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رئیس جمهور گفت: تزریق واکسن رایگان است و در داخل هم تالش می کنیم واکسن ها به مرحله نهایی برسند. تا تیرماه وضعیت بهتر خواهد شد.حجت االسالم 
حسن روحانی رئیس جمهور دیروز در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت: در شانزدهمین ماه شیوع ویروس کرونا هستیم. ما با چهار موج ویروس کرونا روبه رو 
شــدیم و آنچه شــاهد هستیم روند کاهشی است؛ هم فوتی ها و هم ابتالها. نسبت به هفته  گذشته، روند کاهشی بوده است البته در مورد دو، سه استان جنوبی 
هشدارهایی داده شد چرا که شرایط آنها مناسب نیست.وی با بیان اینکه در نقشه رنگی کشور چند نقطه به عنوان نقطه قرمز مورد توجه قرار داده شده است، اظهار 

داشت: امیدواریم هفته جاری از این شرایط عبور کنیم تا در زمان انتخابات در سراسر کشور جایی نقطه قرمز نداشته باشیم....

www.sobh-eqtesad.ir

روحانی:
 واکسیناسیون عمومی از مردادماه شروع می شود

info@sobh-eqtesad.ir

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد
  نگرانی برای ۵ استان 

با کرونای هندی
ســخنگوی ســتاد ملی مقابلــه با کرونا با اشــاره بــه ادامه روند 
واکسیناسیون سنین ۷۰ ســال به باال در هفته جاری، تاکید کرد 
که افراد بدون نوبت دهی به مراکز واکسیناســیون مراجعه نکنند.

دکتر علیرضا رییســی در ادامه توضیح مصوبات دیروز جلسه ستاد 
ملی مقابله با کرونا، درباره واکسیناســیون نیــز گفت: در رابطه با 
واکسیناسیون نیز تاکنون بالغ بر ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار ُدز واکسن 
در کشــور تزریق کردیم و گروه های کادر بهداشت و درمان، سنین 
باالی ۸۰ سال، باالی ۷۵ سال و باالی ۷۰ سال یا واکسیناسیون را 
تمام کردیم یا همچنان در حال انجام است. در این هفته هم برنامه 
آن است افرادی که نوبت دهی شدند و هنوز واکسن تزریق نکردند تا 
اواخر همین هفته به اتمام برسانیم و برای هفته بعد با تامین واکسن 
و لکه گیری افراد باقی مانده ۷۰ ســال به باال، از هفته بعد به افراد 

باالی ۶۵ سال واکسن تزریق کنیم.

ظرفیت تزریق روزانه 300هزار ُدز واکسن در کشور
وی افــزود: ۸۷۸ مرکز و پایگاه تجمیعی واکسیناســیون داریم و 
۱۹ پایگاه خودرویی راه اندازی شــده اســت و تمام مراکز استان ها 
در پی این هســتند که مراکز خودرویی را راه اندازی کنند. ۲۹۰۰ 
تیم واکسیناتور مجهز شدند. ظرفیت تزریق واکسن روزانه ما االن 
تا ۳۰۰ هزار واکسن در روز است؛ گرچه فعال این ظرفیت پر نشده 
است و رکورد تزریق واکسن ما  ۲۰۰ هزار واکسن در روز بوده است 

که به شرط تامین این عدد می تواند افزایش یابد.

اتمام واکسیناسیون سالمندان تا پایان خرداد
رییســی گفت: بسیار امیدواریم تا پایان خرداد واکسیناسیون افراد 
ســالمند را انجام دهیم و از تیرماه افراد دارای بیماری های خاص 
مانند افراد دیالیزی، هموفیلی، افراد پیوند عضو شده و... را واکسینه 
کنیم که اطمینان حاصل کنیم زیرا افراد در معرض خطر هستند.

رییسی گفت: دیروز جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با ریاست رییس 
جمهور و حضور همه اعضا برگزار شد و مروری داشتیم بر وضعیت 
بیماری در ســطح دنیا. متاســفانه تعداد مرگ و میرهای ناشی از 
کرونا در هندوستان با سرعت باالیی دارد افزایش می یابد و میزان 
موارد ابتال در این کشور نیز همچنان باالست. کشور انگلستان موج 
ویروس جهش یافته انگلیسی را پشت سر گذاشته و مجددا در اکثر 
شهرهای این کشور بحث ویروس جهش یافته هندی وجود دارد و 
این ویروس دارد جایگزین می شود. اما این جایگزین شدن ویروس 
جهش یافته هندی نکته مهمی است و سوش غالب، دیگر ویروس 
انگلیسی نیســت و ویروس هندی جایگزین سوش انگلیسی شده 
است. اما با توجه به اینکه در انگلستان حجم واکسیناسیون باال رفته 
و علیرغم درگیری با ویروس هندی، اما میزان مرگ و میر ناشی از 
بیماری باال نرفته است و این نشان دهنده تاثیر واکسیناسیون است 

که نکته امیدبخشی است.

نگرانی برای ۵ استان با کرونای هندی
وی درباره وضعیت بیماری در ایران نیز گفت: در کشور خودمان و 
در اکثر اســتان ها خوشبختانه همچنان روند نزولی بیماری را طی 
مــی کنند و میزان مرگ و میر ناشــی از بیماری دارد کاهش می 
یابد. اما نکته مهم آن اســت که در برخی استانها به بویژه جنوب و 
جنوب شــرق کشور مواردی از افزایش بیماری در برخی شهرها را 
داریم مشاهده می کنیم که نشان می دهد باید در آن مناطق منتظر 
باشیم و ســریع تر عمل کنیم و حواس مان باشد اگر کوچک ترین 
غفلتی صورت گیرد ســوش جدید هندی می تواند اکثر شهرها را 
درگیر کند و این موضوع هشدار است.وی ادامه داد: در استان های 
بوشهر، سیستان و بلوچستان، کرمان، کرمانشاه و هرمزگان موارد 
ابتال در برخی شهرها دارد افزایش می یابد. این موضوع زنگ خطر 

و هشداری است که باید دقت شود.

13 شهر قرمز کرونایی در کشور
به گفته رییســی، دیر و کنگان در بوشــهر، چابهار در سیستان و 
بلوچستان، جیرفت، سیرجان و شهر بابک در کرمان، سرپل ذهاب 
در کرمانشاه، بندرعباس، جاسک، بندخمیر، رودان، قشم و میناب 
در هرمزگان جزو ۱۳ شــهری هستند که وضعیت از نارنجی فراتر 

رفته و قرمز شده اند و باید مواظبت شود.

واکسیناسیون معلمان، اســاتید و جمعی از دانشجویان؛ 
مردادماه

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا ادامه داد: بر همین اساس دیروز 
مقرر شد  بررسی های الزم انجام شود تا در مرداد ماه واکسیناسیون 
معلمان، اساتید دانشگاه و حتی دانشجویانی که در ارتباط مستقیم 
هســتند در اولویت قرار گیرد و بتوانیم برنامه ریزی کنیم تا هرچه 
سریع تر با رعایت پروتکل ها و تضمین سالمت دانشجویان و دانش 
آموزان به سمت بازگشایی مدارس و دانشگاه ها برویم که این امر هم 
نیازمند همکاری آموزش و پرورش و خانواده ها است.وی در بخش 
دیگری از صحبت هایش مجددا گفت: استان های جنوبی و شرقی 
کشــور باید رعایت زیادی در بحث پروتکل ها داشته باشند تا روند 

صعودی بیماری به حالت نزولی بازگردد.

بدون نوبت دهی به مراکز واکسیناسیون مراجعه نکنید
رییســی افزود: تاکید می کنم عزیزان ۷۰ ســال بــه باال که برای 
واکسیناسیون ثبت نام نکردند در ســایت salamat.gov.ir ثبت نام 
کنند و منتظر ارسال پیامک و نوبت دهی باشند و بر این اساس در 
مراکــز حضور یابند و بدون نوبت دهی به مراکز مراجعه نکنند که 

باعث تجمع نشوند.

درپی ممنوعیت تردد بین استانی از ۱۲خرداد
فرمانداری تهران مجوزی برای سفر صادر نمی کند

مشاور و رئیس روابط عمومی فرمانداری تهران از ممنوعیت سفرهای بین استانی از ۱۲ تا ۱۷ خردادماه 
خبر داد و از تهرانی ها در خواســت کرد تا از تجمع در مقابل فرمانداری تهران به منظور گرفتن برگه 
تردد بین اســتانی خودداری کنند و فرمانداری مجوزی صادر نمی کند. ایمان قربانی مشاور فرماندار 
و رئیــس روابط عمومی فرمانداری تهران اظهار کرد: با اعالم ســتاد ملــی مبارزه با کرونا ، با توجه به 
تعطیالت پیش رو در روزهای ۱۴ و ۱۵ خرداد، به منظور کنترل بیشــتر بیماری، از ســاعت ۱۱ روز 
چهارشنبه۱۲ خرداد تا ساعت ۱۲ ظهر دوشنبه ۱۷ خرداد تردد بین استانی ممنوع و هیچ گونه تردد 
بین استانی نخواهیم داشت.وی با اشاره به تجمع شهروندان تهرانی در مقابل فرمانداری تهران به منظور 
گرفتن برگه تردد بین استانی، اظهار کرد: از شهروندان تقاضا داریم تا با توجه به نظر ستاد ملی کرونا 
به فرمانداری تهــران مراجعه نکنند و جهت قطع زنجیره بیماری تعطیالت پیش رودر خانه بمانند و 

در جهت کمک به کادر پزشکی و پرستاری است با حجم انبوه ورودی بیمارستان ها مواجه نشویم.
قربانی افزود: از شهروندان تهرانی برای کنترل و مهار این بیماری و اجرای دقیق تصمیمات ستاد ملی 

مبارزه با کرونا از شهروندان خواهشمند است از تردد بین استانی خوداری نمایند.ش

۱۷۳ فوتی و ۷۱۰۷ مبتالی جدید کرونا در کشور
بنابر اعالم وزارت بهداشــت، طی ۲۴ ســاعت گذشته ۱۷۳ بیمار کرونا در کشور جان خود را به دلیل 

این بیماری از دست دادند. همچنین در این بازه زمانی ۷۱۰۷ بیمار جدید در کشور شناسایی شدند.
مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت؛ تا کنون سه میلیون و ۳۳۷ هزار و ۸۴۸ نفر ُدز اول 
واکسن کرونا و ۵۰۸ هزار و ۶۷۲ نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در 
کشور به ۳ میلیون و ۸۴۶ هزار و ۵۲۰ ُدز رسید.تا دیروز ۸ خرداد ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی 
تشــخیصی، ۷ هزار و ۱۰۷ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشــور شناسایی شد که هزار و ۶۲ نفر 

از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به دو میلیون و ۸۹۳ هزار و ۲۱۸ نفر رسید.
متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۷۳ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان 
باختگان این بیماری به ۷۹ هزار و ۷۴۱ نفر رسید.خوشبختانه تا کنون دو میلیون ۴۲۵ هزار و ۳۳ نفر 
از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.چهار هزار و ۲۹۶ نفر از بیماران مبتال به 
کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.تا کنون ۱۹ میلیون و 
۶۸۷ هزار و ۷۷ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.در حال حاضر ۱۳ شهر کشور 

در وضعیت قرمز، ۲۱۴ شهر در وضعیت نارنجی، ۲۲۱ شهر در وضعیت زرد قرار دارند.

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: بیش از سه هزار موشکی که از سمت مقاومت به سرزمین های اشغالی شلیک شد، در فلسطین 
تولید شــده است.سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی در مراسم بزرگداشت چهلمین روز شهادت سرلشکر شهید 
حجازی طی سخنانی، اظهار داشت: سردار حجازی از جمله کسانی بود که در همراهی حاج قاسم برای پر کردن دست مقاومت، توان باالیی گذاشت و 

نماد آن خدمت هایی که شهید سلیمانی و حاج  قاسم کردند، در چنین وقتیـ  مقاومت جانانه  فلسطینی ها در مقابله با رژیم صهیونیستیـ  دیده شد.
وی افزود: چهلم شهادت این شهید عالی قدر نگذشته است که صحنه ای به وجود آمد و جهان اسالم و همه حق طلبان جهان، احساس سربلندی کردند از 
مقاومتی که در سرزمین فلسطین انجام شد، اینها تنها بخشی از خدماتی است که شهیدان عالی قدر ما شهید سلیمانی و شهید حجازی به جبهه مقاومت 
کرده اند.فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص شهید سلیمانی، گفت: مقام معظم رهبری فرمودند »شهید 
سلیمانی دست بچه های مقاومت را پُر کرد« و دیدیم که غزه با وجود آنکه ۱۵ سال است در تحریم قرار دارد، چگونه مردانه از همه سرزمین فلسطین دفاع 
می کند.سردار قاآنی اضافه کرد: در سه روز اول نبرد فلسطینیان با رژیم صهیونیستی به اندازه تمام جنگ ۲۲روزه موشک به سمت سرزمین های اشغالی 
شلیک کردیم که این اقتدار جبهه مقاومت است و معنی فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودند »دست این بچه ها را حاج قاسم پُر کرد« و این دست 
پر در این جنگ ۱۲روزه خودش را نشان داد.وی ادامه داد: بیش از سه هزار موشکی که از سمت مقاومت به سرزمین های اشغالی شلیک شد، تولیدشده 
در همین جغرافیا اســت. از امروز به بعد پیام مقاومت به فرزندان فلســطینی این اســت که برنامه ریزی هایتان باید برای اداره کل فلسطین باشد و بدون 
شک و تردید رژیم صهیونیستی باید به زمانی فکر کند که این سرزمین دیگر در کنترل و اختیار آنها نیست. به همه صهیونیست ها توصیه می کنم قبل 
از آنکه خانه هایی که در اروپا و آمریکا و جاهای دیگر فروختید و به سرزمین فلسطین آمدید، گرانتر از امروز شود، برگردید و خانه های خودتان را مجدداً 
خریداری کنید.فرمانده نیروی قدس ســپاه اظهار داشــت: شاید برای شما جالب باشد زیرا این مطالب را در رسانه ها نمی گویند، سنگین ترین گلوله های 
مقاومت فلســطین، آخرین گلوله هایی بود که به سرزمین های اشغالی زده شد که این نشــان  از قدرت، قوت و تعریف درست مقاومت است.وی تصریح 
کرد: مقاومت فلسطین به گونه ای عمل کرد که از روز اول رژیم صهیونیستی ملتمسانه از کشورهای واسطه می خواست که تماس بگیرند و فشار بیاورند تا 
بچه های فلسطینی جنگ را متوقف کنند و این بچه های مقتدر شروطشان را بیان کردند و در صورت پذیرش شروط، حاضر به آتش بس بودند و تا زمانی 
که این شروط خود را به طرف صهیونیستی تحمیل نکردند، دست از جنگ برنداشتند.سردار قاآنی افزود: امروز در سراسر عالم به برکت شهدایی همچون 
حاج قاســم سلیمانی و شــهید حجازی، همه باور دارند که مقاومت در هر صحنه ای جواب می دهد. من به عنوان کسی که کنار بچه های مقاومت حضور 
داشته و روحیه آنها را دیده ام و می شناسم، باید عرض کنم گذشت زمانی که رژیم صهیونیستی می خواست با سالح، تیر و تفنگ، بچه های فلسطینی را 
از پا دربیاورد. امروز این بچه ها همه امکانات گسترده ای را که در جنگ ۱۲روزه استفاده کردند در سرزمین های اشغال شده، تولید کردند.فرمانده نیروی 
قدس سپاه اظهار داشت: رژیم صهیونیستی باید فکری کند برای آن روزی که ذلیالنه این خاک را ترک می کند و برادران ما در فلسطین از امروز باید برای 
آن روز برنامه ریزی و با تدبیر اقدام کنند. فلسطینی ها در این جنگ ۱۲روزه بسیاری از تأسیسات زیربنایی را که می توانستند هدف قرار دهند نداشتند 
زیرا زمان زیادی طول نخواهد کشید که خودشان از این تأسیسات استفاده خواهند کرد.سردار قاآنی گفت: در جنگ ۱۲روزه اثبات شد که فلسطینی های 
قهرمان باید در فکر اداره کل سرزمین خود باشند و رژیم صهیونیستی نیز باید از اآلن به فکر ترک این سرزمین باشد. این وعده الهی و قول رهبر معظم 

انقالب و تحقق پذیر است و شهید حجازی کسی بود که در تحقق این وعده الهی عمرش را گذاشت.

ضرورت های مهم اقتصادی دولت آینده

 اقتصاد نیازمند جراحی بزرگ
براساس ادعای اسپوتنیک؛

آمریکا دوبار از ایران نفت وارد کرد

بر اساس اعالم اتاق ایران؛

 یخ تجارت ایران و ترکیه در سه ماهه 
2021 باز شد

براســاس ادعای اسپوتنیک داده های سازمان اطالعات انرژی که روز جمعه منتشر شده نشان می دهند که 
با وجود تحریم های نفتی علیه ایران، آمریکا در ماه اکتبر و مارچ ســال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، دو بار از ایران 
نفت وارد کرده است.به گزارش »اسپوتنیک« طبق داده های سازمان اطالعات انرژی،  آمریکا در ماه اکتبر 
سال ۲۰۲۰ حدود ۳۶ هزار بشکه نفت خام در روز و در ماه مارچ سال کنونی ۳۳ هزار بشکه در روز از ایران 
نفت خام وارد کرده اســت. سازمان اطالعات انرژی توضیح خاصی در مورد چگونگی قرار گرفتن داده های 
واردات نفت آمریکا از ایران با وجود تحریم های نفتی این کشور علیه تهران ارائه نداده است.   آمریکا دارای 
تاریخچه ای طوالنی از وضع تحریم های یک جانبه و ظالمانه علیه ایران است. اولین تحریم های آمریکا علیه 

ایران در سال ۱۹۸۴ وضع شدند....

 بازار رمزارزها نیازمند تدوین
 ضوابط و مقررات

125 میلیون دالر از منابع ارزی ایران آزاد شد
وزیر نیرو از صدور مجــوز برای تامین ۱۲۵ میلیون 
دالر منابع ارزی ایران در عراق برای خرید ۱۶ میلیون 
دوز واکسن کوواکس و انتقال این مبلغ به یک بانک 
اروپایی خبر داد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت 
نیرو، رضا اردکانیان، وزیر نیرو با اشــاره به آزاد شدن 
منابع ارزی ایران در کشور عراق گفت: با پیگیری های 
مستمر خوشبختانه مجوزهای الزم برای حواله ۱۲۵ 
میلیون دالر از منابع پولی ایران از بانک تجارت عراق 
به بانک سوییسی برای تامین ۱۶ میلیون دوز واکسن 
کوواکس )سبد واکســن های مورد تایید سازمان بهداشت جهانی( اخذ شــد.وزیر نیرو در بیان 
زمان بندی در نظر گرفته شــده برای انتقال ارز، تاکید کرد: انتظار می رود تا پایان هفته ترتیبات 
اداری این کار انجام گرفته و به زودی این واکسن ها در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی ایران قرار بگیرد.دی ماه سال گذشــته نیز وزیر نیرو با موفق خواندن رایزنی هایش با 
مقامــات عراقی در بغداد گفت که توافقات خوبی برای برداشــت از منابع مالی ایران در عراق با 
مقامات این کشور به منظور پرداخت هزینه خرید واکسن کرونا از اروپا از محل منابع مالی موجود 
ایران در عراق صورت گرفته است.به گفته این مقام مسئول، جمهوری اسالمی ایران دارای منابع 
مالی خوبی در خارج کشــور از جمله عراق اســت که وزارت بهداشت کشور با رعایت مجموعه 
مالحظاتی که هســت درصدد خرید دوز مورد نیاز واکسن کرونا از شرکت اروپایی است و هزینه 

آن از محل این منابع مالی پرداخت خواهد شد.

سردار قاآنی:

 رژیم صهیونیستی باید به فکر ترک فلسطین باشد
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واشنگتن: اختالفات با ایران باقی است
یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا در توضیحی درباره وضعیت رایزنی ها در وین برای احیای برجام اعالم کرد، میزانی از پیشرفت حاصل شده اما هنوز اختالفاتی 
وجود دارد.  »لورا روزن« خبرنگار ارشد آمریکایی گزارشی به نقل از »یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا« منتشر کرد که در آن از حصول میزانی از پیشرفت در 
رایزنی ها برای احیای برجام خبر داد.طبق گزارش لورا روزن، یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا که به نام او اشاره ای نشده است، در جمع تعدادی از خبرنکاران 
آمریکایی درباره وضعیت رایزنی ها در وین برای احیای برجام اظهارنظر کرده است.این مقام آمریکایی گفت: »ما میزانی از پیشرفت )در زمینه احیای کامل برجام 
از سوی ایران و آمریکا( داشتیم، اما شفاف سازی به معنای )رسیدن به( اتفاق نظر نیست. هنوز اختالف نظر هایی وجود دارد ... برخی از این اختالف نظرها، مسائل 
مهمی هستند«.به گفته مقام ارشد وزارت خارجه واشنگتن، بعد از دومین دور رایزنی ها در وین آمریکا و ایران اکنون بهتر می دانند که برای پایبندی کامل به 
برجام چه کاری باید انجام دهند.این مقام آمریکایی با بیان اینکه رایزنی ها در وین مفید و منظم بوده است، افزود: »البته هنوز بسیاری از اختالفات وجود دارد که 
باید بر آن ها فائق آمد. ما هنوز به جمع بندی )و پایان راه( نزدیک نیستیم«.به گفته او، هیات آمریکایی حاضر در رایزنی های وین از طریق واسطه ها )هیات های 
اروپایی و غیر اروپایی عضو برجام( درباره »تعدادی از انواع موارد تحریم هایی که ما )واشنگتن( باید به منظور برگشت به پایبندی رفع کنیم و تحریم هایی که نیازی 
به رفع آن ها نیست« به هیات ایرانی اطالع داده ایم.از نظر این مقام واشنگتن، پیچیده ترین بخش، مربوط به سومین طبقه بندی تحریم های اعمالی دولت دونالد 
ترامپ علیه ایران است چرا که هنوز نیاز است مشخص شود آیا این تحریم ها به طور قانونی اعمال شدند یا بلکه عامدانه اعمال شدند تا در برابر تالش دولت بعدی 
)دولت بایدن( برای بازگشت به برجام موانع ایجاد کند.این مقام ناشناس آمریکایی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: »درباره ترتیب زمانی )انجام تعهدات 
آمریکا در زمینه برداشــتن تحریم ها و بازگرداندن اقدامات جبرانی ایران( صحبت زیادی نشــد چرا که ما هنوز در فرایند توصیف و ترسیم جزئیات اقدامات الزم 
توسط هر دو طرف هستیم«.اظهارات این مقام ناشناس واشنگتن در شرایطی مطرح شده که دور بعدی رایزنی ها در وین برای صحبت درباره برجام قرار است روز 
چهارشنبه هفته جاری برگزار شود.صحبت های تازه این مقام وزارت خارجه دولت جو بایدن به حرف های چندی قبل »جیک سالیوان« مشاور امنیت ملی کاخ 
سفید در مصاحبه با شبکه »سی ان ان« شباهت دارد.سالیوان در این مصاحبه گفته بود: »به میزانی از پیشرفت رسیدیم، اما مسافتی وجود دارد که باید طی شود 
تا از موانع عبور کنیم« )جزئیات بیشتر(.»سید عباس عراقچی« معاون سیاسی وزیر امور خارجه و رئیس هیأت ایرانی شرکت کننده در مذاکرات وین سه شنبه 
شب پس از آخرین نشست کمیسیون مشترک برجام در گفت وگویی درباره این نشست صحبت کرده و گفته بود: دور پنجم مذاکرات ما با کمیسیون مشترک 
برجام که متشکل است از ایران و کشور های ۱+۴، شروع شد و جلسه اول کمیسیون مشترک را داشتیم. ادامه کار توسط کارگروه ها در هر دو حوزه هسته ای و 
رفع تحریم ها و کارگروه سوم که مربوط به نحوه اجرای توافقات خواهد بود، ادامه پیدا خواهد کرد.معاون وزیر امور خارجه ایران با بیان این که نمی توانم با اطمینان 

بگویم که این دور از مذاکرات دور آخر خواهد بود، تصریح کرد: تا وقتی منافع کشور تامین نشده، مذاکره ادامه پیدا می کند.
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روحانی:گزیده خبر

واکسیناسیونعمومیازمردادماهشروعمیشود
رئیس جمهور گفت: تزریق واکســن رایگان اســت و در داخل 
هــم تالش می کنیم واکســن ها بــه مرحله نهایی برســند. تا 
تیرماه وضعیت بهتر خواهد شد.حجت االســالم حسن روحانی 
رئیس جمهور دیروز در جلســه ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت: 
در شــانزدهمین ماه شیوع ویروس کرونا هســتیم. ما با چهار 
موج ویروس کرونا روبه رو شــدیم و آنچه شــاهد هستیم روند 
کاهشی است؛ هم فوتی ها و هم ابتالها. نسبت به هفته  گذشته، 
روند کاهشــی بوده اســت البته در مورد دو، سه استان جنوبی 
هشــدارهایی داده شد چرا که شرایط آنها مناسب نیست.وی با 
بیان اینکه در نقشه رنگی کشور چند نقطه به عنوان نقطه قرمز 
مورد توجه قرار داده شــده است، اظهار داشت: امیدواریم هفته 
جاری از این شــرایط عبور کنیم تا در زمان انتخابات در سراسر 
کشــور جایی نقطه قرمز نداشته باشیم و مناطق نارنجی هم به 
حداقل کاهش یابد.رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه »در این 16 
ماه تالش ها بر این بود که مردم وسایل و امکانات الزم بهداشتی 
را در اختیار داشــته باشــند و پروتکل ها را رعایت کنند تا وارد 
پیک نشویم«، تصریح کرد: علت اینکه وارد پیک چهارم شدیم، 
به خاطر جهش و موتاســیون این ویروس بود. اگر این ویروس 
جهش نداشــت و کرونای انگلیسی از عراق وارد کشور نمی شد، 
وارد پیک چهارم نمی شــدیم، البته در حال خروج از این پیک 
هســتیم.روحانی اضافه کرد: شکل روند پیک چهارم هم به این 
است که وقتی پیک به اوج خود رسید، سریع سیر نزولی دارد در 
حالی که اگر این طور نبود، برای ما مشکالتی زیاد ایجاد می کرد.

