
اولیانوف: 
مذاکراتجاریویندورنهاییگفتوگوها

دربارهبرجاماست
نماینده روســیه نزد ســازمان های بین المللی مستقر در وین با اشــاره به اینکه هیچ برنامه ای برای 
برگــزاری دور بعدی مذاکرات درباره برجام وجود ندارد، خاطر نشــان کرد: مذاکره کنندگان با این 
درک پیش می روند که مذاکرات جاری، دور نهایی اســت. میخایل اولیانوف در صفحه توئیتر خود 
نوشت: پنجمین دور از مذاکرات وین درباره برجام در جریان است. تا اینجای کار هیچ برنامه ای برای 
دور ششــم مذاکرات وجود ندارد.سفیر روســیه افزود: مذاکره کنندگان با این درک پیش می روند 
که مذاکرات جاری، دور نهایی اســت. دور پنجم نشست کمیسیون مشترک برجام از  روز سه شنبه 
گذشــته در گرند هتل وین آغاز شد.این نشست در سطح معاونان و مدیران سیاسی وزارتحانه های 
امورخارجه  ایران و گروه چهار به عالوه یک، برگزار خواهد شد.پیشتر سید عباس عراقچی معاون وزیر 
امور خارجه و سرپرست هیئت مذاکره کننده  ایران در وین، در پاسخ به سوال پرس تی وی مبنی 
بر این که چه مسائلی در این مذاکرات برای حل و فصل کردن باقی مانده اند، گفت: در دور آخر]دور 
پنجم[ مذاکرات ما قادر بودیم پیش رفت های حائز اهمیتی داشته باشیم اما هنوز برخی مسائل مهم 
حل نشده باقی مانده اند. بر این عقیده ام که ما جلسه کمیسیون مشترک را با عزم راسخ تمامی اعضا 
شروع کردیم. فکر می کنم تمامی طرف ها در این مذاکرات به اندازه کافی جدیت به خرج می دهند و 
جدیت و عزمشان را به وضوح نشان داده اند و تمامی طرف ها مایلند مسائل مهم باقی مانده در اسرع 
وقت حل شود و حتی مذاکرات در این دور به نتیجه برسند. نمی توانم بگویم که می توانیم  در این 
دور از مذاکرات کارمان را به نتیجه برســانیم، اما امکانش وجود دارد.عراقچی ادامه داد: این موضوع 
بستگی به این دارد که چقدر بتوانیم در زمینه مسائل مهم پیش رفت کنیم و طرف های دیگر چقدر 
آمادگی دارند تصمیم های ســخت خودشان را بگیرند و بگذارند مسائل را حل کنیم. مسائل اصلی، 
مسائلی هستند که پیش رفتی در زمینه آن ها داشته ایم اما هنوز نمی توانیم بگوییم که پاسخی شفاف 
یا راهکاری شفاف برایشان داریم اما مطمئنم این بار می توانیم پیش رفت کنیم و اگر امکانش باشد 
مذاکرات را تکمیل کنیم که باید تکرار کنم که مطمئن نیستم مذاکرات را بتوانیم به پایان برسانیم 

اما امکانش وجود دارد.

شناسایی۸۸۷۶مبتالیجدیدکرونا
درکشور

بنابر اعالم وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۹۸ تن در کشور به 
دلیل کرونا جان باختند و ۸هزار و ۸۷۶ مبتالی جدید نیز شناسایی 
شدند. بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت 
تا کنون ســه میلیون و ۴۹۴ هزار و ۱۴۵ نفر ُدز اول واکسن کرونا و 
۵۱۵ هزار و ۹۰۸ نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن 
های تزریق شده در کشور به ۴ میلیون و ۱۰ هزار و ۵۳ ُدز رسید.تا 
دیروز ۹ خرداد ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۸ هزار 
و ۸۷۶ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که هزار 
و ۱۵۴ نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به 
دو میلیون و ۹۰۲ هزار و ۹۴ نفر رسید.متاسفانه در طول ۲۴ ساعت 
گذشــته، ۱۹۸ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع 
جان باختگان این بیماری به ۷۹ هزار و ۹۳۹ نفر رسید.خوشبختانه 
تا کنون دو میلیــون ۴۴۱ هزار و ۵۲۸ نفر از بیماران، بهبود یافته و 
یا از بیمارســتانها ترخیص شده اند.چهار هزار و ۲۱۹ نفر از بیماران 
مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت 

مراقبت قرار دارند.

روزنامهاقتصادی،سیاسی،اجتماعی،فرهنگیوصبحایران
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وزیر دفاع گفت: مهمترین موضوعی که منافع و امنیت ملی کشور را تضمین می نماید حضور و مشارکت حداکثری در انتخابات است و ان شاءاهلل حماسه ۲۸ خرداد 
ماه دسیسه استکبار را علیه خودشان بازخواهد گرداند.، همایش مدیران ارشد وزارت دفاع به صورت برخط با حضور امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح، معاونان، مدیران عامل سازمان های وزارت دفاع و روسای سازمان های عقیدتی سیاسی و حفاظت اطالعات وزارت دفاع برگزار شد.وزیر دفاع در این جلسه 
با اشاره به پیروزی های غرور آفرین مردم فلسطین و شکست هیمنه رژیم جعلی اسرائیل، گفت: پیروزی ملت مظلوم فلسطین در امتداد فتح خرمشهر و از جنس 
حماســه ســوم خرداد است.وی با بیان اینکه دفاع مقدِس ملت بزرگ ایران اسالمی نمونه ای از پیروزی خون بر شمشیر است، خاطرنشان کرد: رزمندگان اسالم با 

دستان خالی در مقابل دشمن ایستادند و اجازه ندادند....

www.sobh-eqtesad.ir

امیر حاتمی در همایش مدیران ارشد وزارت دفاع:

مشارکت حداکثری در انتخابات تضمین کننده منافع و امنیت ملی کشور است

info@sobh-eqtesad.ir

بالکچینوتامینمالیپروژههای
زیربنایی

کارشناســان معتقدند ایران می تواند در شرایط تحریم از فرصت های 
تکنولــوژی بالکچین برای غلبه بر تحریم ها و تأمین مالی بین المللی 
بهره ببرد.ســید حسن حسینی، دکترای فاینانس در یادداشتی به این 
موضوع پرداخته است که متن کامل آن از نظرتان می گذرد:بالکچین 
به عنوان انقالبی در دنیای دیجیتال شــناخته می شود و وکشورهای 
مختلف در دوران کرونا ســعی دارند که از این تکنولوژی برای جذب 
ســرمایه های بین المللی استفاده کنند.تجربه نگارنده در بخش دولتی 
و خصوصی نشــان داده است در کشور ما همیشــه به جای استفاده 
از فرصتهای پیش آمده معموالً اول مخالفت می شــود و بعد به دلیل 
ذینفعان موجود، مقاومت شکل گرفته و بعد از مدتی پذیرفته می شود 
که عماًل این فرایند در بهترین شــرایط ۱۵ ســال طول می کشد؛ ۱۵ 
ســالی که در نتیجه آن فرصتهای اقتصادی و ســرمایه گذاری در این 
حــوزه از بین می رود. دولتهای مختلف در دنیــا نیز ابتدا در برابر این 
تکنولوژی مقاومت کردند اما زمانی که با واقعیت های آن مواجه شدند 
به دنبال بهره گیری از این تکنولوژی برآمدند.نمونه آن را می توان بانک 
مرکزی چین معرفی کرد که به دنبال انتشار ارز دیجیتال بر پایه یوان 
است.اگر ایران می خواست در شرایط تحریم نسبت به تأمین مالی بین 
المللی اقدام کند، می تواند از فرصت های تکنولوژی بالکچین به خوبی 
بهره ببرد؛ بالکچین آمده است تا ماهیت سرمایه گذاری، تأمین مالی، 
بانکداری، تخصیص منابع از صاحبان سرمایه را متحول کند.در انتشار 
اوراق ارزی مهمترین مشــکل، اعتبار سنجی توسط مؤسسات اعتبار 
سنجی مثل اس اند پی، مودی، فیتچ بود که به دلیل تحریم ها ایران را 
وارد اعتبارسنجی نمی کردند. اگر ما نتوانستیم در دوران تحریم اوراق 
ارزی منتشر کنیم، در حال حاضر با بهره گیری از تکنولوژی بالک چین 
می توانیم اوراق ارزی دیجیتال منتشر کنیم.هزینه پذیره نویسی برای 
اوراق ارزی دیجیتال )Digital Bond Underwriting (در کشــور آمریکا 
۷ درصد کل حجم تأمین مالی اســت ولی در کشــور ژاپن این هزینه 
۸ درصد می باشــد. به این معنی که اگر شما می خواهید ۱۰۰ میلیون 
دالر تأمین مالی کنید، ۷ میلیون دالر هزینه مالی جهت پذیره نویسی 
باید پرداخت کنید. برای معامالتی کمتر از ۱۰۰ میلیون دالر هزینه در 
آمریکا ۹ تا ۱۱ درصد است.هزینه پذیره نویسی برای ۱۰ شرکت تقریباً 
معادل یک شــرکت اســت به عنوان مثال اگر می خواهیم ۱۰ شرکت 
۱۰۰ میلیــون دالری را بــه مبلغ یک میلیــارد دالر در بازارهای بین 
المللی اوراقی منتشر کنیم ۱۰۰ میلیون دالر هزینه پذیره نویسی اوراق 
می شود.موسســه حسابرسی PWC پیش بینی کرد هزینه های دیگری 
شــامل هزینه های قانونی ،هزینه های حسابرسی خارجی ، هزینه ثبت 
،هزینه پذیره نویســی در بورس، هزینه هــای بازاریابی ، هزینه مربوط 
به نیروی انســانی و هزینه آماده کردن پلتفرم هم برای پذیره نویسی 
اوراق ارزی دیجیتال وجود دارد. توکنزاســیون )Tokenization ( که به 
عنوان جایگزینی برای اوراق بهادار سازی ) Securitization ( است، هزینه 
واسطه مالی، قانونی و حاکمیتی را حذف می کند. این هزینه ها به مراتب 
در مقایسه با روش های دیگر تأمین مالی پایین تر است و هزینه های آن 
بستگی به ساختار و پلتفرمی است که برای توکنزاسیون نیاز است.اگر 
به دنبال ســرمایه گذاری در پروژه های ساختمانی، نیروگاهی و یا هر 
پروژه دیگری باشیم می توانیم به راحتی با توکنزاسیون دارایی ها که در 
حقیقت همان اوراق بهادار ســازی است دارایی های خود را در معرض 
خرید سرمایه گذاران داخلی و خارجی قرار دهیم.اگر خزانه داری دولت 
می خواهد وررودی ها و خروجی های مالی، مدیریت نقدینگی و پیش 
بینی نقدینگی انجام دهد، بالکچین می تواند این مشــکل را حل کند. 
اگر برای انتشــار اوراق خزانه بر مبنای دارایی های دولت و اخذ مالیات 
از صاحبان سرمایه می توان از تکنولوژی بالکچین بهره برد.جالب اینکه 
بالکچیــن حتی برای کنترل ترافیک و آلودگی هوا می تواند راه گشــا 
باشد. فواید این تکنولوژی بی نهایت است. بویژه برای کشورمان اگر ما 
به دلیل تحریم های بین المللی نمی توانیم از نظر روش های پرداخت با 
سوئیفت و اعتبار اسنادی با کشورهای ذینفع فعالیت کنیم، بالکچین به 
کمک ما آمده است.براین اساس بنده اگر به جای رئیس جمهور بعدی 
باشم حتماً وزارتخانه ای با نام بالکچین تأسیس و کارکنان آن را نخبه 
ترین افراد در حوزه بالکچین انتخاب می کنم.اگر ایران فقط ۵ سال در 
این صنعت سرمایه گذاری فکری و مادی کند، می توان معادل ۵۰ سال 
درآمدهای ارزی غیرنفتی، عایدی داشــته باشد.ایران با ظرفیت باالی 
نیروی انسانی تحصیلکرده وبا اســتعداد می تواند با حمایت از فعالین 
بالکچین از این ظرفیت استفاده و ضمن اشتغالزایی پایدار به درآمدهای 

ارزی بدون ریسک دست پیدا کند.

