامه دارد و نشست استانبول که آخرین امیدی مردم افغانستان برای 
صلح بود نیز در هاله ابهام قرار دارد و جنگ در اســتانهای مختلف این کشور با 

گذشت هر روز شدت می گیرد.

۷۰ مامور پلیس از زمان یورش طرفداران 
ترامپ کنگره را ترک کرده اند

اتحادیه پلیس کنگره آمریکا اعالم کرده اســت که بیش از ۷۰ مامور از ۶ ژانویه 
تاکنــون پلیس کنگره را ترک کرده اند.به گزارش پایگاه اطالع رســانی کنگره، 
اتحادیه پلیــس کنگره آمریکا اعالم کرد: از زمان یورش مرگبار به ســاختمان 
کنگره در روز ۶ ژانویه، تاکنون بیش از ۷۰ مامور پلیس کنگره را ترک کرده اند.
بر اســاس این گزارش، اتحادیه پلیس کنگره آمریکا در ادامه افزود: بسته مکمل 
۱.9 میلیارد دالری برای حفظ ماموران فعلی و راضی کردن آنها برای خدمت در 
کنگره، کافی نیست.رئیس اتحادیه پلیس کنگره آمریکا در این باره گفت: حدود 
یک چهارم ماموران پلیس کنگره طی سال های آینده واجد شرایط بازنشستگی 
خواهنــد بود. ماموران پلیس پس از یورش مرگبــار ۶ ژانویه، روحیه بدی پیدا 
کرده اند و اختصاص بودجه ۱.9 میلیارد دالری از سوی مجلس نمایندگان نیز به 
هیچ وجه کافی نیست.وی در ادامه افزود: بسیاری از افسران جوان که هم اکنون 
در ساختمان کنگره خدمت می کنند، درخواست انتقال خود به سایر بخش های 
پلیس آمریکا را ارائه داده اند. از ۶ ژانویه تاکنون بیش از ۷۰ مامور پلیس استعفا 

کرده یا بازنشسته شده اند.

رویترز:

 غزه اولویت های سیاسی دولت بایدن را تغییر داد
یک خبرگزاری غربی ضمن اشاره به درگیری های خونین اخیر نوار غزه نوشت، این 
درگیری هــا دولت بایدن را مجبور کرد تا در اولویت های سیاســی خود تجدیدنظر 
کند.به گزارش رویترز، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در حالی ماه ژانویه رســما به 
قدرت رســید که مصمم بود تمام وقت و انرژی اش را برای مقابله با شیوع ویروس 
کرونا و بحران اقتصادی در داخل و چالش های بزرگ خارجی مثل روسیه و چین و 
ایران صرف کند.ولی درگیری های خونین اخیر در نوار غزه بین رژیم صهیونیستی 
و مبارزان فلســطینی که مستلزم تالش های بی وقفه دیپلماتیک پشت پرده بوده، 
مشاوران و دستیاران ارشد بایدن را مجبور کرده است تا اولویت های سیاسی دولت 
ایاالت متحده را مورد بازنگری قرار دهند. مشــاوران بایدن اکنون به دنبال برقراری 
یک آتش بس پایدار بین اســرائیل و حماس هستند و قصد دارند یک طرح ویژه با 

هدف کمک بازسازی مناطق آسیب دیده از حمالت رژیم صهیونیستی به فلسطینی 
ها پیشــنهاد دهند و مانع از وقوع مجدد چنین درگیری هایی در آینده شــوند چرا 
که به نظر می رسد این چالش نخستین بحران سیاست خارجی بایدن به شمار می 
رود.در حالی که بایدن در هفته های نخســت ریاست جمهوری اش تمایل چندانی 
برای تالش در راســتای حل و فصل اختالفات و منازعات بین فلسطینی ها و رژیم 
صهیونیســتی نداشت ولی درگیری های شدید و خونین اخیر موجب تغییر لحن و 
رویکرد دولت بایدن شده است.با این وجود بایدن هنوز هیچ تمایل فوری برای آغاز 
مجدد تالش های دیرینه برای دســتیابی به سازش در خاورمیانه نشان نداده است، 
آن هم در شرایطی که تحلیلگران هیچ چشم انداز مثبت و امیدوارکننده ای را برای 
موفقیت مذاکرات ترسیم نکرده اند.تالش های جدید دولت بایدن برای ایفای نقش 