وی با بیان اینکه مراعات در سراسر کشور حدود 67 درصد است 
که رقم قابل قبولی برای رعایت پروتکل ها نیســت، خاطرنشان 
کرد: رعایت پروتکل ها باید باالی 80، 90 درصد باشد که از این 
بیماری عبور کنیم. کرونای انگلیسی وارد کشور شد و جهشی 
ایجاد کرد که بسیار بد بود و مشکالت زیادی هم ایجاد کرد.وی 
با اشــاره به تعطیالت نیمه خرداد ابراز داشت: از مردم خواهش 
می کنیم ســفرهای بین  استانی را انجام ندهند و تحمل کنند تا 
به خوبی به پایان ماه خرداد و انتخابات برســیم. در جلسه دیروز 
تصمیم گرفتیم از روز چهارشنبه ســفرهای بین  استانی تا روز 
دوشــنبه ممنوع شــود.رئیس جمهور گفت: مسئله دیگری که 
وجود دارد این است که قباًل خیلی نگران ایام تبلیغات نامزدهای 

انتخابات بودیم و بعد از اینکه افراد و لیســت ها مشــخص شد 
یک مقدار نگرانی ها کمتر شده است و ما شرایط بهتری را شاهد 
خواهیم بود اما در عین حال همه باید به دستورالعمل هایی که 
قباًل تهیه شــده است عمل کنند، صداوسیما هم یاری کند که 
تبلیغات عمدتاً تلویزیونی و مجازی باشــد و مردم در ســالمت 
بمانند و از برنامه های نامزدها مطلع شــوند.وی ادامه داد: نکته 
دیگری که باید روی آن تأکید کنیم مسئله حرکت بسیار خوب 
در موضوع واکسیناسیون جامعه است، کار بسیار خوب و دقیقی 
شــروع و تالش شد بتوانیم واکســن مورد نیاز را از کشورهای 
مختلف تهیه کنیم. این واکسن ها هم از طریق چند کشور تهیه 
شده است و هم از طریق کواکس، بنابراین ما از هر 2 طریق این 
واکســن ها را تهیه کرده ایم.رئیس جمهور با بیان این مطلب که 
»بیش از 5 میلیون واکسن اکنون در اختیار دانشگاه های علوم 

پزشــکی قرار گرفته که از این تعداد، بیش از سه میلیون تزریق 
انجام شــده و بقیه در حال تزریق است«، تصریح کرد: بنابراین 
کار خوبی شد در اینکه همه تالشمان را انجام دادیم که واکسن 
را تهیه کنیم، البته تالش ما این بود که بیش از این و ســریع تر 
واکســن را تهیه کنیم.روحانی ادامه داد: عده بسیاری به ما نامه 
می نوشتند که »شما بخش خصوصی را آزاد نمی کنید، اگر بخش 
خصوصی را آزاد کنید آنها خیلی سریع می توانند بروند واکسن 
تهیه کنند و بیاورند.«، خصوصا عده ای می خواســتند واکسن را 
برای بخش خودشان تهیه کنند. ما این اجازه را دادیم که بخش 
خصوصی هم در صورتی که صالحیت داشــته باشــند و وزارت 
بهداشــت و درمان به آنها اجازه دهد، بروند واکسن تهیه کنند، 
متأسفانه تاکنون خیلی موفق نبودند این نشان داد که آن قدرها 
هم که در کشــورهای مختلف دنیا تبلیغ می شد واکسن فراوان 

نیست که هر کسی بتواند از هر جایی واکسن تهیه کند. برخی 
از شــرکت هایی هم که واکسن تولید می کنند مقید هستند که 
مکاتباتی با وزارت بهداشت و درمان رسمی کشورها داشته باشند.
روحانی گفت: این موضوع مهمی است که مردم نباید پولی برای 
واکســن پرداخت کنند. دولتها در جهان به هر قیمتی واکسن 
را تهیــه می کنند، در داخل هم از اواخر خرداد واکســن داخلی 
ما به بازار می آید و واکسیناســیون آغاز شود و آن وقت دست ما 
باز می شود شرایط بهتری را در تیرماه برای انجام واکسیناسیون 
خواهیم داشت.وی اضافه کرد: این کار با یک نظم خاص و خوبی 
آغاز شد یعنی از افراد مسن و سالمند شروع کردیم از افرادی که 
مثاًل باالی 80 ســال هستند، آغاز کردیم، بعد 75 سال را شروع 
 کردیم، اآلن 70 ســال را تقریباً داریم به پایان می رســانیم، بعد 
65 سال شروع می شود و بعد هم از 60 سال را شروع می کنیم. 
از 60 ســال به باال اگر واکســن انجام شد، ما از لحاظ فوتی ها و 
کاهش آمار مرگ ومیر کاماًل اطمینانی را پیدا می کنیم، شرایط 
خیلی بهتری می شــود از شــرایط این چنینی که اآلن مشاهده 
می کنیم.روحانــی گفت: برای این کار که افراد مســن و افرادی 
که بیماری های زمینه ای یا خاص دارند، بخواهند واکسینه شوند، 
مجموعاً یک رقم، 14 ـ 15 میلیون واکسن نیاز است و باید 10 
میلیون دیگر هم واکسیناسیون باید انجام گیرد و کار پیش برود 
تا به ثمر برســانیم. این کار به حول و قوه الهی تا پایان خرداد و 
اوایل تیر انجام می گیرد، باز هم واکسن خارجی و داخلی می آید 
و ما این مسیر را ادامه می دهیم. امیدواریم بتوانیم واکسیناسیون 
عمومی برای همه مردم را تا آخر تابســتان به ســامان برسانیم 
و آغــاز  کنیم.وی اضافه کرد: اگر مــا از افراد پرخطر یعنی 14ـ  
15 میلیون نفر عبور کرده باشیم و واکسیناسیون عمومی شروع 
شود، واکســن هم در اختیار ما باشد، با توجه به قدرت ما برای 
تزریق واکســن که می تواند در 24 ســاعت تا 500 هزار نفر را 
هم واکســینه کنیم، ظرف 3 ـ 4 ماه می توان واکسیناسیون را 
تمام کرد، بنابراین ان شاءاهلل واکسن به اندازه کافی در داخل تولید 
می شود و از خارج هم خریداری می کنیم، می توانیم بگوییم که از 
این بخش پرخطر که تا اول مرداد به طور کامل تمام می شود و از 
مرداد می توانیم واکسیناسیون عمومی را شروع کنیم، امیدواریم 

تا آذر ماه تمام مردم واکسینه شوند.

فرمانده سپاه:
 سردار حجازی تجربیات بزرگی در جبهه 

مقاومت داشت
سرلشکر سالمی گفت: شهید حجازی 
بزرگی در میدان های  تجربیات بسیار 
جهــاد در دفاع مقــدس و جبهه های 
مقاومت داشــت و بسیار شجاع بود.به 
گزارش گروه دفاعی خبرگزاری تسنیم، 
سرلشکر حســین سالمی فرمانده کل 
ســپاه صبح دیروز در حاشیه مراسم 
چهلمین روز شهادت شهید حجازی در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: سردار 
حجازی یک فرمانده صاحب فکر و اندیشــه و اهــل تدبیر و با برنامه بود که با 
یک نظم فکری بســیار قوی عمل می کرد و به ارزش های اخالقی بسیار پایبند 
بود.وی ادامه داد: سردار حجازی یک فرمانده خالق بود که رفتارش با همکاران 
و زیردستان اصاًل بر اساس سلســله مراتب نبود. او واقعاً یک احترام درونی در 
همه ایجاد می کرد و بر اســاس نفوذ قلبی و احترام درونی فرماندهی می کرد.

فرمانده کل سپاه با اشاره به فرماندهی سردار حجازی در جبهه مقاومت، گفت: 
او تجربیات بســیار بزرگی در میدان های جهــاد در دفاع مقدس و جبهه های 
مقاومت داشت و بسیار شجاع بود.سرلشکر سالمی گفت: شجاعت و آرامش از 
ویژگی های منحصربه فرد شهید حجازی بود که در صحنه های حساس و سخت 
نبرد آرامشش را از دست نمی داد و این ویژگی باعث می شد در شرایط بحرانی 
هم امروزش را از دست ندهد.فرمانده کل سپاه در خصوص جایگزین ایشان برای 
فرماندهی، گفت: جریان فرماندهی در مجموعه ســپاه همانند یک روح جاری 
اســت؛ یعنی همیشــه جایگزین فرماندهان وجود دارد و فرماندهان تجربیات 
را از فرماندهان قبلی می گیرند و نگران جایگزینی نیســتیم، اما شخصیت این 

فرماندهان خاص است و جای خالیشان موجب ناراحتی است.

سردار حاجی زاده در جمع خبرنگاران:
آمریکا فرو خواهد ریخت

فرمانده نیروی هوافضای سپاه با اشاره 
به جنگ 12 روزه مقاومت فلسطین با 
رژیم صهیونیســتی، گفت: جنگ 12 
روزه و مقاومــت جانانه فلســطینیان 
گویای همه چیز است و توان مقاومت 
را باید از زبان دشــمنان شنید. سردار 
نیروی  فرمانده  حاجــی زاده  امیرعلی 
هوافضای سپاه در حاشیه مراســم بزرگداشت چهلمین روز شهادت سرلشکر 
محمد حجازی که صبح دیروز در سازمان بسیج برگزار شد، با اشاره به ویژگی ها 
و شــخصیت های این شهید، گفت: ســردار حجازی از جوانی عمر خود را در 
مســیر انقالب گذاشت و 40 ســال تالش و مجاهدت کرد.وی افزود: جوانان و 
همه ما باید این شهید را الگو قرار دهیم و شیوه زندگی را از شهدایی همچون 
ســردار حجازی و حاج قاســم یاد بگیریم که عمرشان را در راه خدا گذاشتند.
فرمانده نیروی هوافضای ســپاه با اشاره به جنگ 12 روزه مقاومت فلسطین با 
رژیم صهیونیستی، اظهار داشت: جنگ 12 روزه و مقاومت جانانه فلسطینیان 
گویای همه چیز اســت و توان مقاومت را باید از زبان دشــمنان شنید، دیدیم 
که فرمانده ســنتکام آمریکایی ها چه گفت، آنها اعتراف کردند که ایران برتری 
هوایــی بلکه برتری نظامی را از آنها گرفته است.ســردار حاجی زاد گفت: این 
پیروزی ها و شکست های پی در پی استکبار جهانی و صهیونیسم ها تنها مختص 
به سرزمین های اشغالی، لبنان، ســوریه، ایران، عراق و یمن نیست و آنها باید 
جمع کنند و بروند.وی با بیان اینکه استخوان های رژیم صهیونیستی در جنگ 
غزه ترک خورد و همه این را دیدند،اظهار داشت: این تنها شروع فروپاشی رژیم 
صهیونیستی و نقطه عطفی در فروپاشی آنهاست.فرمانده نیروی هوافضای سپاه 
با بیان اینکه با فروپاشی رژیم صهیونیستی، آمریکا نیز فرو خواهد ریخت، گفت: 
همــه آنهایی که در جهان ظلم کردن نیز فرو خواهند ریخت و ان شــاءاهلل در 
آینده شاهد موفقیت ها و پیروزی های بزرگ خواهیم بود و پیروزی های بزرگ تر 

پیش روست.

با حضور سرلشکر باقری صورت گرفت؛
بررسی آسیب شناسی صنعت برق از منظر 

پدافند غیرعامل
با حضور رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح، نظام عملیاتی پدافند زیستی کشور 
و آخریــن وضعیت صنعت برق کشــور از منظر پدافند غیرعامــل در پنجاه و 
سومین جلسه شورای عالی پدافند غیرعامل کشور بررسی شد.پنجاه و سومین 
جلســه کمیته دائمی )شورای عالی( پدافند غیرعامل کشور به ریاست سرلشکر 
محمد باقری رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح، سردار غالمرضا جاللی رییس 
سازمان پدافند غیرعامل کشور و سایر اعضا در ستاد کل نیروهای مسلح برگزار 
شد.دستور این جلسه بررسی »نظام عملیاتی پدافند زیستی کشور« کشور بود 
که بر همین اساس، در ابتدا آسیب شناسی اقدامات پدافند زیستی در کشور در 
زمینه مقابله با کرونا و همچنین راهبردهای عملیاتی آن بررســی شــد و برای 
تکمیل در جلسات بعدی در دستورکار قرار خواهد گرفت.در این جلسه همچنین 
گزارشی از وضعیت کلی صنعت برق کشــور شامل تهدیدات، آسیب پذیری ها، 
نقــاط قوت و اهم اقدامات پدافندی در راســتای ارتقای تــاب آوری، پایداری و 
آمادگی صنعت برق از سوی محمدحسن متولی زاده مدیرعامل شرکت توانیر ارائه 
شد.همچنین گزارش اقدامات پدافند غیرعامل در شرکت ملی توانیر و راهکارهای 
کنترل و کاهش خاموشی ها و کمک های نیروهای مسلح در این ارتباط نیز مطرح 
و مقرر شد تا مساعدت و اقدامات الزم از سوی نیروهای مسلح انجام شود.حصول 
اطمینان از تامین ظرفیت ذخیره سوخت نیروگاه ها )گاز و سوخت مایع(، استفاده 
از مولدهای برق خودتامین در شــرایط اضطراری برای مراکز حیاتی و حساس، 
تمرین و اجرای رزمایش الگوی تولید، انتقال و توزیع برق برای شرایط اضطراری 

و ... از محورهای مطرح شده از سوی اعضای حاضر در این جلسه بود.

 واکنش کدخدایی به دروغ پردازی
 »شبکه بی بی سی«

ســخنگوی شورای نگهبان با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در توییتر 
به خبرسازی جدید بی بی سی واکنش نشان داد.عباسعلی کدخدایی سخنگوی 
شــورای نگهبان در واکنش به خبرســازی شبکه بی بی ســی فارسی نوشت: 
بی بی سی همچنان دســت از دروغ پردازی برنمی دارد، آن هم دروغ شاخ دار و 
البته مثل همیشه دنبال ماهیگیری از آب گل آلود است، وقتی با سوءاستفاده از 
دو واژه تذکر و متذکر شدن، آن را دستمایه اخبار کذب قرار می دهد خود دلیلی 

است بر اینکه هیچ گاه نباید به این بنگاه دروغ پراکنی اعتماد کرد!

فرهنگی: فرسایشی شدن مذاکرات وین 
خالف روح قانون لغو تحریم ها است

نماینده تبریز در مجلس گفت: غربی ها به دنبال فرسایشی کردن مذاکرات 
وین هســتند که این روند قطعاً خالف روح قانون مصوبه مجلس درباره لغو 
تحریم ها اســت.محمد حســین فرهنگی نماینده تبریز در مجلس شورای 
اســالمی د، با اشــاره به ادامه مذاکرات ایران و طرف هــای برجامی، گفت: 
غربی ها به دنبال فرسایشــی کردن این مذاکرات هســتند که این این روند 
قطعاً خالف روح قانون مصوبه مجلس درباره لغو تحریم ها اســت.وی با بیان 
اینکه نتیجه مذاکرات با طرف های غربی باید این باشد که تحریم ها به صورت 
کامل برداشــته شود، افزود: باید راستی آزمایی نیز با دقت و در زمان کافی 
انجام شود و تیم مذاکره کننده باید در مذاکرات خود به این مساله مهم توجه 
داشته باشد.عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه با بیان 
اینکه نمایندگان به جد در موضع خود در اجرای قانون اقدام راهبردی برای 
لغو تحریم ها مصر هستند، ادامه داد: طبق قانون مجلس فرصت سه ماهه ای 
که برای لغو تحریم ها در نظر گرفته شده بود به اتمام رسیده است و دولت 
باید طبق قانون مجلس عمل کند.نماینده تبریز در مجلس با اشاره به قانون 
مصوب مجلس و اینکه پس از پایان فرصت سه ماه باید دوربین های آژانس 
بین المللی انرژی اتمی از مراکز هسته ای کشورمان جمع آوری شود، اضافه 
کرد:  انتظار نمایندگان این است که از سوی دولت به قانون عمل شود، طبق 
قانون نبایدبدون نظر مجلس تمدیدی در فرصت داده شده به غربی ها صورت 
گیرد که البته این اتفاق رخ نداده و تمدیدی صورت گرفت.فرهنگی تصریح 
کرد: طبق قانون مصوب مجلس پس از سوم خرداد باید بازرسی های آژانس 
متوقف و  فیلم هایی که در سه ماه گذشته از تاسیسات هسته ای ضبط شده 

است نیز باید امحاء شود.

برگزاری انتخابات هیئت رییسه تعدادی از کمیسیون ها در اجالسیه دوم و بررسی ابعاد 
امنیتی انتخابات ریاســت جمهوری از جمله موارد کاری کمیسیون ها در هفته جاری 
است. دستور جلسات کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسالمی در هفته جاری 

اعالم شد که به شرح زیر است:
کمیسیون آئین نامه داخلی

رسیدگی به طرح نحوه اعمال نظارت مجلس شورای اسالمی بر مصوبات شوراهای عالی
رسیدگی به طرح اصالح قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی

کمیسیون اصل نود
نشست عمومی کمیسیون برای بررسی موضوعات مطروحه پیرامون گزارش تهیه شده 

درباره پاالیشگاه ستاره خلیج فارس و قانون جدید چک
نشست با وزیر نیرو

کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی
ادامه بررسی نظام ساماندهی تولید و بازار خودرو، ارزیابی طرح جامع خودرو با حضور 
نمایندگانــی از وزارت صنعت، معدن و تجــارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک 

مرکزی، مرکز پژوهشهای مجلس و بخش خصوصی
بازدید از نمایشگاه آخرین دستاوردها و توانمندی های صنایع دفاع

کمیسیون اجتماعی
ادامه بررسی طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی

بررسی الیحه استخدامی شهرداری ها
انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی

کمیسیون اقتصادی
انتخابات هیئت رییسه کمیسیون

رأی گیری در خصوص ایرادات شــورای نگهبان در الیحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز

ادامه بررســی طرح ارتقای حکمرانی در حوزه ریال )الحاق به طرح مالیات بر عایدی 
سرمایه(

جلســه هیئت رئیسه کمیسیون در خصوص بررســی اخبار روز و نحوه رسیدگی به 
طرحها و لوایح

بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان مجلس در اجرای ماده 212 آئین نامه داخلی برای 
ضرورت تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری و علت تعطیلی کارخانه آزمایش مرودشت

دعوت از وزیر صنعت، معدن و تجارت برای پاسخگویی به سؤاالت تعدادی از نمایندگان
بررسی الیحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری 

اسالمی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه
ادامه بررسی استفســاریه ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاریـ  صنعتی 

جمهوری اسالمی
ادامه بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان جهت اعمال ماده 234 آئین نامه داخلی در 

خصوص ناهماهنگی در حوزه تجارت خارجی
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

بررســی تدابیــر و تمهیدات مرتبط بــا ابعاد امنیتــی ســیزدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری، ششمین دوره شوراهای اسالمی شهر و روستا و میان دوره ای مجلس 
شورای اسالمی و مجلس خبرگان رهبری با حضور فرماندهی نیروی انتظامی و معاونان 

ایشان
بررســی ابعاد امنیتی ســیزدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری، ششمین دوره 
شــوراهای اسالمی شهر و روســتا و میان دوره ای مجلس شــورای اسالمی و مجلس 

خبرگان رهبری با حضور وزیر کشور و معاونان ایشان
استماع و بررسی گزارش رئیس کمیته هسته ای

کمیسیون امور داخلی و شوراها
کارگروه بررســی طرح تقسیم استان سیســتان و بلوچستان به چهار استان با حضور 
استاندار، معاونین و شــورای تأمین استان، کارشناس مرکز پژوهش ها و دستگاه های 

اجرایی ذی ربط
مرور اخبار و تحوالت داخلی کشور

بررسی طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه انتخابات

کارگروه بررسی طرح اصالح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسالمی با حضور 
نمایندگان پیشنهاددهنده، کارشناس مرکز پژوهشها و دستگاه های اجرایی ذی ربط

بازدید از تأسیسات آب سنگین اراک
بررسی طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداریها

بررسی طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه احزاب سیاسی
کارگروه بررسی الیحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاری ها

کمیسیون انرژی
بررسی مسائل و مشکالت منطقه ای بخش برق و آب

طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی
بررسی سؤاالت تعدادی از نمایندگان از وزیر نیرو

کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
بحث و بررسی پیرامون نحوه تحقق منابع پیش بینی شده برای هدفمندسازی یارانه ها 
موضوع تبصره 14 قانون بودجه ســال 1400 با حضور مســئولین وزارت نفت و بانک 

مرکزی
بازدید از نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های صنایع دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی 

نیروهای مسلح
کمیسیون بهداشت و درمان

بررسی طرح تشویق و حمایت از خّیرین
بررسی طرح ارتقای خدمات درمان ناباروری

بررسی مشکالت کارورزان و دســتیاران با حضور مسئولین وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی، تعدادی از ذی نفعان و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس

دعوت از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت پاسخگویی به سؤاالت تعدادی 
از نمایندگان

دعوت از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت پاســخگویی به ســؤاالت تعدادی از 
نمایندگان

کمیسیون صنایع و معادن
ادامه بررسی طرح اصالح موادی از قانون معادن کشور

طرح های اصالح ماده 24 قانون معادن مصوب سال 1377
طرح استفساریه تبصره 3 ماده 6 قانون اصالح معادن مصوب 1390

طرح اصالح مواد 9 و 15 قانون معادن
ادامه بررسی طرح قانونی یکپارچه سازی داده ها و اطالعات ملی

دعوت از وزیر صنعت، معدن و تجارت برای پاسخگویی به سؤاالت تعدادی از نمایندگان
بازدید از مراکز صنعتی و معدنی استان های خراسان رضوی و خراسان شمالی

کمیسیون عمران
رســیدگی به مسائل و مشــکالت مرز تمرچین با حضور معاونین وزارتخانه های راه و 

شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت
بررســی مسائل و مشکالت توســعه و احداث بیمارستان های کشــور توسط قرارگاه 

سازندگی خاتم االنبیاء)ص(
انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون

دعوت از وزیر راه و شهرسازی جهت پاسخگویی به سؤاالت تعدادی از نمایندگان
کمیسیون فرهنگی

ادامه بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان جهت اعمال ماده 234 آئین نامه داخلی با 
موضوع ضعف عملکرد وزارت ورزش و جوانان در حوزه جوانان

استماع گزارش عملکرد فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی کشور
ادامه بررسی ساختار نهایی کمیته های تخصصی و مدل نظارتی

دعوت از وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جهت پاسخگویی به سؤاالت 
تعدادی از نمایندگان

کمیسیون قضایی و حقوقی
بررسی طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسالمی پس از اتمام 

مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی
بررسی طرح حمایت قضایی از چرخه تولید در مراجع اجرایی

ادامه بررسی طرح اصالح قانون تشکیالت و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

بررسی ابعاد امنیتی انتخابات ریاست جمهوری در مجلس
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گزیده خبر ضرورت های مهم اقتصادی دولت آینده

 اقتصاد نیازمند جراحی بزرگ
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به ضرورت های 
مهم دولت آینده از جمله کنترل تورم و نقدینگی و تقویت ارزش پول ملی، اقتصاد 
را نیازمند جراحی گسترده و بزرگ دانست.عباس آرگون کارشناس اقتصادی با اشاره 
ضرورت برنامه محوری در دولت آینده اظهار داشت: برنامه محوری در دولت جدید 
باید به نحوی باشد که تیم اقتصادی دولت بر مبنای آن حرکت کند و فقط در حد 
حرف نباشــد و در اجرا صورت بگیرد و از همه مهم تر، پیگیری برای به ســرانجام 
رساندن آن، از اهمیت باالیی برخوردار است.وی تاکید کرد: بحث بعدی، ثبات بخشی 
و پیش بینی پذیری در اقتصاد است. در واقع باید در حوزه های اقتصادی یک ثبات 
بخشی داشته باشیم. به نوعی بتوانیم شرایط اقتصادی را پیش بینی کنیم و هر روز با 
قوانین و مقررات در حوزهای مختلفی همچون گمرک، تولید، صادرات، واردات و ... 
مواجه نباشیم. زیرا همواره سردرگمی برای فعاالن اقتصادی وجود داشته است. االن 
بسیاری از فعاالن اقتصادی با بروکراسی بسیاری طوالنی در ادارات مواجه هستند که 
باید برای آن فکری شود.به گفته آرگون، در دولت آینده باید ثبات به قوانین و مقررات 
بدهیم تا بتوانیم پیش بینی کنیم که در یک سال آینده با چه قوانینی مواجه خواهیم 
بود و نکته بعدی رفع موانع در حوزه های تولید و مقررات است تا در نهایت به تقویت 
تولید و رشد اقتصادی منجر شود.وی در ادامه گفت: موضوع بعدی این است که در 
دولت آینده باید یک تیم اقتصادی هماهنگی باشــد که اعضای این تیم همدیگر را 
کامل کنند. در حقیقت هر کدام از اعضا، مســیر خودشــان را نروند و در یک هدف 
گذاری با برنامه حرکت کنند. به نوعی یک هماهنگی بین تیم اقتصادی باشد، زیرا در 
شرایطی هستیم که فرصت آزمون و خطا نیست. حاال جدا از جریانات و موضوعات 

سیاسی، باید به سمت استفاده از شایستگان و نخبگان برویم. بتوانیم مدیریت موثر 
نخبگان را در دولت بعدی شــاهد باشیم.به گفته این کارشناس اقتصادی، فقط یک 
وعده هایی ندهیم و دوباره بعد از انتخابات همه بروند سر جای خودشان و کار اجرایی 
همان مسیر قبلی را طی کند. باید برای تغییر این رویکرد برنامه ریزی شفافی باشد. 
وی افزود: مشکالت متعددی در حوزه اقتصادی داریم. تورم سنگینی داریم که این 
تورم اقشار متوســط و ضعیف را از بین می برد. بنابراین مهار پایدار تورم در کشور 
احســاس می شود و دولت جدید باید برای این کار، برنامه ریزی داشته باشد.برنامه 
ریزی برای رفع موانع تحریمیبحث بعدی که خیلی تاثیرگذار است، موضوع تحریم 
ها اســت. همانطور که به دلیل شرایط تحریمی در کشور، ریسک واردات و صادرات 
داریم؛ یعنی پولمان را می دهیم ولی نمی توانیم کاال وارد کنیم و یا کاال را صادر می 
کنیم ولی به دلیل تحریم ها، نمی توانیم پولمان را بگیریم. بازارهای صادراتی محدود 
می شود و نمی توان با جاهای مختلف کار کنیم و قیمت تمام شده کاالی وارداتی 
بین ۱۰ تا ۲۰ درصد به دلیل مشکالت نقل و انتقال پول، با افزایش مواجه می شود.