یادداشت

نامزد انتخابات ریاســت جمهوری گفت: دولت 
من با تولیدکننــدگان، کارآفرینان و کارگران 
برای ساختن ایران قوی و سربلند ائتالف خواهد 
کرد.سید ابراهیم رئیسی صبح دیروز )یکشنبه( 
با حضور در شهرک صنعتی عباس آباد تهران 
ضمن تاکید بر تشکیل دولت ائتالفی، تصریح 
کرد: دولت من دولت ائتالفی خواهد بود، من 
امروز برای اعالم ائتالف دولت مردمی، با تولید 
کنندگان، کارآفرینــان و کارگران عزیز برای 
ســاختن ایران قوی و سربلند به اینجا آمده ام 
و دســت آنها را به گرمی می فشــارم.کارگران 
و تولیدکنندگان شــهرک صنعتی عباس آباد 
تهران که از مهم ترین مراکز تولیدی در استان 
تهران محسوب می شــود امروز چند ساعتی 
میزبان آیت اهلل رئیســی بودند.در این بازدید 
چند ساعته، کارآفرینان و کارگران به صورت 
چهــره به چهره و صریح از مشــکالت خود با 
آیت اهلل رئیسی ســخن گفتند و با وی درد و 
دل کردند.رئیسی در جریان این بازدید ضمن 
تاکید بر لزوم تشکیل دولت مردمی برای ایران 
قوی تاکید کرد: ما نیازمند یک خیزش عمومی 
و اجتماعی برای برپایی ایران قوی هستیم. این 
خیــزش عمومی حتماً نیاز به هم پیمانی یک 
دولت مردمی با نیروهای مولد کشور دارد.وی 
در ادامه کارگران و تولیدکنندگان را رزمندگان 
خط مقدم نبرد اقتصادی ملت ایران دانست و 
بر لزوم حمایت همه جانبه از این سرمایه های 
ملی و ارزشــمند تاکیــد نمود.نامزد انتخابات 
ریاســت جمهوری گفت: متاسفانه سالهاست 
این نیروها و پیشــرانان حقیقی کشور توسط 
ساختارهای فســادزا و معیوب، روز به روز در 
حال ضعیف تر شــدن هســتند. کارخانجات 
کوچک و بزرِگ تعطیل و نیمه تعطیل شــده، 
مزارع و مراتع بزرگ و ارزشــمنِد رها شــده و 
حاشیه نشــینی و مهاجرت، شواهدی بر این 
ادعا هستند.وی از فعاالن عرصه تولید به عنوان 
پیشــتازان اقتصاد و افسران و سربازان میدان 
پیشرفت کشور یاد کرد و گفت: هر کس برای 
رونق تولید تالش کند به امنیت و اقتدار ملی 
کمک کرده است.رئیســی تصریح کرد: فقط 
قدرت نظامی امنیت آور نیست بلکه تولید برتر 
و با کیفیت و قابل رقابــت با نوع خارجی نیز 
تولید قدرت می کند و امروز قدرت کشــور در 
گرو اقتدار در تولید اســت. اگــر از حوزه های 
دفاعی کشور، سرریز فناوری در حوزه صنعت 
کشور داشته باشیم، پیشــرفت اتفاق خواهد 
افتاد. مردم گله مند هســتند که چرا کشوری 
کــه تولید موشــک می کند ولــی نمی تواند 
خودروی با کیفیت در سطح توقع مردم بسازد 
این دلیلش این اســت که ســرریز فناوری از 
حوزه های دفاعی به صنعت کشور وجود ندارد 

و ما در دولت سیزدهم این کار را خواهیم کرد 
ان شاءاهلل.نامزد انتخابات ریاست جمهوری در 
ادامه تصریح کرد: اصالح نظام بانکی کشــور 
یکــی از اولویت های دولت مردمی اســت. از 
یکسو نقدینگی سرسام آور تبدیل به تهدیدی 
برای کشور شده و از سوی دیگر، تولیدکننده 
از کمبود نقدینگی و ســرمایه در گردش رنج 
می بــرد. از هر مجموعه ی اقتصادی که بازدید 
کردم، مردم از مدیریت بانکی گله مند بودند. 
من در قوه قضائیه جلســات پــی در پی را با 
مسئوالن بانکی داشــتم و تالش های فراوانی 
برای اصالح وضع موجود کردم اما این اقدامات 
کافی نیست. باید در سرمنشاء، ریشه فساد را 
بخشکانیم و من برای انجام این ماموریت بزرگ 
وارد صحنه شده ام.این نامزد سیزدهمین دوره 
ریاست جمهوری در بخش دیگری از سخنانش 
با اشاره به معضل صدور مجوزها در حوزه تولید 
گفت: دولت وظیفه هدایت، حمایت و نظارت 
دارد، امــا نباید صدور مجوزها باعث اخالل در 
روند تولید شود.رئیســی افزود: دولت باید بر 
فعالیت های تولیدی نظارت داشــته باشد، اما 
نباید با مجوزها و تصمیمات خلق الساعه دست 
و پای تولیدگر را ببندد.وی ادامه داد: کارآفرین 
و تولیدگر باید بتواند برنامه ریزی و پیش بینی 
داشــته باشد و مجوزهای دست و پا گیر و بی 
ثباتی در مقررات و تصمیم گیری ها مانع این 
کار است و الزام تولیدکننده و کارآفرین به اخذ 
مجوزهای متعدد، باید جای خود را به نظارت 
پسینی دولت بدهد.رئیسی همچنین با اشاره 
به معضل قاچاق و واردات بی رویه تاکید کرد: 
برخوردهای پلیســی و قضایی بــا واردات بی 
رویه و قاچاق کاال کافی نیست، ریشه مافیای 
واردات و قاچاق را باید از طریق دولت خشکاند.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری افزود: راه حل 
مقابله با قاچاق این است که ارزی که از مسیر 
صادرات به دست می آید وارد حوزه تولید شود 
و این وظیفه دولت اســت کــه بر این موضوع 
نظارت کنــد.وی در ادامه تاکید کرد: اگر پول 
حاصل از صادرات به درســتی رهگیری شود 
قاچاق به ویژه قاچاق سازمان یافته به حداقل 
می رســد و ما در دولت آینــده این موضوع را 
با جدیت پیگیری می کنیم.این نامزد ریاســت 
جمهوری به معضل قطعی برق نیز اشاره کرد 
و آن را موجب اخالل در فعالیت های تولیدی 
دانســت و تاکید کرد در برنامه ششم توسعه 
تاکید شــده بود که باید به چــه میزانی برق 
تولید می کردیم، اما به این قانون عمل نشــد.

رئیســی افزود: اگر قانون برنامه اجرا می شــد 
امروز واحدهای تولیدی با قطعی چند ساعته 
برق مواجه نمی شدند و تولید تعطیل نمی شد و 
شاهد این میزان خسارت نبودیم.وی در بخش 

دیگری از سخنانش با اشاره به وجود نیروهای 
مولد و موثر در کشــور گفــت: این نیروها اگر 
جدی گرفته شوند، می توانند مشکالت سخت 
و ســاختاری اقتصاد را برطــرف کنند، بنده 
هم پیمــان این نیروهای مولد خواهم بود و در 
میدان و در جزء جزء حرکت کشــور متوجه و 
دغدغه مند آنها هستم.این نامزد سیزدهمین 
انتخابات ریاســت جمهوری تصریح کرد: باید 
در میدان، از نیروهای مولد حمایت کرد. باید 
زنجیره های راهبــردی صنعت را تکمیل کرد 
و باید از بازار ملی حفاظت و پشــتیبانی کرد. 
اینها همه جز با ائتالف و هم پیمانی گسست 
ناپذیــر مابین دولت و نیروهــای مولد و بدنه 
تولیدی کشــور امکان پذیر نیست.رئیسی با 
اشاره به عملکرد دو ساله خود در عدلیه ادامه 
داد: حرکت ما در قــوه قضائیه برای مبارزه با 
فســاد و حمایت از تولید هم به همین شیوه 
بوده اســت. گام به گام و نه شتاب زده، قاطع 
و مســتحکم و نه لرزان و مردد و در صحنه و 
مورد به مورد. من دســت استمداد به سمت 
همه نیروهای مولد و ضد فســاد برای ساختن 
ایران قوی دراز می کنم.وی ضمن برشــمردن 
ویژگی های دولت مدنظر خود در این خصوص 
گفــت: دولت مردمی دولتی فعــال، چابک و 
تولیدمحور خواهد بود که اصالح ساختارهای 
درونی خود و حمایــت از نیروهای مولد را به 
منظور خوداتکایی و اســتقالل عدالت محور 
ایران عزیز پی خواهد گرفت.رئیســی در پایان 
ســخنانش، از ائتالفی بودن دولت خود سخن 
گفت و آن را اینگونــه معرفی کرد: من امروز 
برای اعالم ائتالف ناگسســتنی دولت مردمی، 
با شما تولیدکنندگان و کارگران عزیز، به اینجا 
آمده ام.نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: 
هدف مشترک ما تشــکیل ایران قوی است و 
من برای این کار دولت ائتالفی تشکیل خواهم 
داد، ائتــالف با تولیدکننــدگان، کارآفرینان و 
کارگران عزیز.گفتنی است مهمترین دغدغه و 
درد دل کارگران در این بازدید چند ســاعته 
مــواردی چون تورم فزاینده، مســکن و اجاره 
نشینی و عدم ثبات شغلی به دلیل تضعیف و یا 
تعطیل تولید در بسیاری از واحدهای صنعتی 
بود.تولیدکنندگان نیز با ابراز گالیه شــدید از 
مسائلی همچون مشــکالت بانکی، بروکراسی 
اداری، مجوزهای بی پایــان و متعدد، واردات 
لجام گسیخته و قاچاق کاال از آیت اهلل رئیسی 
برای نجات تولید و صنعت کشــور اســتمداد 
کردند.رئیســی پس از بازدید از خط تولید دو 
کارخانه لوازم خانگــی و تجهیزات صنعتی و 
گفتگو با کارگران، در نشست با جمعی از تولید 
کنندگان و مدیران شهرک صنعتی عباس آباد 

هم شرکت کرد.

فرصت 45روزه مالکان خانه های خالی برای فرار از مالیات سنگین

نصفاجارهماهیانهبهعنوانمالیاتدریافتمیشود
همتی از بانک مرکزی رفت

وعده کاهش تورم چه شد؟!

درحالیکه پیش از این اخباری مبنی بر عزل رئیس کل بانک مرکزی در فضای مجازی مطرح شــده بود، 
رئیس کل بانک مرکزی این موضوع را تلویحا تایید کرد و در جلسه دیروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
هم حضور نداشــت.  چند روزی است که پس از احراز صالحیت عبدالناصر همتی برای کاندیدای ریاست 
جمهوری، اخبار تایید نشده ای مبنی بر« فشارها بر ارزپاشی بانک مرکزی برای کاهش نرخ ارز و مخالفت 
رئیس کل این بانک« مطرح شده است. در پی این موضوع، شب گذشته همتی در واکنش به این موضوع در 
کالب هاوس با تاکید براینکه رئیس جمهور درخواستی برای ارزپاشی از من نداشته اند، توضیح داد: رئیس 
جمهور به من گفتند که اگر در رقابت ها بخواهید بمانید باید استعفا بدهید، من گفتم به نظرم مشکلی ندارد 
اما اگر شــما نظرتان بر این است قبول می کنم. ایشان صاحب اختیار هستند و حتما تشخیصشان درست 
است. همچنین، طبق گفته وی، مدتی است که قائم بانک مرکزی امور این بانک را در دست گرفته است. 

در این زمینه، دیروز نیز در جلسه....

معاون فنی گمرک ایران خبر داد؛

افزایشتعرفهکاالهایهمراهمسافر
دیوان محاسبات گزارش داد

 اثربخشی قانون رفع موانع تولید پس
 از ۷ سال؛ ۳۶.۵ درصد!

دیوان محاســبات کشور اعالم کرد که میزان اثربخشــی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای 
نظام مالی پس از ۷ ســال از زمان تصویب، ۳۶.۵ درصد اســت.به گزارش دفتر روابط عمومی و امور 
بین الملل دیوان محاسبات کشور، در اولین بخش از گزارش ارزیابی اجرای ۷ قانون مرتبط با تولید 
طی سال های ۱۳۹۸ الی ۱۳۹۹ توسط دیوان محاسبات کشور، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و 
ارتقای نظام مالی کشور )مصوب سال ۱۳۹۴( مورد بررسی قرار گرفته است.یافته ها نشان می دهند 
که با گذشــت حدود ۷ سال از ابالغ این قانون، در بســیاری از موارد عملیاتی شکل نگرفته و یا به 
اهداف نرسیده است.گزارش دیوان محاسبات کشور حاکی است از مجموع ۳۹ فقره مقررات مصوب، 
تنهــا ابالغ ۱۹ فقره در زمان مقرر قانونی انجام گرفته و ۱۸ فقــره خارج از زمان مقرر قانونی ابالغ 
شده، ۱ فقره تدوین شده اما ابالغ نهایی نشده و نهایتا درخصوص ۱ فقره نیز هیچگونه اقدامی انجام 
نشده است.در بخش دیگری از گزارش دیوان محاسبات کشور آمده است: تنها ۳۶.۵ درصد این قانون 
دارای عملکرد اثربخش بوده اســت و ۴۵.۹ درصد آنها عملکرِد فاقد اثربخشــی داشته اند. همچنین 
۱۴.۵ درصد نیز کال فاقد عملکرد هستند و ۳.۱ درصد عملکرد ناکارا دارند.بنابر این گزارش، یکی از 
مهمترین علل عدم اثربخشی این قانون، ضعف در اجرا و ترک فعل مسئوالن اجرایی است که ۸۸.۶ 
درصد از علل عدم اثربخشــی را شــامل می شود. حدود ۶.۲ درصد تغییر در شرایط پس از تصویب 
قانون )تحریم و کرونا و...( و حدود ۵.۲ درصد به ضعف در قانون ارتباط دارد.این گزارش تاکید دارد 
که مهمترین چالش های اجرای این قانون، وجود قوانین و مجوزهای موازی، استفاده از ماهیت مجوز 
به جای تکلیف، عدم تعیین دستگاه های ناظر در ماده قانونی، نبود امکان نظارت دقیق به دلیل قلمرو 
شمول گسترده قوانین، عدم آموزش مدیران اجرایی دست اندرکار به علت پیچیدگی قوانین، تغییرات 
شــرایط در طول اجرای قانون برای اخذ مالیات و فقدان ضمانت اجرایی الزم از ســوی دستگاه های 
اجرایی است.همچنین، عدم وجود ساختار مالی مناسب در دولت، عدم هماهنگی بین دستگاه های 
مسئول، عدم در نظر گرفتن مکانیسم های انگیزشی و تشویقات الزم برای ایجاد انگیزه در دستگاه های 
دولتی، تعیین نکردن متولی اجرا، شاخص و ضمانت های اجرایی مناسبنیز سبب شده تا در مجموع، 

اجرایی شدن کامل این قانون با مشکل مواجه شود.