بیشــتر و موثرتر در تحوالت سرزمین های اشــغالی پس از فشارهای شدید برخی 
نمایندگان دموکرات بوده اســت که حمایت آنها نقش زیادی در پیروزی بایدن در 
انتخابات ۲۰۲۰ داشــته است.مقام های غزه اعالم کرده اند که در پی حمالت رژیم 
صهیونیستی بیش از ۱۶8۰۰ خانه آسیب دیده و تخریب شده و ساکنان غزه در روز 
تنها ۳ تا 4 ســاعت برق دارند. مقام های فلسطینی هزینه بازسازی این خرابی ها و 
ویرانی ها را ده ها میلیون دالر برآورد کرده اند.بایدن روز پنجشــنبه گفته است که 
ایاالت متحده با ســازمان ملل و سایر نهادهای بین المللی برای بازسازی این خرابی 
ها همکاری خواهد کرد. کاخ سفید وعده داده است تا به زودی بسته کمک مالی با 
هدف بازسازی غزه را ارائه دهد. این بسته عالوه بر کمک مالی ۲۳۵ میلیون دالری 

است که آمریکا در ماه آوریل اعالم کرده است.

روسیه: حرف و عمل آمریکا خالف هم است
 دیمیتری پســکوف سخنگوی رسانه ای ریاست جمهوری روسیه در ارتباط با تحریم های جدید آمریکا علیه پروژه انتقال گاز روسیه به آلمان 
گفت: آنها درباره روابط و مذاکرات دو جانبه در حرف یک چیز می گویند و در عمل خالف آن عمل می کنند.پسکوف در مورد لزوم درک اقدامات 
ایاالت متحده که تحریم هایی را علیه روســیه در ارتباط نورد اســتریم ۲ اعمال کرده است گفت: حرف و عمل آنها در ارتباط با مذاکرات و رفع 
اختالفات با هم متضاد است.خزانه داری ایاالت متحده روز جمعه، سه شرکت و ۱۳ کشتی روسیه  را که در تکمیل پروژه انتقال گاز روسیه به 
آلمان )نورد استریم ۲( مشارکت دارند، تحریم کرد.در عین حال کرملین اعالم کرد که ، ساخت و تکمیل این پروژه بدون در نظر گرفتن تحریم 
های ایاالت متحده ادامه خواهد یافت.»نورد اســتریم ۲ » پروژه مشــترک بین شرکت گازپروم روسیه و پنج شرکت انرژی اروپای غربی است، 
حدود ۱۲۱ کیلومتر از خط لوله یک هزار و ۲۳۰ کیلومتری این پروژه از اعماق دریای بالتیک می گذرد. 9۳ کیلومتر آن از آب های دانمارک و 
۲8 کیلومتر از آب های آلمان عبور می کند. به رغم تحریم های یک جانبه آمریکا علیه مقاطعه کار سوئیسی و چند شرکت بیمه به منظور فشار بر 
آنها برای خروج از این پروژه، در اواخر سال ۲۰۲۰ کار این پروژه از سر گرفته شد.پسکوف گفت: » آنها در مورد یک موضوع صحبت می کنند 
اما در عمل کار دیگری انجام می دهند. وی افزود: »ما باید بررسی کنیم در  ارتباط با این رفتارهای آمریکا چه چیزی برای ما بهتر خواهد شد«.
الکسی پوشکوف، عضو شورای فدراسیون روسیه نیز گفت که این اقدامات واشنگتن امتناع ایاالت متحده از گفت و گوی سازنده با مسکو را نشان 
می دهد.در ۱۳ آوریل، )۲4 فروردین( جو بایدن رئیس جمهور ایاالت متحده از والدیمیر پوتین همتای روسی خود دعوت کرد تا در ماه ژوئن 
)۱۱ خرداد تا 9 تیر(  در یکی از کشورهای اروپایی دیدار کنند. تاریخ و مکان جلسه هنوز بطور رسمی تعیین نشده است. منابع روسی  گزارش 
دادند که این مالقات می تواند در سوئیس برگزار شود. به گفته پسکوف، موضوعات اصلی این دیدار ثبات راهبردی و روابط دوجانبه خواهد بود.