در واقع نیازمندیم که در دولت آینده، موضوع تحریم ها تعیین تکلیف و رفع شود. 
 FATF باید جایگاه خودمان را دنیای بین الملل ارتقا دهیم. در حقیقت باید پذیریش
را هم در برنامه های دولت جدید ببینیم، زیرا برای تعامل تجاری و اقتصادی با دنیا، 
ضرورت دارد که قوانین بین المللی را هم بپذیریم و نمی توان به صورت جزیره ای 
رفتار کرد. همچنین باید برای عضودر ســازمان توسعه تجارت جهانی تالش شود.

آرگون در ادامه خاطرنشــان کرد: نااطمینانی ها در فضای اقتصادی کشــور باید با 
برنامه ریزی دقیق، به حداقل برسد. وقتی نااطمینانی در کشور باشد، سرمایه گذاری 

نیز انجام نمی شود. رئیس جمهور آینده باید با برنامه باشد و مهم تر آن که به برنامه 
خود، تعهد داشــته باشد، نه اینکه بعد از یک ماه همه وعده ها فراموش شود.وی با 
اشــاره به ضرورت استقالل بانک مرکزی تاکید کرد: ما در اقتصاد کشورمان نیازمند 
یک جراحی گسترده هســتیم. بنابراین استقالل بانک مرکزی باید در کنار توسعه 
متوازن در ســایر بخش های اقتصادی کشور باشد. وقتی کل نظام اقتصادی کشور 
دچار بیماری است، بایستی یک جراحی جامع در اقتصاد را داشته باشیم. زیرا با یک 
ُمسکن و قرص نمی توان مشکالت اقتصادی را درمان کرد.این کارشناس اقتصادی 
افزود: دولت آینده باید ریشــه های افزایش تورم و نقدینگی را مشخص و برای رفع 
آن برنامه ریزی جامعی داشته باشد. یک بخشی از این رشد تورم، به کسری بودجه 
دولت برمی گردد. پس دولت باید به ســمت کوچک سازی حرکت کند. باید هزینه 
های خودش را کاهش دهد تا در نهایت با کنترل تورم به ســمت تقویت ارزش پول 
ملی حرکت کنیم. زیرا وقتی کســری بودجه داریم، افت ارزش پول ملی را به دنبال 
دارد و وقتی تحریم هستیم، صادرات با مشکل مواجه می شود و دسترسی به منابع 
ارزی محدود می شــود و بهای تمام شــده کاال باال می رود. در نتیجه این موانع و 
مشکالت به صورت یک زنجیره است و ضرورت جراحی اقتصادی احساس می شود.
وی در پایان به اولویت دیگر دولت آینده اشاره داشت و افزود: باید به سمتی برویم که 
تعامل با بخش خصوصی در دستور کار دولت جدید باشد و از طریق توجه و تعامل با 
بخش خصوصی واقعی، صادرات را با برنامه تقویت کنیم تا در نهایت منجر به ارزآوری 
برای چرخه اقتصادی کشور شود. بنابراین باید برنامه محوری و استفاده از مدیریت 

موثر نخبگان در اقتصاد کشور از اهمیت باالیی در دولت جدید برخوردار باشد.

یک کارشناس اقتصادی تشریح کرد؛
شرط بهبود اوضاع اقتصادی در ۴سال آینده

یک کارشــناس اقتصادی گفت: اگر در حوزه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و 
... اصالحات ســلختاری صورت نگیرد، نمی توان انتظاری از تغییر وضعیت کنونی 
داشت.، کامران ندری  با بیان اینکه بخش عمومی غیردولتی رقیب بخش خصوصی 
است، گفت: در حوزه قوانین کشور، مشکالت زیادی وجود دارد و در طول سال های 
گذشته مجلس تعهدات مالی بسیاری را برای دولت مصوب کرده است که برخی 
از آن ها در بودجه ســنواتی هم وجود ندارد و بــه این قوانین، فرا بودجه ای گفته 
می شــود که این موارد باید رفع شوند و ربطی به دولت هم ندارد. وی افزود: البته 
دولت می تواند با شناسایی این موارد و ارائه الیحه، چالش های قانونی را رفع کند. 
خیلی از قوانین در کشــور چون قوانین پولی و بانکی بروز رســانی نشده اند. قوه 
قضائیه آشنایی بسیار پایینی به مسائل اقتصادی دارد و دادگاه های تخصصی در این 
زمینه وجود ندارد. کارشناس اقتصادی ادامه داد: نظام مالیاتی کشور از بسیاری از 
نظام های مالیاتی پیشرفته در دنیا عقب است و در حوزه شناسایی مودیان مالیاتی، 
محاسبه میزان مالیات پرداختی و برخورد با فراریان مالیاتی با مشکل مواجه است. 
همچنین، نظام حمایتی کشــور از جمله پرداخت یارانه ها نیز مشــکالتی دارد و 
کسانی که نباید یارانه دریافت کنند، به آن ها داده می شود و بالعکس. عالوه براین، 
میزان یارانه دریافتی هم مشکالت یارانه بگیران را رفع نمی کند. ندری با اشاره به 
مشکالت نظام بانکی کشور گفت:  یکسری از بانک ها باید منحل شوند و بانک های 
کشور از مقررات مرتبط با بانکداری گرفته تا اجرای آن ها توسط مدیران و کارکنان 
باید اصالح شــود و مدیران بانکی از مدیریت حرفه ای دور هستند. وی ادامه داد: 
بخش کشــاورزی هم با مشکالت عدیده ای روبرو است و به صورت اصولی توسعه 

پیدا نکرده که مصرف منابع و آب در این حوزه بسیار باالست. 

وزیر راه و شهرســازی اظهار داشت: امروز کلیات وام ودیعه در 
ســتاد ملی مبارزه با کرونا تصویب شــده و به زودی سقف وام 
جدید اعالم می شود.، محمد اســالمی در جمع خبرنگاران در 
حاشیه مراســم امضای تفاهم نامه سرمایه گذای و مشارکت فاز 
اول پروژه پایانه مســافری شماره دو فرودگاه امام با بیان اینکه 
این اقدام باید ۲۰ ســال قبل صورت می گرفت تا بتوانیم سهم 
ایران در پروازهای تجاری را به دست بیاوریم گفت: باید بتوانیم 
ترانزیت مســافری در صنعت هوانوردی را افزایش دهیم.وی با 
اشــاره به احداث پایانه مسافری شماره دو  گفت: این پروژه در 

دو فاز و با ظرفیت 6۰ مییون مســافر در سال به اجرا می رسد 
که فــاز اول آن با ظرفیت ۲5 میلیون مســافر در 48 ماه و با 
ارزش دو میلیارد دالر ساخته خواهد شد.وی در پاسخ به سوالی 
مبنی بر تعیین وام ودیعه مسکن برای سال ۱4۰۰ اظهار داشت: 
امروز کلیات وام ودیعه در ســتاد ملــی مبارزه با کرونا تصویب 
شــده و به زودی سقف وام جدید اعالم می شــود.وی با اشاره 
به مراعات موجر و مســتاجران در شــرایط کرونا اظهار داشت: 
خوشــبختانه در سال گذشته بسیاری از صاحبخانه ها مصوبات 
ستاد ملی مبارزه با کرونا را رعایت کردند و اجاره نامه ها تمدید 
شــد و باید گفته شود که بسیاری از موجران هم هیچ افزایش 
قیمتی را در نرخ اجاره اعمال نکردند.وزیر راه و شهرسازی تاکید 
کرد: همچنین شورای حل اختالف هم در سال گذشته خارج از 
مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا حکم تخلیه نداد.وی در ادامه 
با اشاره به شناسایی خانه های خالی اظهار داشت: تاکنون یک 
میلیون و 3۰۰ هزار واحد خانه خالی شناســایی و اطالعات آن 
در کارتابل مشترک با سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است و به 

تدریج سایر واحدهای خالی از سکنه در حال شناسایی هستند.
وزیر راه و شهرســازی با اشاره به افزایش ظرفیت فرودگاه های 
کشــور گفت: تا پایان سال ۱4۰۰ حدود ۱۰ میلیون مسافر به 
ظرفیت فرودگاه های کشــور اضافه می شود و با اجرای پروژه ای 
که تفاهمنامه آن منعقد شــد، در فاز اول ۲5 میلیون مسافر به 
ظرفیت فرودگاه های کشــور اضافه می شود.اسالمی تاکید کرد: 
در حال حاضر ظرفیت فرودگاه های کشور 57 میلیون مسافر در 
ســال است که هدف این است که ساالنه ۱۰ میلیون مسافر با 
کیفیت بسیار خوب به ظرفیت فرودگاه های کشور اضافه شود.

وی در پاســخ به ســوال ایلنا مبنی بر اینکه چرا فرودگاه سالم 
که ســال 98 به بهره برداری رسید، فعال نیست و متوقف شده 
اســت، گفت: فعالیت فرودگاه سالم متوقف نشده بلکه به دلیل 
محدودیت پروازی که به دلیل شیوع ویروس کرونا وجود دارد، 
همیــن ترمینال موجود کفایت می کند و به همین دلیل آمد و 
رفتی در ترمینال ســالم وجود ندارد.وزیر راه و شهرســازی در 
پاسخ به سوال دیگر ایلنا مبنی بر اینکه آیا قیمت گذاری بلیت 

اتوبوس از دولت خارج شده اســت، بیان داشت: قیمت گذاری 
بلیت اتوبوس تابع ضوابط اســت و با توجه به اینکه نهاده های 
گوناگون، دســتمزد و ســایر هزینه ها با افزایش قیمت مواجه 
شدند، طبیعی است که بر روی قیمت بلیت هم اثرگذار باشند.

اســالمی با بیان اینکه قیمت بلیت اتوبوس تابع عرضه و تقاضا 
اســت، ادامه داد: بر اســاس تصمیمی که گرفته شــده بخش 
خصوصی در کمیســیون عالی هماهنگی ترابری، درباره قیمت 
بلیت بحث و گفت وگو می کند و انجمن ها با توجه به شــرایط 
و وضعیت اقتصادی، قیمت را تنظیم و به کمیســیون پیشنهاد 
می دهند اما در نهایت قیمت گذاری بر اســاس عرضه و تقاضا 
انجام می شــود.وی با تاکید بر اینکه پروژه قطار سریع الســیر 
تهران- قم- اصفهان غیرفعال نشده و قرار نیست متوقف باشد، 
گفت: این یک پروژه ملی است و در جلسه با کمیسیون عمران 
با مفروضات دقیق تری این پروژه را دنبال می کنیم چراکه این 
پروژه نیاز مبرم کشورمان است و نباید از تکنولوژی های جدید 

غفلت کنیم و از کاروان توسعه عقب بمانیم.

مجموعه معدنی سرب و روی مهدی آباد با دارا بودن ذخائر قابل توجه سرب ، روی 
، نقره ، باریت و مس، یکی از بزرگترین معادن سرب وروی جهان است ، تا جایی که 
پس از بهره برداری از این پروژه ، نقش 5 درصدی در معادالت ومعامالت قیمت های 
جهانی  سرب  و روی ایفا خواهد کرد.  معدن مهدی آباد دومین معدن سرب وروی 
دنیا بعد از استرالیا با ذخیره قطعی ۲5۰ میلیون تن سرب ، روی و نقره است.  پروانه 
بهره برداری این معدن  که بزرگترین پروژه صنعت سرب و روی کشور است  به نام 
ســازمان ایمیدرو می باشد. در چهار دهه گذشــته بهره برداری از این معدن بزرگ 
همواره مورد توجه قرار گرفته و کشورهایی همچون آمریکا، استرالیا و چین اقداماتی 
در این زمینه انجام داده اند. بهره برداری از معدن سرب و روی مهدی آباد در سال 95 
از سوی ایمیدرو به کنسرسیومی تخصصی واگذار شد که در ادامه بر خالف تعهدات 
اخالقی فی مابین اعضای هیات موســس کنسرســیوم  ، از پروژه ملی به خانوادگی 
تبدیل و اعضای تخصصی فنی ومهندسی از مدیریت و کانون تصمیم گیری ها حذف 
شــدند. با برنده شدن کنسرسیوم معدن سرب و روی مهدی آباد در مزایده ایمیدرو، 
قرارداد ۲4 ســاله بین این کنسرسیوم  با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنی ایران به عنوان کارفرما امضا شد. مطابق ماده 9 قرارداد ، اعضای کنسرسیوم 
این امکان را داشته اند تا ظرف حداکثر 6 ماه از تاریخ عقد این قرارداد جهت اجرای 
پروژه، شرکتی موسوم به شــرکت پروژه با حضور کلیه اعضای کنسرسیوم تاسیس 
کنند اما تاســیس شــرکت جدید نباید منجر به کاهش مسئولیت و حقوق اعضای 
کنسرسیوم می شــد و از الزامات صریح قرارداد ، حضور کلیه اعضای کنسرسیوم تا 
پایان مدت ۲4 ســاله قرارداد در شــرکت پروژه با آرای مساوی در تصمیمات هیات 
مدیره بوده و کلیه اعضا منفردا ومتضامنا در قبال پروژه وکارفرما با دادن ضمانتنامه 
رسمی، مسوول می باشند. اما عدم نظارت صحیح و قانونی مقام ناظر در انجام وظایف 
قانونی خود در زمان تشکیل شرکت پروژه  موجب شد با تشکیل شرکت پیشگامان 
صنعت ســرب و روی مهدی آباد )سهامی خاص( که  متشکل از اعضای کنسرسیوم 
بوده ولی اساسنامه آن صد درصد سهامی خاص و بدون در نظر گرفتن منافع اعضای 
کنسرسیوم تنظیم گردیده ، عمال قوانین مدنی کنسرسیوم به قوانین تجارت و مسائل 
داخلی شرکتهای سهامی خاص تبدیل و شرایط برای سوء استفاده های آتی و افزایش 
ســرمایه های غیر عرف ناشی از مطالبات از پیش مهندسی شده توسط سهامداران 
اکثریت شرکت پروژه مهیا شود. این  در حالی است که کلیه اعضا به میزان قدر السهم 
تعیینی ، تضامین الزم و رســمی را به کارفرما ارایه داده اند.همچنین تشــکیل این 
شرکت و لزوم افزایش سرمایه به میزان حداقل ۱5 درصد سرمایه گذاری انجام شده، 
از الزامات قراردادی ایمیدرو بوده که اعضای کنسرسیوم  را ملزم به اجرای آن کرده 
و با اجرای این تعهد قراردادی در عمل حقوق قراردادی اعضا کنسرسیوم در پروژه به 
شدت کاهش یافته و قدرالسهم شرکتهای هم خانواده ، به صورت غیرمتعارف افزایش 
یافته است. این اتفاق در واقع صرف نظر از اینکه فلسفه واگذاری پروژه به  کنسرسیوم 
را از بین برده و عمال موجب حذف شــرکت های عضو کنسرسیوم از جرگه تصمیم 
گیریها شده، موجب از بین رفتن حقوق مسلم قرادادی سایر اعضا شده است.به گفته 
یکی از اعضای کنسرسیوم، حسب شرایط قرارداد ، روش تامین منابع مالی پروژه باید 
به صورت  شفاف  در زمان عقد قرارداد اعالم می شد. اما متاسفانه ایمیدرو با نادیده 
انگاشتن یکی از مهمترین شرایط اجرای قرارداد، فرم های خام مربوط به تامین مالی 
را در قرارداد گنجانده ، سپس از محل همین قصور یا سهل انگاری تامین مالی پروژه 
، ســهامداران اکثریت در شرکت پروژه تحت عنوان افزایش سرمایه و تامین مالی از 
محل مطالبات غیرقطعی که کارشناسی رسمی نیز نشده است ، در افزایش سرمایه 

ها ، اجازه فروش حق تقدم سایراعضا را به شرکتهای زیر مجموعه نداده و حق  تقدم 
ایشان را یکجانبه به نفع خود استفاده کرده اند و متاسفانه علیرغم مدل ارایه شده در 
فراخوان در خصوص استفاده مشترک از توان و قابلیت اعضای کنسرسیوم به منظور 
بهره برداری مطلوب و تخصصی در این ابرپروژه ، انجام این مهم در اختیار یک شرکت 
خصوصی محدود ، خانوادگی وغیر مرتبط با این صنعت قرار گرفته است.منتقدان به 
این واگذاری می گویند اگر ایمیدرو به عنوان نهاد نظارتی به درســتی نقش نظارتی 
خود را اجرا می کرد، شــرکت تاسیس شده باید نقش پیمانکار را بازی میکرد و در 
میزان برداشــتهای ماده معدنی ذینفع میگردید ، چرا که امتیاز این پروژه متعلق به 
اعضای کنسرسیوم بوده و در هیچ جای دنیا ؛ پیمانکار، کارفرما و سهامدار نمی شود!!! 
به گفته آنها این شیوه انتقال و حرکت ناصواب موجب چالش هایی در ادامه راهبری 
پروژه و فروش محصوالت این معدن شــده و گریبان این ابرپروژه ملی را می گیرد.

طبق برنامه ریزی ها برای تولید در سال اول  ۲۰۰ هزارتن کنسانتره و برای  سالهای 
آتی 8۰۰ هزار تن در نظر گرفته شده است که درصورت تداوم این روند وعدم ورود 
نهادهــای نظارتی دولتی به این مهم ، آینــده ای مبهم و نامطئن در خصوص بهره 

برداری درست ازاین معدن رقم خواهد خورد .

معدن سرب و روی مهدی آباد تبدیل به شرکتی فامیلی شده است
یوســف مرادلو، رییس انجمن تولیدکنندگان ســرب و روی ایران با بیش از 8۰ 
شرکت تولیدکننده سرب و روی در انجمن تخصصی و از اعضای اصلی کنسرسیوم  
که از مدیریت تصمیم گیری و نقش آفرینی اجرایی این ابر پروژه ، از دیدگاه مفهوم 
کنسرسیوم ، غیر قانونی حذف شده است در این باره می گوید:  بدون تعارف باید 
اعالم کنم که کلک زدند. وی با تشــریح مقدمات این واگذاری می گوید: با آقای 
نعمت زاده و کرباســیان به عنوان مدیران وقت حوزه صنعت و معدن در آن زمان 
صحبــت کردیم که با بهره بــرداری از این معدن کاری کنیم تا گلوگاه مواد اولیه 
صنعت به دست غیرصنعتگر نرسد. این درخواست را مطرح کردیم و گفته شد که 
با بررسی ، این معدن یا به صنعت می رسد یا به مزایده گذاشته می شود. بنیانگزار 

کنسرسیوم  معدن ســرب و روی مهدی آباد ادامه می دهد: وقتی کنسرسیوم را 
تشــکیل دادیم آن زمان به زنده یاد حاج قاســم شفیعی، رئیس خانه سنگ ایران 
گفتم با همکاری برد- برد کاری کنیم تا از این معدن به شکل مناسبی بهره برداری 
شود.وی در ادامه می گوید: اما متاسفانه این کنسرسیوم تبدیل به شرکتی فامیلی 
شد که دیگر کسی را تحویل نمی گیرند. مرادلو با بیان اینکه این چاهی است که 
ناخواسته خودمان کندیم گفت: قرار بود هر5 سهامدار واعضای اصلی کنسرسیوم 
تا انتهای پروژه در هیات مدیره باشند اما با تبدیل کنسرسیوم  به شرکت و مطرح 
کردن قانون تجارت افزایش سرمایه دادند و شرکا را پس زدند. بنیانگزار کنسرسیوم  
معدن ســرب وروی مهدی آباد با بیان اینکه ما به این مساله معترض هستیم می 
گوید: پیگیر این مساله هستیم و دولت باید مطالعه کند و ببیند اهداف اولیه این 
واگذاری چه بود و چه شد.مرادلو با بیان اینکه معدن باید به صنعتگر برسد تصریح 
کرد: مدیران فعلی عنوان می کنند که با5۰-4۰ بنگاه اقتصادی مرتبط هستند ، در 
صورتی که نباید تنها به اصطالح پز مساله ای را داد و باید  واگذاری ها در راستای 

کاهش بیکاری و به نفع تولید باشد. 

اهداف واگذاری معدن مهدی آباد محقق نشد
ناصــر صلواتــی زاده، مدیرعامل شــرکت کاهنربا و تنها بازوی فنی- مهندســی 
کنسرســیوم واولین شــرکتی که برای اولین بار شــمش روی را در ایران تولید و 
کارخانجات فراوانی را طراحی ، ساخت و راه اندازی نموده است در این باره به  می 
گوید: واگذاری معادن به بخش خصوصی گامی مثبت از ســوی دولتهاست ، البته 
این مساله در شرایطی است که الزامات آن نیز رعایت شود.وی با بیان اینکه دولتها 
مدیران خوبی برای مدیریت معادن نیســتند می گوید: با این وجود برای واگذاری 
معادن به بخش خصوصی باید نگاه همه جانبه ای داشــت.وی با اشــاره به سابقه 
دیرین معدن سرب و روی مهدی آباد و اکتشافاتی که از سوی کشورهای خارجی 
صورت گرفت گفت: زمانی که این معدن از ســوی ایمیدرو به مزایده گذاشته شد 
شــاید کســی تصور نمی کرد که در ادامه ، این پروژه با مشکالت تحریم و خروج 

ســرمایه  گذار خارجی رو به رو شود و در واقع شــرایط در آن زمان طبیعی بود. 
صلواتی زاده با بیان اینکه قانون گذار میبایست صالحیت همه جانبه سرمایه گذار را 
مورد بررسی کامل قرار میداد ، می گوید: به همین دلیل  وعدم نظارت مناسب ، با 
توجه به اتفاقات پیش آمده ، بطور قطع تحقق اهداف اولیه میسور نخواهد شد.وی 
با بیان اینکه معادن بزرگ نیاز به تجهیزات بزرگ برای اکتشــاف ، بهره برداری و 
مدیریت در شآن و تخصصی ابرپروژه دارد گفت: این در حالی است که شرایط الزم 

برای تحقق اهداف معدن سرب و روی مهدی آباد به وجود نیامده است. 

لزوم بازپس گیری واگذاری های غلط 
محمد بیاتیان، عضو اســبق کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در باره معدن 
مهدی آباد می گویــد: واگذاری معادن باید طبق قانون صورت گیرد و توانمندی 
ســرمایه گذار باید مورد بررســی قرار گیرد.وی در ادامه می گوید: همچنین در 
واگذاری معدن باید حقوق دولتی لحاظ و نگاه اشــتغال آفرینی نیز دنبال شــود. 
بیاتیان جلوگیری از خام فروشــی را از دیگر اهداف واگذاری صحیح معادن کشور 
عنوان کرده و می گوید: در شرایطی که این اهداف محقق نشود در واقع واگذاری 
هــا غلط بوده و به زیان منافع ملی اســت.بیاتیان در ادامه می گوید: در خصوص 
معدن سرب و روی مهدی آباد نیز هر زمانی که مسجل شد که اشکاالتی در نحوه 
اجرای تعهدات وجود دارد بر اســاس قانون می توان آن را پس گرفت و مجددا به 

کنسرسیوم تایید شده واگذار نمود.  

آن واگذاری صحیح اســت که منافع آن برد- برد بوده و بر نحوه اجرای 
تعهدات ، نظارت  کافی صورت گیرد

حســن حسینقلی، فعال حوزه سرب و روی ورییس اتحادیه صادرکنندگان سرب 
و روی و از اعضــای امضا کننده قرارداد کنسرســیوم)که بعــدا از ادامه حضور در 
کنسرســیوم انصراف دادند ( نیز درباره واگذاری معدن مهدی آباد می گوید: این 
گونه واگذاری که مدیریت یک مجموعه به جای خود مجموعه وگذار شــود شیوه 
صحیحی اســت و البته باید الزامات آن رعایت شــود.به گفته او در شرایطی که 
مدیریت معدن به جای پروانه آن واگذار شود منافع حاصل از آن به دولت باز می 
گردد.وی با اشاره به مشکالت فعلی معدن سرب وروی مهدی آباد  که مهترین آن 
تحریم و مشکالت ســرمایه گذاری ناشی از آن بوده است می گوید: آن واگذاری 
صحیح است که منافع آن برد- برد بوده و بر نحوه اجرای تعهدات ، نظارت  کافی 
صورت گیرد. گزارش ها نشان می دهد مدیریت  شرکت پیشگامان صنعت سرب 
و روی مهدی آباد ، با شرکت های توانمند داخلی علیرغم قانون حمایت از تولید 
داخل و استفاده حداکثری از ظرفیت های مهندسی و تولیدی  داخلی عقد قرارداد 
ننموده است.  همچنین  بی توجهی نهادهای نظارتی دولت در تبدیل کنسرسیوم 
به شرکت ســهامی خاص جهت جلوگیری از ایجاد انحصار نیز از دیگر مشکالت 
واگذاری معدن ســرب و روی مهدی آباد  اســت. ضروری است تا با ورود دستگاه 
های نظارتی به این واگذاری، نگرانی ها در خصوص  اســتفاده از ظرفیتهای  این 
ابرپروژه ملی رفع تا از مزایای این معدن به نفع مردم استفاده شود. تا اینجای کار 
که مدیریت خانوادگی این معدن  و حذف اعضای فنی و مهندسی از مدیریت این 
مجموعه و کانون تصمیم گیری ها به زیان منافع ملی تمام شده و امید می رود با 

اصالح این رویه غلط بتوانیم از منافع آن بهره ببریم. 
پیگیری های خبری تا حصول نتیجه ادامه دارد...

سرنوشت واگذاری معدن سرب وروی مهدی آباد:

تبدیل ابرپروژه ملی به ارزش بالغ بر20میلیارد دالر به تجارت خانوادگی!!!