رئیسی در شهرک صنعتی عباس آباد:

 باید ریشه مافیای قاچاق را خشکاند
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امیر حاتمی در همایش مدیران ارشد وزارت دفاع:گزیده خبر

مشارکت حداکثری در انتخابات تضمین کننده منافع و امنیت ملی کشور است
وزیــر دفاع گفت: مهمترین موضوعی کــه منافع و امنیت ملی 
کشــور را تضمیــن می نماید حضور و مشــارکت حداکثری در 
انتخابات اســت و ان شــاءاهلل حماســه ۲۸ خرداد ماه دسیسه 
استکبار را علیه خودشان بازخواهد گرداند.، همایش مدیران ارشد 
وزارت دفــاع به صورت برخط با حضــور امیر حاتمی وزیر دفاع 
و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاونان، مدیران عامل سازمان های 
وزارت دفاع و روســای سازمان های عقیدتی سیاسی و حفاظت 
اطالعات وزارت دفاع برگزار شد.وزیر دفاع در این جلسه با اشاره 
به پیروزی های غرور آفرین مردم فلسطین و شکست هیمنه رژیم 
جعلی اســرائیل، گفت: پیروزی ملت مظلوم فلسطین در امتداد 
فتح خرمشــهر و از جنس حماسه سوم خرداد است.وی با بیان 
اینکه دفاع مقدِس ملت بزرگ ایران اسالمی نمونه ای از پیروزی 
خون بر شمشیر اســت، خاطرنشــان کرد: رزمندگان اسالم با 
دستان خالی در مقابل دشمن ایستادند و اجازه ندادند یک وجب 
از خاک کشور به دســت دشمن بیفتد لذا پیروزی ملت مظلوم 
فلسطین نیز از جنس پیروزی دفاع مقدس و حماسه آزادسازی 
خرمشهر است.وزیر دفاع با بیان اینکه ما در دوران دفاع مقدس 
با یک کشــور نمی جنگیدیم، بلکه چکیده ای از دســتاوردهای 
نظامی و اطالعاتی شــرق و غرب به سرکردگی صدام علیه ایران 
به صف شــده بود، تصریح کرد: امســال در حالی سی ونهمین 
سالروز فتح خرمشــهر را جشن گرفتیم که علی رغم تحریم ها، 
فشــارهای اقتصادی و تــالش برای عدم پیشــرفت جمهوری 
اســالمی ایران، ملت سربلند ایران اســالمی، قدرت بالتردید و 
بالمنازع جمهوری اســالمی ایران در منطقه و منشأ پایداری و 
حرکت جبهه مقاومت محســوب می شود.امیرحاتمی با اشاره به 
پیروزی نیروهای مقاومت فلسطین در مقابل رژیم صهیونیستی 
تا بن دندان مسلح، افزود: حماســه سوم خرداد سال ۱۳۶۱ در 
شرایطی به وقوع پیوست که رزمندگان اسالم با دست خالی و با 
کمترین امکانات دفاعی و نظامی بر دشمن فائق آمدند و امروز نیز 

مردم فلسطین مانند مجاهدان دوران دفاع مقدس در سخت ترین 
شرایط با دشــمن مبارزه کردند و توانستند با اعتماد به نصرت 
الهی بر باطل پیروز شــوند.وی با بیان اینکه مهمترین دستاورد 
این جهاد پیروزمندانه، وحدت و همدلی همه  فلســطینیان در 
مناطق مختلف اشــغالی در برابر رژیم جنایتکار صهیونیستی و 
حامیان غربی و آمریکایی آن بود، گفت: همانطور که رهبر فرزانه 
انقالب فرمودند: رژیم صهیونیستی ۲۵ سال آینده را نخواهد دید 
و از این پس موشــک ها، پهپادهــا و توانمندی دفاعی صاحبان 

فلسطین کابوس شهرک نشــینان غاصب خواهد بود.وزیر دفاع 
با بیان اینکه دشمن درصدد شکستن مقاومت و ایستادگی ملت 
ایران و در نهایت حذف جمهوری اسالمی از منطقه است، گفت: 
نظام ســلطه با تبلیغات منفی و وارونه نشان دادن دستاوردهای 
گرانســنگ جمهوری اســالمی درصدد از بین بردن انسجام و 
استحکام اجتماعی آحاد مردم است، چرا که می داند ایران امروز، 
ایرانی قوی و منشــأ تحوالت عظیمی در منطقه و در سطح بین 
الملل اســت.امیر حاتمی با بیان اینکه قدرت جمهوری اسالمی 

ریشــه ی کاماًل مردمی دارد، تصریح کرد: هدف اول دشــمنان 
ملت ایران دلســرد کردن مردم، بی رونق ســاختن انتخابات و 
تالش برای حضور حداقلی مردم در انتخابات پیش رو اســت اما 
هدف نهایی آنهــا اضمحالل و نابود کردن منافع ملی جمهوری 
اسالمی و عقب راندن کشــور از جایگاه اقتدارِ خود است.وی با 
اشــاره به برگزاری شکوهمند انتخابات ریاست جمهوری سوریه 
و تبریِک پیروزی و انتخاب مجدد جناب آقای بشــار اسد با رای 
قاطع مردم سوریه، گفت: بالتردید این رویداد و حماسه تاریخی 
ملت سوریه نماد اراده مردم این کشور در حفظ استقالل کشور 
برابر دسیســه ها و طمع ورزی های دشمنان امت اسالمی است.

وزیــر دفاع تأکید کرد: مهمترین موضوعــی که منافع و امنیت 
ملی کشور و آینده مردم را تضمین می نماید حضور و مشارکت 
حداکثری در انتخابات است و انشاءاهلل به کوری چشم دشمنان 
این حماســه در ۲۸ خرداد ماه دسیسه استتکبار جهانی را علیه 
خودشان بازخواهد گرداند.امیرحاتمی با بیان اینکه اصلی ترین 
دلیل پیشرفت ها و اقتدار دفاعی جمهوری اسالمی با هدایت های 
داهیانه رهبر معظم انقالب محقق شده است، گفت: وزارت دفاع 
و پشتیبانی نیروهای مسلح در ســه حوزه کالن دفاعی، مبارزه 
با تحریم ها و ســازندگی، راهبردهای خود را با محوریت تدابیر 
فرمانــده معظم کل قوا برنامه ریزی کرده اســت و از این حیث 
و به لطف پــرودگار متعال، کمترین چالش و فراز و نشــیب را 
داشته اســت و همواره بعد از پیروزی انقالب نیز سیر صعودی 
خود را ادامه داده اســت.وی با بیان اینکه طی سال های اخیر و 
علی رغم فشار تحریم ها بیشترین صادرات را نیز داشتیم گفت: 
خود اتکایی، تکیه به ظرفیت های درونی، توجه به ســرمایه های 
ارزشمند انسانی و از همه مهمتر عمل به رهنمودهای مقام معظم 
رهبری در همه زمینه ها بهترین الگوی پیشرفت ما بوده است و 
انشاءاهلل این الگو در جای جای سازمان ها و نهادهای کشوری به 

طور کامل درونی و نهادینه شود.

فرمانده نیروی زمینی سپاه:
اهداف و راهبردهای حوزه رزم زمینی به 

نتایج مطلوب رسیده است
 فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: اهداف و راهبردهای 
تعیین شــده در حوزه رزم زمینی به خوبی در وزارت دفاع هدفگذاری شده و به 
نتیجه مطلوب رســیده است. از روابط عمومی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح، سردار سرتیپ پاسدار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسدارن 
اسالمی از نمایشگاه پیشرفت ها و دســتاوردهای سازمان صنایع دفاع در حوزه 
رزم زمینی بازدید کرد.در این بازدید سردار پاکپور با اشاره به پیشرفت چشمگیر 
ارتقای تجهیزات حوزه رزم زمینی در چند سال اخیر گفت : اهداف و راهبردهای 
تعیین شده در این حوزه به خوبی در وزارت دفاع هدفگذاری و به نتیجه مطلوب 
رسیده اســت  بنابراین نقش محصوالت ســازمان صنایع دفاع در پیشبرد رزم 
نیروی زمینی بی بدیل اســت.وی با تاکید بر هوشمند سازی و دقت محصوالت 
تولیدی تاکید کرد: محصوالت ارائه شده در نمایشگاه چه در حوزه رزم انفرادی و 
چه موشک ها و بمب ها از قابلیت هوشمندی و دقت باال برخوردارند و این نقطه 

اتکای رزمندگان در جبهه خواهد بود.

سردار جاللی: 
مقابله با تهدیدات نوین نیازمند اشراف علمی 

و دانش بومی است
مراســم امضای اساســنامه مجتمع آموزش های پدافند غیرعامل، بین سازمان 
پدافند غیرعامل کشور و دانشگاه آزاد اسالمی برگزار شد.، رییس سازمان پدافند 
غیرعامل کشــور در این مراسم با بیان اینکه در دنیای امروز تهدیدات، متناسب 
با توسعه فناوری تغییر شکل داده اند، اظهار داشت: این تحوالت نیازمند ایجاد 
آمادگی است که بدون درک و اشراف علمی و فناورانه میسر نمی شود و این مهم 
نیز جز با تولید دانش بومی روی نخواهد داد. جاللی اظهار کرد: سازمان پدافند 
غیرعامل کشــور هدفمندتر کردن رویکردهای آموزشی و پژوهشی را به عنوان 
یکی از استراتژی های خود در دستور کار قرار داده است.وی افزود: ما در تالشیم 
تا در نظام جامع آموزش پدافند غیرعامل، موضوعات مرتبط با آموزش عمومی 
و توســعه رشته های پدافند غیرعامل را در دستور کار قرار دهیم.رئیس سازمان 
پدافند غیرعامل کشور با اشاره به اقدامات دانشگاه آزاد اسالمی در حوزه پدافند 
غیرعامل گفت: خوشــبختانه در بین مراکز علمی کشــور این دانشگاه با درک 
درست شرایط و اهمیت موضوع پدافند غیرعامل، اقدامات خوبی را در این زمینه 
اجرایی کرده اســت که یکی از ثمرات آن انجام بیش از 700 پایان نامه و رساله 
در حوزه پدافند غیرعامل اســت.جاللی، راه اندازی مدارس عالی آموزش مهارتی 
پدافند غیرعامل در دانشــگاه آزاد اسالمی را نشان از ظرفیت های گسترده این 
دانشگاه در راستای توسعه دانش بنیان پدافند غیرعامل دانست و خاطرنشان کرد: 
این اقدامات ظرفیت خوبی را در جهت پیشبرد اهداف در اختیار سازمان پدافند 
غیرعامل کشور قرار می دهد.وی گفت: با پیگیری ها و اقدامات موثر مسئوالن این 
دانشگاه، دانشگاه آزاد اسالمی تهران شمال به قطب علمی پدافند غیرعامل کشور 
تبدیل شده است که با استفاده از ظرفیت های خوب این دانشگاه از جمله قریب 
به ۳۳ هزار دانشجوی فعال و  ۵00 هیئت علمی، نظام مسئله محور پدافند غیر 
عامل در این دانشگاه طراحی و راه اندازی شده که اقدامی شایسته تقدیر است.