انحالل حزب سوچی در میانمار
یک رسانه میانماری به نقل از مقام ارشد کمیسیون انتخاباتی این کشور که از نهادهای منصوب شده توسط 
خونتای نظامی حاکم اســت اعالم داشت، این کمیسیون اقدام به منحل ساختن حزب آنگ سان سوچی 
موســوم به حزب »لیگ ملی برای دموکراسی« به دلیل آنچه این کمیسیون تقلب در انتخابات ماه نوامبر 
خواند کرده اســت.به گزارش خبرگزاری رویترز، رســانه Myanmar Now اعالم کرد، این تصمیم در جریان 
یک نشست با احزاب سیاسی که از سوی بسیاری از احزاب دیگر از جمله حزب لیگ ملی برای دموکراسی 
تحریم شــده بود، اتخاذ شده اســت.ارتش میانمار در تاریخ اول فوریه با تصاحب قدرت اقدام به سرنگون 
کردن و بازداشــت آنگ سان سوچی، رهبر غیرنظامی دوفاکتوی این کشور که چند دهه برای دموکراسی 
در کشــورش جنگید، کرد.ارتش میانمار در توجیه این کودتا حزب لیگ ملی برای دموکراســی متعلق به 
ســوچی را متهم به کسب پیروزی قاطع در انتخابات ریاست جمهوری با دست بردن در آرا کرد، هر چند 
که کمیســیون وقت انتخابات میانمار در آن زمان شــکایت های آن را رد کرد.تین سوئه، رئیس کمیسیون 
انتخاباتی وحدت بر اساس این گزارش اظهار کرد، تقلب انتخاباتی اجرا شده از سوی حزب لیگ ملی برای 
دموکراسی در ماه نوامبر غیرقانونی بود »بنابراین ما مجبور به منحل کردن ثبت نام این حزب هستیم.«تین 
سوئه اظهار کرد، کسانی که مرتکب تقلب انتخاباتی شدند، »به عنوان خائن در نظر گرفته می شوند« و علیه 

آنها برخورد خواهد شد.

ترکیه مناطقی از دهوک عراق را بمباران کرد
منابع رســانه ای عراق و اقلیم کردستان این کشور خبر دادند که جنگنده های ترکیه روستاهای »اتوش« و 
»بیبادی« از توابع منطقه »جمانکی« در استان دهوک را بمباران کردند.به گزارش خبرگزاری رسمی عراق 
در این باره نوشت که جنگنده های ترکیه روز گذشته )جمعه( این مناطق در اقلیم کردستان عراق را بمباران 
کردند. »الند امیر«، فرماندار منطقه جمانکی گفت که بمباران بیش از نیم ســاعت ادامه داشــت اما با این 
وجود تلفات جانی در پی نداشته هرچند سبب خسارت مالی و آتش سوزی زمین های کشاورزی شده است.

وی افزود که ساکنان این دو روستا از مدت ها پیش به علت حمالت ترکیه منطقه را تخلیه کرده بودند، اما 
همچنان برای  کشــاورزی به آنجا می روند.در همین پیوند، »ریبوار بابکی« رئیس کمیسیون روابط خارجی 
مجلس ایالتی کردســتان عراق، گفت که بمباران این مناطق از ۱99۲ ادامه داشــته و علت آن حضور غیر 
قانونی نیروهای»پ. ک.ک« در خاک عراق اســت.ی افزود که این مســاله به معضلی برای اقلیم کردستان 
تبدیل شــده و حاکمیت سرزمینی عراق را با خطر مواجه می کند. این مقام ُکرد عراقی تاکید کرد که بغداد 
می تواند از روش های دیپلماتیک و هماهنگی با ترکیه و با روش نظامی از طریق اخراج نیروهای پ.ک.ک از 
خاک کشور این معضل را حل کند.بابکی گفت که کمیسیون امنیت مجلس ایالتی کردستان عراق کمیته ای 
را برای پیگیری این موضوع و تهیه گزارشی از حمالت و حجم خسارت های ناشی از آنها تشکیل داده است 
که گزارش آن به دولت اقلیم و دولت فدرال داده خواهد شد.ترکیه سال ها است که به بهانه مقابله با عناصر 
»پ .ک.ک« در حال نقض تمامیت سرزمینی عراق در شمال این کشور است. گروه پ  ک ک که در 4۰ سال 
گذشته با دولت آنکارا در تقابل نظامی است از سوی ترکیه، آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان گروه تروریستی 