اسالمی:
کلیات وام اجاره مسکن 
تصویب شد
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براساس ادعای اسپوتنیک؛استانها

آمریکا دوبار از ایران نفت وارد کرد
براساس ادعای اسپوتنیک داده های سازمان اطالعات انرژی که 
روز جمعه منتشر شده نشان می دهند که با وجود تحریم های 
نفتی علیه ایران، آمریکا در ماه اکتبر و مارچ سال های ۲۰۲۰ 
و ۲۰۲۱، دو بــار از ایــران نفت وارد کرده اســت.به گزارش 
»اسپوتنیک« طبق داده های سازمان اطالعات انرژی،  آمریکا 
در ماه اکتبر ســال ۲۰۲۰ حدود ۳۶ هزار بشــکه نفت خام 
در روز و در مــاه مارچ ســال کنونی ۳۳ هزار بشــکه در روز 
از ایران نفت خام وارد کرده اســت. ســازمان اطالعات انرژی 
توضیح خاصی در مورد چگونگی قرار گرفتن داده های واردات 
نفت آمریکا از ایران با وجود تحریم های نفتی این کشور علیه 
تهران ارائه نداده اســت.   آمریکا دارای تاریخچه ای طوالنی از 
وضع تحریم های یک جانبه و ظالمانه علیه ایران است. اولین 
تحریم های آمریکا علیه ایران در ســال ۱۹۸۴ وضع شدند و 
طی آن ها فروش تسلیحات نظامی آمریکا به ایران ممنوع شد.  
باراک اوباما رییس جمهوری اســبق آمریکا در ســال ۲۰۱۲ 

تحریم هــای جدیدی معرفی کرد که صــادرات نفت ایران را 
هدف می گرفتنــد. پس از امضای قرارداد هســته ای ایران با 
کشــورهای غربی در ســال ۲۰۱۵، اوباما در سال ۲۰۱۶ این 
تحریم ها را لغو کرد.   اما دونالد ترامپ دو سال بعد به صورت 
یکجانبه از برجام خارج شد و تحریم های جدیدی علیه ایران 
وضع کــرد که به گفته ترامپ هدف آن ها به صفر رســاندن 
صادرات نفتی و فشار حداکثری بر ایران بود.  پس از شکست 
این سیاســت ها، جو بایدن رییس جمهوری حاضر آمریکا بار 
دیگر  مدعی گفت و گو با ایران شده و اعالم کرده در صورت 
بازگشت ایران به تعهدات برجامی خود، تحریم ها را لغو خواهد 
کرد. تهران اما می خواهد آمریکا اول تمام تحریم ها را لغو کند 
و ایران بعد از آن به تعهدات برجامی خود باز گردد.  داده های 
ســازمان اطالعات انرژی نشان می دهد واردات نفت آمریکا از 
ایران در میان انتقال قدرت از ترامپ به بایدن و در دو ماه اول 

فعالیت دولت بایدن انجام شده است.

انعقاد تفاهم نامه تدوین کتاب خاطرات 
ایثارگران آبفای اصفهان

تفاهم نامه تدوین کتاب خاطرات ایثارگران آبفای استان 
اصفهان میان حــوزه هنری و آبفای اســتان اصفهان 
منعقد شد. بر اساس این تفاهم نامه حوزه هنری استان 
اصفهان در یــک دوره زمانی چهار ماهه اقدام به جمع 
آوری، مصاحبه، پیاده سازی، تدوین و انتشار خاطرات 
حداقل ۲۵۰ نفر از رزمندگان، جانبازان و ایثارگران شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان خواهد کرد. در بخش دیگری از این تفاهم نامه همچنین کار جمع آوری 
اسناد و عکس ها و نگارش کتابی با عنوان نقش آبفای استان اصفهان در دوران 
دفاع مقدس پیش بینی شــده اســت. در آیین برگزاری این مراسم مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: وظیفه ی سازمانی، اعتقادی و انقالبی 
فعــاالن صنعت آبفا در اصفهان ایجاب می کند که خاطرات ایثارگران ثبت و به 
کتاب تبدیل شود.هاشــم امینی با بیان اینکه کتاب خاطرات ایثارگران در سه 
بخش تدوین می شود اظهار داشت: یک بخش از این کتاب در خصوص رشادت 
ها و ایثارگری های فعاالن صنعت آبفای اصفهان در دوران دفاع مقدس، بخش 
دیگر ویژه ی اشــاعه فرهنگ و تبیین مکتب سردار سیلمانی در جهان اسالم و 
بخش ســوم ویژه ی ایثارگری های ســقایان در تامین و توزیع خدمات عادالنه 
آبفای اصفهان در بزنگاه های مختلف  به مردم است.وی ترویج فرهنگ ایثارگری 

در جامعه را بسیار حائز اهمیت برشمرد .

گازرسانی به حدود 62 روستا و 64  واحد 
صنعتی و تولیدی در سال گذشته

مدیر عامل شــرکت گاز اســتان اردبیل خبر داد: بهره 
مندی ۶۲ روســتا و ۶۴ واحد صنعتــی از نعمت گاز 
طبیعی طی ســال گذشــته. به گزارش روابط عمومی 
شرکت گاز استان اردبیل، سردار اسماعیلی، مدیر عامل 
این شرکت تحقق این مهم را مرهون حمایت مسئولین، 
همت و تالش شبانه روزی کارکنان و مساعدت مسئولین استانی و شهرستانی 
برشمرد و اظهار داشــت: در حوزه گازرسانی بحمداهلل با اقدامات ارزنده شرکت 
ملی گاز ایران هم اکنون تمامی شهرهای استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند 
هســتند و در حوزه روستایی نیز طی سال ۱۴۰۰ تقریبا میزان ضریب نفوذ گاز 
طبیعی به ۱۰۰ درصد خواهد رســید و در حال حاضر عالوه بر ارائه خدمات به 
مشترکین و استمرار گازرسانی در سراسر استان، با گازدار شدن ۶۲ روستا طی 
سال گذشته ، تعداد روستاهای گازدار استان به ۱۳7۴ روستا معادل ۹۶ درصد 
خانوار روستایی تحت پوشش افزایش یافت. به گفته اسماعیلی، مطابق گزارشات 
شرکت ملی گاز ایران، سرعت گازرسانی به روستاهای استان در مقایسه با سایر 
شــرکت های گاز استانی در وضعیت مناســبی قرار دارد که حاکی از عملکرد 

برجسته گاز استان در حوزه گازرسانی به روستاها می باشد. 

شرکت آب و فاضالب استان ایالم 
چهار گواهینامه جدید اخذ نمود

ایالم _صمیم نیا _معاون منابع انسانی و تحقیقات شرکت 
آبفا استان ایالم  بیان داشت:  شرکت آب و فاضالب استان 
ایالم با اســتقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت و 
پس از ارزیابی های به عمل آمــده چهار گواهینامه جدید 
اخذ کرد.وی با بیان اینکه گواهینامه های اخذ شده نحوه 
مدیریت بر ســازمان برای تأمین نیازمندی ها، انتظارات 
مشتری و الزامات قانونی را در بر می گیرد، افزود: شرکت 
آبفا اســتان ایالم در پی ممیزی های انجام شده و پس  از 
ارزیابی های مطابق با اســتانداردهای بین المللی توانست 
چهار گواهینامه ایزو را اخذ  نماید.معاون منابع انسانی و 
تحقیقات شــرکت آبفا استان ایالم با اشاره به اینکه یکی 
از مزایایی که استانداردهای ایزو دارند، شناسایی تمامی 
فعالیت ها و فرایندهای ســازمان است، خاطرنشان کرد: 
این گواهینامه هــا کمک می کند در جهت نیل به اهداف 
کمی و کیفی شرکت، مسائل و مشکالت هر چه سریع تر 
شناسایی و رفع شوند و مسیری که سازمان طی می نماید 
به ویژه در بخش طرح و برنامه منطبق بر اســتانداردهای 

جهانی باشد.

طی دوماه ابتدای امسال محقق شد؛
رشد حدود 24 درصدی تولید انرژی خالص در 

نیروگاه شهیدسلیمی نکا
نیروگاه شهیدســلیمی نکا در دو ماه ابتدای امســال بالغ بر یک 
میلیارد و ۶۱7 میلیون و 7۸۳ هزار کیلووات ســاعت انرژی تولید 
کرد. مدیرعامل شــرکت مدیریت تولید برق نکا با اعالم این خبر 
افزود از این میزان تولید حدود یک میلیارد و ۵۶۱ میلیون و ۳۰۰ 
هزار کیلووات ســاعت انرژی خالص به شبکه سراسری برق کشور 
تحویل شد.محسن نعمتی ادامه داد مجموع انرژی خالص نیروگاه در دو ماه ابتدای امسال 
نسبت به مدت مشابه ســال گذشته بیش از ۲۳.7۵ درصد افزایش داشت. وی با اشاره به 
اینکــه در دو ماه اخیر ۶۴.۴ درصد انرژی تولید شــده در واحدهای بخاری و ۳۵.۶ درصد 
در واحدهای بلوک ســیکل ترکیبی بدست آمده اســت ابراز داشت با توجه به دشواری و 
حساســیت بسیار زیاد نگهداری و بهره برداری از واحدهای این نیروگاه با گذشت بیش از 
۴ دهــه کارکرد، بدلیل قدمت و عمر باالی تجهیزات، حفظ آمادگی واحدهای این نیروگاه 
برای تولید پایدار انرژی کار آسانی نیست و لذا با توجه به نیاز شبکه برق کشور و علیرغم 
همه محدودیت های موجود بویژه در شــرایط ســخت مقابله با ویروس کرونا، با همدلی و 
تالش جهادی و شبانه روزی کارکنان نیروگاه، همه برنامه های پیش بینی شده در تقویم 
تعمیراتی اعم از تعمیرات نیمه اساســی و بازدیدهای دوره ای واحدها به موقع به سرانجام 
رسید و در حال حاضر تمامی واحدهای نیروگاه جهت تولید پایدار برق در فصل تابستان و 

پیک مصرف با آمادگی کامل در مدار تولید قراردارند. 

توسط اندونزی؛
نفتکش ایرانی هورس رفع توقیف شد

کشتی نفتکش هورس متعلق به ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران که از ۲۴ ژانویه )یکشنبه 
۵ بهمن ۱۳۹۹( تاکنون در آب های اندونزی توقیف شــده بود آزاد شــد.  این کشــتی با 
حمایت همه  جانبه مقامات ارشد کشــور، پشتیبانی و کمک کنسولی وزارت امورخارجه 
و همکاری دســتیار ویژه وزیر امور خارجه، دیروز )جمعه( پس از گذراندن موفق مراحل 
دادرسی، بعد از ۱۲۵ روز، رفع توقیف شد.پرسنل مجرب و متعهد نفتکش هورس در این 
مدت به رغم تحمل سختی ها و دوری از خانواده، با فداکاری در دفاع از منافع ملی و حفظ 
جریان صادرات نفت و فرآورده های نفت کشــور ایستادگی کرده و در پیگیری ماموریت 
خود عزم راسخی داشتند.این کشتی هم اکنون ادامه ماموریت خود را از سر گرفته است و 

پس از اتمام آن به آب های کشور باز خواهد گشت.

غول نفتی توتال تغییر نام داد
گروه نفت و گاز فرانســوی توتال حمایت بیش از ۹۰ درصدی سهامداران با برنامه اقلیمی 
این شرکت برای کاهش تدریجی انتشار کربن را کسب و رای مثبت آنها برای تغییر نام به 
»توتال انرژیز« را به عالمت تغییر رویکردش به سوی انرژی تجدیدپذیر دریافت کرد.بعضی 
از سهامداران کارزاری را برای رد اهداف سبز توتال به دلیل کافی ندانستن آنها راه انداخته 
بودند که نشــان دهنده طغیان فزاینده آنها در این بخش است. تقاضا برای سرعت گرفتن 
تغییر رویکرد شــرکتهای نفت از سوختهای فسیلی هفته گذشته به نقطه عطف جدیدی 
رسید. یک دادگاه هلندی به شرکت رویال داچ شل دستور داد  آالیندگی کربن خود را تا 
سال ۲۰۳۰ نسبت به سطح سال ۲۰۱۹ به میزان ۴۵ درصد کاهش دهد و اکسون موبیل 
با یک ســرمایه گذار فعال بر سر سابقه خود در زمینه تغییرات اقلیمی به مبارزه پرداخت.
اســتراتژی اقلیمی توتال که بر اســاس آن تا سال ۲۰۵۰ به سطح کربن خنثی می شد از 
ســوی ۹۱.۸۸ درصد سهامداران در نشست ساالنه این شرکت حمایت شد.پاتریک پویانه، 
مدیرعامل و رییس هیات مدیره توتال گفت: تصور می کتم این نتیجه بهترین پاســخ به 
مفســرانی است که شورش سرمایه گذاران علیه این شــرکت را پیش بینی کرده بودند و 
همچنین پاسخ به کسانی است که بیشتر به عنوان یک فعال و نه سهامدار عمل می کنند.
توتال با پروژه های خورشیدی و بادی در حال سرمایه گذاری در انرژیهای تجدیدپذیر است.
پویانه گفت: می خواهد توتال یک غول انرژی سبز شود اما اظهار کرد یک تغییر رادیکال تر 
مناسب نخواهد بود زیرا این شرکت به تامین مالی گذار از درآمدهای حاصل از سوختهای 

فسیلی به انرژیهای تجدیدپذیر نیاز دارد.

پس از حمله به خط لوله کلونیال صورت گرفت؛
هجوم شرکت  های انرژی آمریکا برای خرید بیمه 

سایبری
پس از حمله ســایبری اخیر به خط لوله کلونیال آمریکا که در تامین ســوخت این کشور 
اختالل شدیدی ایجاد کرد، شــرکت های انرژی برای خرید بیمه سایبری تالش بیشتری 
می کنند.به گزارش رویترز، پس از حمله ســایبری اخیر به خط لوله کلونیال آمریکا که در 
تامین سوخت این کشور اختالل شدیدی ایجاد کرد، شرکت های انرژی برای خرید بیمه 
ســایبری تالش کردند اما انتظار می رود که هزینه بیشتری بپردازند چرا که شرکت های 
بیمه سایبری به دنبال افزایش حمالت باج افزار قصد دارند نرخ ها را افزایش دهند.حمله باج 
افزاری 7 مه، خط لوله کلونیال را که بزرگترین شبکه سوخت رسانی در ایاالت متحده است، 
به مدت چند روز تعطیل کرد و تحویل ســوخت را به بیشتر سواحل شرقی ایاالت متحده 
فلج کرد.شرکت های خط لوله به شبکه های الکترونیکی تکیه می کنند و این امر آنها را در 
معرض خطر حمالت دیگر قرار می دهد که می تواند تحویل نفت خام یا سایر سوخت ها را 
مختل کند.شرکت های بیمه و کارگزاران بیمه اعالم کرده اند که در حال آماده سازی برای 
افزایش حق بیمه سایبری به میزان ۲۵ تا ۴۰ درصد در بسیاری از صنایع هستند.اما شرکت 
های انرژی باید انتظار داشته باشند که این نرخ به سقف خود برسد چرا که حمله سایبری به 
خط لوله کلونیال آسیب پذیری های آنها را نشان می دهد و بیمه ها را در معرض ضرر قرار 
می دهد.به گفته نیک اکونومیدیس، نایب رییس مسئولیت سایبری در شرکت های بیمه 
Crum & Forster ، تنها حدود نیمی از شرکت های خط لوله آمریکا بیمه سایبری خریداری 

می کردند با وجود اینکه حمالت باج افزار بیشتر شده بود.

سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد دالری آلمان در 
فناوری های هیدروژن

آلمان با هدف تبدیل شدن به لیدر جهانی در عرصه فناوریهای هیدروژن، حدود ۱۰ میلیارد 
دالر بودجه فدرال و ایالتی برای تامین مالی ۶۲ پروژه عظیم هیدروژن اختصاص خواهد داد. 
آلمان ۹.7۲ میلیارد دالر )هشــت میلیارد یورو( برای ۶۲ پروژه ای فراهم می کند که برای 
کاهش آالیندگی در بخشهای حمل و نقل، فوالدسازی و شیمیایی انتخاب کرده است.پیتر 
آلتمایر، وزیر اقتصاد آلمان اعالم کرد آلمان می خواهد به لیدر جهانی در فناوری هیدروژن 
تبدیل شود و سرمایه گذاری که امروز اعالم شد گامی به سوی کربن خنثی کردن اقتصاد 
آلمان است. وی در ادامه افزود: آلمان با استفاده از هیدروژن می تواند مانع از انتشار ساالنه 
میلیونها تن دی اکسید کربن از سوی صنایع فوالدسازی و شیمیایی شود.آندریاس شوئر، 
وزیر حمل و نقل آلمان هم گفت: ما آلمان را به یک کشــور هیدروژنی تبدیل می کنیم. 
مجموعا ۹۵ درصد از ترافیک جاده ای همچنان به سوختهای فسیلی وابسته است بنابراین 
آلمان باید وسایل حمل و نقل را به انرژیهای تجدیدپذیر متکی کند. ما باید فورا تغییر به 
ســمت حمل و نقل دوستدار محیط زیســت را ترویج کنیم و چنین هدفی را دنبال می 
کنیم.وزارت انرژی آلمان بر ۵۰ پروژه شامل برنامه هایی برای بیش از دو گیگاوات ظرفیت 

الکترولیز برای تولید هیدروژن سبز نظارت خواهد کرد

قیمــت نفت برنت روز جمعه افزایــش یافت و در 
باالترین رکورد دو سال گذشته ایستاد و تحت تاثیر 
آمار اقتصادی مطلوب آمریکا و انتظارات برای بهبود 
تقاضای جهانی که نگرانیها نسبت به عرضه بیشتر 
نفــت ایران پس از رفع تحریمها را تحت الشــعاع 
قرار داد، رشــد هفتگی چشمگیری به ثبت رساند. 
بهای معامالت نفت برنت با ۱7 ســنت معادل ۰.۲ 
درصد افزایش، در ۶۹ دالر و ۶۳ سنت در هر بشکه 
بســته شد. نفت برنت برای کل هفته ۳.۴ درصد و 
در ماه مه ۲.۲ درصد رشــد قیمت به ثبت رساند. 
بهای معامالت وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا 
برای تحویــل در ژوییه با ۵۳ ســنت معادل ۰.۸ 
درصد کاهش، در ۶۶ دالر و ۳۲ سنت در هر بشکه 
بسته شد. شــاخص نفت آمریکا هفته گذشته ۴.۳ 
درصد و برای ماه مه هم ۴.۳ درصد رشد نشان داد.
آمار روز چهارشنبه اداره اطالعات انرژی آمریکا که 
کاهش هفتگی ذخایر نفــت و فرآورده های نفتی 
آمریکا را نشــان داد، کاهش شاخص نفت آمریکا 
را محــدود کرد.اوژن واینبــرگ، تحلیلگر کومرس 
بانک گفت: نفت برنت تحــت تاثیر آمار اقتصادی 
مطلوب و ریســک پذیری میان سرمایه گذاران در 
بازارهــای مالی، حرکت جدیدی را به ســمت مرز 
روانی مهم 7۰ دالر آغاز کرده است. نگرانیها نسبت 
به دورنمای تقاضا به دلیل پاندمی جای خود را به 
خوش بینی به بازگشــت سریع مصرف کننده می 
دهد.تحلیلگــران انتظار دارند تقاضای جهانی برای 
نفت در سه ماهه سوم امسال تحت تاثیر سفرهای 
تابســتانی در اروپــا و آمریکا پــس از برنامه های 
گسترده ای که برای واکسیناسیون کووید ۱۹ اجرا 

شده اســت، به نزدیک ۱۰۰ میلیون بشکه در روز 
بهبود پیدا کند.تحلیلگران گــروه بانکی ANZ در 
یادداشتی نوشــتند: تقاضا برای بنزین در بسیاری 
از مناطق اکنون از سطح ســال ۲۰۱۹ فراتر رفته 
است.آمار اقتصادی مطلوب در آمریکا که بزرگترین 
اقتصاد جهان و بزرگترین مصرف کننده نفت است 
از قیمتها پشــتیبانی کرد. شمار آمریکاییهایی که 
متقاضی دریافت بیمه بیکاری بودند به پایینترین 
میزان از اواســط مارس سال ۲۰۲۰ نزول کرده که 
باالتر از برآورد تحلیلگران بوده اســت.اما رشد آمار 
ابتال در آســیا قیمتها را تحت تاثیر قرار داده است. 
آمار ابتال در منطقه جنوب آســیا روز جمعه از مرز 
۳۰ میلیون مورد گذشــت و بیشترین آمار مربوط 
به هند بود که همچنان با موج دوم شیوع ویروس 
کرونا و کمبود واکسن دست و پنجه نرم می کند.

چشم انداز عرضه بیشــتر نفت ایران در صورت به 
نتیجه رســیدن مذاکرات برجــام و رفع تحریمها، 
رشــد قیمتهای نفت را محدود کرده اســت. باب 
یاوگر، مدیر معامالت انرژی در شــرکت میزوهو در 
نیویورک گفت: ایران روند صعودی قیمتها را آهسته 
خواهد کرد و فعاالن بازار در آستانه تعطیالت آخر 
هفتــه به دلیل احتمال اعــالم توافق میان ایران و 
قدرتهای جهانی محتاطانه رفتار می کنند.ایران و 
قدرتهای جهانی از آوریل در وین ســرگرم مذاکره 
برای احیای برجام هســتند و حصول توافق، رفع 
تحریمها علیه نفت ایران را بدنبال خواهد داشــت.

یاوگر گفت: در آمریکا نگرانیهایی نسبت به ضعیف 
بــودن تقاضا در تعطیالت روز یادبــود وجود دارد.

انتظار می رود بیــش از ۳۴ میلیون آمریکایی در 

فاصله ۲7 تــا ۳۱ مه به تعطیــالت بروند که این 
تعطیالت آخر هفته سرآغاز فصل رانندگی تابستانی 
اســت. اما قیمت هر گالن بنزین حدود ۳.۰۴ دالر 
اســت که گرانترین قیمت از ســال ۲۰۱۴ به این 
طرف است.اداره اطالعات انرژی آمریکا در گزارش 
ماهانه خود اعالم کرد تولید نفت خام در آمریکا از 
۹.۸ میلیون بشــکه در روز در فوریه، ۱۴.۳ درصد 
در مارس افزایش یافت و به ۱۱.۲ میلیون بشــکه 
در روز رســید. تولید نفت آمریکا در فوریه به دلیل 
سرمای شدید و یخ زدگی چاههای نفت و گاز ۱.۳ 
میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرده بود. افزایش 
۱.۴ میلیون بشکه در روز تولید در مارس بزرگترین 
افزایش ماهانه از سال ۲۰۰۵ به این طرف محسوب 
می شود.شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز روز جمعه 
اعالم کرد شــمار دکلهای حفاری آمریکا در ماه مه 
برای دهمین ماه متوالی افزایش پیدا کرده اســت. 
شمار دکلهای حفاری نفت و گاز در هفته منتهی به 
۲۸ مه برای پنجمین هفته متوالی افزایش یافت و 
با دو حلقه افزایش، به ۴۵7 حلقه رسید که باالترین 
میــزان از آوریل ۲۰۲۰ بود.در این بین، منابع آگاه 
در اوپــک پیش بینی کردند وزیران اوپک پالس با 
وجود احتمال افزایش عرضه ایران، با توجه به روند 
احیای تقاضا در نشســت سه شنبه آینده احتماال 
به سیاســت فعلی تســهیل تدریجی محدودیت 
عرضه پایبند می مانند.بر اســاس گزارش رویترز، 
وارن پاترسون، تحلیلگر موسسه ING گفت: بازارها 
احتماال قادر خواهد بود عرضه بیشتر نفت از سوی 
اوپک پالس به همراه افزایش تدریجی تولید ایران 

را جذب کنند.

درخشش هفتگی نفت با وجود نگرانی از تولید باالتر ایران

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ای

شركت انتقال گاز ایران / منطقه دو عمليات انتقال گاز درنظر دارد مناقصه عمومي همزمان 
با ارزيابي كيفي )فشرده( موضوع خريد روغن بهران SP1-32 )طبق مشخصات اسناد مناقصه( 
به شــماره 9946987 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل 
برگزاري مناقصه از دريافت اســناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران  و بازگشايي پاكت ها 
  www.setadiran.ir  ازطريق درگاه ســامانه تداركات الكترونيكي دولت )ســتاد(  به آدرس
انجام خواهد شد والزم است مناقصه گران درصورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت 
مذكور ودريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت درمناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار 

در سامانه تاريخ 1400/03/10 به شماره 2000092678000018   مي باشد.
1( دستگاه مناقصه گزار:  شركت انتقال گاز ايران-منطقه دو عمليات انتقال گاز 

2( مهلت زمان دریافت اســنادمناقصه از سامانه ستاد : ساعت 08:00 صبح روز دوشنبه 

تاريخ: 1400/03/10 لغايت روزيكشنبه ساعت 16:00 تاريخ: 1400/03/23
3( مهلت زمان ارائه پيشنهاد تا:  ساعت 12:00 روز شنبه  1400/04/19

4( زمان بازگشایي پاكت كيفي : روز سه شنبه تاريخ 1400/04/22 
5( زمان بازگشایي  پاكت مالي : ساعت 09:00 صبح روز سه شنبه   تاريخ  1400/05/05

تبصره: در صورت تغيير تاريخ گشايش پاكات مالی مراتب متعاقباً اعالم می گردد
6( اطالعات تماس منطقه دو جهت دریافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه 
وارائه پاكات :  كيلومتر 17 جاده اصفهان– نجف آباد منطقه دو عمليات انتقال گاز– امور كاال- 

تلفن: 34042201-34042211-34042192-031   فكس:031-36278205-34043021
7( اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مركز تماس : 41934-021  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

نوبت اول   شماره آگهی : 87300017  شناسه آگهی: 1139067

ضمناً  آگهي فوق در سایتهاي ذیل نيز قابل مشاهده مي باشد.
WWW. SHANA.IR   WWW. NIGC-NIGTC. IR  WWW. NIGC-DIST2. IR http://iets.mporg.ir

روابط عمومي منطقه دو عمليات انتقال گاز
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گزیده خبر بر اساس اعالم اتاق ایران؛

یخ تجارت ایران و ترکیه در سه ماهه ۲۰۲۱ باز شد
اتــاق بازرگانی ایران اعــام کرد: باوجــود موافقت نامه های 
تســهیل تجارت ایران و ترکیه، در یکی دو سال اخیر شاهد 
افت مبــادالت بوده ایم؛ حاال اما آمارهــا از بهبود تجارت دو 
کشــور خبر می دهد.به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشــاورزی ایران، آمارهای رســمی ترکیــه از افزایش ۵۳ 
درصدی مبادالت کاالیی با ایران در ســه ماهه نخســت سال 
۲۰۲۱ میادی در مقابله با مدت مشــابه ســال قبل حکایت 
دارد؛ با توجه به اینکه محدودیت هــای کرونا در هر دو دوره 
زمانی تقریباً یکسان بوده، به نظر می رسد با کاهش تنش های 
ارزی و همچنین تغییر فضای سیاسی در دوره پساترامپ، یخ 
تجارت ایران با ترکیه نیز در حال باز شدن است.ایران و ترکیه 
باوجود امضای موافقت نامه ترجیحی و سابقه دیرینه دادوستد، 
همچنان در رساندن حجم مبادالت خود به سطحی متناسب 
آب ظرفیت ها ناموفق بوده اند اما در سال های اخیر تحت تأثیر 
تحریم، تنش ارزی ایران و همچنین شیوه کرونا، مراودات دو 
کشور به پایین ترین میزان رسیده بود که فعًا آمارهای رسمی 

از بهبود آن حکایت دارد.