سردار تنگسیری:
امروز تاثیر اندیشه های شهید رودکی در 
جبهه مقاومت راهگشا و پیش برنده است

فرمانده نیروی دریایی ســپاه پاسداران انقالب اســالمی در پیامی به مناسبت 
سالروز شهادت سردار شهید حاج عبداهلل رودکی گفت: امروز تاثیر اندیشه های 
شهید رودکی در سراســر جبهه مقاومت راهگشا و پیش برنده است. متن پیام 
دریادار پاسدار علیرضا تنگســیری به به مناسبت سالروز شهادت سردار شهید 
عبداهلل رودکی معاون اســبق عملیات نیروی دریایی سپاه و بنیانگذار رزم های 

جدید دریایی در این نیرو، به شرح زیر است:
»بسم اهلل الرحمن الرحیم

ِِّهم یُرَزقوَن.«/  ِ أَمواتًا  بَل أَحیاٌء ِعنَد َرب »َوال تَحَسَبنَّ الَّذیَن ُقِتلوا فی َسبیِل اهللَّ
»)ای پیامبر!( هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند، مردگانند! 
بلکه آنان زنده اند، و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند.« )سوره مبارکه 
آل عمران آیه۱۶۹(نهم خرداد ماه یادآور  ســالروز شهادت جانباز سرافراز و 
ســردار دالور دفاع مقدس و جبهه مقاومت اسالمی »دریادار  پاسدار حاج 
عبداهلل رودکی« است که به محضر مبارک فرماندهی معظم کل قوا حضرت 
امام خامنه ای )مد ظله العالی(، خانواده معزز، آحاد پاســداران رشید انقالب 
اسالمی و مردم غیور، فهیم و والیتمدار ایران اسالمی تبریک و تسلیت عرض 
می نمایم.این سردار خوشنام و مجاهد در طول تاریخ جمهوری اسالمی ایران 
در عرصه های مختلف پاســداری از انقالب و دفــاع از آرمان ها و ارزش های 
بلند دینی، ملی و انقالبی این ســرزمین به ویژه در مصاف با استکبار جهانی 
از جنگ تحمیلی ۸ ساله تا همراهی با سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی 
در شــکل گیری جبهه مقاومت، شبانه روز در حال تالش و مجاهدت بود و 
با صفا و صمیمیت و روح متعالی، همیشــه در مسیر تعالی اسالم و انقالب 
اسالمی با روحیه جهادی و انقالبی مخلصانه انجام وظیفه می نمود.نگاه خاص 
و راهبردی شهید رودکی نقشی تعیین کننده  در دفاع مقدس و شکل گیری 
یگان های غواصی و شــناورهای  تندرو ســپاه داشت و در تشکیل سازمان 
جبهه مقاومت نیز از طراحان و همیاران ســیدین حزب اهلل لبنان )ســید 
عباس موســوی و سید حســن نصراهلل( بود و امروز تاثیر اندیشه های او در 
سراسر جبهه مقاومت راهگشا و پیش برنده است.اخالص، عبودیت، مردانگی، 
شجاعت و والیتمداری این شهید واالمقام همیشه برای هم رزمانش الگویی 
شایســته و حتی در جامعه بیرون از سپاه نیز فردی مردم دار، مهربان ،ملجأ 
محرومین و با صداقت پیگیر حل مشــکالت مردم  بود.ایشان با اینکه طراح 
سازمان رزم نیروی دریایی سپاه بود و برای تسلیح نمودن شناورهای تندرو 
به راکت ها و موشک های هدایت شونده و راه اندازی پدافند هوایی و شکل 
گیری هســته اولیه جبهه مقاومت، تالش های موفقیت آمیزی نموده بود، 
هیچــگاه خودش را بانی این ابدعات نوین، معرفی ننمود و با اخالص، تدین 
و محبت به اهلبیت عصمت و طهارت بویژه حضرت زهراء)سالم اهلل علیها( 
در کنار رزمندگان دریادل، به مجاهدت فی سبیل اهلل ادامه می داد.اینجانب 
بر روح پرفتوح آن سردار شجاع، با اخالص و والیتمدار درود می فرستم و از 
درگاه خداوند سبحان برای این شهید عزیز، رضوان، جنت الهی و هم نشینی 
با سرور و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( و برای همسر مکرمه 
و فرزندان ایشان و یادگاران و همرزمان مصمم و راستین آن شهید ارجمند، 
عزت، ســالمت، ثبات قدم و توفیق در مسیر جهاد فی سبیل اهلل و وفاداری 
به مکتب والیت فقیه به زعامت امام خامنه)مدظله العالی( در ظل توجهات 
حضرت بقیة اهلل االعظم)عج( و ســربلندی و سرافرازی ایران عزیز اسالمی، 

مسئلت می نمایم.«

قالیباف در صحن مجلس:
اجرای رهنمودهای رهبری تکلیف شرعی و 

قانونی ما است
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: فرامین، دستورات و رهنمودهای مقام معظم 
رهبری در مورد وظایف نمایندگان، تکلیف شــرعی و قانونی نمایندگان مجلس 
اســت. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی صبح دیروز )یکشنبه( 
در جلســه علنی روز یکشنبه اظهار داشت: از مقام معظم رهبری تشکر می کنم 
که این منت را بر ســر ما گذاشــتند و دعوت ما را پذیرفتند و بالفاصله بعد از 
اولین روز آغاز اجالســیه دوم مجلس یازدهم، توفیق داشتیم در محضر ایشان 
باشیم. از رهنمودها و حمایت های ایشان در مورد عملکرد مجلس تشکر می کنم.

رئیس مجلس شورای اسالمی افزود: فرامین، دستورات و رهنمودهای ایشان را 
در حوزه هایــی که مربوط به رفتار یکایک ما در مورد وظایف نمایندگی اســت، 
تکلیف شرعی و قانونی نمایندگان مجلس است، در رفتار، گفتار و عمل خود این 
دستورات را اجرا خواهیم کرد و در راستای حل مشکالت مردم گام برمی داریم.

تأکید روحانی بر استفاده از منابع ارزی برای 
تأمین کاالهای اساسی

رئیس جمهور بر ضرورت اســتفاده بهینه از منابــع ارزی برای حمایت از تولید 
و تأمین کاالهای اساســی تأکید کرد. دویســت و بیست و نهمین جلسه ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت دیروز یکشــنبه به ریاست رئیس جمهور برگزار و در 
این جلسه گزارشی از اقدامات انجام شده درخصوص حمایت ها و کمک های الزم 
درمقابله با تبعات اقتصادی کرونا در ســال ۱۳۹۹ ارائه شــد.با توجه به تصویب 
تمدید تســهیالت و حمایت های کرونایی از بنگاه ها و کسب و کارها پیشنهادها 
برای حمایت از کسب و کارها در سال ۱400 در محورهای مختلف مورد بررسی 
و تصمیم گیری قرار گرفت.حمایت های صورت گرفته در ســه بخش خانوارها از 
جمله تسهیالت ودیعه اجاره مسکن و حمایت از بنگاه ها شامل اعطای تسهیالت 
ارزان، حمایت های مرتبط با حوزه برق و گاز، تأمین اجتماعی، هزینه های عوارض 
شهرداری و بیمه بیکاری برای شاغلین بیکارشده بر اثر محدودیت های کرونایی 
از مهمترین محورهای این گزارش بود.رئیس جمهور در این زمینه با اشاره به آثار 
و زیان های سنگین ناشی از شیوع بیماری کووید۱۹ در شرایط جنگ تمام عیار 
اقتصادی، تأکید کرد: دولت به رغم محدودیت های مالی و درآمدهای ارزی کشور 
در حد توان برای حمایت از آسیب دیدگان هم از جنبه خانوارها و هم بنگاه های 
زیان دیده تولیدی تالش کرده اســت و به این حمایت ها ادامه خواهد داد.در این 
جلســه همچنین درخصوص هماهنگی و همکاری دســتگاه های مختلف برای 
تأمین ارز مورد نیاز و خرید و تأمین کاالهای اساســی مورد بحث و بررسی قرار 
گرفت و با توجه به مذاکرات و اقدامات انجام شــده برای آزادسازی ذخایر ارزی 
در خارج از کشور در مورد استفاده بهینه از منابع ارزی برای حمایت از تولید و 

تأمین کاالهای اساسی تصمیمات الزم اتخاذ شد.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح:
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به موضوع 

سرباز حرفه ای نپردازند
 ســخنگوی ارشد نیروهای مســلح گفت: نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری به هیچ عنوان مجاز نیستند که برای جذب رای به موضوعاتی 
مانند ســرباز حرفه ای بپردازند. ســردار ســرتیپ »ابوالفضل شــکارچی« در 
گفت وگویی درباره اینکه آیا نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مجاز هستند 
بــرای جذب رای به موضوعاتی مانند ســرباز حرفه ای بپردازند، اظهار داشــت: 
پرداختن به موضوع ســربازی حرفه ای مســتلزم کار کارشناســی در ستاد کل 
نیروهای مسلح است. وی افزود: هر آنچه در اقتدار دفاعی کشور اثر داشته باشد و 
بتواند از ظرفیت عظیم جوانان کشور استفاده کند و منافع جوانان را هم مد نظر 
داشته باشد، ستاد کل نیروهای مسلح به آن می پردازد.سخنگوی ارشد نیروهای 
مسلح افزود: البته نتیجه کارهای کارشناسی به گونه ای خواهد بود که عالوه بر 
توجه به جوانان، آســیبی هم به امنیت و منافع ملی و قدرت بازدارندگی کشور 
وارد نمی شــود؛ با این توضیح که تمام مالحظاتی که درباره جوانان عزیز کشور 
وجود دارد نیز مد نظر قرار می گیرد.ســردار شــکارچی تأکید کرد: کاندیداهای 
ریاست جمهوری به هیچ عنوان مجاز نیستند که برای جذب رای به موضوعاتی 
مانند سرباز حرفه ای بپردازند؛ آن ها می دانند که نباید بعضی کلید واژه هایی که 

صرفاً کاربرد انتخاباتی دارد، استفاده کنند.

عضو هیئت رئیســه مجلس تذکر ۲7 
نماینده بــه ظریف وزیر امــور خارجه 
درباره لزوم انجام توافق بر اســاس لغو 
تمامــی تحریم ها با توجــه به وضعیت 
موجود کشور را قرائت کرد. علی کریمی 
فیروزجائی عضو هیئت رئیســه مجلس 
شورای اســالمی در جلسه علنی دیروز 
)یکشنبه ۹خرداد ( قوه مقننه تذکرات 
کتبی نماینــدگان خطاب بــه رئیس 
جمهور و مســئوالن اجرایی کشور را به 

شرح زیر قرائت کرد:
- تذکر علی اکبر علیزاده برمی نماینده 
مردم دامغــان به همــراه ۵4 نماینده 
به رئیــس جمهور: لــزوم توجه رئیس 
جمهور به ســخنان مقام معظم رهبری 
در خصوص گرانی ها. همچنین تذکر به 
وزیر جهاد کشاورزی: لزوم رفع کاهش 
جوجه ریــزی و جلوگیــری از افزایش 

مجدد قیمت مرغ.
- تذکر ابراهیم رضائــی نماینده مردم 
دشتستان به همراه 47 نفر از نمایندگان 
به رئیس جمهور و وزیــر اقتصاد: لزوم 
تعامل و همکاری بانک هــا با اصناف و 
بازاریانــی که در شــرایط کرونا متضرر 

شده اند.
- تذکر عبــاس مقتدایی نماینده مردم 

اصفهــان به وزیــر علــوم، تحقیقات و 
فناوری اطالعات : لزوم اطالع رسانی به 
موقع در خصــوص تعویق یا لغو آزمون 
وکالــت و یا ســایر آزمون ها. همچنین 
تذکر به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: 
ضرورت نظارت بیشــتر بــر هلدینگ 
صنایع عمومی شســتا، ضرورت اصالح 
عملکرد ســازمان تأمیــن اجتماعی در 

جهت افزایش رضایتمندی ذینفعان.
- تذکــر مهرداد ویــس کرمی نماینده 
مردم خرم آباد و چگنی به وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات: لزوم حذف نقشــه 
جعلی ایران از پیج رسمی دکتر جهرمی. 
همچنیــن تذکر به رئیس جمهور: لزوم 
برخورد با ترویج نقشــه جعلی ایران در 

فضای مجازی.
- تذکر محمد کعب عمیر نماینده مردم 
شــوش به وزیر نیرو: دلیــل کم کردن 
آب خروجی ســد کرخه به خصوص در 
شهرستان شوش و کرخه با توجه به نیاز 
مبرم کشاورزان در زمان فعلی چیست؟ 
همچنین تذکر به وزیر جهادکشاورزی: 

دالیل عدم خرید کلزا در فصل برداشت 
این محصول و سردرگم ماندن کشاورزان 

استان خوزستان چیست؟
- تذکر  رســول فرخی میکال نماینده 
الهیجان و سیاهکل به همراه ۱۳ نماینده 
به وزیر ورزش و جوانان: لزوم تســریع 
در خصوص تجهیــز تنها زمین فوتبال 
تذکر  همچنین  ســیاهکل.  شهرستان 
به همراه ۱۶ نماینده به وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی: لزوم تسریع در 
حل مشکالت تنها بیمارستان الهیجان 
در شــرایط حســاس کرونا و ضرورت 
پیگیری بازگشــایی دو بیمارستان ۲۲ 
آبان و سیدالشــهدا. همچنین تذکر به 
همراه ۲۶ نماینــده به ظریف وزیر امور 
خارجه: لزوم انجام توافق بر اســاس لغو 
تمامــی تحریم ها با توجــه به وضعیت 
موجود کشور. همچنین تذکر به همراه 
۳0 نفر از نمایندگان به رئیس جمهور: 
لزوم توجه ویژه به معیشت مردم با توجه 
به مشــکالت کرونــا و افزایش بی رویه 

قیمت ها.