شناخته می شود. 

 سفر معاون وزیر خارجه آمریکا 
به ترکیه

معاون وزیر خارجه آمریکا در چارچوب سفری دوره ای به ترکیه 
خواهد رفت.، وندی شــرمن معاون وزیر خارجه آمریکا پیش 
از نشســت ماه آینده میالدی سران ناتو به چند کشور اروپایی 
سفر خواهد کرد که یکی از آنها ترکیه است.بر اساس بیانیه ای 
که از سوی وزارت خارجه آمریکا منتشر شده، وندی شرمن از 
روزهای ۲۵ ماه جاری میالدی تا 4 ماه آینده، به بلژیک، ترکیه، 
اندونزی، تایلند، کامبوج و هاوایی خواهد رفت.وی در ســفر به 
ترکیــه با برخی مقامات دولتی و نیــز برخی رهبران نهادهای 
غیــر دولتی دیدار و گفتگو خواهد داشــت.در این بیانیه آمده 
است، در این سفر اهمیت روابط ترکیه و آمریکا مورد تاکید قرار 
خواهد گرفت.شرمن پس از دیدار از ترکیه به کشورهای جنوب 
آسیا سفر خواهد کرد.نشست سران ناتو نیمه ژوئن در بروکسل 
برگزار خواهد شد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه 
و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در این نشست برای اولین بار 
در دولت جدید آمریکا با یکدیگر دیدار و گفتگو خواهند داشت.
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دانشمندان توانســته اند یک قلب کوچک آزمایشگاهی ایجاد کنند که 
سلول های آن مانند سلول های رویان)جنین( به شکل خودکار سازمان 
می یابــد و مانند قلــب یک جنین ۲۵ روزه می تپد.بــه گزارش آی ای، 
گروهی از محققان اولین »قلب کوچک« انســان را در آزمایشگاه ایجاد 
کرده اند که دارای ضربان است.اندام های مینیاتوری یا ارگانوئیدهای این 
قلب کوچک آزمایشگاهی بزرگتر از دانه های کنجد نیستند و با استناد 
بر مجله »ســاینس«)Science( با مونتاژ خود به خودی و با اســتفاده از 
سلول های بنیادی پرتوان تولید شده است.این ارگانوئیدها عملکرد قلب 
یک جنین ۲۵ روزه انســان را تقلید می کنند و ممکن است به بشر در 
حــل رمز و رازهای قلب کمک کنند.قلب یــک اندام ضروری و حیاتی 

برای ما انسان ها است.

کهکشان های مارپیچی دارای ساختارهای داخلی مشخصی از جمله برآمدگی 
ستاره ای، قرص و بازوهای مارپیچی هستند اما زمان تشکیل این ساختارها 
موضوعی ناشناخته اســت.به گزارش تک اکسپلوریست، اخیرا دانشمندان 
موسســه علوم طبیعی با تجزیه و تحلیل داده های به دســت آمده از آرایه 
میلی متری بزرگ آتاکاما، موفق به کشف یک کهکشان باستانی ماریپیچی 
شکل شده اند که تنها ۱.۴ میلیارد سال پس از بیگ بنگ به وجود آمده است. 
دانشــمندان در این باره گفتند، این کهن ترین کهکشان در نوع خود است 
 )Takafumi Tsukui(»که تاکنون مشاهده شده است.»تاکافومی تســوکویی
دانشجوی تحصیالت تکمیلی دانشگاه »SOKENDAI« ژاپن و نویسنده اصلی 
مقاله گفت: هیجان زده ام زیرا هرگز شاهد چنین مدارک واضحی از چرخش 
قرص، ساختار مارپیچ و ساختار توده متمرکز در کهکشان دوردست نبودم. 