یخ تجارت ایران و ترکیه در سه ماهه 2021 باز شد
بر اساس آمارهای رسمی کشور ترکیه، مبادالت تجاری ایران 
با این کشــور در فصل نخســت ۲۰۲۱ میادی بالغ بر ۹۸۶ 
میلیون دالر بوده که نســبت به مدت مشابه در سال گذشته 
میادی حدود ۵۳ درصد افزایش نشــان می دهد.بررسی های 
معاونت اقتصادی اتاق تهران نشــان می دهد: از مجموع ۹۸۶ 
میلیــون دالر تجارت ایران و ترکیه، حدود ۵۰۵ میلیون دالر 
از آن مربوط به صادرات ایران به ترکیه و حدود ۴۸۱ میلیون 
دالر آن مربوط به واردات ایران از این کشور اختصاص داشته 
است. این در حالی است که در فصل نخست ۲۰۲۰ میادی، 
عمــده تجارت ایران با ترکیه مربوط بــه واردات ایران از این 
کشور بوده است.بر اساس این آمارها، در فصل نخست ۲۰۲۱، 
تراز تجاری ایران و ترکیه، به نفع ایران مثبت شــده اســت؛ 
چراکه در این دوره باوجود افزایش ۲۹ درصدی واردات ایران 
از ترکیه نسبت به مدت مشابه ســال قبل، صادرات ایران به 
این کشــور نیز با رشــد قابل توجه ۸۷ درصدی مواجه بوده و 
باعث شــده تراز تجاری ایران با ترکیه از منفی ۱۰۴ میلیون 
دالر در فصل نخســت ۲۰۲۰ به مثبت ۲۴.۴ میلیون دالر در 

فصل نخســت ۲۰۲۱ برسد. در حقیقت تراز تجاری دو کشور 
در ایــن دو دوره معادل ۱۲۸ میلیون دالر به نفع ایران تغییر 

کرده است.

روند فصلی تجارت ایران با ترکیه
آمارهای رســمی ترکیه نشان می دهد تجارت کاالیی ایران و 
ترکیه از فصل دوم ســال ۲۰۱۹ با افت شدیدی همراه بوده 
و روند نزولی تجارت با این کشــور تا فصل دوم ســال ۲۰۲۰ 
همچنان ادامه داشته است؛ اما پس ازآن روند صعودی در پیش 
گرفته و در فصل نخست سال ۲۰۲۱ برای سومین فصل پیاپی 
افزایش یافته است.نکته قابل توجه اینکه واردات کاالیی ایران 
از ترکیــه از فصل دوم ۲۰۲۰ روند صعــودی را آغاز کرده اما 
در فصــل اول ۲۰۲۱ پس از دو مــاه متوالی با کاهش همراه 
شــده و به کمترین مقدار خود از ابتدای سال ۲۰۱۹ تاکنون 
رسیده است. هم زمان صادرات کاالیی ایران به ترکیه که عمدتاً 

غیرنفتی بوده برای ســومین فصل پیاپی افزایش یافته و در 
فصل نخست ۲۰۲۱ به ۴۹۶ میلیون دالر رسیده است.

کاالهای صادراتی ایران به ترکیه
بازخوانــی کارنامه تجارت ایران و ترکیه در ســه ماهه ۲۰۲۱ 
میــادی حاکی از این اســت که ۹۸.۱ درصــد از ارزش کل 
صادرات کاالیی ایران به این کشور فقط ۲۰ قلم کاال بوده که 
از تنوع پایین اقام صادراتی ایران به این کشور حکایت دارد.

بررســی فهرســت ۲۰ گانه اقام صادراتی ایــران به ترکیه 
نشــان می دهد کاالهای فصل ۳۹ کتــاب مقررات صادرات و 
واردات شامل پاســتیک و اجزای آن با سهم ۳۷ درصدی و 
پس ازآن، اقام مشــمول فصل ۷۴ شــامل مس و مصنوعات 
مس با سهم ۱۹ درصدی، اقام مشمول فصل ۷۹ شامل روی 
و مصنوعات آن با ســهم ۱۱ درصدی و اقام مشــمول فصل 
۷۶ شــامل آلومینیوم و مصنوعات آن با ســهم ۱۰ درصد از 

کل ارزش صادرات، بخش عمده صــادرات ایران به ترکیه را 
تشکیل داده اند.آمارها نشان می دهد این چهار گروه کاالیی، در 
حالی در صدر فهرســت فصول عمده صادراتی ایران به ترکیه 
قرار گرفته اند که ارزش صادرات آنها نســبت به فصل نخست 
۲۰۲۰ با افزایش بیش از دو برابری همراه بوده است. بررسی ها 
حاکــی از این اســت که در میان ۲۰ قلم نخســت صادراتی 
ایران به ترکیه، صادرات محصوالت صنعت آردســازی شامل 
مالت، نشاســته و فکول، اینولین و گلوتن گندم و همچنین 
فرآورده های سبزیجات، میوه ها و محصوالت نباتی نیز با رشد 

مواجه شده است.

کاالهای صادراتی ترکیه به ایران
گرچه بخــش عمده صــادرات ایران به ترکیه در ســه ماهه 
نخســت ۲۰۲۱ منحصر به ۲۰ قلــم کاالی صادراتی بود؛ اما 
بررسی ها نشان می دهد ۲۰ قلم عمده صادرات ترکیه به ایران 
در این فصل حدود ۸۱ درصــد از کل ارزش صادراتی ترکیه 
به کشــورمان را در بر می گیرد و وضع این کشور ازنظر تنوع 

محصوالت صادراتی، تا حدودی بهتری از طرف مقابل است.
بررســی صادرات ترکیه بــه ایران در فصل نخســت ۲۰۲۱ 
میادی نشان می دهد بیشترین ســهم از صادرات ترکیه به 
ایران مربوط به کاالهــای فصل ۸۴ کتاب مقررات صادرات و 
واردات شــامل دیگ های بخارآب گرم، ماشین آالت و وسایل 
الکترونیکی و اجزا و قطعات آن بوده که درمجموع ۱۷ درصد 
از کل ارزش صادرات ترکیه به ایران را شامل می شود و ارزش 
آن با رشــد حدود ۱۳ درصدی نســبت به مدت مشابه سال 
گذشــته به حدود ۸۲ میلیون دالر رســیده است.پس ازآن، 
اقام مشــمول فصل ۵۵ شــامل الیاف سنتتیک یا مصنوعی 
غیر یکسره با ســهم ۷.۳ درصدی و اقام مشمول فصل ۳۹ 
شــامل مواد پاستیکی و اشیای ساخته شــده از این مواد با 
ســهم ۷ درصدی در رده های بعدی این فهرست قرار دارند. 
بررسی ها نشان می دهد در میان ۲۰ قلم عمده وارداتی ایران 
از ترکیه در فصل نخست ۲۰۲۱، به غیراز اقام مشمول فصل 
۵۵ )الیاف سنتتیک یا مصنوعی غیر یکسره( و اقام مشمول 
فصل ۴۷ )خمیر چوب یا ســایر مواد الیافی سلولزی(، ارزش 
واردات سایر فصول نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش 

همراه بوده است.

سازمان تجارت جهانی:
تجارت جهانی کاال در ۲۰۲۱ افزایش می یابد

 ســازمان تجارت جهانی از روند بهبود تجارت جهانی کاالها در ســال ۲۰۲۱، 
پس از شــیب نزولی مختصر در ســه ماهه ۲۰۲۰ بر اثر کووید ۱۹ خبر داد. اما 
در همین حال هشدار داد که پیدایش موج  جدید همه گیری همچنان به عنوان 
بزرگترین تهدید در برابر چشم انداز تجاری آینده، می تواند باعث تضعیف سرعت 
بازسازی شود. براساس تاکید سازمان تجارت جهانی، در ماه اخیر تمام شاخص 
های مربوط به بارومتر )فشارسنج( اقتصادی کاالها، باالتر از روند معمول، شیب 
صعودی را طی کرده است. این روند مشخصه بارز بهبود اقتصادی بوده و از روند 
 ،)Barometer( تسریع رشــد اقتصادی جهان حکایت دارد.  فشارسنج اقتصادی
شــاخص پیشرفته تجارت جهانی است که اطاعاتی به روز و واقعی درباره سیر 
تجارت کاالها برپایه روند اخیر را نشــان می دهد.  طبق اعام این نهاد جهانی، 
قرائت فعلی ۱۰۹.۷ ، حدود ۱۰ درصد باالتر از میزان معمول شــاخص است و 
۲۱.۶ درصد نســبت به سال گذشــته افزایش نشان می دهد. این موضوع عاوه 
بر روند بهبود کنونی، عمق اثــرات همه گیری را نیز منعکس می کند.در میان 
شاخص های فشارسنجی، بیشترین درآمدها در بخش سفارشات صادرات، حمل 
و نقــل هوایی و قطعات الکتریکی، همچنیــن در محصوالت خودرو و مواد خام 
صنعت کشاورزی به ویژه چوب مورد نیاز برای ساخت منازل مشاهده می شود.

همچنین روند تجارت بخش حمل و نقل کانتینر ناشــی از حفظ شیب مناسب 
روند تجاری محموله های دریایی در طول بحران بهداشتی، بسیار قابل توجه بود.  
آخرین قرائت فشارســنجی به طور کلی با پیش بینی های اخیر سازمان تجارت 
جهانی در ۳۱ مارس )۱۱ فروردین( مطابقت دارد. این نهاد بین المللی افزایش 
هشــت درصدی میزان تجارت جهانی را در ســال ۲۰۲۱ پــس از کاهش ۵.۳ 

درصدی آن در سال گذشته، پیش بینی کرده بود.

مدیر اجرایی طرح احیاء، فعال  سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس خبر داد: 
فعال سازی معادن گچ کهگیلویه و بویر احمد 

با فناوری “های تک”
مدیر اجرایی طرح احیا و فعال ســازی معادن کوچــک تاکید کرد: معادن گچ 
استان کهگیلویه و بویراحمد به علت کیفیت باال، با استفاده از فناوری “های تک” 
قابلیت ســرمایه گذاری و رشــد ارزش افزوده را دارند.به گزارش روابط عمومی 
شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، سید رضا عظیمی  با بیان این مطلب 
گفت: با فعال کردن صنایع پایین دستی از جمله تولید گچ های پزشکی، کناف 
و گچ های با کیفیت، ارزش افزوده باال و ســوددهی قابل توجهی نصیب سرمایه 
گذاران می شــود.وی با اشاره به اینکه از ابتدای اجرای طرح احیا و فعال سازی 
معادن کوچک و متوسط، شناسایی مزیت های معدنی استان را در اولویت برنامه 
های کاری قرار داده ایم، گفت: در حال حاضر با همکاری صندوق بیمه ســرمایه 
گذاری فعالیت های معدنی، به صورت بنچ مارک )Benchmark( بر روی یکی 
از پروژه های گچ استان کهگیلویه و بویراحمد در حال کار هستیم و پس از آن، 
فعالیت مشابهی در سایر معادن با کیفیت منطقه خواهیم داشت.عظیمی با تاکید 
بر اینکه فرصت سرمایه گذاری در معادِن با کیفیت استان همچنان وجود دارد، 
اظهار داشــت: با هدف فعال سازی پتانسیل های معدنی استان، پروژه هایی که 
دارای مزیت قابل توجهی باشند مورد حمایت مالی و فنی قرار می گیرند.وی با 
بیان اینکه استان کهگیلویه و بویراحمد، دارای ذخایر قابل توجه گچ، سلستین و 
بوکسیت است، افزود: در حال حاضر ۳ زون اصلی برای معادن گچ در این استان 
شناسایی شــده و به منظور فعالسازی این معادن، در قالب طرح احیای معادن 

کوچک، به دنبال جذب سرمایه گذار هستیم.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا اعام کرد:
افتتاح و راه اندازی اولین بازارچه قطعات 

یدکی کشور توسط گروه سایپا
اولین بازارچه قطعات یدکی محصوالت ســایپا با هدف حذف واسطه ها و تامین 
قطعات مورد نیاز مشــتریان در ساختمان تاریخی جیپ واقع در خیابان اکباتان 
تهران راه اندازی شد و قرار است این امکان در سایر شهرهاي بزرگ نیز عملیاتي 
شود تا مشــتریان گروه خودروسازي سایپا براي تامین قطعات مشکلی نداشته 
باشند.به گزارش سایپانیوز، ســید جواد سلیماني مدیرعامل گروه خودروسازي 
ســایپا در حاشیه مراســم افتتاح اولین بازارچه قطعات یدکي در کشور، گفت: 
حدود ۵۰ درصد از خودروهایی که در سطح کشور در حال تردد هستند، متعلق 
به گروه خودروسازي سایپا است، از این رو ضرورت داشت که شرکت سایپایدک 
در راستاي ارائه خدمات مناسب به مشتریان محترم، سطح کیفي خدمات پس 
از فروش خود را ارتقاء دهد.وي با بیان اینکه جدي ترین مشکل در ارائه خدمات 
پس از فروش، تامین قطعه است، اظهارداشت: تا قبل از راه اندازي بازارچه قطعات 
یدکي، تامین قطعات از منابع مختلف انجام مي شــد ولی با افتتاح این بازارچه، 
مشکل مذکور به پایان خواهد رسید و مجموعه های مختلف مي توانند به صورت 
مســتقیم و بدون واســطه قطعات مورد نیاز را خریداري کنند.مدیرعامل گروه 
خودروسازی سایپا اظهار داشت: هدف از ایجاد بازارچه قطعات یدکي محصوالت 
ســایپا این بود که دسترسي مشتریان به قطعات اصلي به راحتي صورت گیرد.

وي با بیان اینکه با ایجاد بازارچه قطعات یدکي مشتري ها مي توانند قطعات را 
مستقیم و بدون واسطه خریداري کنند، تصریح کرد: از آنجا که در این بازارچه 
قطعات از منابع اصلي تامین مي شــود و کیفیت مناســبي دارد، این امر سبب 
خواهد شد تا میزان رضایت مردم از خودروهاي مجموعه سایپا افزایش پیدا کند.

رضایت معاون رییس جمهور و استاندار از 
پیشرفت متروی اصفهان - بهارستان

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران بهارستان، دکتر 
نوبخت معاون رییس جمهور و رییس ســازمان برنامه 
و بودجه در بازدید از پروژه های عمرانی شــهر جدید 
بهارســتان تاکید کرد: قدردان زحمات شرکت عمران 
بهارســتان برای پروژه متروی اصفهان - بهارســتان 

هســتیم چرا که اقدامات شایسته ای انجام شده اســت.دکتر رضایی استاندار 
اصفهان نیز با تاکید بر اینکه در ۱۱ ماه گذشته با اندازه ده سال قبل در متروی 
بهارســتان کار انجام شده اســت، از فعالیت های شــرکت عمران شهر جدید 
بهارســتان قدردانی کرد.مهندس احمدی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید 
بهارستان نیز با قدردانی و تشکر از حمایت ها و بازدید های رییس سازمان برنامه 
و بودجه و اســتاندار اصفهان، ابراز امیدواری کرد با ادامه تامین بودجه الزم، این 
پروژه به سرعت تکمیل شــده و مورد بهره برداری قرار گیرد.مهندس احمدی 
تاکید کرد: این پروژه روزانه ظرفیت حمل ۲۷۰۰۰ نفر مسافر را دارد.مدیرعامل 
شرکت عمران بهارستان گفت: سعی داریم بخش عمده ای از این اعتبارات را از 
محل منابع داخلی شرکت عمران تأمین کنیم و بخش دیگری را از محل کمک 

سازمان مدیریت برنامه و بودجه تأمین خواهیم کرد.

جزئیات پیشنهادات خودروسازان برای قیمت گذاری 
محصوالت خود

  قیمت خودرو این هفته 
آزاد می شود؟

ســخنگوی کمیسیون صنایع مجلس با اعام اینکه در روند 
جلسات کمیســیون صنایع با خوروسازان چندین پیشنهاد 
برای موضوع قیمت گذاری خودرو مطرح شده است، گفت: 
آنالیز قیمتی محصوالت خودروســازان به کمیســیون ارائه 
شده و قرار اســت این هفته این موضوع مورد بررسی قرار 
گیرد.حجت اهلل فیروزیدر خصوص جزئیات جلسات متعدد 
خودروســازان با کمیســیون صنایع مجلس که به منظور 
بررســی قیمت خودرو برگزار می شود، گفت: در طول این 
جلســات ما مطالبه جدی مردم و نگرانی کمیسیون صنایع 
مجلس از قیمت گذاری خودرو را اعام کردیم. اما همچنان 
خودروســازان تاکید دارند که قیمت گذاری ها متناسب با 
هزینه های تمام شــده آنها نبــوده و در روند تولید هر روز 
با زیان روبرو می شــوند.وی با اعام اینکه در همین رابطه 
کمیســیون صنایع مجلس از خودروسازان خواست تا کتباً 
آنالیز قیمت تمام شــده محصوالت خود را به کمیســیون 
ارائه دهند، افزود: در هفته گذشته انالیز قیمتی محصوالت 
خودروسازان به کمیسیون ارائه شده و قرار است این هفته 
این موضوع مورد بررســی قرار گیرد.سخنگوی کمیسیون 
صنایــع مجلس تصریح کرد: در نامه کتبی خودروســازان، 
محاسبات آنالیز قیمتی انواع خودرو نشان می دهد شرکت 
ها در هر خــودرو ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان ضرر می دهند. 
البته این رقم هنوز مورد موافقت ما نیســت بلکه باید این 
آنالیز قیمتی را مورد بررســی قــرار دهیم.فیروزی با بیان 
اینکه این جلسات با حضور رئیس شورای رقابت برگزار می 
شود، گفت: آقای شیوا محاســبات خودروسازان در قیمت 
تمام شده را قبول ندارد و معتقد است با توجه به محاسبات 
شــورای رقابت این قیمت ها معقول نیســت.وی در ادامه 
صحبتهای خود با اعام اینکه در روند جلســات کمیسیون 
صنایع با خوروسازان چندین پیشنهاد برای موضوع قیمت 
گذاری خودرو مطرح شــده است، گفت: پیشنهاد مشترک 
وزارت صمت و خودروســازان این اســت که وزارت صمت 
خودروهای سواری تولید داخل را به دو دسته پر تیراژ و کم 
تیراژ با متقاضیان خاص تقســیم بندی کند  به نحوی که   
در خودروهای پرتیراژ قیمت گذاری ها متناســب با قیمت 
تمام شــده به اضافه ۵ درصد ســود با تایید وزارت صنعت 
انجام شــود و در خودروهای کم تیراژ که متقاضیان خاص 
را دارند نیز قیمتگذاری به پیشــنهاد هیئت مدیره شرکت 
خودروساز و تصویب وزارت صنعت صورت گیرد.سخنگوی 
کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: این پیشنهاد هنوز در 
کمیســیون صنایع مورد بررسی است و قرار است این هفته 
به جمع بندی الزم دســت پیدا کنیم. البته خودروســازان 
مدعی اند که بازار صادراتــی دارند و برخی خودروها را می 
توانند صادر کنند که کمیسیون صنایع هم با محور حمایت 
از تولیــد، از این موضوع اســتقبال کرد.با توجه به صحبت 
های این مقام مســئول در مجلس و کسب اطاع از منابع 
آگاه بحث آزاد سازی قیمت خودروهای پر تیراژ در مراحل 
پایانــی قرار داشــته و با جمع بندی الزم بــه زودی اعام 

خواهد شد.

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات 
اظهار داشــت: به نظر می رســد که روند رو 
به رشــد صادرات را به خصــوص در مورد 
محصوالت کشاورزی و روند کاهشی واردات 
را شاهد باشیم؛ البته امسال سال کم آبی است 
و ممکن اســت که در ماه های پیش رو روی 
صادرات محصوالت کشاورزی تاثیرگذار باشد. 
در مجمــوع صــادرات از ۱ فروردین تا ۲۵ 
اردیبهشت ۴۶ درصد نسبت به مدت مشابه 
سال قبل رشد داشته است.فرشید فرزانگان 
در مورد وضعیت صادراتی ایران اظهار کرد: 
صادرات غیر نفتی ما در ماه فروردین حدود ۳ 
میلیارد دالر بود که نسبت به فروردین سال 
۹۹ به مقدار ۸۰ درصد از نظر ارزشــی و به 
مقدار ۵۶ درصد از نظر وزنی افزایش داشته 
است. واردات نیز ۲.۸ میلیارد دالر بوده که در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴۷ درصد 
افزایش از نظر ارزشی و ۱۷ درصد کاهش از 
نظر وزنی داشته است.وی افزود: در فروردین 
سال ۱۴۰۰ بیشترین صادرات ما به ترتیب به 
چین، عراق، امارات، ترکیه و افغانستان بوده 
اســت. صادرات به چین ۹۷۴ میلیون دالر، 

به عراق ۴۲۸ میلیــون دالر، به امارات ۴۱۷ 
میلیــون دالر، به ترکیه ۱۷۷ میلیون دالر و 
به افغانســتان ۱۷۵ میلیون دالر است. رشد 
۱۴۹ درصدی صــادرات کاالهای ایرانی به 
ترکیه در فروردین ســال ۱۴۰۰ قابل تامل 
است.فرزانگان با اشاره به حوزه واردات گفت: 
در حوزه واردات امارات شریک اول تجاری ما 
با ۷۸۸ میلیــون دالر صادرات به ایران بوده، 
چیــن با ۶۵۶ میلیــون دالر، ترکیه با ۲۴۷ 
میلیــون دالر، هند بــا ۱۳۳ میلیون دالر و 
روسیه با ۱۳۲ میلیون دالر در رده های بعدی 
هستند. روسیه جای آلمان را که در آمارهای 
سال های قبل در این رده بود را گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد که روند 
رو به رشــد صادرات را به خصوص در مورد 

محصوالت کشاورزی و روند کاهشی واردات 
را شاهد باشیم؛ البته امسال سال کم آبی است 
و ممکن اســت که در ماه های پیش رو روی 
صــادرات محصوالت کشــاورزی تاثیرگذار 
باشــد. در مجموع صادرات از ۱ فروردین تا 
۲۵ اردیبهشــت ۴۶ درصد نسبت به مدت 
مشابه سال قبل رشــد داشته است.رییس 
اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات با اشاره 
به بازار امارات گفت: بازار واردات محصوالت 
غذایــی در امارات حــدود ۷ میلیارد دالری 
اســت که عمدتا در اختیار برزیل، انگلیس، 
آمریکا، فرانسه، چین، عربستان، عمان، ترکیه 
و روسیه اســت. برزیل با ۵۷۲ میلیون دالر 
صادرات محصوالت غذایــی در رده اول قرار 
دارد اما ایران به عنوان کشوری که ظرفیت 

باالیی در تولید محصوالت غذایی موقعیت 
جغرافیایی نزدیکی کــه دارد و می تواند در 
هزینه حمل و نقل تاثیرگذار باشــد، سهم 
الزم را ندارد. البتــه این آمارها، آمار تجارت 
رسمی است و تجارت غیر رسمی ایران را در 
بر نمی گیرد.فرزانگان همچنین تصریح کرد: 
طبق آمار گمرک ایــران، گروه های کاالیی 
ارزآور در ســال ۹۹ بــه ترتیب محصوالت 
پتروشیمی و میعانات گازی، صنایع معدنی 
و فلزی، خشــکبار، پســته، میوه و تره بار و 
محصوالت پلیمری بوده انــد. طبق گزارش 
سازمان توسعه تجارت ارزش صادراتی این ۵ 
گروه کاالیی در سال ۹۹ به مقدار ۲۸ میلیارد 
و ۲۶۲ میلیون دالر بوده که حدود ۸۰ درصد 
از ارزش صادراتــی را به خود اختصاص داده 
است.وی در ادامه بیان کرد:  وضعیت صادرات 
ایران در سال گذشته حکایت از آن دارد که 
حدود ۳۵ میلیارد دالر بــه بازارهای هدف 
صادر شده که بر پنج پایه پتروشیمی، نفتی - 
میعانات گازی – صنعت - کشاورزی و صنایع 
غذایی - معــدن و صنایع معدنی - فرش و 

صنایع دستی بوده است.