- تذکــر فرهاد بشــیری نماینده مردم 
پاکدشت به وزیر راه و شهرسازی: لزوم 
تسریع در روکش نمودن آسفالت و رفع 
نواقص روشنایی شب محور پاکدشت- 

شریف آباد- تهران.
- تذکر علی اکبر بسطامی نماینده مردم 
ایالم، به وزیر بهداشــت و درمان: لزوم 

بازدید وزیر بهداشت از استان ایالم.
- تذکــر احمد مــرادی نماینده مردم 
بندرعباس به وزیر کشــور: لزوم جبران 
خســارت آتش ســوزی به باغــداران و 
کشــاورزان مناطق احمدی، ســیاهو و 
کهــور و ضرورت اســتقرار خودروهای 

آتش نشانی در این مناطق.
- تذکر محســن فتحی نماینده مردم 
ســنندج و دیواندره و کامیاران به  وزیر 
راه و شهرسازی: ضرورت ترمیم آسفالت 
جاده های استان کردستان و همچنین 
لزوم تعیین تکلیف واحدهای مســکن 
مهر و تســهیل صدور ســند مالکیت 
آنها. همچنیــن تذکر به وزیر ارتباطات: 
لزوم رســیدگی به کیفیت اینترنت در 
بخش های توابع شهرســتان کامیاران، 
همچنین لزوم جبران ضرر و زیان بابت 
ناهماهنگی بین هزینه های پرداختی و 

کیفیت اینترنت خانگی.

تذکر 2۷ نماینده به ظریف 
درباره لزوم لغو تمامی تحریم ها

قدردانی نمایندگان از فرمایشات 
رهبر انقالب در آغاز اجالسیه دوم 

مجلس
عضو هیات رئیسه مجلس بیانیه نمایندگان مجلس در قدردانی 
از فرمایشــات رهبری در آغاز اجالسیه دوم مجلس یازدهم را 
قرائت کرد. علی کریمی فیروزجائی عضو هیئت رئیسه مجلس 
شــورای اسالمی در جلســه علنی دیروز )یکشنبه ۹خرداد ( 
قــوه مقننه بیانیه بیش از ۲۶0 نماینده مجلس در قدردانی از 
فرمایشات رهبر انقالب در آغاز اجالسیه دوم مجلس یازدهم 

را قرائت کرد.
متن بیانیه قدردانی نمایندگان به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در آغاز اجالسیه دوم مجلس 
یازدهم و توصیفات ویژه ایشان از عملکرد یک ساله مجلس با 
عناوینی همچون پرتالش، کارآمد، بار ما را در مجلس انقالبی 
ســنگین تر کرد. چه توفیقی باالتر از اینکه بعد از یک ســال 
تالش برای حل مشــکالت مردم در مجلس شورای اسالمی و 
با وجــود همه تخریب ها و برخی نقاط ضعف مفتخر به مدال 
با ارزش کارآمدی از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی باشیم.
ضمن تقدیر و تشــکر از این بیانات سراسر هدایت و تذکرات 
دلسوزانه و پدرانه با ایشان و ملت شریف ایران عهد می بندیم 
و در اجرای فرامین و تذکرات رهبر معظم انقالب اسالمی، چه 
آن دســته از نکاتی که به حــوزه رفتارهای فردی نمایندگان 
مربوط می شود و چه آن دسته از نقاط آسیب شناسانه ایشان 
که به عملکرد مجلس مربوط است، همه توان و تالش خود را 
به کار گیریم و ان شاء اهلل بار سنگین مسئولیت در مجلس را با 
قوانین موثر و کارآمد و نیز نظارت های دقیق و اثرگذار به انجام 
رسانیم.همچنین عهد می بندیم در اجرای توصیه مهم ایشان 
مبنی بر اینکه حضور در میدان و حضور در کنار مردم را ترک 
نکنیم، همیشــه در کنار مردم به عنوان ولی نعمتان انقالب 
اســالمی بمانیم و برای حل مشــکالت مردم از هیچ تالشی 

فروگذار نکنیم، ان شاء اهلل.

با تاکید بر اتخاذ تدابیر پیشگیرانه دستگاه قضائی در انتخابات
دادستان تهران: وظایف و مسئولیت های قوه 

قضائیه طبق روال انجام می شود
دادســتان تهران بر ضرورت اتخاذ تدابیر پیشــگیرانه قوه قضائیــه در فعالیت های 
انتخاباتــی تاکید کرد.به گزارش روابط عمومی دادســرای عمومی و انقالب تهران، 
علــی القاصی در جلســه هماهنگی ارتقاء ســطح عملکرد دســتگاه های قضایی و 
امنیتــی در انتخابات پیش رو، گفت: پیرامون جرائم تخلفات انتخابات ضرورت دارد 
رویکرد پیشــگیری بر مقابله مورد توجه قرار گیرد، از این رو معاونین دادســتان و 
دادستان های شهرســتان ها در مواجه با جرائم تخلفات انتخاباتی سعه صدر الزم را 
داشــته باشــند و دقت نمایند از اموال عمومی و بیت المال له و یا علیه نامزدهای 
انتخابات مورد اســتفاده قرار نگیرد و نامزدهای انتخاباتی در تبلیغات و سخنرانی ها 
از خطوط قرمز نظام عبور نکنند و منافع ملی را بر مصالح و منافع شخصی، حزبی و 
جناحی و گروهی ترجیح ندهند و در صورت عبور از خطوط قرمز نظام، وفق موازین 
قانونــی قاطعانه و بــدون در نظر گرفتن موقعیت و جایگاه، بــا آنها برخورد خواهد 
شد.وی دادســراهای استان تهران را مکلف کرد با افزایش هماهنگی با دستگاه های 
ضابط قضایی و رعایت موازیــن قانونی ضمن تأمین نظم و امنیت فضای انتخاباتی، 
با جرایم و تخلفات احتمالی برخورد کنند.دادســتان تهران با اشــاره به اهمیت قوه 
قضاییه به عنــوان یکی از ارکان نظام مقدس جمهوری اســالمی تصریح کرد: این 
جایگاه که متعلق به نظام اســت و صیانت آن بر ما واجب، نباید در شرایط انتخابات 
پیش رو، مورد تعرض و خدشه واقع شود.در این جلسه که به منظور گسترش تعامل 
و هم افزایی دستگاه قضایی با نیروهای امنیتی و انتظامی به عنوان ضابطان دستگاه 
قضایــی و با دعــوت از رئیس پلیس امنیت عمومی ناجا، رئیس ســازمان اطالعات 
استان تهران، فرمانده قرارگاه ثاراهلل و معاون امنیتی و سیاسی دادستانی کل کشور، 
معاونان ســتادی دادستان تهران، سرپرســتان نواحی مختلف دادسراهای تهران و 
دادستان های شهرستان های استان تهران تشکیل شده بود، ضمن تحلیل وضعیت 
امنیت جامعه از منظر فرصت ها، تهدیدها، پیش بینی ها و آینده نگری های مربوط 
به انتخابات، رویکردهای قضایی و امنیتی مؤثر بر افزایش مشارکت و حفظ سالمت 
انتخابات مورد بحث و بررســی قرار گرفت.بر اساس این گزارش، مسئوالن قضایی و 
امنیتی حاضر در این نشســت با تأکید بر ضرورت فراهم سازی مشارکت حداکثری 
مردم در برگزاری انتخابات پرشــور، نســبت به خنثی سازی نقشه های دشمنان و 
معاندان و حفظ نظم و امنیت جامعه و پیشگیری از التهاب آفرینی و ایجاد تنش در 

جامعه اعالم آمادگی کردند.
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گزیده خبر فرصت 45روزه مالکان خانه های خالی برای فرار از مالیات سنگین

نصفاجارهماهیانهبهعنوانمالیاتدریافتمیشود
رئیس ســازمان مالیاتی کشور با اشاره به اینکه مالیات بر خانه های خالی عماًل از مرداد 
ماه وصول خواهد شــد، گفت: زیرســاخت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی تا پایان 
سال تکمیل خواهد شد.با کاهش درآمدهای نفتی دولت در سال های اخیر و بروز اثرات 
مخــرب آن مثل افزایش کســری بودجه و تورم، اهمیت راهبــرد تأمین مالی دولت با 
درآمدهای پایدار مالیاتی بیش از پیش روشــن شده است. انجام فرآیند صحت سنجی 
اطالعات و اظهارنامه های مالیاتی توســط عامل انسانی از یک سو و از سوی دیگر عدم 
اتصال اطالعات معامالت با اطالعات تراکنش های مرتبط با آنها یا به اصطالح عدم اتصال 
اطالعات رویدادهای مالی و نظام پرداخت، موجب شــده اســت عــالوه بر افزایش فرار 
مالیاتی، میزان وابســتگی بودجه کشور به فروش نفت و اثرپذیری اقتصاد از تحریم نیز 
افزایش یابد. قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مالیاتی در سال 98 به تصویب 
مجلس شورای اسالمی رسید و به دولت ابالغ شد اما با گذشت چند سال از تصویب آن 
پیشرفت خوبی در آن حاصل نشده است. اخیراً سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از 
بررسی تکمیل سامانه پایانه های فروشگاهی خبر داد و تأکید کرد که به نتیجه رسیدن 
آن ســبب فراهم شدن بستر اطالعاتی برای مالیات بر عایدی و مجموع درآمد می شود.

امیدعلی پارســا، با اشــاره به دالیل تأخیر در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی گفت: 
مقوله مالیات یک مقداری با همه مقوالت دیگر متفاوت است، لذا در  زمینه قانون مذکور 
بسترهایی ایجاد شده است ما هم به صورت تدریجی و گام به گام و هماهنگ با اصناف 
و گروه هایی که تنش های اجتماعی ناخواســته نداشته باشد این کار را  انجام می دهیم.

وی افزود: ولی باید بدانیم مثل همه دنیا دیر یا زود همه کسب و کارهای کشور باید کل 
صورت حســاب هایی را که صادر می کنند به صورت امن و قابل اعتماد در اختیار سازمان 
مالیاتی قرار دهند و قانون پایانه های فروشــگاه ســامانه مؤدیان هم این هدف را دنبال 

می کند، این قانون، زیرســاخت های اداریـ  اجرایی، نرم افزاری و آی تی فراوان و خاصی 
می خواهد که همین امروز پیشــرفت های ایــن کار در حوزه های مختلف قابل قبول و 
شایسته است ولی ما نحوه فراخوانمان به گونه ای است که این روند بدون تنش اجتماعی 
و حداقل کردن تنش اجتماعی باشــد، چون واقعاً مردم در نهایت به دادن مالیات حقه 
یا عادله ایراد ندارند، مشــکل وقتی اســت که فکر می کنیم دیگران مالیات نمی دهند، 
همین موضوع است که ما هماهنگ با اصناف و مجموعه زیرساخت هایی که فراهم است 
این بحث را دنبال می کنیم.رئیس ســازمان مالیاتی گفت: تا پایان ســال 1400 فضای 
اداری ـ اجرایی ـ اجتماعی  و همراه کردن اصناف را به صورت تدریجی حتماً به نتیجه 
می رسانیم و در سال 1401 بحث وصل کردن قابل اعتماد و امن همه صورت حساب هایی 
را که اتفاق می افتد به نتیجه می رسانیم.وی گفت: در دبیرخانه شورای فناوری اطالعاتی 
مصوب شــد که ما اســتارت این بحث و اجرای آزمایشــی آن را بتوانیم در همین ایام 
پیِش رو به انجام برســانیم، در واقع بحث شروع اجرای آزمایشی و پایلوت این کار است، 
همان طور که اشــاره شد بسترها آماده است و ما فکر می کنیم همین روزها قاعدتاً اگر 
آمادگی باشــد، اجرای پایلوت قانون انجام خواهد شــد، در واقع بستر الزم برای شروع 
پایلوت را فراهم کردیم.پارسا گفت: ما به عنوان مجری فکر می کنیم مقوله مالیات باالخره 
با مقوالت دیگر متفاوت اســت و همراهی اجتماعی همراهی مردم و همراهی اصناف و 
فراهم بودن زیرســاخت های اجرایی را می طلبد، فکر می کنــم افتتاح و بهره برداری از 
زیرســاختها به صورت پایلوت به احتمال زیاد در خرداد ماه است.رئیس سازمان مالیاتی 
گفت: بر این اســاس طیف مشخصی از کســب و کارها فرایند ثبت نامشان را بر اساس 
این قانون انجام خواهند داد. فرآیند ثبت نام صدور، صورت حســاب و وصل شدن کلیه 
صورت حساب ها به ســازمان مالیاتی بدون اینکه هنوز به دریافت مالیات برسد، صورت 

خواهد گرفت تا جمع آوری دیتا نهایی شــود.وی با اشاره به آخرین وضعیت مالیات بر 
خانه های خالی گفت: در خصوص مالیات بر خانه های خالی یک قانون جدید داریم که 
برای پوشش ضعفهای قانون قبلی در قانون بودجه لحاظ شد. قانون قبلی اثربخشی الزم 
را نداشت برای انجام آن رسالتی که وجود داشت اگرچه خود سامانه مربوطه هم آماده 
نشده بود.رئیس سازمان مالیاتی کشــور ادامه داد: قانون جدید می گوید که 4 ماه باید 
خانه خالی باشــد بعد از 4 ماه طبق اطالعات آن سامانه که همکاران ما در وزارت راه و 
شهرسازی مسئولیتش را به عهده دارند اطالعات و دیتایش را در اختیار سازمان مالیاتی 
قرار می دهند، بنابراین خانه ای باید 120 روز خالی بوده باشــد و بعد از 120 روز خالی 
بودن در ســال، باید خالی باشــد بعد وزارت راه و شهرسازی با سامانه شان به ما اطالع 
بدهند و ما می رویم دنبال تشــخیص و اخذ مالیات، بنابراین حداقل تا پایان تیر ماه و 
ابتدای برج 5، گرفتن این مالیات به این شکل تصریح شده در قانون امکان پذیر نیست.وی 
افزود: از مرداد ماه به بعد هر خانه ای که یک روز خالی باشد مشمول این قانون می شود، 
بنابراین، توصیه اکید من به همه مردم این است که حتماً خانه هایشان را به قیمت عادله 
و متعادل اجاره بدهند تا مشمول آن مالیات نشوند چون آن مالیات بسیار سنگین است 
یعنی چیزی حدود نصف اجاره ماهانه می شود و عدد خیلی باال و مؤثری است.صاحبان 
خانه های خالی باید نصف اجاره ماهیانه را به عنوان مالیات پرداخت کنند!پارســا تأکید 
کرد: مبنای وصول مالیات به میزان روزهایی که  یک خانه خالی است مربوط می شود، 
یعنی 4 ماه یک خانه باید خالی باشد تا مشمول این مالیات شود ولی بعد از 4 ماه دیگر 
به تعداد آن مدتی که  ملک خالی است مشمول مالیات می شود، بنابراین باز هم تأکیدم 
بر این است که این قانون به شدت جرائمش سنگین است و الزم است که تمام کسانی 

که خانه خالی دارند از همین اآلن تدبیر بکنند و خانه هایشان را اجاره بدهند.