محققان می گویند ســگ ها پس از خفاش ها و برخــی حیوانات دیگر 
احتماال حیوان بعدی هستند که انسان را به یک نوع دیگر از کروناویروس 
آلــوده می کنند.به گزارش آی ای، در حــال حاضر هفت نوع ویروس از 
خانواده ویروس های کرونا وجود دارد که می تواند انســان را آلوده کند. 
دانشمندان بر این باورند که بسیاری از این ویروس ها از خفاش ها نشات 
گرفته اند، اما به راحتی می توانند بین گونه های مختلف منتقل شــوند.

اکنون دانشمندان می گویند، سگ ها می توانند حیوان بعدی باشند که 
انســان را به یک نوع دیگر از این ویروس آلوده می کنند.در سال ۲۰۲۰ 
»گریگوری گری« استاد پزشــکی، بهداشت جهانی و بهداشت محیط 
در دانشــگاه »دوک«)Duke( در گروهی فعالیــت می کرد که یک ابزار 

تشخیصی مولکولی برای شناسایی ویروس های کرونا تولید کرد.

تپش یک مینی قلب آزمایشگاهی 
مانند یک جنین 25 روزه

دانشمندان یک کهکشان قدیمی 
را رصد کردند

شناسایی 8 مورد کرونای سگی 
در مالزی

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

تصادف قطار حامل مواد شیمیایی خطرناک در ایالت آیوا آمریکا

فراری SF90 با جادوی زیبای ویلز اند مور
قطعاً خرید فراری SF9۰ اســتراداله جزو آرزوهای هر ماشین بازی است؛ و اگرچه بسیاری از خریداران این خودرو عالقه ای به تیونینگ 
خودروی خود نخواهند داشت اما برخی تیونرها همواره روی این خودروها کار می کنند و یکی از جدیدترین آن ها ویلز اند مور است که 
دســت روی SF9۰ گذاشته است.این تیونرها آلمانی همیشه به دنبال ایجاد کمترین تغییرات در خودروها بوده و همین فرمول را روی 
ســوپرکار پالگین هیبریدی ایتالیایی ها نیز پیاده کرده است. به همین خاطر SF9۰ از نظر ظاهری با رینگ های جدید خود خودنمایی 
می کند. البته اگر به دنبال کیت افزایش قدرت باشید خبرهای خوبی نیز برای شما داریم.با استفاده از کیت تیونینگ تک ترونیک، قدرت 
کل این خودرو به ۱۱۱۸ اسب بخار رسیده است. ظاهراً افزایش قدرت پیشرانه برای ویلز اند مور سختی چندانی نداشته هرچند باید در 
نظر داشــت ما درباره یک هایپرکار انحصاری از ایتالیا صحبت می کنیم که در نسخه استاندارد نیز عملکرد فوق العاده ای دارد. این تیونر 
مدعی است قدرت بیشتر پیشرانه تنها زمانی به دست می آید که دمای بهینه ایجاد شده باشد و این امر روی استهالک قطعات داخلی 
تأثیر مثبت دارد.حداکثر ســرعت SF9۰ استراداله نیز از ۳۴۰ به ۳۵۰ کیلومتر در ساعت افزایش یافته است. البته این تیونر اشاره ای به 

شتاب جدید خودرو نکرده اما نسخه استاندارد شتاب صفر تا ۱۰۰ کیلومتر در ساعت ۲.۵ ثانیه ای دارد. 