رییس اتاق ایران و امارات:

روسیه جای آلمان را در صادرات 
به ایران گرفت
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بازار رمزارزها نیازمند تدوین ضوابط و مقرراتگزیده خبر
تمایل روزافــزون ســرمایه گذاران به حضور در بــازار ارزهای 
دیجیتــال، ضرورت ورود قانونگذاران به این حوزه و تدوین یک 
قانون منســجم و شــفاف را بیش از پیش دارای اهمیت کرده 
اســت. در دو ســال اخیر با ظهور امکانات جدیــد و همگام با 
دیجیتالی شدن هرچه بیشتر زندگی، مردم به سمت روش های 
جدید ســرمایه گذاری سوق پیدا کرده اند. اگر تا دیروز بازار طال 
و ســکه، بازار ارز، بازار مسکن و بازار خودرو بازارهای چهارگانه 
سنتی سرمایه گذاری در ایران محسوب می شدند امروزه تب بازار 
ســرمایه و بازار ارزهای دیجیتال چنــان رونق گرفته که کمتر 
کســی را می توان پیدا کرد که خود یا یکی از اطرافیان آن ها با 
یکی از این دو بازار سر و کار نداشته باشد.اگرچه تب بازار سرمایه 
به ویژه بازار بورس در ایران در مدت اخیر به دالیلی چون رشد 
تورم کاذب، افزایش نقدینگی، تولید کم بازده، تبلیغات سیاسی 
آگاهانه یا غیرآگاهانه مســئوالن و تغییرات نرخ ارز و نظایر آن 
اتفــاق افتاد و اکنون نیز با عدم ســوددهی مناســب خاموش 
شده، اما مهاجرت مردم به بازار ارزهای دیجیتال در ایران چند 
صباحی است که آغاز شده است.به گفته برخی از کارشناسان، 
در پــی حضور در بورس و عدم موفقیــت در آن و البته عوامل 
دیگــری همچون تالش برای حفظ ارزش پول در مقابل جهش 
مستمر تورم خارج از فعالیت های تحت نظارت دولت و سازمان 
مالیاتی و نیز تامین راهی امن برای انتقال سرمایه های فردی در 
شــرایط وجود محدودیت  تحریم های اقتصادی آمریکا به ورود 
مشــتاقانه افراد به این بازار دامن زده است.این امر البته نه تنها 
در ایــران بلکه در جهان نیز بر اثر افزایش اعتماد به رمزارزها و 
کاهش سوددهی بازارهای موازی از جمله طال، نفت و سهام به 
دلیل رکود فراگیر حاصل از شــیوع ویروس کرونا باعث حرکت 
سرمایه ها به بازار ارزهای دیجیتالی شده است. از این رو، امروزه 
با توجه به اهمیتی که رمزارزها پیدا کرده اند، لزوم قانونگذاری و 

ضابطه مندی در آن بیش از پیش نمایان شده است.

هشدار برای سرمایه گذاران کافی نیست
در ایران فرآیند فعالیت های رمزارزها در اقتصاد، چند بخشی است 
و بخش هــای صنعت، اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت نیرو و وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات در این مورد باید وظیفه ساماندهی 
ایــن بازارهــا را برعهده گیرند. اما با این حال، نــه تنها در ایران 
بلکه در همه کشــورهای جهان ابهامات بســیاری در مواجهه با 
ایــن پدیده و کاربرد و چگونگی بهره گیــری از آن وجود دارد و 
هنوز مشخص نیست دستگاه های مسئول دراین امر چه واکنش 
مشخصی خواهند داشت.از سوی دیگر نوسانات جهانی اخیر بازار 
رمزارزها و نبود قوانین شفاف در بسیاری از کشورها، باعث ایجاد 
نگرانی در ســرمایه گذاران ُخرد و بسیاری از مردم که در این بازار 
سرمایه گذاری کرده اند، شده است. بر اساس گزارشی که کتابخانه 

ملی کنگره آمریکا از قوانین و سیاســت های صادر شده در حوزه 
رمزارزها از ۱۳۰ کشور جمع آوری کرده است، در ۴ سال گذشته 
با محبوب شــدن رمزارزها و همه گیری آنها، دولت ها بیشــتر به 
این حوزه توجه کرده و در صدد قانون گذاری آن برآمده اند.طبق 
این گزارش بیشتر اطالعیه های منتشر شده توسط دولت ها درباره 
چالش های ســرمایه گذاری رمزارزهای پایه بوده که بیشــتر این 
هشدارها هم توســط بانک های مرکزی کشورها صادر شده پایه 
و اساس این هشدارها به چند نکته تاکید دارد. اول نوسانات زیاد 
رمزارزها و دوم عدم نظارت روی سازمان و نهادهای تسهیل کننده 
معامالت رمزارزی. همچنین بیشــتر کشورها به شهروندان خود 
هشــدار می دهند که اگر وارد بازار رمزارزها شــوند، باید ریسک 
این معامالت را قبــول کنند و در صورت ضرر هیچ گونه مراجعه 

قانونی پاســخگو نیســت.از این رو، یکی از معضالتــی که بازار 
رمزارزهــا در سراســر جهان و به تبع آن در ایران، با آن دســت 
و پنجه نــرم می کند، نبود یک قانون منســجم برای حمایت و 
مدیریت سرمایه های موجود در این بازار است. در حالی که بیشتر 
کارشناسان و مسئوالن دولتی و غیردولتی تنها به صرف هشدار 

دادن به سرمایه گذاران در این عرصه اکتفا می کنند.

بالتکلیفی در بازار رمزارزها!
اســتفاده از رمزارزها در همه کشورها هم آثار مخرب و هم منافع 
بســیاری به دنبال دارد. در کشــور ما در شرایط تحریم این رمز 
ارزها می تواننــد موجب ارزآوری و درآمدزایی شــده و خیلی از 
فعل و انفعاالت مالــی را در فضای بین المللی از طریق آن انجام 
داد، به  ویژه آن کنترلی که روی ارز انجام شــده و مشکالتی که 
برای فعالین اقتصادی به وجود می آورد، در مورد رمزارزها وجود 
ندارد. همچنین در آینده ای نه چندان دور ممکن اســت همین 
ارزها جای پــول های کاغذی فعلی را در پرداخت های ُخرد نیز 
بگیرند. بنابراین به نظر می رسد تعیین مواضع توسط مسئولین، 
در ابتدایی تریــن گام برای شــکل دادن به فضای قانونی و ایجاد 
چارچوبــی برای هدایت این بازار در مســیری که آینده آن قابل 
رویت است، الزامی باشد.در واقع اهمیت رمزارزها لزوم ایجاد بستر 
قانونی برای آنها را در اقتصاد کشور نشان می دهد، یعنی رمز ارزها 
باید جایگاه قانونی پیدا کنند، رویکردهای تخلفی آنها به حداقل 
ممکن برسد و شیوه  استفاده ی آنها از برق شفاف شود و در مرحله  
پایانی فرآیند عرضه ی آن برای ورود به چرخه ی اقتصاد ملی موثر 
واقع شــود.از این رو، ضروری اســت که در نگاه اول، کشورهای 
مختلف جهان اســلوب واحدی برای مواجهــه با این واحد پولی 
جدید طراحی کنند و از سوی دیگر، هر کشوری بنا بر اقتضائات 
سیاسی، حقوقی و اقتصادی خود راه حل حضور یا عدم حضور در 

این بازار را به طور شفاف بررسی، تدوین و اعالم کند.

همایش ملی اسوه های ایثار با حمایت بانک 
ایران زمین برگزار شد

با هدف ترویج ارزشــهای متعالی دفاع مقدس و تکریم از مقام شــامخ ایثارگران 
گرانقدر و خانواده معزز شهدا، همایش ملی اسوه های ایثار مجموعه وزارت امور 
اقتصاد و دارایی با حضور مدیر امور ســرمایه انسانی و آموزش بانک ایران زمین 
برگزار شد.به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین، مراسم ملی اسوه های ایثار با 
حضور معاون محترم رئیس جمهور و رییس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران، 
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و مدیران عامل بانک ها و سازمان های تابعه آن 
وزارتخانه، جمعی از ایثارگران بانک ایران مین همزمان با ایام سالروز آزاد سازی 
خرمشــهر روز سه شنبه مورخ چهارم خرداد ۱۴۰۰ از ساعت ۹ الی ۱۲ در سالن 
اجتماعات باغ موزه دفاع مقدس برگزار شــد.در حاشیه این مراسم علی فتاحی 
مدیر امور سرمایه انسانی و آموزش بانک ایران زمین با تاکید بر حفظ و بزرگداشت 
مقام واالی شهدای جانبازان هشت سال دفاع مقدس اظهار داشت: امروز بیش از 
هرزمان دیگری برای رفع مشــکالت و کاستیها و برآمدن روزهای خوب نیازمند 
الگو برداری از اهداف بلند و مقدس شهدا در کشور هستیم.وی افزود: امیدواریم 
نسل جوان ما با اراده ای استوار و تالش مستمر و همدلی زمینه را برای ادامه مسیر 
آنان در تحقق اهداف بلندکشور فراهم نمایند.فتاحی همچنین با اشاره به اهمیت 
تقدیر از همکاران ایثارگر و خانواده معززشهدا گفت: سرمایه انسانی این بانک هر 
ساله با فرارسیدن هفته دفاع مقدس ضمن ارج نهادن به رشادت و ایثار گری های 

این قشر گران سنگ طی مراسمی تقدیر به عمل می آورد.

دارندگان سهام عدالت با زمرد تجارت 100 
میلیارد ریال تسهیالت گرفتند

بانک تجارت به عنوان بانکی پیشــرو در ارائه خدمــات غیرحضوری، در دو ماه 
گذشته از طریق سامانه زمرد و به صورت آنالین به ۲6۱۲ نفر از دارندگان سهام 
عدالت با توثیق این ســهام بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال تسهیالت مرابحه داد .به 
گزارش روابط عمومی بانک تجارت، با توجه به اهمیت حفظ سالمتی مشتریان و 
کارکنان و در ادامه اقدامات موثر انجام شده در راستای کاهش مراجعه حضوری 
هموطنان به شعب، این بانک با بهره گیری از زیست بوم زمرد تجارت، از ابتدای 
امسال تا پایان اردیبهشت به ۲6۱۲ نفر از متقاضیان دارنده سهام عدالت تسهیالت 
مرابحه پرداخته کرده که تمامی فرآیند اعطای این تسهیالت بصورت صددرصد 
آنالین و بدون حضور فیزیکی مشتریان در شعب بانک انجام شده است. متقاضیان 
دریافت این تسهیالت همچنین از طریق سامانه زمرد تجارت عملیات مربوط به 
توثیق سهام عدالت خود را به عنوان پشتوانه تسهیالت دریافتی به صورت آنالین 
و غیر حضوری انجام داده اند.زمرد تجارت زیست بومی است که با هوشمند سازی 
فرآیندهای بانکی و بازطراحی ســرویس های پایــه ای و حیاتی ، خدمات نوین 
دیجیتالی منطبق بر استانداردهای بانکداری دیجیتال را ارائه می کند. این سامانه 
با ارائه خدمات شــخصی سازی و به صورت غیر حضوری، امکان افتتاح حساب و 

دسترسی آسان به خدمات بانکی را برای مشتری فراهم کرده است. 

باجه های بانک دی در همه شهرهای استان 
تهران راه اندازی می شوند

در دیدار مدیرعامل بانک دی و مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان های 
استان تهران مقرر شد در همه شهرهای استان تهران باجه های بانک دی راه اندازی 
شود.به گزارش روابط عمومی بانک دی، برات کریمی، مدیرعامل بانک دی در این 
دیدار با اشاره به این که سهولت دسترسی خانواده های شهدا و ایثاگران به خدمات 
بانــک به عنوان جامعه هدف به طور جدی در دســتور کار بانک دی قرار گرفته 
است، گفت: در نظر داریم در همه مراکز استان ها و شهرهای مهم کشور باجه های 
بانــک دی را برای ارائه خدمات بانکی راه اندازی کنیم و به انتظار چندین ســاله 
خانواده شــهدا و ایثارگران برای در دسترس بودن بیشتر شعب بانک دی، پاسخ 
دهیم.وی افزود: در حال حاضر راه انــدازی بیش از 6۰ باجه بانک دی در ادارات 
بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرهای مختلف کشور و مراکز استان ها طرح ریزی 
شده است.کریمی راه اندازی باجه های بانک دی در همه شهرهای استان تهران را 
یکی از درخواست های مکرر مشتریان بانک عنوان کرد و خواستار همکاری های 
بیشتر بانک دی و بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان های استان تهران برای 
تحقق این موضوع شــد.عبداهلل مرتضوی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
شهرســتان های اســتان تهران نیز در این دیدار اظهار داشت: توسعه فیزیکی و 
خدماتی بانک دی برای ارائه خدمت به خانواده های شاهد و ایثارگر در یک سال 
گذشته بسیار قابل توجه بوده و امیدواریم با مشارکت بانک و بنیاد شهید، قدم های 
بزرگ تری برای افزایش رضایتمندی این گروه هدف از خدمات ارائه شــده بانکی 

برداریم.

 پیام مدیرعامل بانک سینا به مناسبت سی
 و ششمین سالروز تاسیس بانک

مدیرعامل بانک سینا در پیامی سی و ششمین سالروز تاسیس این بانک را 
به ســهامداران، مشتریان و کارکنان تبریک گفت.متن پیام دکتر سیدضیاء 
ایمانی بدین شرح است:»هشتم خرداد ماه مصادف با سی و ششمین سالروز 
تاسیس بانک سینا است. پایه گذاری این بانک به عنوان اولین موسسه مالی 
و اعتباری کشور در 8 خرداد 6۴ را می توان گامی موثر در شروع خصوصی 
سازی نظام بانکی کشور و آغاز شیوه ای نوین در بانکداری تلقی کرد به گونه 
ای که در سال های بعد و با ظهور سایر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری 
خصوصی، اقبال و توجه مردم به این نوع بانکداری در کشور را شاهد بودیم.
بانک سینا اکنون در حالی وارد سی و ششمین سال فعالیت خود می شود 
که طی این سال ها با حرکت در مسیر قانونی و رعایت مقررات بانک مرکزی 
و پایبندی به اخالق حرفه ای، با تکیه بر نیروی انســانی کارآمد، متعهد و 
متخصــص و بهره گیری ازآخرین تکنولوژی روز دنیا، از طریق خلق ایده ها 
و محصوالت متنوع و نوین در جهت تامین رضایت مشــتریان و سهامداران 
گرامی گام برداشــته است.این بانک مفتخر اســت به عنوان بانکی شفاف، 
خوشــنام و تاثیرگذار با تدوین سیاست ها و برنامه های توسعه ای در کنار 
توجــه کامل به حفظ و بهبود ســودآوری به عنوان اولیــن و پایه ای ترین 
اصل بانکداری، گام های جدی و مهمی را در زمینه ایفای مســئولیت های 
اجتماعی به ویژه با توجه به شیوع کرونا و حمایت از آسیب دیدگان بردارد.
بانک ســینا در سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها آماده است همانند 
گذشــته، با ارائه خدمات کمی و کیفی مناســب و تامین مالی واحد های 
مختلف تولیدی، تجاری و خدماتی با تمرکز بر اشتغالزایی و کارآفرینی، نقش 
فعال تر و موثرتری در اقتصاد کشور ایفا نماید.سی و ششمین سالروز تاسیس 
بانک سینا را به تمامی سهامداران، مشتریان و همکاران گرامی بانک تبریک 
عرض نموده، امیدوارم با همفکری، تالش جمعی و تشــریک مساعی شاهد 

اعتال و پیشرفت روز افزون بانک سینا باشیم«.

صعود ۳0 هزار واحدی شاخص بورس
بازار ســرمایه برخالف هفته های گذشته، این هفته را با چراغ سبز آغاز کرد و 
شاخص کل بورس بیش از ۳۰ هزار واحد افزایش یافت. در معامالت دیروز بازار 
سرمایه شاخص کل بورس با ۳۰ هزار و ۱۳۱ واحد افزایش به رقم یک میلیون 
و ۱۳۹ هزار واحد رسید. شاخص کل با معیار هم وزن هم با ۲۴6۲ واحد صعود 
رقم ۳8۵ هزار و 6۱۳ واحد را ثبت کرد.معامله گران این بازار ۵۲8 هزار معامله 
بــه ارزش ۵۰ هزار و ۹ میلیارد ریال انجام دادند.فوالد مبارکه اصفهان، صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس، ملی صنایع مس ایران، معدنی و صنعتی گلگهر و 
سرمایه گذاری تامین اجتماعی نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را 
روی بورس گذاشتند.در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس هم با ۱۴۹ 
واحد افزایش رقم ۱۷ هزار و ۷۳۲ واحد را ثبت کرد.معامله گران این بازار ۲86 

هزار معامله به ارزش ۲۰ هزار و ۲۷۰ میلیارد ریال انجام دادند.

هشتم خرداد۱۴۰۰؛
بازگشت دالر به کانال ۲۳ هزار تومان

 نرخ دالر در صرافی های بانکی دیروز )شــنبه، هشــتم خردادماه( با ۷۳۱ تومان 
افزایش نســبت به آخرین روز کاری هفته گذشــته به رقم ۲۳ هزار و ۳8۳ تومان 
رسید.، قیمت فروش یورو نیز در ساعت ۱۳ دیروز با ۴۱۵ تومان افزایش نسبت به 
آخرین روز کاری هفته گذشــته )پنجشنبه( به رقم ۲8 هزار و ۱۳۹ تومان رسید.

دیروز قیمت خرید هر دالر ۲۲ هزار و ۹۲۰ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۲۷ هزار 
و ۵8۲ تومان بود.عالوه بر این، نرخ خرید دالر در بازار متشــکل ارزی ۲۲ هزار و 
۲6۲ تومان و نرخ فروش آن ۲۲ هزار و ۴6۴ تومان اعالم شد.  همچنین نرخ خرید 
یورو در این بازار ۲۷ هزار و ۱۴6 تومان و نرخ فروش آن نیز ۲۷ هزار و ۳۹۳ تومان 
اعالم شد.همچنین در سامانه نیما در معامالت دیروز، حواله یورو به قیمت ۲۴ هزار 

و ۹۲۲ تومان فروخته و حواله دالر به قیمت ۲۰ هزار و ۴۳8 تومان معامله شد.

تقدیر عضو هیأت رئیسه مجلس از بانک 
مهر ایران

عضو هیأت رئیسه مجلس، از بانک مهر ایران بابت فعالیت این بانک در حوزه 
مسئولیت اجتماعي تقدیر کرد.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه 
مهــر ایران، حســینعلی حاجي  دلیگانــي، نماینده مردم شهرســتان هاي 
شاهین شــهر میمه و برخوار در نامه اي به دکتر مرتضي اکبري، مدیرعامل 
بانک مهر ایران از این بانک به علت مشــارکت در حوزه مسئولیت اجتماعي 
تقدیر کرد.در متن پیام حاجی دلیگانی آمده: در خصوص ایفاي مســئولیت 
اجتماعي آن مجموعه در حادثه زلزله شهر سي سخت، ضمن قدرداني از این 
اقدام انسان دوستانه، توفیقات آن مجموعه را در خدمت رساني هر چه بیشتر 
به مردم ایران اســالمي از درگاه خداوند منان خواستارم.گفتنی است بانک 
مهر ایران که همواره در حوزه مسئولیت اجتماعی پیشرو بوده، با تخصیص 
بخشــي از هزینه هاي تبلیغاتي خود، به کمک مردم این خطه از کشورمان 
شــتافت.از جمله اقدامات انجام شده توسط بانک مهر ایران برای کمک به 
مردم سی سخت، پرداخت تسهیالت قرض الحسنه به آسیب دیدگان زلزله به 
اعتبار ۵۰ میلیارد ریال، ساخت و بازسازي مراکز بهداشت روستایي با اعتبار 
۵ میلیارد ریال، پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال کمک بالعوض به آسیب دیدگان، 
جمع آوري کمک هاي نقــدي و غیرنقدي همکاران بانک و اختصاص آن به 
آسیب دیدگان و همچنین همدلي بانک مهر ایران با مردم زلزله زده در قالب 

طرح همیاران مهر بوده است.

رییس اداره کل روابط عمومی بانک مسکن اعالم کرد
 آخرین مهلت شرکت در قرعه کشی 

حساب های قرض الحسنه
رییس اداره کل روابط عمومی بانک مســکن آخرین مهلت شرکت در قرعه 
کشی حســاب های قرض الحسنه پس انداز بانک مســکن را پایان تیرماه 
سال ۱۴۰۰ اعالم کرد.به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا ، مهدی 
احمــدی، رییس اداره کل روابط عمومی با تأکید بر این که بانک مســکن 
به ســنت سال های گذشــته، در ســال جاری چهل و یکمین دوره قرعه 
کشــی حساب های قرض الحســنه پس انداز را اجرایی خواهد کرد، گفت: 
سپرده گذاران برای شرکت در چهل و یکمین دوره قرعه کشی برای افتتاح 
حســاب یا تکمیل موجودی تا پایان تیر ماه مهلت دارند.احمدی با تأکید بر 
این که حداقل موجودی جهت شــرکت در قرعه کشی حساب های قرض 
الحســنه پس انداز در دوره جاری، ۵۰ هزار تومان خواهد بود، گفت: بدیهی 
است جهت شــرکت در قرعه کشــی عالوه بر حفظ حداقل موجودی)۵۰ 
هزار تومان(، طی ۳ ماه یا ۹۰ روز متوالی، مفتوح بودن حســاب و داشــتن 
حداقل موجودی در روز قرعه کشــی ضروری اســت.وی افزود: برای مبالغ 
۵۰ هزار تومان و بیشــتر به ازای هر ۱۰ هــزار تومان در هر روز یک امتیاز 
در نظر گرفته می شود.رییس اداره کل روابط عمومی بانک مسکن در بخش 
دیگــری از صحبت هــای خود به جوایز چهل و یکمین دوره قرعه کشــی 
بانک مســکن نیز اشاره کرد و گفت: بانک مســکن به ۱۰ نفر از دارندگان 
حساب های قرض الحسنه به قید قرعه کمک هزینه یک میلیارد ریال خرید 
واحد مسکونی پرداخت می کند. همچنین ۲8۲ نفر از برندگان به قید قرعه 
از کمک هزینــه خرید خودرو داخلی به ارزش ۴۰۰ میلیون ریال برخوردار 
خواهند شد.وی افزود: ۵8۲ کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخلی هر 
یک به ارزش ۲۰۰میلیون ریال نیز به دیگر شــرکت کنندگان در قرعه کشی 
بزرگ حساب های قرض الحســنه بانک مسکن در سال جاری اعطا خواهد 
شــد.احمدی با بیان این که بانک مسکن عالوه بر دو هزار و ۲8۲فقره کمک 
هزینه ســی میلیون ریال خرید صنایع دســتی، به ۴8 هزار و ۴8۲ نفر از 
برندگان قرعه کشــی نیز جایزه نقدی یک میلیون تومانی پرداخت خواهد 
کــرد، گفت: همچنین هزاران جایزه نقدی دیگر نیز به ســپرده گذاران در 
چهلمین قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پرداخت خواهد شد.رییس 
اداره کل روابط عمومی بانک مســکن در پایان تأکید کرد: سپرده گذاران از 
یک ســو در این قرعه کشی شــرکت خواهند کرد و از سوی دیگر، از سود 
معنوی افتتاح حســاب های قرض الحســنه بهره مند خواهند شد، تا بانک 
مسکن را در راستای ایفای مسوولیت های اجتماعی نظیر تجهیز و نوسازی 
مدارس، کمک به ســیل زدگان و زلزلــه زدگان، کمک به ازدواج زوجین و 

سایر امور، یاری کنند.

آمارهــای بانــک مرکــزی از افزایش 
۴۳.۷ درصدی مانده سپرده ها و ۴۹.۲ 
درصدی مانده تسهیالت بانکی در پایان 
بهمن ماه ۹۹ نســبت به مقطع مشابه 
سال قبل حکایت دارد.گزارش وضعیت 
کل مانده ســپرده ها و تسهیالت ریالی 
و ارزی بانک ها و مؤسســات اعتباری 
به تفکیک اســتان در پایان بهمن ماه 
ســال ۱۳۹۹ حاکی از آن است مانده 
کل ســپرده ها بالغ بر ۳۷۰۵6.۳ هزار 
میلیارد ریال شــده است که نسبت به 
مقطع مشابه سال قبل ۱۱۲۷۵.۷ هزار 
میلیارد ریال )۴۳.۷ درصد( و نســبت 
به پایان ســال قبل معــادل ۹8۹۳.۵ 
هــزار میلیــارد ریــال )۳6.۴ درصد( 

افزایش نشان می دهد. بیش ترین مبلغ 
سپرده ها مربوط به استان تهران با مانده 
۱۹۹۰6.۹ هزار میلیارد ریال و کم ترین 
مبلغ مربــوط به اســتان کهگیلویه و 
بویر احمد معــادل ۹۰.۱ هزار میلیارد 
ریال است.مانده کل تسهیالت بالغ بر 
۲۷۰۲8.6 هزار میلیارد ریال است که 
نسبت به مقطع مشابه سال قبل 8۹۰8 
هزار میلیــارد ریــال )۴۹.۲ درصد( و 

نسبت به پایان سال قبل ۷6۷۲.8 هزار 
افزایش  میلیارد ریــال )۳۹.6 درصد( 
داشته است. بیش ترین مبلغ تسهیالت 
مربوط به استان تهران با مانده ۱۷۱6۱ 
هزار میلیــارد ریــال و کم ترین مبلغ 
مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد 
معادل ۹۲.۱ هزار میلیارد ریال اســت.

شایان ذکر اســت نسبت تسهیالت به 
ســپرده ها بعد از کسر ســپرده قانونی 

8۱.۱ درصد است که نسبت به مقطع 
مشــابه ســال قبل و پایان سال قبل، 
بــه ترتیــب ۲.۷ و ۱.۷ واحــد درصد 
افزایش نشــان می دهد. نسبت مذکور 
در اســتان تهــران ۹۴.8 درصد و در 
اســتان کهگیلویه و بویراحمد ۱۱۵.۱ 
درصد اســت.بانک مرکزی اعالم کرده 
اســت که یکی از علل مهم باال بودن 
رقم تسهیالت و ســپرده ها در استان 
تهران اســتقرار دفاتر مرکزی بسیاری 
از شــرکت ها و مؤسسات تولیدی سایر 
استان ها در استان تهران بوده و عمده 
فعالیت های بانکی آنها از طریق شعب 
بانک ها و مؤسســات اعتباری اســتان 

تهران انجام می شود.