وعده کاهش تورم چه شد؟!
بــا وجود اینکه آمارهــا از وضعیت تورم در کشــور همچنان حکایت از 
دو رقمــی و صعودی بودن نرخ آن دارند و هدف گذاری تورم در ســال 
گذشــته هم محقق نشــد، طبق اعالم رئیس کل بانک مرکزی باید در 
این روزها تورم هدف تعدیل و اطالع رســانی می شد اما تاکنون از این 
موضوع خبری نیست. بانک مرکزی در اواخر بهار سال گذشته آمادگی 
خود برای اجرای سیاست هدف گذاری تورم را اعالم کرد و در این راستا 
هدف نرخ تورم را برای بازه یکســاله 22 درصد با دامنه مثبت و منفی 
دو واحد درصد تعیین کرد. بدین منظور، مرکز اصلی سیاست های پولی 
و ارزی این بانک در ســال گذشــته معطوف به تورم هدف بود و برای 
رسیدن به آن، از ابزار مدیریت نرخ سود در بازار باز استفاده کرد.در این 
بین کارشناســان اقتصادی موفقیت بانک مرکزی برای تحقق تورم 22 
درصدی را مستلزم همراهی دولت، کاهش کسری بودجه، پنهان نکردن 
کسری بودجه، موفقیت بانک مرکزی در عملیات بازار باز و هدف گذاری 
نرخ بهره و تورم می دانســتند.اما بررسی آمارها درباره وضعیت تورم در 
سال گذشته بیانگر این اســت که نرخ تورم ساالنه اسفند پارسال برای 
خانوارها به ٣٦.4 درصد رسیده که نسبت به ماه قبل از آن )بهمن( 2.2 
درصد افزایش را نشــان می دهد.همچنین نرخ تورم نقطه ای در اسفند 
1٣99 به  48.٧ درصد رســیده اســت؛ یعنی خانوارها به طور میانگین 
48.٧ درصد بیشتر از اسفند 1٣98 برای خرید یک »مجموعه کاالها و 
خدمات یکســان« هزینه کرده  اند.از سوی دیگر، سیر صعودی نرخ تورم 
در دو ماه ابتدایی ســالجاری نیز ادامه داشته است؛ به گونه ای که برخی 
نمایندگان مجلس اعالم کردند نرخ تورم در فروردین از 50 درصد عبور 
کرده و جدیدترین اطالعات مرکز آمار درباره نرخ تورم در اردیبهشــت 
مــاه نیز حاکی از عبور این متغیر از 41 درصد اســت.با این تفاســیر، 
بانــک مرکزی نه تنها در رســیدن به تورم 22 درصــدی موفق نبوده، 
بلکه نتوانســته این متغیر را کنترل کند و مانع رشــد افزایش  قیمت ها 
شود؛ به گونه ای که نابه سامانی در بازار کاالهای اساسی مصداق این امر 
اســت.در این زمینه، رئیس کل بانک مرکزی تاثیر شیوع ویروس کرونا 
بر درآمدهای ارزی و درآمدهای دولتی و فشــار حداکثری آمریکا علیه 
اقتصــاد ایران را از جمله عوامل و دالیل نرســیدن به تورم هدفگذاری 
شــده اعالم کرد. همچنین طبق گفته وی، افزایش نرخ ارز به ٣2 هزار 
تومان موجب شــد تا هدف گذاری تورم محقق نشود، زیرا بانک مرکزی 
برای رســیدن به تورم 22 درصد، نرخ دالر در ســامانه نیما را 1٧ هزار 
تومان پیش بینی کرده بود.عالوه براین، درحالیکه کارشناسان اقتصادی 
تنهــا موتور محرکه تورم را خلق پــول در بی انضباطی مالی در بانک ها 
می دانند، همتی معتقد است که اگر ناترازی بودجه و صادرات و واردات 
از بیــن نرود، تورم از بین نخواهد رفت. در ایران برای رســیدن به تورم 
هدف، سه ابزار نرخ ارز، نرخ ریال و مقدار ریال وجود دارد که طبق گفته 
رئیس کل بانک مرکزی، برای تورم هدف نرخ ارز 1٧ هزار تومان تعیین 
شــده بود که شــوک های ارزی مانع از موفق عمل کردن این ابزار برای 
تورم هدف شــد و بانک مرکزی هم توضیحی درباره اینکه نرخ 1٧ هزار 
تومانی برای ارز چرا و چگونه تعیین شــد، نداد. از سوی دیگر، نرخ ریال 
یا نرخ بهره به عنوان ابزار دیگر در راســتای تورم هدف در اوایل ســال 
گذشته پایین بود؛ به گونه ای که کف داالن نرخ سود بین بانکی در ابتدا 
حــدود چهار درصد بود اما کم کم به 14 درصد افزایش یافت.همچنین 
نرخ سقف آن 22 و نرخ تعادلی آن 18 درصد تعیین شد که متناسب با 
رشد نقدینگی نبود و به دلیل تاثیر تغییرات نرخ سود بین بانکی بر بازار 
سرمایه، این ابزار هم نتوانست در این راستا موفق عمل کند. آخرین ابزار 
بانک مرکزی هم اجرای سیاست مقداری کنترل ترازنامه بانک ها بود که 
تاکنون گزارشــی از آن منتشر نشده است تا عملکرد این سیاست مورد 
ارزیابی قرار گیرد. بنابراین، فعال تصویر روشنی از عملکرد بانک مرکزی 
و چگونگی اســتفاده از ابزارها در مسیر تحقق هدف گذاری تورم وجود 
نــدارد و طبق آخرین اظهارات همتی قرار بــود به زودی هدف گذاری 
تورمی برای ســال 1400 تعدیل و اطالع رسانی شود اما تاکنون از این 

موضوع خبری نشده است. 

تهدید سه کشور برای بازار فرش ایران
عضو ســابق اتاق بازرگانی ایران می گوید با توجه به مشکالتی که در 
عرصه تولید فرش ایرانی وجود داشــته، بخــش مهمی از این بازار از 
سوی کشورهای خارجی تهدید می شــود.مهدی علیپور، اظهار کرد: 
بــر خالف بازارهایی مانند نفت کــه در آن رقابت وجود دارد و امکان 
جابجایی بازارها از ســوی رقبا همواره فعال است، بازاری مانند فرش 
ایرانــی، یک بازار خاص و منحصر به فرد اســت. برند فرش ایرانی در 
سراسر جهان شناخته شده و برای دورانی طوالنی هیچ کشوری از نظر 
نوع محصول و کیفیت اساسا در این بازار حضور نداشته که بخواهد با 
ایران رقابت کند.به گفته وی، با وجود آنکه تحریم ها در حوزه صادرات 
مانع بزرگی به حســاب می آیند و بازار فــرش ایرانی نیز از این قاعده 
مستثنی نیست اما در سال های اخیر عامل دیگری وضعیت بازار را بر 
هم ریخته و صادرات فرش ایران را با تهدید مواجه کرده که نسبت به 
تحریم ها خطرناک تر است.این فعال اقتصادی با بیان اینکه بازار فرش 
ایران با خطر قاچاق پشم مواجه است، توضیح داد: با توجه به کاهش 
تقاضا برای خرید و مشــکالتی که در بازار ایران وجود داشــته از یک 
سو و قیمت باالیی که دالل های پشم گوسفندی به دامداران و عشایر 
ارائه می کنند از ســوی دیگر، بخش مهمی از پشم گوسفندان ایرانی 
که مبنای اصلی تولید فرش است به کشورهای منطقه قاچاق شده و 
در اختیار همســایگان قرار گرفته است.علیپور ادامه داد: در سال های 
اخیر ســه کشور هندوستان، پاکستان و ترکیه، مشتری این پشم های 
ایرانی بودند و با توجه به اینکه مقدمه ابتدایی تولید فرش را در اختیار 
دارنــد، عمال تولید فرش با بهره گیری از طرح های ایرانی و مواد اولیه 
ایرانی را آغاز کرده اند.وی با بیان اینکه در سال های اخیر پیشنهادهای 
فراوانی برای جذب بافنده های ایرانی نیز به آنها ارائه شــده، گفت: ما 
شــاهد پیشنهادهایی بودیم که بافنده های با تجربه ایران را با مسائلی 
مانند اقامت، پرداخت هزینه زندگی و حقوق باال جذب کشــورهایی 
مانند ترکیه می کنند و با حضــور آنها بعضا فرش هایی با نام ایران به 
بازار عرضه می کنند و بعضا با نام خودشــان ولی با کیفیتی نزدیک به 
فرش ایرانی در بازار حاضر هســتند.علیپور خاطرنشان کرد: هر چند 
هنوز این کشــورها از نظر رســیدن به کیفیت فرش های ایرانی راهی 
طوالنی در پیش دارند اما فعال ســه کشور همسایه کار جدی خود را 
آغاز کرده اند و با قاچاق پشــم گوسفندان ایرانی به این کشورها، عمال 
با سیاســت های غلط ایران مقدمه الزم برای از دست رفتن این بازار 
را در اختیار آنها قرار داده اند و این موضوع در آینده بســیار خطرناک 

خواهد بود.

براساس توافقات انجام شده؛
همکاری های شیالتی ایران و روسیه افزایش می یابد

ایران و روســیه موافقت کردند که همکاری های دو کشــور در زمینه شیالت و آبزیان نه تنها در خزر بلکه در دریای خلیج فارس نیز توسعه یابد.به گزارش ز وزارت 
جهاد کشــاورزی، ایران و روســیه موافقت کردند که همکاری های دو کشور در زمینه شیالت و آبزیان نه تنها در خزر بلکه در دریای خلیج فارس نیز توسعه یابد.در 
این نشست که کاظم جاللی سفیر جمهوری اسالمی ایران نیز حضور داشت »کاظم خاوازی »وزیر جهاد کشاورزی و »ایلیا شیستاکوف« مدیر شیالت روسیه ضمن 
استقبال از همکاری مشترک در زمینه تحقیقاتی و علمی در زمینه شیالت و آبزیان، موافقت کردند که دامنه همکاری را از خزر به خلیج فارس نیز انتقال دهند.خاوازی 
با استقبال از پیشنهادات طرف روس در زمینه همکاری های آموزشی و تحقیقاتی در زمینه شیالت و آبزیان و همچنین گسترش دایره همکاری از خزر تا خلیج فارس 
گفت که انعقاد تفاهمنامه همکاری با روسیه در این زمینه ها برای ما اهمیت دارد.وی تصریح کرد: دریای خزر برای همه پنچ کشور مرتبط ارزش دارد و الزم است که 
برای حفظ گونه های آبزیان این دریا برای همه و نسل های آینده تالش مشترک و همگانی شود.خاوازی اظهار داشت: ما هم برای مأموریت مهم حفاظت از ماهیان 
خاویاری و همین طور ماهیان استخوانی در دریای خزر آمادگی داریم.وی گفت: پیشنهاد ایران این است که با رهاسازی بچه ماهی و همچنین کاهش صید در این 
پروژه مشترک برای حفاظت از گونه های با ارزش آبزیان در دریای خزر همکاری کنیم.وزیر جهاد کشاورزی ایران با تاکید بر اینکه تفکرات و ایده های علمی باید به 
صورت صنعتی اجرایی شود تا منابع مولد ماهی خاویاری به خزر برگردد، افزود: در ایران به سمت پرورش ماهی خاویاری در مناطق خشک در حال فعالیت هستیم و 

ایجاد 1٦0 مزرعه پرورش ماهی در این مورد نشانه تالش ایران برای کاهش فشار بر خزر است.