گزینه گران قیمت حریف استقالل برای تقویت خط میانی
باشگاه فالمینگو برای فروش بازیکن اروگوئه ای خود به الهالل ۲۰ میلیون یورو می خواهد. الهالل عربستان حریف استقالل در 
مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آســیا اســت.الهالل در مرحله گروهی عملکرد خوبی نداشت و به همین خاطر به دنبال 
تقویت خود برای مرحله بعد اســت.یکی از پســت های که الهالل در آن به دنبال جذب بازیکن اســت خط میانی است.ژورژین 
آراسکائتا بازیکنی است که مد نظر الهالل قرار گرفته است. او در فالمینگو برزیل بازی می کند و این باشگاه برای آغاز مذاکرات 
با الهالل رقم ۲۰ میلیون یورو را خواسته است.الهالل پیش از این با موسی مارگا مهاجم پورتو هم قرارداد امضا کرد و خبرهای 

درباره عالقه این باشگاه به جذب جردان شقیری مهاجم لیورپول هم به گوش می رسد.

فرصتی داری زگرد اضطراب دل ربآ
همچوخون شیپ ازفسردن از رگ بسمل ربآ

ای شرر نشو و نما زین کشت بیحاصل ربآریشهٔ الفت ندرد داهنٔ آزادی ات کلف رد فشار قعر نتوان زیستن چون نفس دل هم اگرتنگی کند از دل ربآاز ت
قلزم تشویش هستی عافیت امواج نیست

مشت خاکی جوش زن سرات قدم ساحل ربآ
کای نهال باغ بی رنگی زآب وگل ربآهن فلک آغوش شوق ااظتنر آماده است اوکریم آمد ربون باری تو هم سایل ربآردخور اظهار باید اعتباری شیپ ربد

پیشنهاد

چهره روز

رمان ما
رمان ما اثر نویشــنده روس، یوگنی زامیاتین اســت که 
او را خالق ادبیات علمی تخیلی از نوع پادآرمان شــهری 
)Dystopia( آن دانسته اند. همچنین این رمان، الهام بخش 
نویسندگان بزرگی مانند جورج اورول و آلدوس هاکسلی 
بود. رمانی که در زمان خود بسیار پیشتاز بود و نویسنده، 
با ســبکی خالقانه و با ابهام های لغوی عامدانه و البته با 
قصد و غرض سیاسی زیرکانه آن را نوشته است. قبل از 
اینکه وارد داستان رمان شویم و خالصه ای از آن را ارائه 
کنیم، بهتر اســت به نکته ای مهم اشاره کنیم: رمان ما 
کتابی ســاده برای مطالعه نیست و همان طور که گفته 
شد، نویسنده در آن از سبکی خالقانه و ابهام های لغوی 
اســتفاده کرده اســت. بنابراین خواننده اگر بخواهد از 
جنبه های مختلف کتاب ســردربیاورد باید با احواالت نظام شــوروی بعد از انقالب اکتبر و همچنین با 
آرمان های کمونیسم آشنا باشد. ضمن اینکه بهتر است خواننده تا حدودی با ریاضیات و مفاهیم مدیریت 
هم آشنا باشد و یا حداقل از جایگاه »رادیکال منفی یک« در ریاضیات آگاهی داشته باشد!کتاب ما در 
قالب دفتر خاطرات و به قلم مهندسی نوشته شده است که در آینده ای بسیار دور از زمان حال زندگی 
می کند و گاه، نگاهی به گذشته )قرن بیستم( دارد. این مهندس که D-۵۰۳ نام دارد، مدیر ارشد طراحی 
ســفینه ای به نام انتگرال است که هدف آن پیدا کردن موجودات ناشناس در سیارات دیگر و مهم تر از 
همه وادار کردن آن ها برای رســیدن به ســعادت اســت. این هدف مهم، در روزنامه دولتی خطاب به 
سازندگان انتگرال و دیگران چنین آمده است:شما باید موجودات ناشناسی را که در دیگر کرات زندگی 
می کنند – و شاید هنوز در همان حالت بی قیدی بدوی به سر می برند – زیر یوغ مبارک عقل بیاورید. 

اگر آن ها درک نکنند که سعادتی را برایشان به ارمغان آورده ایم.