در بهمن ماه 99؛

 مانده تسهیالت بانکی
 49 درصد افزایش یافت

قرعه کشی پایان فصل زمستان 99 و برترین 
لیگ استانی باشگاه مشتریان بانک ملت

قرعه کشی پایان فصل زمستان ۹۹ و برترین لیگ استانی باشگاه مشتریان بانک 
ملت برگزار شد.ه گزارش روابط عمومی بانک ملت، مراسم قرعه کشی پایان فصل 
لیگ زمستان ۹۹ و برترین لیگ استانی)استان آذربایجان غربی( باشگاه مشتریان 
بانک ملت سه شنبه ۲6 اردیبهشــت ماه با حضور نمایندگان مدیریت های امور 
حراست، بازرسی و نظارت، ادارات کل سازمان و بهبود روش ها، امنیت اطالعات، 
بانکداری شخصی و بهبود تجربه مشتری، دفتر مدیریت و روابط عمومی و شرکت 
مهندسی نرم افزار شقایق بانک برگزار شد.در این دوره از قرعه کشی ۱۲۵۰ جایزه 
به ارزشی بالغ بر ۱۵۰ میلیون تومان در بین اعضای باشگاه توزیع شد.این گزارش 
می افزاید، در طرح امتیازی جدید باشــگاه مشتریان، جهت افزایش سطح ارتباط 
اعضا با فعالیت های متنوع باشگاه و همچنین ایجاد حس رقابت درون گروهی میان 
مشتریان، تقسیم بندی اعضا در لیگ های استانی بر اساس منطقه جغرافیایی و 
مدیریت شــعب صورت پذیرفته است و هر مدیریت شعب بانک ملت معرف یک 
لیگ با نام اختصاصی خود است.بر این اساس در هر لیگ استانی، مشتریان با توجه 
به میزان کارشــای کسب کرده در بازه های زمانی سه ماهه رتبه بندی می شوند و 
رتبه آن ها در فواصل زمانی هر ۴8 ساعت یک بار به روزرسانی می شود و با توجه 
به عملکرد سایر افراد حاضر در همان لیگ، دستخوش تغییر خواهد شد.در طرح 
امتیازی جدید، اعضای باشــگاه می توانند به فراخور فعالیت در لیگ استانی خود 
جهت بهبود جایگاه و رتبه، به استفاده هر چه بیشتر از خدمات الکترونیک بانکی 
اقدام کنند که نهایتاً با ارتقای رتبه اعضا و قرار گرفتن در جایگاه برترین نفرات لیگ 
اســتانی خود، در انتهای فصل پاداش نقدی مستقیم دریافت خواهند کرد.باشگاه 
مشتریان به منظور قدردانی از همراهی اعضای باشگاه طی ۹ سال از آغاز فعالیت، 
قرعه کشی ویژه ای برای تمامی اعضا در نظر گرفته که در این حالت، در پایان هر 
فصل، تمامی افرادی که در مدت زمانی سه ماهه اقدام به کسب کارشا کرده اند، 
در این قرعه کشــی شرکت داده خواهند شد و میزان کارشای کسب شده توسط 

هر فرد، معرف میزان شانس قرعه کشی وی خواهد بود.

همت بانک پاسارگاد در آبادانی همت آباد
با افتتاح مدرسه پاسارگاد در روستای همت آباد شهرستان بروجرد، یک گام مثبت 
دیگر در راســتای توسعه فرهنگ و آموزش کشور و همچنین تحقق اهداف واالی 
بانک پاســارگاد در این خصوص برداشته شد.در این گام بهره برداری از مدرسه 6 
کالســه پاسارگاد در روســتای همت آباد، ۱۰۰۰ مترمربع بر فضای آموزشی این 
منطقه افزود. در همین راستا در تاریخ ۵خرداد۱۴۰۰ مراسم افتتاح و بهره برداری 
از این واحد آموزشــی برگزار شد.در این مراســم اسد عبدالهی معاون هماهنگی 
امور اقتصادی اســتانداری لرستان ضمن تقدیر از اقدامات ارزشمند دکتر قاسمی 
از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی تا کنون، بانک پاسارگاد را به عنوان موفق ترین 
بانک خصوصی کشــور دانست و به اقدامات مختلف بانک در استان لرستان اشاره 
داشــت. وی این اقدامات را به شــرح زیر برشمرد: کمک های انجام شده در زمان 
سیل استان لرستان، تامین مالی تهیه تجهیزات پزشکی مورد نیاز استان، کمک 
مالی به دانشگاه علوم پزشکی استان، ساخت ۲۴ مدرسه ، سرمایه گذاری در حوزه 
های آبزیان در جهت رفع مشــکل بی کاری استان، ارائه تسهیالت خوب به یکی 
از بزرگترین واحدهای تولیدی منطقه )سیمان سفید ازنا( ، کمک به شاغلین در 
حوزه صنایع دســتی و ارائه تسهیالت مناسب به ایشــان.عبدالهی در ادامه ابراز 
امیدواری کرد که سیستم بانکی دولتی و بخش خصوصی هم از الگویی که بانک 
پاســارگاد در کمک به استان مدنظر قرار داده در جهت کمک به استان استفاده 
کنند. در ادامه مراسم دکتر مجید قاسمی مدیر عامل بانک پاسارگاد اقدامات انجام 
شــده توسط این بانک را بر اساس شیوه نامه تدوین شده فرهنگ سازمانی بانک 
پاسارگاد در ارتباط با مســئولیت های اجتماعی دانستند. دکتر قاسمی در ادامه 
افزود: هر واحد فعالیت از هر نوع فرهنگی، اقتصادی یا سیاسی در کلیه امور خود 
در برابر اجتماع مســئول است. ما از ابتدای فعالیت بانک پاسارگاد تاکید و تمرکز 
جدی بر موضوع فرهنگ سازمانی داشتیم واین تاکید و تمرکزدر طرحی مشترک 
بین بانک پاســارگاد و انجمن مدیریت ایران منجر به ارائه پیشنهادهایی به کلیه 
نهادهای فعال اقتصادی، اجتماعی،فرهنگی شد که با استقبال اغلب آنها امیدواری 

زیادی در این حوزه فراهم شده است.
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گزیده خبر

بایدن در میان لبه های تیز قیچی خاورمیانه
 جو بایدن از هنگامه تبلیغات انتخاباتی در پاییز گذشــته تاکید داشــت که 
اهداف و برنامه هایش حول پاکسازی خرابی های 4 ساله دونالد ترامپ است؛ 
از میدان های مین که دولت ســابق در روابط خارجی کاشته بود تا سیاست 

های پوپولیستی در اقتصاد آمریکا، اما چرا بایدن همچنان درجا می زند؟
بایدن از همان اولین روزهای اســتقرار در کاخ سفید نشان داد که در اهداف 
اعالمی در دوران انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که با جنجال و افتضاحات 
زیادی همراه بود، مصمم اســت، بطوری که به سرعت به معاهده آب و هوایی 
بازگشــت و تنش ها با چین را کاهش داد، اما در خاورمیانه اوضاع فرق کرده 
و گویا همه درها به روی بایدن بسته شده است. بحران فلسطین یکی از این 
درگاه هاست که آمریکایی ها را به خود مشغول کرده است. از شواهد اینگونه 
بر می آید که از تل آویو هیچ چراغ ســبزی برای او روشــن نمی شود. تجربه 
تاریخی هم نشــان داده که تا این معضــل و غده چرکین از پیکره خاورمیانه 
برداشته نشود، بسیاری از پرونده های مفتوح در این منطقه بسته نخواهد شد. 
جنگ علیه غزه و سرکوب های روزانه در سایر مناطق فلسطینی نشین اراضی 
اشغالی، در روزهای گذشته نشــان داد که رژیم اسرائیل حاضر به هیچگونه 
همکاری با بایدن در این پرونده نیست. از طرفی این رژیم قصد دارد با بازتولید 
بحران های امنیتی و نظامی، در مسیر سایر پرونده ها از جمله برجام نیز مین 
گذاری کند. مجموعه ای از این رفتارها باعث شــده تا تیم بایدن برای فرار از 
بن بست ها، به سوی موضوعاتی دست چندم مانند نشاندن هواپیمای حامل 
مخالف نظام سیاسی بالروس ، دعوا بر سر موضوع حاشیه ای منشاء کووید با 
چین و ... متمرکز شود. حقیقت این است که نتانیاهو با زیرکی درحال فرار از 
بحران های فزاینده اجتماعی در داخل جامعه یهودیان اسرائیل و ضعف های 
نظامی و امنیتی اش در برابر فلسطینی هاست و جالب اینکه همه این حاشیه 
ها را به سیاســت های آمریکا گره زده اســت. در عین حال نباید نقش سایر 
بازیگران منطقه را در همراهی با اسرائیل و سرمایه گذاری بر روی پروژه هایی 
که سیاســت های آمریکا در منطقه را به شکست بکشاند نادیده گرفت. حاال 
بعید است کسی پیدا شود و بتواند سیاست های آپارتایدی و نژاد پرستانه رژیم 
صهیونیستی در سرزمین های اشغالی را انکار کند و دمکرات ها و تیم بایدن 
هم باید دریافته باشند که اسرائیل و برخی دولت های منطقه ای با تمام قوا در 
تالش برای ناکام گذاشتن پروسه بازگشت آمریکا به برجام هستند و در نهایت 
بعید است کســی بتواند انکار کند که مجموعه این نیروها با تمام توان خود 
بسیج شده اند تا آمریکا نتواند از باتالق خاورمیانه خارج شود. شرایط جدید جو 
بایدن در این منطقه نشان می دهد که ابتکار عمل چندانی در پیشبرد برنامه 
هایش ندارد، چرا که در محاصره بازیگرانی قرار گرفته است که یا بطور سنتی 
رقیب آمریکا بوده اند و دنبال حذف آن از معادالت منطقه هستند، یا متحدانی 
هستند که دیگر حرف شنوی از واشنگتن ندارند و آمریکا را مرده ای فرض می 
کنند که این روزها دنبال سهم گیری بیشتری از میراث آن در منطقه هستند. 
بعید است تیم بایدن، ترکیب و ماهیت این نیروها را نشناسد، اما به نظر می 
رسد، ناکامی های دولت مستقر در آمریکا، میانه لبه های قیچی صهیونیست 
های یهودی و آنجلیســت های تندرو و نئوکان های آمریکایی گرفتار شده و 

قدرت تصمیم گیری را از دست داده است.

عامل کودتای نظامی مالی به عنوان رییس 
جمهور انتقالی معرفی شد

منابع خبری بامداد شــنبه گزارش دادند، »اســیمی گویتــا« عامل کودتای 
نظامی مالی از سوی دادگاه قانون اساسی این کشور به عنوان رییس جمهور 
انتقالی انتخاب شد.به گزارش اسکای نیوز، »اسیمی گویتا« پیش تر »باه نداو« 
رییس جمهور و »مختار وان« نخســت وزیر این کشور از سمت هایشان برکنار 
کرده بود.گویتا گفته است که او رییس دولت انتقالی و نخست وزیر را به علت 
عدم احترام به میثاق دولت انتقالی برکنار کرده اســت. دادگاه قانون اساسی 
مالی نیز از وی خواسته تا جای خالی رییس جمهور را به عنوان رییس جمهور 
موقت پر کند.اسیمی گویتا از فرماندهان ارتش مالی، شهریور گذشته با بخشی 
از نیروهای ارتش این کشــور، نخســت کنترل پادگان بزرگ »کاتی« در ۱۵ 
کیلومتــری باماکو پایتخت را در اختیار گرفت و پس از آن، رییس جمهوری 
و نخســت وزیر و برخی مقامات دیگر را بازداشت و وادار به کناره گیری کرد.

در پی این کودتا »ابراهیم بوبکر کیتا« رییس جمهوری مالی به  اجبار ضمن 
انحالل پارلمان، از قدرت کناره گیری کرد.به دنبال این اقدام، ســازمان ملل 
متحد، اتحادیه اروپا و کمیسیون آفریقا این اقدام کودتاچیان را محکوم کردند 

و خواستار آزادی مقام های ارشد مالی شدند.

افزایش چشمگیر ممانعت از سفر اروپاییان 
به انگلیس بعد از برگزیت

یک روزنامه انگلیســی از افزایش چشــمگیر ممانعت دولــت انگلیس از ورود 
شهروندان اروپایی به این کشــور از زمان تکمیل شدن روند برگزیت خبر داده 
اســت.به گزارش روزنامه »کوریر«، از زمان تکمیل شــدن روند برگزیت در اول 
ژانویه ســال جاری میالدی بیش از 3 هزار شهروند از کشورهای عضو اتحادیه 
اروپا در مرزهای انگلیس پذیرفته نشده و اجازه ورود به آن ها داده نشده است.
به گزارش روزنامه گاردین، تنها در ســه ماهه ابتدایی ســال جاری میالدی در 
مجموع حدود 3294 شهروندان اتحادیه اروپا از سفر به انگلیس ممانعت شدند 
که تعداد آن ها 6 برابر بیشتر از همین دوره زمانی در سال قبل از آن بود.»آندره 
آ مایکائلیس«، سفیر آلمان در لندن به شدت درباره این مسئله ابراز نگرانی کرده 
است.وی در پیامی توئیتری اظهار داشت: ما می توانیم بگوییم که این امر با توجه 
بــه پایان آزادی ترددها باید اتفاق بیفتد، اما با این همه این یک واقعیت جدید 
و جوی را ایجاد می کند که در آن همواره این مسئله سخت تر می شود که ما 
با هم در ارتباط باقی بمانیم.بر اساس اطالعات وزارت کشور انگلیس رومانی در 
سه ماهه ابتدایی سال جاری میالدی با بیش از 2000 شهروند پذیرفته نشده در 
انگلیس بیشــترین آسیب را از این وضعیت دیده است. این آمار برای این کشور 
در مقایســه با مدت مشابه سال قبل از آن حدود ۱0 برابر افزایش داشته است.

انگلیس در اول ژانویه با تکمیل شدن روند برگزیت از اتحادیه گمرکی اروپا و بازار 
داخلی این اتحادیه خارج شد. توریست ها از اتحادیه اروپا همچنان مجاز هستند 
بدون ویزا به این کشــور سفر کنند. اما شهروندان اروپایی برای اینکه بتوانند در 
انگلیس زندگی و یا کار کنند به ویزا نیاز دارند.افرادی که تا قبل از پایان ســال 
2020 در این کشور زندگی می کردند می توانند تا پایان ماه ژوئن برای برنامه به 
اصطالح تسویه حساب اقدام کنند. این امر تا حدود زیادی همان حقوق قبل از 

خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را برای آن ها تضمین می کند.
وزیر کشور انگلیس اخیرا اعالم کرده که با توجه به خروج این کشور از اتحادیه 
اروپا می خواهد قواعد سفری مشابه آمریکا را به عنوان مجوز ورود به این کشور 
از جمله برای شــهروندان اروپایی در دســتور کار قرار دهد.»پریتی پاتل«، وزیر 
محافظه کار کشــور در انگلیس اعالم کرده که می خواهد مجوزهای ســفر به 
انگلیس را بر اســاس نمونه آمریکایی معرفی کند. با این طرح ورود به انگلیس 
برای مسافران توریستی و تجاری از اتحادیه اروپا به انگلیس هم پیچیده تر می 
شود.وی گفته که باید در آینده برای سفرهای بدون ویزا مجوزهای ورودی مشابه 
نمونه آمریکایی معرفی شود. تنها موارد استثناء از این قانون شهروندان ایرلندی و 

افراد مقیم انگلیس خواهند بود
پاتل همچنین در حال برنامه ریزی برای اصالح قانون است تا امکان پناهندگی 
برای افرادی که به صورت غیر قانونی به کشور وارد شده اند را غیر ممکن سازد.

وی روز دوشــنبه 24 می پیشــنهاد کرد افرادی که می خواهند بدون ویزا یا با 
اســناد مهاجرت وارد بریتانیا شوند باید اجازه نامه مسافرت از طریق اینترنت را 
ارایه کنند. این پیشنهاد از مدل امریکایی ESTA درخواست دیجیتالی مسافرت 
نسخه برداری شده است.ESTA یک سیستم آنالین است که وظیفه تعیین واجد 
شرایط بودن کسانی که قصد سفر به ایاالت متحده آمریکا را دارند به عهده دارد. 
از راه این برنامه، اطالعات توســط مســافر در فرم آنالین پر می شود و گمرک و 
مأموران حفاظت مرزی آمریکا به محض ورود مســافران به اطالعات شــخصی 
آنها مانند محل زندگی، کار و پاســخ به پرســش های واجد شرایط بودن دست 
پیدا می کنند.بر اساس این پیشنهاد، قرار است اطالعات مربوط به مهاجرت در 
انگلستان به روز شوند و مرزهای انگلستان تا سال 202۵ با یک سیستم کنترل 

دیجیتال مجهز گردد.
به گفته پریتی پاتل، هدف اصلی این سیستم کنترل »شمار دقیق افراد در داخل 

و خارج و آمار کسانی است که می خواهند وارد این کشور گردند.«

کشف گور جمعی در کانادا
در بخشــی از تحقیقات درباره سیاست های نژادپرســتانه کانادا با بومی ها، یک 
گور جمعی حاوی بقایای دســت کم 2۱۵ کودک بومی در محوطه یک مدرسه 
شــبانه روزی کشف شده است.، رسانه های آمریکایی ها از کشف یک گور جمعی 
حاوی بقایای اجســاد دست کم 2۱۵ کودک بومی که برخی از آن ها حدود سه 
سال سن داشتند، در محوطه یک مدرسه شبانه  روزی سابق در استان »بریتیش 
کلمبیا« کانادا خبر دادند.روزنامه آمریکایی واشــنگتن پســت در این خصوص 
گزارش کرد که کشــف این گور، یافته ای تلخ از تاریک ترین فصل تاریخ کانادا و 
یکی از وقایعی اســت که یکی از رهبران بومی کانادا آن را یک »فقدان غیرقابل 
تصور« توصیف کرده اســت.طبق این گزارش، این حقیقت هولناک اواخر هفته 
گذشته با کمک یک کارشناس رادارهای قابل نفوذ به زمین و زمانی کشف شد 
که در حال تحقیق و بررسی درباره محلی بود که زمانی مدرسه شبانه روزی مردم 

بومی شهر »کملوپس« بوده است.
»روزان کازیمیر« رئیس یکــی از قبیله های بومی کانادا در این خصوص گفت: 
»ما در جامعه خود اطالعاتی را داشــتیم که توانستیم آن را تأیید کنیم. از نظر 
ما، این کودکان از دســت رفته، مرگ های ثبت نشده  هســتند«.»پری بلگرد« 
رئیس ملی انجمن بومی های کانادا در پیامی که در صفحه توییتر خود منتشــر 
کــرد، در خصوص این حادثه غم انگیز گفــت: »در حالی که یافتن گورهایی در 
مدارس شــبانه روزی سابق در کانادا، چیز جدیدی نیســت اما همیشه نمایان 
شدن زخم های مربوط به آن فصل دردآور است«.»جاستین ترودو« نخست وزیر 
کانادا نیز در پیامی که در صفحه توییتری خود منتشــر کرد، کشــف این گور 
دسته جمعی را نقطه ای تاریک و شرم آور در تاریخ کانادا توصیف کرد.وی در این 
خصوص نوشــت: »این یادآور دردناک از فصل تاریک و شرم آور از تاریخ کشور 
ما اســت. من به یاد تمامی آن هایی هستم که از این خبر ناراحت کننده، تحت 
تأثیــر قرار گرفته اند«.در بازه زمانی ۱۸۸3 تــا ۱996، حدود ۱۵0 هزار کودک 
بودمی از خانواده های خود به اجبار جدا شدند و به مدارس شبانه روزی فرستاده 
شــدند که کلیســای کاتولیک آن را تأســیس کرده بود و هدف اصلی آن دور 
کردن این کودکان از جوامع بومی کانادا و جلوگیری از ترویج زبان و سنت های 
مادری اشــان و تربیت آن ها به شیوه ای تحمیلی بود.طبق این گزارش، بسیاری 
از این کودکان بومی در مدارس شــبانه روزی مورد آزار جســمی و جنسی قرار 
می گرفتند و به اعتقاد بسیاری این گونه مدارس زخم ها و آسیب های ماندگاری 
را برجای گذاشت که از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است.روزنامه آمریکایی 
واشنگتن پست گزارش کرد که کمیسیون حقیقت و آشتی کانادا در یک گزارش 
در ســال 20۱۵ نتیجه گیری کرد که آن چه در مدارس شبانه روزی بومی های 
کانادا رخ داده است یک »نسل کشی فرهنگی« بوده است.تحقیقات و بررسی ها 
نشان می دهد که دست کم سه هزار و 200 دانش آموز بومی در بازه زمانی مذکور 
در مدارس شبانه روزی فوق جان خود را از دست دادند که این رقم بسیار بیشتر 
از دانش آموزان دیگر نقاط کانادا است و حتی برخی گزارش ها نشان می دهد که 
آمار واقعی دانش آموزان بومی که جان خود را در مدارس شــبانه روزی از دست 
داده اند بسیار بیشتر از رقمی است که رسمی اعالم شده است و حتی در برخی 
موارد بیش از چهار هزار و ۱00 دانش آموز اعالم شده است.بر اساس این گزارش، 
دانش آموزان در مدارس شــبانه روزی اغلب بر اثر ابتال به بیماری هایی چون سل 
که به سرعت در مکان های تنگ و فشرده و غیربهداشتی گسترش پیدا می کند.

در بودجه 2022 پنتاگون

تمرکز آمریکا بر جنگ احتمالی با چین
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با تحلیل بودجه پیشنهادی دولت 
این کشور نوشته پنتاگون تمرکزش را بر جنگ احتمالی با چین 
قرار داده اســت.، یک روزنامه آمریکایی با استناد به برنامه های 
پیشنهادشده در بودجه پیشنهادی دولت آمریکا برای سال مالی 
2022 نوشته وزارت دفاع آمریکا تمرکزش را بر جنگ احتمالی با 
چین قرار داده است.دولت جو بایدن روز جمعه بودجه سال مالی 
2022 را تقدیم کنگره آمریکا کرد. در این بودجه ۷۱۵ میلیارد 
دالر بودجه برای وزارت دفاع آمریکا در نظر گرفته شــده است.

روزنامه نیویورک تایمز که به تحلیــل بودجه پنتاگون پرداخته 
می نویســد با آنکه بودجه ارتش آمریــکا بابت آموزش نیروهای 
امنیتی افغانســتان اندکی افزایش خواهــد یافت، اما هزینه این 
وزارتخانــه برای انجام عملیات های رزمی با کاهش 2۱ درصدی 
مواجه شده و به ۱۸.4 میلیارد دالر رسیده است. نیویورک تایمز 
نوشته بودجه نیروهای مسلح، تغییر تمرکز دولت »جو بایدن« از 
مبارزه با گروه های شورشــی و حرکت به سمت اختصاص منابع 
برای آمادگی جهت بروز جنگ های متعارف احتمالی با کشورهای 
مجهز به کشتی ها و هواپیماهای پیشرفته را نشان می دهد. چین، 
در صدر این کشورها قرار دارد.مطابق این گزارش، ارتش، نیروی 
دریایــی و نیروی هوایی آمریکا همگــی در حال برنامه ریزی  بر 
روی تسلیحات هایپرسونیک هستند: موشک هایی با کالهک های 
انفجاری متعارف که قادرند با سرعت فراتر از صوت حرکت کرده 
و اهدفــی را که قباًل هدف گیری آنها فقط با موشــک های کروز 
یا موشــک های بالیستیک هســته ای امکان داشت، نابود کنند. 
نیویورک تایمز نوشته با توجه به آنکه ایاالت متحده آمریکا اوت 
20۱9 از »پیمان منع موشک های هسته ای میان برد« خارج شد 
ارتش این کشور ساخت توپخانه های راکتی با بردهایی که قباًل 

بــه موجب این معاهده ممنوع بود را ادامه می دهد.پنتاگون قرار 
اســت 4۸ جنگنده اف -3۵ برای نیروی هوایی، 3۷ فروند برای 
نیروی دریایی و تفنگــداران دریایی خریداری کند.پیش از این 
هم منابع خبری گزارش داده بودنــد یگان ویژه نیروی دریایی 
آمریکا قصد دارد تمرکزش را از ادعای »مبارزه با تروریســم« به 

سمت مقابله با تهدیدهای ناشی از قدرت های جهانی مانند چین 
و روســیه تغییر دهد. خبرگزاری آسوشیتدپرس اردیبهشت ماه 
سال جاری گزارش داد یگان ویژه نیروی دریایی آمریکا در حال 
انجام تغییراتی عمده برای ارتقاء رهبری و توسعه توانمندی های 
تکاوری خود جهت مقابله با »تهدیدهای چین و روسیه« است.

مطابق این گزارش، طرح جدید قرار است ترکیب تیم های یگان 
ویــژه نیروی دریایی آمریکا را به گونــه ای تغییر دهد که آنها را 
»کشنده تر و پیشرفته تر« کند.»هاگ هوارد«، از فرماندهان ارشد 
یــگان ویژه نیروی دریایی آمریــکا در مصاحبه ای اختصاصی با 
آسوشیتدپرس گفت که نیروهای او تا به حال روی عملیات های 
مبارزه با تروریسم متمرکز بوده اند اما اکنون باید مأموریت هایشان 
را متحول کنند.او تصریح کرد بســیاری از نیروهای آمریکا طی 
دو دهه گذشــته در بیانین های عراق و کوه های افغانســتان در 
حال مبارزه بوده اند و اکنون باید به دریا برگردند.آسوشیتدپرس 
نوشته این تصمیم نشان دهنده راهبرد گسترده تر پنتاگون برای 
اولویت دادن به چین و روسیه در محاسبات نظامی آمریکا است.

مقام های پنتاگون معتقدند دو دهه جنگ با شبه نظامیان باعث 
تحلیل رفتن منابع آمریکا شده و موجب شده آنها در برابر مسکو 
و پکن تضعیف شــوند.در طرحی اولیه  بودجــه که دولت »جو 
بایدن« چندی پیش تقدیم کنگره کرده بود نیز از »تهدید چین« 
به عنوان چالش اول وزارت دفاع آمریکا نام برده شده بود. بایدن، 
خواستار افزایش بودجه وزارت دفاع آمریکا به ۷۱۵ میلیارد دالر 
شــده و اعالم کرده بود بخشــی از این بودجه برای مهار چین 
و روســیه هزینه خواهد شــد.در آن طرح اولیــه، مهار چین و 
روسیه، نوســازی برنامه هسته ای، ارتقاء وضعیت جوی و مقابله 
با تهدیدهای نوظهور بیولوژیکی اهداف وزارت دفاع آمریکا اعالم 
شــده اند.دولت آمریکا در ماه های گذشته به خصوص تمرکزش 
را روی مقابلــه با چین متمرکز کرده. روابط میان واشــنگتن و 
پکن طی سال های گذشته بر سر مسائل مختلف از جمله جنگ 
تجاری، شــیوع ویروس کرونا و فعالیت رســانه ها در دو کشور 

مخدوش شده است.