دژپسند اعالم کرد:
افزایش ۴۸ درصدی ارزش صادرات در ۲ 

ماهه امسال
 وزیــر امور اقتصاد و دارایی از افزایش 48 درصدی ارزش صادرات کشــور 
در دو ماهه نخســت امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و ابراز 
امیدواری کرد این روند رو به رشد در صادرات و تجارت خارجی تداوم یابد.
به گزارش وزارت امور اقتصاد و دارایی، »فرهاد دژپســند« در حاشــیه دو 
نوبت نشســت با وزیر دارایی عــراق در جمع خبرنگاران درخصوص برخی 
شــائبه ها مبنی بر فشار دولت به بانک مرکزی برای فروش 2 میلیارد دالر 
ارز و تبدیــل آن به ریال و تأمیــن مالی ٣٧5 هزار میلیارد تومانی دولت از 
این طریق، افزود: این خبر درست نیست، زیرا 2 میلیارد دالر یا 2.5 میلیارد 
دالری که در برخی از سایت ها یا خبرگزاری ها ذکر شده است از نظر عددی 
به هیچ وجه با آن عدد ٣٧5 هزار میلیارد تومانی که گفته شــده سازگاری 
ندارد، مگر ممکن است دولت در مدت 2 ماه از بانک مرکزی بخواهد معادل 
٣٧5 هزار میلیارد تومان را در بازار تبدیل به ریال کند؟وی اظهار داشــت: 
به شدت این موضوع را تکذیب می کنم و در واقع به جز تنخواهی که از بانک 
مرکزی هر ســال گرفتیم در این دو ماه هیچ دریافتی اضافی نداشتیم، این 
رویه یک سابقه دیرینه تاریخی است و تاکید می کنم که هیچ گونه مطالبه 
مالی از این مسیر از بانک مرکزی نداشته ایم.دژپسند در ادامه سخنان خود 
به فرمول قانونی اســتفاده از تنخواه سالیانه اشــاره کرد و گفت: بر اساس 
قانون سالیانه به اندازه سه درصد بودجه عمومی دولت می توانیم از تنخواه 
گردان بانک مرکزی استفاده کنیم و این فرآیند نیز سیال است؛ به گونه ای 
که ممکن اســت در ابتدای ماه این تنخواه دریافت و در طول ماه بر اساس 
درآمدهای دولت این تنخواه تسویه شود و سقف آن هم در سال جاری 41 

هزار میلیارد تومان است.

حجم تجارت ایران و عراق در مقایسه با حجم اقتصادشان ناکافی 
است

وی درخصوص محور گفت وگوها و دســتاوردهای 2 نوبت نشست با وزیر 
دارایــی عراق و هیات همــراه، افزود: حجم تجارت بین ایــران و عراق در 
مقایسه با حجم اقتصاد و تجارت دو کشور، قابل توجه اما ناکافی است.وزیر 
اقتصاد ابراز امیدواری کرد با تفاهم های به دست آمده، میزان تجارت میان 
ایران و عراق بیش از پیش افزایش یابد.وی با بیان اینکه ســابقه دیرینه و 
فرهنگ مشــترک بین ایران و عراق چنین اقتضاء می کند که ما در مورد 
توسعه روابط اقتصادی دو کشور تدابیر ویژه ای بیاندیشم، ادامه داد: یکی از 
بحث هایی که به آن پرداخته شــد، رفع مشکالت گمرکی دو طرف بود که 
بحث ها و تفاهم های خیلی خوبی انجام و قرار شد گفت وگوها و همکاری ها 
در این زمینه تداوم یابد.دژپسند با تاکید بر توافق طرفین درخصوص تبادل 
تجربیات در زمینه فعالیت های گمرکی و تسهیل تجارت بازرگانان دو کشور، 
اعالم کرد: در همین خصوص قرار شد رییس کل گمرک جمهوری اسالمی، 
به زودی ســفری به عراق داشته باشد و تدابیر و هماهنگی های بیشتری در 
ارتباط با توســعه روابط تجاری اندیشیده شــود.وزیر امور اقتصاد و دارایی، 
موضوع بعدی مورد توافق در مذاکره با همتای عراقی خود را سرمایه گذاری 
مشترک طرفین اعالم کرد و گفت: اکنون هم سرمایه گذاران ایرانی و عراقی 
در هر دو کشور مشغول به کار هستند، اما بنا بر مذاکرات قرار شد سازماندهی 
ویژه ای در این ارتباط داشته باشیم تا حجم سرمایه گذاری خارجی دو طرف 
در قالب ایجاد شهرک های صنعتی جدید و یا صورت های دیگر افزایش یابد.

وی، توسعه همکاری ها در ارتباط با حمل و نقل ریلی مسافر و کاال بین دو 
کشور را از موضوعات دیگر مورد توافق در نشست خود با طرف عراقی عنوان 

و ابراز امیدواری کرد تا این همکاری ها هر چه سریع تر توسعه یابد.

برتری ایران در زمینه لبنیات و کشاورزی
در ادامه »علی عالوی« وزیر دارایی عراق نیز طی ســخنانی در خاتمه این 
نشســت با ابراز رضایــت از گفت وگوهای امروز با همتــای ایرانی خود، به 
تفاهم های به دســت آمده از جمله تفاهم های گمرکی و ســرمایه گذاری 
مشترک اشاره کرد و گفت: امروز دو طرف به نتایج خیلی خوبی در زمینه 
هماهنگی های گمرکی در همه گذرگاه های مرزی رسیدند.عالوی، تسهیل 
تجارت بین دو کشــور و توسعه خط آهن شلمچه- بصره را از جمله دیگر 
تفاهم های این نشســت برشــمرد که می تواند به گسترش تجارت بین دو 
کشور کمک شایانی کند.وزیر اقتصاد و دارایی عراق افزود: در زمینه تشویق 
ســرمایه گذاری تجار جمهوری اسالمی در عراق به ویژه در زمینه لبنیات و 
کشــاورزی به توافق های خوبی رسیدیم و ایران برتری خوبی در این زمینه 
دارد و امیــدوارم به زودی توافقنامه های جدیدی را در این زمینه ها امضاء 
کنیم. دیــدار وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران با وزیر مالیه عراق و هیأت 
همراه انجام شــد و در این جلسه درباره زمان بندی و چگونگی بازپرداخت 

بدهی های طرف عراقی به ایران مذاکره کردند.
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نفت تا چه زمانی مشتری دارد؟نگـــاه
با وجود وابستگی به صادرات سوختهای فسیلی، برخی از کشورها در منطقه به خود 
آمده و به پتانســیل تجدیدپذیرها توجه کرده اند، هرچند که در سال های گذشته 
تجدیدپذیرها توانســتند جایگاه خوبی برای خود پیدا کنند اما بازهم کارشناســان 
معتقدند که نفت و فراورده های نفتی رقبای بزرگی برای تجدیدپذیرها هســتند و 
شکست آن ها کار ساده ای نیست. با همه گیری کووید ۱۹ و مهارناپذیر ماندن این 
بیماری، پیامدهای بلندمدت آن روی تقاضا برای نفت نامعلوم مانده است. در حالی 
که برخی از کارشناســان نســبت به احیای تقاضا برای نفت به دلیل بهبود شرایط 
اقتصادی در ســال ۲۰۲۱ خوش بین هســتند اما چندین موسسه انرژی برجسته 
پیامدهــای منفی مربوط به همه گیری را پیش بینی می کنند.پیش بینی برخی از 
کارشناســان درباره وقوع پیک تقاضا برای نفت تا ۱۰ سال آینده یک چالش جدی 
برای خاورمیانه است. با این حال اوپک همچنان انتظار دارد تقاضا برای نفت تا سال 
۲۰۴۰ همچنان رشد کند. این پیش بینی برای کشورهای نفت خیز خاورمیانه خوب 
نیست زیرا فوریت تنوع سازی را برای آنها کمتر می کند. عالوه بر تهدید درآمدهای 
رو به کاهش، ســرمایه گذاری در انرژی بادی و خورشــیدی می تواند هزینه برق را 
کاهش دهد. بعالوه حجم قابل توجه نفت در حال حاضر برای تولید برق اســتفاده 
می شــود که با اســتفاده از تجدیدپذیرها ظرفیت بیشتری می تواند برای صادرات 
آزاد شود.در حالی که جوامع غربی به میزان فزاینده نگران تغییرات اقلیمی هستند 
و دولتهایشان را برای تغییرات ضروری تحت فشار قرار داده اند اما کشورهای عربی 
تحوالت سیاسی مشابهی را تجربه نمی کنند. چین هم به دلیل آلودگی شدید هوا، 
مسیر گذار به انرژی را آغاز کرده است. پتانسل جغرافیایی فوق العاده خاورمیانه می 
تواند انقالب انرژی بعدی در این منطقه را کلید بزند. شــماری از کشــورها چندین 
پــروژه عظیم را اعــالم کرده اند. امارات متحده عربی طرحی را برای آغاز ســاخت 

چندین پارک خورشــیدی بزرگ در سال ۲۰۲۱ رونمایی کرد که همراه با نیروگاه 
هســته ای »براکه« می توانند نیمی از برق این کشور را تا اواسط قرن تامین کنند.
عربستان سعودی هم طرحهای بزرگی دارد؛ کار روی یک مزرعه بادی ۴۰۰ مگاواتی 
در ســواحل شمال غربی این کشور آغاز شده است و با وجود اندازه متوسط، تجربه 
ضروری برای پروژه هــای آتی فراهم می کند. صادرات هیدروژن پاک هم به دلیل 
هزینه های تولید اندک در خاورمیانه می تواند به محصول صادراتی مهمی در آینده 
تبدیل شــود. عربستان سعودی قصد دارد بزرگترین کارخانه هیدروژن جهان را در 
شــهر آینده گرای نئوم احداث کند.طبق اعالم آژانس بین المللی انرژی، در ســال 
۲۰۱۹ تجدیدپذیرها تنها ۲۶ درصد از توسعه ظرفیت نیرو در خاورمیانه را تشکیل 
دادند. از این نظر خاورمیانه یکی از مناطق جهان بوده که بدترین عملکرد را داشته 
اســت. در اکثر نقاط جهان این رقم تقریبا ســه برابر باالتر بوده و همچنان کارهای 

بیشتری در دست انجام

حذف نفت و فراورده های نفتی در کوتاه مدت امکان پذیر نیست
در این باره مرتضی بهروزی فر- کارشــناس حوزه انرژی- به ایسنا گفت: یک ضرب 
المثل در دنیای نفت وجود دارد که می گوید عصر حجر به این دلیل تمام نشد که 
ســنگ ها تمام شــد بلکه به این دلیل به پایان رسید که ابزارهای بهتری روی کار 
آمدند و ابزارهای آهنی جای ابزارهای سنگی را گرفت، مساله این است که با توجه به 
تحوالتی که در حال رخ دادن است تمایل به توسعه انرژی های تجدید پذیر توسعه 
یافته است.وی با بیان اینکه انتظار می رود در سال های آینده انرژی های تجدیدپذیر 
به شدت توسعه پیدا کنند، اظهار کرد: اینکه گفته می شود در طول ۱۰ سال آینده 
نفت بی ارزش خواهد شد حرف منطقی نیست، اگر به تاریخ صنعت نفت نگاه کنید 

اولین کاربرد فراورده نفتی نفت سفید بود.این کارشناس ارشد حوزه انرژی با تاکید 
بر اینکه با ارزش ترین فراورده در صنعت نفت به دلیل اســتفده در تامین روشنایی 
و گرمایش نفت سفید بود، تصریح کرد: زمانی که برق آمد و مساله تامین روشنایی 
حذف شــد قسمت عمده مصرف نفت از بین رفت و اگر صنعت خودروسازی در آن 
زمان رشــد نمی کرد صنعت نفت دچار مشکل اساســی می شد.بهروزی فر افزود: 
توســعه انرژی های تجدیدپذیر جزو بدیهات است و در ۱۵ تا ۲۰ سال آینده انرژی 
های تجدیدپذیر بخش قابل توجهی از نیاز انرژی مصرفی را تامین خواهند کرد لذا 
باتوجه به اینکه قســمت عمده فراورده نفتی که در دنیا مصرف می شــود در حوزه 
حمل و نقل است. ایجاد تحول در این بخش میتواند تاثیر زیادی روی کاهش مصرف 
فراورده های نفتی بگذارد، به طور مثال خودروهای برقی توسعه یابد.وی با بیان اینکه 
ایــن تغییر و تحوالت زمان بر بوده و ممکن اســت در آینده از نفت و فراورده های 
نفتی در بازار بزرگ تری مورد استفاده قرار بگیرد، گفت:  نمی توان از هم اکنون در 
مورد آینده نفت و فراورده های نفتی نظر قطعی داد.این کارشناس ارشد حوزه انرژی 
بــا بیان اینکه دولت در زمان تحریــم اتکای خود را به نفت کاهش داد چون درآمد 
نفتی نداشــت و این به معنای این نیست که توانسته باشد هزینه ها را کنترل و یا 
منابع جدیدی ایجاد کند، گفت: با یک برنامه بلندمدت می توان اقداماتی انجام داد 
تا درامدهای دولت افزایش یابد، این روش می تواند در یک برنامه مدون موثر باشد 
به طوری که طی دو دهه وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش یابد.به گفته بهروزی 
فر اینکه تصور کنیم ظرف دو یا ســه ســال می توان بند اقتصاد نفت را جدا کرد 
غیر ممکن اســت و اگر درآمد نفتی وجود داشته باشد وابستگی دولت افزایش پیدا 
خواهد کرد طی این سال ها که درآمد نفتی کاهش یافته فعالیت بخش خصوصی و 

درآمدهای مالیاتی دولت نیز کم شده است.