فرانسواز ساگان
فرانسواز ساگان )به فرانســوی: Françoise Sagan( )زادهٔ 
۲۱ ژوئــن ۱9۳۵ - درگذشــتهٔ ۲۴ ســپتامبر ۲۰۰۴( 
رمان نویس و نمایشنامه نویس فرانسوی بود. ساگان یکی 
از نویسندگان موج نو فرانسه بود که به عنوان نماد طغیان 
جوانــان در پاریس بعد از جنگ دوم و شــکوفایی عصر 
اگزیستانسیالیسم توصیف شده است. فرانسواز ساگان که 
نام اصلی اش »فرانســواز کواره« بود در سال ۱9۳۵ در 
شــهر »کاژارک« در جنوب غرب فرانسه در خانواده ای 
مرفه، چشم به جهان گشود. در ده سالگی، خانواده اش 
به پاریس نقل مکان کرد. فرانسواز در این خانوادهٔ بورژوا 
به رغــم امکانات تربیتی خوبی که داشــت در تحصیل 
درخشــان و موفق نبود. به گفتهٔ خــودش »پدر و مادر 
همواره از من حمایت کردند«. فرانســواز ساگان در ســال ۱9۵۵ در نیویورک با ادیتور فرانسوی، گی 
شــولر آشنا و در ســال ۱9۵۷ با او ازدواج کرد. در سال ۱9۶۰ از گی شولر جدا شد و در سال ۱9۶۲ با 
مجسمه ســاز آمریکایی رابرت وســتهوف ازدواج کرد و در همان سال صاحب فرزندی به نام آنری شد. 
ازدواج دوم فرانســواز ساگان نیز در ســال ۱9۷۲ به طالق انجامید. پس از آن با زنی به نام پگی روش 
روابط دوســتانه و عاشــقانه ای برقرار کرد که تا پایان عمر روش ادامه یافت.فرانسواز ساگان در سالهای 
واپســین عمر خود شخصیتی بحث برانگیز بود و در سالهای ۱9۸۸ و ۱99۵ به حمل و استفاده از مواد 
مخدر محکوم شد و پس از محکومیتش به اتهام جرایم مالیاتی در سال ۲۰۰۱ در پرونده جنجالی الف، 
ناچار به ترک آپارتمان خود و سکنی گزیدن در منزل یکی از دوستانش گردید. فرانسواز ساگان پس 
از تصادف مهلکش در سال ۱9۵۷ با بیماری، اعتیاد به مواد مخدر، دارو و الکل و معالجات متعدد 

دست به گریبان بود که حاصل آن کتابی است به نام سمی.

فرهنگ

مســعود خیام با بیان این که وقتی »حق مولف« وجود 
ندارد نویسندگی شغل نیست می گوید: بی تردید حق با 
فوتبال باز است و ما نویسنده ها بی کاریم.این نویسنده و 
پژوهشگر ادبی در پی پخش برنامه خندوانه رامبد جوان 
در شــب عید فطر که با حضور خداداد عزیزی و فیروز 
کریمــی همراه بود و نویســندگان ایرانی افرادی بی کار 
توصیف شــدند که می نشینند می نویســند، یادداشتی 
را نوشــته و در اختیار ایســنا قرار داده که چنین است: 
»دیدم یکی از اهالی بازی فوتبال می گوید »نویسنده ها 
بی کارند« و این برخی همکاران اهل قلم را رنجاند. میدان 
سخن فوتبال باز، اقتصاد اســت و اگر »بازده اقتصادی« 
جزو خواص ذاتی »کار« در نظر گرفته شــود، بی تردید 
حق با فوتبال باز اســت و ما نویســنده ها بی کاریم. همکاران عزیز اهل قلم! خودمانیم، کدام ما جز قلم 
صد تا یک غاز به تخم چشــم زدن کار دیگر کرده ایم؟ یک بار به صاحب نفوذی مراجعه کردم، پرسید 

شغلت چیه؟
گفتم: می نویسم.  گفت: یعنی چه؟

با خجالت گفتم: من نویسنده ام.
گفت می دانم نویسنده ای اما شغلت چیه؟

جوابی نداشــتم. نازنین از اقوام ما بود. فهمید بی کارم. بله. وقتی »حق مؤلف« وجود ندارد نویسندگی 
شغل نیست.

 حق با فوتبال باز است؛ 
ما نویسنده ها بی کاریم
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