 با ورود شــورای همکاری خلیــج فارس به دهه پنجم 
خود، هنوز این شورا با چالش هایی از جمله ، تحوالت 
سیاســی منطقه، آثار اقتصادی به جا مانده از ویروس 
کرونــا و عدم اجرای پــروژه ها و مصوبــات صادره از 
نشســت های ساالنه و مطالعات انجام شده روبرو است 
.به گزارش الخلیج آنالین ،این شــورا با چالش تبدیل 
شــدن به اتحادیه، که هنوز محقق نشده، رو به روست 
عالوه بر اینکه بــه یک واحد اقتصادی کامل و تابعیت 
متحد از طریق بازار و واحد پولی مشترک تبدیل نشده 
است.شــورای همکاری، سازمانی منطقه ای سیاسی و 
اقتصادی متشــکل از 6 کشورهای عربی یعنی امارات، 
بحرین، عربســتان، عمان، قطر و کویت است.این شورا 
در 2۵ مه ۱9۸۱ در نشســتی در ریاض تاســیس شد 
و جابــر االحمــد الصباح، امیر وقت کویــت و زاید بن 
ســلطان آل نهیان از کسانی بودند که ایده تاسیس آن 
را مطرح کردند.شــورای همکاری اهدافی را دنبال می 
کند که بارزترین آن، تحقق همکاری و انســجام بین 
کشــورهای این شورا در همه زمینه ها از جمله اتحاد، 
تحکیم پیوند بین ملت ها، ایجاد ســازمان های مشابه 
در زمینه های اقتصادی، مالی، تجاری و گمرک و سایر 
فعالیت های اقتصادی است.»نایف الحجرف«، دبیرکل 
شــورای همکاری درباره دیدگاه این شــورا نسبت به 
چالش هایی که با آن روبه روست اظهارداشت: شورای 
همکاری با چالش هایی مواجه اســت که همســایگی 
جغرافیایی و ایدئولوژی متفــاوت آن، آن چالش ها را 
تحمیل کرده اســت.وی در سخنرانی خود به مناسبت 
چهلمین ســالروز تاسیس شورای همکاری تاکید کرد 
که این شورا در مقابله با چالش های قوی خواهد ماند 
و ضمن حفظ دستاوردهای خود برای امنیت و تقویت 

ثباتش تالش خواهد کــرد.وی توضیح داد که در دهه 
پنجم شورای همکاری، انسجام اقتصادی باید در اولویت 
اقدام مشترک این شورا باشــد.الحجرف بیان کرد که 
امسال، سالروز تاسیس شورای همکاری در حالی آمده 
است که کشــورهای جهان به سرعت به دنبال اجرای 
برنامــه ها و طرحهای خود بــرای تعامل با جهان پس 
از ویروس کرونا و تاثیر بی ســابقه شــورای همکاری 
خلیج فارس با چه چالش هایی مواجه اســت؟الحجرف 
تاکید کرد که این شــورا از چالش هــا به وجود آمده 
اســت و هر بار طی این چهار دهه ثابت کرده است که 
توانایی مقابله با چالش ها را دارد.از بارزترین پروژه ها و 
مصوباتی که شورای همکاری بر آن توافق کرده اما طی 
ســال های گذشته اجرایی نشده، پروژه های اقتصادی 
مختلف از جمله واحد پولی یکســان و تقویت انسجام 
نظامی بین کشورهای عضو شــورای همکاری است.با 
این وجود، شورای همکاری بازار اقتصادی مشترکی در 
سال 200۸ تاســیس کرد که آزادی حمل و نقل کاال 
بدون گمرک و برابری کامل بین شهروندان کشورهای 
عضو شورای همکاری در زمینه کار در دو بخش دولتی 
و خصوصی را فراهم کرد.طی انتشــار ویروس کرونا در 
جهان و آثار اقتصادی که بر کشــورهای عضو شورای 
همکاری گذاشت، وزرای این کشورها بر سر هماهنگی 
تدابیر پیشــگیرانه بین همه بخش ها برای حمایت از 
بهبــود وضعیت اقتصــادی همکاری کردند.تاســیس 
نیروهای مشــترک سپر جزیره در سال ۱9۸2 با هدف 
حفظ امنیت کشــورهای شــورای همکاری و دفع هر 
تجاوز نظامی، یکی از بارزترین دســتاوردهای شورای 
همکاری در ســطح نظامی و سیاســی بود.ین نیروها 
نقش مهمی در جنگ آزادسازی کویت در سال ۱99۱ 

و حمایت از دولت بحرین در تامین امنیت تاسیســات 
راهبردی در سال 20۱۱ داشتند.در همین راستا »شاهر 
النهاری«، نویسنده تحلیلگر عربستانی تاکید می کند 
که شورای همکاری پروژه خوشبینانه ای بوده که پیش 
از 4 دهه گذشته تاسیس شده و اقدامات و تالش های 
بزرگی انجام داده اســت.وی در گفت وگویی با پایگاه 
خبری »الخلیج آنالین« گفت: با تشــدید خشــونت و 
تروریسم و انقالب های شکل گرفته در مناطق نزدیک 
به کشورهای عضو شورای همکاری، خسارت هایی به 
شورای همکاری و عضویت آن وارد شد.النهاری با اشاره 
به طرح این ادعا که ایران یکی از چالش های شــورای 
همکاری محسوب می شود، بیان کرد این شورا به متحد 
کردن انگیزه، اهداف و سازماندهی مجدد طبق اساسی 
واضح که همه اعضای شورا آن را امضا کنند، نیاز دارد به 
شرط اینکه از ین پس سستی و دور شدن از واقعیتی را 
که کشورهای عضو شورای همکاری در آن زندگی می 
کنند، به وجود نیاید.وی با اشاره به مشکل یمن گفت 
که برخی از کشورهای عضو شورای همکاری وارد این 
مشکل شدند و برخی از این کار ممانعت کردند اما این 
شورا با چالش های بزرگی رو به روست و شرایط فعلی 
کمکی به از بین بردن این مشــکل نمی کند.النهاری 
تاکید کرد با توجه به طمع های بزرگی که از هر ســو 
نسبت به شورای همکاری می شود، کشورهای عضو این 
شورا باید استراتژی دیپلماتیک، نظامی و سیاسی خود 
را متحد کنند.وی در پایان اظهار داشت که کشورهای 
عضو شــورای همکاری هنوز از همکاری نظامی بسیار 
دورند و به سازماندهی مجدد، شروط جدید و همچنین 
همکاری اداری و نظامی و ایجاد نیرویی که قدرت آنان 
را بیش از نیروی سپر شبه جزیره نشان دهد، نیاز دارند.

شورای همکاری خلیج فارس  با چه چالش هایی مواجه است؟

 واشنگتن: 
پیشنهادهای جایگزینی را به ترکیه برای لغو 

تحریم ها ارائه دادیم
معاون وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه ای گفت که واشــنگتن پیشنهادهای 
جایگزینی را به ترکیه برای لغو تحریم ها به دلیل خرید سامانه دفاع موشکی 
اس-400 روســیه ارائه داده است.، یک مقام ارشد آمریکایی روز جمعه خبر 
داد که آمریکا جایگزین هایی را به ترکیه در راســتای لغو تحریم های اعمال 
شده بر این کشور به دلیل خرید سامانه دفاع موشکی اس-400 روسیه ارائه 
داده است.»وندی شرمن« معاون وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با سی ان ان 
ترک،  گفت: »ما جایگزین هایی را به ترکیه پیشنهاد داده ایم. آنها اگر بخواهند 
از زیر این تحریم ها خارج شوند دقیقا می دانند چه کاری انجام دهند. امیدوارم 
که بتوانیم راهی به جلو پیدا کنیم«.اظهارات شرمن در حالی مطرح می شود 
که وی چند روز پیش به آنکارا ســفر کرده بود تا نخستین مقام دولت بایدن 
باشد که به ترکیه سفر می کند.واشنگتن در دسامبر 2020 ترکیه را به دلیل 
خرید ســامانه دفاع موشــکی اس-400 تحریم کرد. این کشور همچنین در 
سال 20۱9 توسط پنتاگون از برنامه جنگنده های نسل پنجمی اف-3۵ کنار 
گذاشــته شد.شرمن در ادامه مصاحبه تلویزیونی خود خطاب به دولت ترکیه 
گفت: »آنکارا به خوبی از گام هایی که نیاز اســت تا اتخاذ شود، آگاه است. ما 
درباره گام هایی که آنها باید اتخاذ کنند صحبت کردیم و این تصمیمی برای 
ترکیه است که این گام ها را اتخاذ کند«.این سخنان در حالی مطرح می شود 
کــه یک مقام ترکیه ای به پایگاه خبری »میدل ایســت آی« خبر داده بود که 
شرمن در سفر به آنکارا هیچ پیشنهادی را مطرح نکرده است.وی گفت: »آنها 
همچنان از ترکیه می خواهند که ســامانه های اس-400 را به خارج از کشور 
منتقل کرده یا آنکه آن را برگردانند«.چند مقام ترکیه ای در گذشته گفته اند 
که آنکارا به فکر عدم استفاده از اس-400 نبوده و این قراردادی است که انجام 
شده و راه بازگشتی ندارد. اگر چه ترکیه با هدف جلوگیری از تشدید تنش با 

واشنگتن، هنوز سامانه اس-400 را به طور کامل فعال نکرده است.

WHO: کرونا تا قبل از واکسیناسیون ۷۰ درصد 

جمعیت دنیا تمام نمی شود
رئیس بخش اروپای ســازمان جهانی بهداشت گفت تا زمانی که ۷0 درصد از جمعیت 
جهان واکسن ویروس کرونا را دریافت نکنند نمی توان پایان این همه گیری را اعالم کرد.،  
»هانس کلوگه« رئیس بخش اروپایی ســازمان جهانی بهداشت هشدار داد تا زمانی که 
۷0 درصد از جمعیت جهان واکســن نزنند نمی توان بر ویروس کرونا غلبه کرد.وی که 
با خبرگزاری فرانسه صحبت می کرد، گفت: »زمانی کرونا پایان خواهد یافت که درصد 
واکسیانسیون دست کم به ۷0 درصد برسد«.این مقام سازمان جهانی بهداشت سرعت 
واکسیناســیون را در اروپا »بسیار آرام« توصیف کرده و گفت که این موضوع نگرانی ها 
درباره جهش هــای جدید ویروس را افزایش خواهــد داد.وی درباره جهش های جدید 
ویروس کرونا گفت: »همانطور که می دانیم شــدت تهاجم ویروس کرونای هندی بیش 
از کرونای انگلیسی بوده و پیش از آن نیز می دانستیم که سرعت انتشار کرونای انگلیسی 
بیش از جهش نخستین این ویروس بوده است«.هانس کلوگه تاکید کرد که واکسن های 
موجود هنوز در برابر جهش های ویروس کرونا فعال هســتند.این مقام سازمان جهانی 
بهداشت با تاکید بر ضرورت واکسیانسیون سریعتر گفت که این روند بیش از آنچه که 
انتظار می رفت طول کشیده است.وی گفت: »در هر همه گیری،  سرعت عامل مهمی است 
و زمان برایمان مهم اســت و می بایست تعداد واکسیانسیون را افزایش دهیم«.بر اساس 
گزارش ها،  در حال حاضر 36.6 درصد از ساکنان اتحادیه اروپا دست کم یک ُدز از واکسن 
کرونــا را دریافت کرده و ۱6.9 درصد نیز هر دو ُدز را دریافت کرده اند.طبق آخرین آمار 
دانشگاه جانز هاپکینز، دستکم ۱6۸ میلیون و ۱۸۱ هزار و ۱46 نفر از مردم سراسر جهان 
به کروناویروس آلوده شــده اند و از آن میان سه میلیون و 494 هزار و یک نفر نیز جان 
خود را از دست داده اند و یک میلیارد و ۷3۷ میلیون و 293 هزار 4۱4 ُدز واکسن کرونا 
در سراسر جهان تزریق شده است.آمریکا همچنان بیشترین تعداد مبتالیان به کرونا و 
قربانیان این ویروس در جهان را دارد و پس از آن هند با 2۷ میلیون و 36۷ هزار و 93۵ 
مورد ابتال و 3۱۵ هزار و 263 مورد فوتی و برزیل با ۱6 میلیون و 2۷۵ هزار و 440 مورد 
ابتال و 4۵4 هزار و 623 مورد فوتی در رده های دوم و سوم کشورهای جهان با بیشترین 

تعداد مبتالیان به کووید-۱9 قرار دارند.
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طبــق تحقیق و نتیجه گیری محققان، انســان نمی تواند بیش از ۱۵۰ 
سال عمر کند. در واقع این پیش بینی توسط یک برنامه توسعه یافته به 
دست محققان انجام می شود. در این پژوهش، محققان حوزه های زیست 
شناســی و بیوفیزیک اطالعات پزشکی و DNA صد ها هزار داوطلب را 
به یک سیستم هوش مصنوعی وارد کردند. در این پژوهش یک برنامه 
مخصوص آیفون ساخته شده اســت که نرخ سالمندی و حداکثر سن 
از طریــق اطالعات ورودی کاربر تخمین زده می شــود. در این تحقیق 
مشخص شده است طول عمر انسان به وسیله ۲ پارامتر تعیین می شود 
که این دو عامل چرخه حیات و چگونگی واکنش بدن انسان را پوشش 
می دهند. عامل اول به سن زیستی انسان مربوط می شود که با استرس، 

زندگی و بیماری ها مرتبط است.

برای اینکه از پوکی استخوان دور بمانیم عالوه بر اینکه باید حواسمان 
به مقدار کلسیمی که مصرف می کنیم، باشد باید از مواد غذایی که 
باعث دفع زیاد کلسیم می شــود نیز تا حدی که امکان دارد دوری 
کنیم. در ادامه به ۳ ماده غذایی اشاره می کنیم که مصرف زیاد آن ها 
منجر به مشکالت سالمتی و عدم جذب کلسیم کافی می شوند.  ۱. 
قهوه و کافئین  ۲. نمک ۳. نمک. نوشیدن یک فنجان قهوه می تواند 
مانع جذب حدود ۶ میلی گرم کلسیم شود که معادل میزان کلسیم 
موجود در یک قاشق شیر است؛ بنابراین توصیه می شود که قهوه تان 
را با شیر میل کنید تا جبران مافات شود. خوردن غذا های پر از نمک 
و شور میزان کلسیم دفع شده از طریق ادرار را افزایش می دهد و این 

مسئله به ضعیف شدن استخوان ها منجر می شود.

تیرگی و چین و چروک زیر چشــم یکی از مسائلی است که بعضی 
افــراد را آزار می دهد و در چهره این افراد تاثیر می گذارد. آگاهی از 
دالیل تیرگی زیر چشــم ها می تواند به خوبی از ایجاد این مشــکل 
پیشــگیری کند و دیگر نیاز به استفاده از مواد شیمیایی که باعث 
آســیب به پوست و چشم ها می شود، نباشد. یکی از دالیل شایع آن 
بی خوابی یا بدخوابی است. خستگی  باعث می شود رگ های خونی 
گشاد بشوند و پوست ظریف ناحیه پلک ها، رگ های ناحیه زیر چشم 
را واضح تر نشــان بدهد، از جمله  زمانی که خستگی با استرس هم 
همراه باشــد.  بعضی دارو ها و مواد شیمیایی نیز تاثیر گذار هستند. 
بعضی از قطره های چشمی باعث می شود رنگدانه های پوست اطراف 

چشم بیشتر بشوند و تیرگی زیر چشم نمایان تر شود. 

 انسان حداکثر چقدر 
عمر می کند؟

 خطر پوکی استخوان با مصرف 
3 ماده غذایی در کمین شماست

 چرا زیر چشم ها تیره
 می شود؟

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

یگان حافظ صلح سازمان ملل متحد در ایران

استفاده تسال از دوربین بجای رادار در سیستم اتوپایلوت
تســال اعالم کرد پرفروش ترین محصوالتش یعنی مدل ۳ و مدل Y دیگر با رادار تولید نشــده و بجای آن با سیســتم مبتنی بر 
دوربین عرضه خواهند شــد. این سیستم با نام تسال ویژن معرفی شده و به صورت یکپارچه در خودروهای بازار آمریکای شمالی 
نصب خواهد شد. این شرکت می گوید برای اولین بار است که خودروهای تسال به صورت کامل به بازخورد دوربین تکیه می کنند 
تا ویژگی هایی همچون اتوپایلوت، تغییر الین حرکتی و حتی خودران کامل را ارائه نمایند. حذف حسگرهای رادار رو به جلو از 
چنین محصوالت پرطرفداری یک تصمیم قابل توجه است. اکثر خودروسازان برای دیدن اشیا در سرعت های باال از رادار استفاده 
می کنند. رادار همچنین در شــرایط آب و هوایی نامســاعد و دید کم کمک حال راننده است. البته ایالن ماسک مدیرعامل تسال 
رابطه خوبی با حســگرهای غیرضروری در گذشته نداشــته و تکنولوژی لیدار را به عنوان مأموریت احمقانه خطاب کرده است. 
ماسک مدت های زیادی است که از سیستم های مبتنی بر دید برای خودروهای خودران حمایت کرده است. این سیستم ها شامل 
دوربین ها و حسگرهای اولتراسونیک هستند. با این وجود استفاده از تسال ویژن در ابتدا برخی چالش ها را در پی خواهد داشت. 

تسال گفته برخی از ویژگی های اتوپایلوت برای مدت محدودی غیرفعال خواهند بود.

 تقابل استاد و شاگرد!
ملی پوشــان ایران در دومین بازی و در چارچوب مســابقات لیگ ملت های ۲۰۲۱ والیبال به مصاف تیم قدرتمند روسیه خواهند رفت. 
ملی پوشان والیبال ایران در دومین رقابت شنبه ۸ خرداد ماه از ساعت ۱۴.۳۰ به وقت ایران به مصاف روسیه می روند. دیداری که پس از 
شکست برابر ژاپن انجام می شود و می تواند بازی بزرگی برای تیم ملی ایران باشد. والدیمیر آلکنو سرمربی روسی ایران که هدایت ملی 
پوشان والیبال را برعهده دارد درحالی به مصاف شاگردان خود می رود که در گذشته اعالم کرده بود که به روسیه به چشم یک رقیب 
نگاه می کند. حتی این سرمربی بیان دارد که این رقابت با بازی های دیگر اصال تفاوتی ندارد و نگاه او  به روسیه همچون یک رقیب است 
و با تمام توان مقابل این تیم قرار خواهد گرفت. ملی پوشان روسیه که با نفرات کامل به این رقابت ها آمده اند یک غایب بزرگ به دلیل 
مصدومیت خواهند داشت. ایوان یاکوولف سرعتی زن تیم ملی روسیه که در دوره های گذشته در جمع بهترین بازیکنان تورنمنت قرار 
داشت به علت مصدومیت در این مسابقات حضور پیدا نخواهد کرد.  از سال ۲۰۱۸ لیگ ملت ها جایگزین لیگ جهانی شد و فرمت و نام 
بازی ها تغییر کرد. روسیه در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ توانست قهرمان این رقابت ها شود و تاکنون با کسب دو مدال طال پر افتخار ترین 

تیم در لیگ ملت ها به شمار می آید.

آرنا هک دل و دیده صد زهار استکدل نشود ای فقیه با کس چون با دگران نیست سازگاریش
با تو مشو ایمن هک سازگار است سود تو ردین بحر بی کنار استاز ساحل تن گر کناره گیری

پاکی صفت آفریدگار استاز بنده جز آلودگی هچ خیزد تنها هنر آهوی تتار استاز خون جگر، انهف رپوراندن
رد بادهیٔ کعبه رهسپار استز ابلیس ره خود مپرس گرهچ

پیشنهاد

چهره روز

کرم خیلی گرسنه
»کرم خیلی گرسنه« مهم ترین اثر »اریک کارل« بود 
که در ســال ۱۹۶۹ منتشر شد و در مجموع بیش از 
۵۰ میلیون نســخه از آن در سراسر جهان به فروش 
رفت. این داســتان کوتاه و ماندگار که تنها ۲۲۴ واژه 
دارد به ۶۲ زبان گوناگون ترجمه شده است. کارل در 
مصاحبه ای عنوان کرده بود برای سال ها نمی دانسته 
چرا داستان »کرم خیلی گرســنه« این قدر محبوب 
شــد اما با گذر زمان به تدریج احساس کرده که این 
کتاب امید است و این احساس امیدواری موجب شده 
خواندن آن برای تمام سنین لذت بخش باشد. نسخه 
اول کتاب »کرم خیلی گرسنه« با عنوان »یک هفته 
با ویلی ُورم« آماده انتشار بود اما هیچ ناشر آمریکایی 
در آن زمان به ســبب شکل خاص صفحات آن به شکل حفره تمایلی به انتشارش نداشت اما در 
نهایت یک ناشر آلمانی در ژاپن این کتاب را منتشر کرد. اکنون تخمین زده می شود هر ۱۵ ثانیه 
یک نســخه از این کتاب در سراسر جهان به فروش می رسد.  »می خواهی که دوست من باشی« 
و »کفــش دوزک بداخالق« از دیگر آثار »اریل کارل« هســتند که در طول زندگی حرفه ای خود 
طراحی و تصویرگری بیش از ۷۱ کتاب کودک را بر عهده داشت. تا کنون بیش از  ۱۷۰ میلیون 

نسخه از این آثار در سراسر جهان به فروش رفته است.

اریک کارل
اریک کارل طــراح، نویســنده و تصویرگر امریکایی 
اســت که بیش از ۷۰ عنوان کتــاب برای کودکان و 
خردساالن تصویرگری کرده است. کتاب »کرم گرسنه 
گرســنه« اریک کارل که در سال ۱۹۶۹ منتشر شد، 
از دوست داشــتنی ترین کتاب های خردساالن است. 
اریــک کارل در ســال ۲۰۰۳ »جایزه لــورا اینگالز 
وایلــدر« انجمن کتابخانه امریکا را که اکنون »جایزه 
میراث ادبیات کودکان« نامیده می شــود، به ســبب 
آثار ماندگارش در ادبیات کودکان دریافت کرد. او در 
ســال ۲۰۱۰ نامزد دریافت »جایزه هانس کریستین 
اندرســن« شــد. اریک کارل در ســال ۲۰۰۲ موزه 
کتاب های تصویری اریک کارل را برای عشق به هنر و 
خواندن از طریق کتاب های تصویری بنا نهاد. اریک کارل در سال ۱۹۲۹ در سیراکیوز نیویورک در 
خانواده ی مهاجر آلمانی به دنیا آمد. هنگامی که اریک شش ساله شد، به دلیل دلتنگی های بسیار 
برای مادرش، خانواده تصمیم به بازگشت به آلمان گرفت. برای اریک کوچولو سازگاری با محیط 
جدید بســیار دشــوار بود. پیش از آغاز جنگ جهانی دوم، کارل تعطیالت آخر هفته را با پدرش 
به گردش و پیاده روی می رفت. در این گردش ها، پدر دانســتنی ها و آموزش های بســیاری درباره  
طبیعت، گیاهان و جانداران را برای او بازگو می کرد. هنگامیی که جنگ جهانی دوم شدت یافت، 
پدر کارل از سوی ارتش آلمان نازی برای شرکت در جنگ فراخوانده شد و خانواده  او در آشفتگی 
و مشــکالت جنگ غرق شد. ســامانه آموزش و پرورش در دوران آلمان نازی، دچار دگرگونی و 
سخت گیری های بسیاری شد. به سبب استعداد فراوان کارل در کار هنری، رابطه ی بسیار خوبی با 
آموزگار هنرش در دبستان پیدا کرد. این آموزگار نقاشی های پیکاسو، ماتیس و هنرمندان دیگری 
را که هیتلر و رژیم نازی از نمایش آثارشــان پیش گیری کرده بود، پنهانی به اریک نشان می داد. 

این ها خاطراتی است که با گذر زمان، کارل آن  ها را به روشنی به یاد می آورد.

فرهنگ

بزرگترین ســینما های زنجیره ای آمریــکا از جمله 
AMC، رگال و سینمارک، شیوه نامه های مربوط به 
کووید ۱۹ را کاهش داده اند. بر این اســاس استفاده 
از ماسک برای سینمارو هایی که به طور کامل واکسن 
کرونا دریافــت کرده اند، اختیاری خواهد بود و دیگر 
الزامی نیســت. در بیانیه این ســینما ها آمده است، 
افرادی که واکســن دریافت نکرده اند فقط در زمان 
نوشــیدن و یا خوردن می توانند ماســک را از روی 
صورتشــان بردارند. در هر صــورت تمامی کارکنان 
سینما های AMC، رگال و سینمارک همچنان ملزم 
به اســتفاده از ماسک صورت هستند. البته سینما ها 
همچنــان اقداماتی مثل فاصله گــذاری اجتماعی و 
محدودیت ظرفیت و همینطور ضدعفونی کردن ســالن ها را انجام می دهند تا از شــیوع ویروس 
کرونا جلوگیری کنند. الزام استفاده از ماسک برای مخاطبان نیز در ایالت هایی مثل لس آنجلس، 
بزرگترین بازار سینمایی آمریکا، همچنان پابرجاست. این تصمیم در حالی گرفته شده که فیلم های 
»کروئال« و »یک مکان ســاکت ۲« به تازگی در ســینما ها شــروع به اکران کرده اند تا همچنان 
امیدی به افزایش استقبال سینمارو ها وجود داشته باشد. سینما های آمریکای شمالی بیش از یک 
سال بسته بوده اند. ۷۵ درصد از سینما های آمریکای شمالی که بیشتر به کانادا مربوط می شود، 
همچنان تعطیل هســتند. تعطیلی این ســینماها باعث شــد بعد از مدت ها کشور چین، عنوان 

بزرگترین بازار سینمایی جهان را به خود اختصاص دهد.

 لغو قانون استفاده از ماسک
 در سینما های بزرگ آمریکا!
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