آیا اوپک پالس هفته جاری سیگنال 
روشنی به بازار نفت خواهد داد؟

بــرای معامله گران نفت بزرگترین ســوال در بازار این اســت که اوپک و 
متحدانش در ادامه ســال میالدی جاری با چه سرعتی تولیدشان را احیا 
خواهند کرد و ممکن اســت در نشســت هفته جاری وزیران این گروه به 
نشانه هایی برسند. نمایندگان اوپک پالس اظهار کردند: وزیران این گروه 
در نشست سه شنبه هفته جاری به نهایی کردن افزایش تولید برنامه ریزی 
در دو ماه آینده خواهند پرداخت. اما مهمتر از همه ریاض و مسکو ممکن 
است به مرحله بعدی استراتژی خود که احیای تولید روزانه میلیونها بشکه 
نفت خواهد بود، اشاره کنند.از نظر تئوری شکافی بین عرضه و تقاضا وجود 
دارد که با گشــایش اقتصادها و افزایش تقاضا برای سوخت در نیمه دوم 
سال میالدی جاری باید از سوی اوپک و متحدانش پر شود. با این حال این 
گروه همچنان باید ریسکهای مربوط به موجهای جدید شیوع ویروس کرونا 
در هند و کشــورهای دیگر و چشم انداز عرضه باالتر نفت ایران را سبک و 
سنگین کند.روند احیای تولید روزانه میلیونها بشکه نفتی که بیش از یک 
سال اســت فریز شده، برای بازارهای نفت و درآمد تولیدکنندگان سراسر 
جهان حائز اهمیت اســت. مداخله اوپک بود که به ریزش قیمت نفت در 
سال میالدی گذشته خاتمه داد و کمک کرد قیمتها دیروز به مرز ۷۰ دالر 
در هر بشکه صعود کنند.بیل فارن پرایس، مدیر شرکت تحقیقاتی انوروس 
و ناظر باســابقه اوپک اظهار کرد: انتظــار می رود اوپک تصمیمی که اول 
آوریل برای افزایش تولید تا پایان ژوییه اعالم کرده بود را دنبال کند. پس 
از آن عمل متوازن نگه داشــتن بازار بسیار ظریف و حساس خواهد بود و 

حس احتیاط اوپک قطعی است.

بهبود تقاضا برای سوخت
با توجه به افزایش مصرف سوخت در آمریکا و چین و احیای آن در اروپا، 
نمایندگان اوپک پالس می گویند مطمئن هســتند که می توانند حدود 
۸۴۰ هزار بشــکه در روز در ژوییه به عرضــه نفت اضافه کنند. در نتیجه 
افزایش تولید در مدت سه ماه از مه تا ژوییه به بیش از دو میلیون بشکه در 
روز می رســد. طبق نظرسنجی بلومبرگ، بازار به شکل گسترده روی این 
اقدام حساب کرده است.منابع آگاه می گویند عربستان سعودی اذعان دارد 
که در حال حاضر کمبود عرضه ای وجود دارد که باید تامین شود. الکساندر 
نواک، معاون نخست وزیر روسیه هم برآورد کرده که در حال حاضر میزان 
تقاضا یک میلیون بشــکه در روز باالتر از تولید است.اگرچه اوپک پالس 
امسال با تصمیماتی که گرفته بازار را غافلگیر کرده است - زمانی که بازار 
انتظار حفظ محدودیت عرضه را داشته است تولیدش را افزایش داده است 
و بالعکس – یک تصمیم سرراست در روز سه شنبه توجهات را به حرکت 
بعدی این گروه معطوف خواهد کرد.هنگامی که این افزایش تولید برنامه 
ریزی شده در ژوییه کامل شود، کشورهای اوپک پالس همچنان ظرفیت 
مازاد تولید قابل توجهی دارند که به شــش میلیون بشــکه در روز معادل 
شــش درصد از عرضه جهانی بالغ می شود.تحت نقشه راهی که یک سال 
پیش تهیه شد، اوپک پالس متعهد شده است این میزان تولید را تا آوریل 
۲۰۲۲ فریز کند. با این حال این توافق با عجله در اوج بحران ویروس کرونا 
منعقد شد و با آغاز درخواست مشتریان برای نفت بیشتر به محک گذاشته 
خواهد شــد.معامله گران برای پی بردن به این که اوپک پالس در برنامه 
فعلی خود تا چه حد انعطاف پذیری نشــان خواهد داد، منتظر شــنیدن 
اظهارات هفته جاری شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان 
سعودی و همتای روسی وی هستند. انتظار نمی رود برای تغییر سیاست 
تولید پس از ژوییه در این نشســت تصمیمی گرفته شود اما اشاراتی که 

وزیران مطرح می کنند به دقت تجزیه و تحلیل خواهد شد.

تداوم روند فعلی محدودیت عرضه
آژانس بین المللی انرژی که به اقتصادهای بزرگ مشــاوره می دهد بر این 
باور است که اوپک پالس باید شیرهای نفت خود را در نیمه دوم سال باز 
کند زیرا پیشرفت برنامه های واکسیناسیون به بهبود مصرف سوخت منجر 
می شود.طبق برآورد آژانس، مازاد ذخایر که در دوران پاندمی ایجاد شده 
بود تقریبا از میان رفته اســت. بدون عرضه بیشــتر از سوی اوپک پالس، 
ســطح ذخایر نفت در نیمه دوم ســال به میزان چشــمگیر و با نرخ ۱.۶ 
میلیون بشکه در روز کاهش پیدا خواهد کرد.آژانس بین المللی انرژی در 
گــزارش ماه مه خود اعالم کرد عرضه به ســرعت کافی افزایش پیدا نمی 
کند تا پاســخگوی تقاضای رو به بهبود باشد.بعضی از شرکتهای بازرگانی 
نفت انتظار دارند کمبود عرضه به میزان قابل توجهی باالتر باشد و قیمتها 
را صعودی کند. گروه گلدمن ســاکس بر این باور است که قیمت نفت به 
۸۰ دالر در هر بشکه صعود خواهد کرد. اگر بازار دچار کمبود عرضه شود، 
جهش قیمتها رونــد احیای اقتصاد جهانی را به خطر خواهد انداخت.باب 
مک نالی، رییس شرکت مشاوره راپیدان انرژی و مقام سابق کاخ سفید در 
مصاحبــه با تلویزیون بلومبرگ گفت: عرضه در نیمه دوم کامال محدود به 

نظر می رسد.

حرکت محتاطانه
به گفته منابع آگاه، ریاض از کمبود عرضه ای که از سوی منابع متعددی 
پیش بینی شده است آگاه است. اما به اهمیت حرکت محتاطانه تاکید دارد 
و نمایندگان می گویند ابهامات مربوط به پاندمی و ایران باید در نظر گرفته 
شوند.مذاکرات میان ایران و قدرتهای جهانی برای احیای برجام ادامه دارد 
و به نتیجه رسیدن آن به رفع تحریمهای آمریکا علیه صادرات نفت ایران 
منتهی خواهد شد. تحلیلگران پیش بینی می کنند در صورت توافق، ایران 
می تواند صادراتش را پیش از پایان امسال به میزان ۱.۵ میلیون بشکه در 
روز افزایش دهد و ضرورت عرضه بیشــتر از سوی کشورهای اوپک پالس 
را محدود کند.به عقیده تحلیلگران شرکت انرژی اسپکتس، برای احتیاط 
در برابــر چنین موقعیتی احتماال ســعودیها از اعضای دیگر اوپک پالس 
خواهند خواست تا روشن شــدن بیشتر مذاکرات ایران صبر کنند. با این 
حال صبر کردن طوالنی برای این موضوع ممکن اســت اختالفات قدیمی 
این گروه را زنده کند.ریاض و مسکو اغلب درباره روند احیای تولید اختالف 
نظر دارند و در حالی که عربســتان سعودی خواهان خویشتن داری است، 
روسیه برای افزایش حجم فروش بی صبری نشان می دهد. امارات متحده 
عربی که یکی دیگر از بازیگران کلیدی این گروه اســت، برای ازسرگیری 
صادراتش اشــتیاق نشــان داده است.بر اســاس گزارش بلومبرگ، هلیما 
کرافت، استراتژیســت ارشد کاال در شــرکت آر بی سی کپیتال مارکتس 
در این باره گفت: این که بازگشــت تهران به چالشــی برای اوپک پالس 
تبدیل شود به قوی بودن احیای تقاضا بستگی خواهد داشت. تا زمانی که 
مصرف قوی بماند، بعید اســت اختالف چندانی وجود داشته باشد. با این 
حال اگر دورنمای بازار تیره شــود، می توانیم انتظار صحبتهای پرمجادله 

ای را داشته باشیم.

پورابراهیمی:
 ۲۶ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق نیروگاه های 

برق بخش خصوصی است
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت که ۲۶ هزار میلیارد تومان مطالبات 
معوق نیروگاه های برق بخش خصوصی است که همه آن ها زیان ده شده و ادامه فعالیت 
آنها در اقتصاد کشــور امکانپذیر نیســت، مگر می شود با این زیرساخت ها، انتظار سرمایه 
گذاری بخش خصوصی را در این حوزه داشت؟ محمدرضا پورابراهیمی در جلسه علنی دیروز 
)یکشنبه( مجلس شورای اسالمی و در جریان بررسی علل خاموشی های اخیر در کشور در 
اخطاری با استناد به بند ۱۲ اصل ۳ قانون اساسی گفت:  دیروز وزیر نیرو نکاتی را مطرح کرد 
که انتظار می رود کمیسیون انرژی و هیات رئیسه درخصوص جزئیات آن توضیح دهد که 
چقدر از این مباحث قابل قبول است.وی خطاب به رییس مجلس گفت: آقای قالیباف، شما 
در جلسه سران قوا حضور داشتید که آنجا درخصوص همین موضوع صحبت شد. آمار و ارقام 
و دالیل وزیر درخصوص قطعی برق پذیرفتنی نیســت.پورابراهیمی توضیح داد: با وجودی 
که بخش خصوصی ۵۰ درصد تولید برق کشور را برعهده دارد، در طول سال های اخیر از 
سوی وزارت نیرو حمایت نشده به طوری که در سال های اخیر هیچگونه ظرفیت جدیدی 
به نیروگاه های کشور اضافه نشده است پس چه طور انتظار داریم با افزایش نیاز در بخش 
صنعتی، تجاری و خانگی، عدم تعادل نداشــته و با قطعی برق روبرو نشویم؟ مگر می شود 
چنین انتظاری داشت؟ چه قدر سرمایه گذاری جدید صورت گرفته است؟رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی ادامه داد: در طول سال های اخیر پس از معاهده پاریس، 
تمامی ســرمایه گذاری کشور را در این حوزه متوقف کردید، امروز آثار این ظرفیت متوقف 
شده بر اقتصاد و مسائل اجتماعی مختلف مردم معلوم است؛ ۲۶ هزار میلیارد تومان مطالبات 
معوق نیروگاه های برق بخش خصوصی است که همه آن ها زیان ده شده و ادامه فعالیت آنها 
در اقتصاد کشور امکانپذیر نیست، مگر می شود با این زیرساخت ها، انتظار سرمایه گذاری 

بخش خصوصی را در این حوزه داشت؟

بررسی علل خاموشی های اخیر در مجلس
شریعتی: وضعیت کنونی تامین برق نتیجه 

سوء مدیریت در سالیان گذشته است
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: بی توجهی به احکام برنامه 
ششم توسعه و سوء مدیریت در حوزه انرژی باعث شده تا ما در تامین برق با مشکل روبرو 
شــویم.مالک شریعتی نیاسر در جلسه صبح دیروز )یکشنبه( مجلس شورای اسالمی و در 
جریان بررســی گزارش وزیر نیرو در خصوص علل قطعی برق در کشور بیان کرد: وضعیت 
امروز به عملکرد هشت سال گذشته دولت باز می گردد و امروز زمان نتیجه گیری از عملکرد 
دولت است، اما در این روز حساب، دولت نمره قابل قبولی نمی گیرد. مجلس یازدهم منابع 
خوبی را در بودجه سال ۱۴۰۰ در حوزه صنعت آب و برق تخصیص داده است اما در کوتاه 
مدت نتیجه بخش نخواهد بود.وی در ادامه اظهار کرد: براســاس قانون برنامه ششم توسعه 
باید ظرفیت تولید برق در کشور افزایش پیدا می کرد و به بحث انرژی های تجدید پذیر، تولید 
پراکنده و اســتفاده از سیکل ترکیبی توجه می شد، اما هیچ کدام از این عوامل آن طور که 
باید و شاید محقق نشده است.سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: از سوی دیگر ناهماهنگی بین دستگاه های کالن در حوزه انرژی و نبود حکمرانی واحد 
از دیگر دالیلی است که ما را به چنین روزی رسانده است. همچنین به نظر می رسد دولت 
با صاحبان ثروت در صنایع بزرگ تعارف دارد، به طوری که شــدت مصرف انرژی به شدت 
در این صنایع افزایش یافته است. از سوی دیگر سیاست افزایشی قیمت پلکانی که در سال 

۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ اجرایی می شد توسط دولت متوقف شد

وزیر نیرو افزایش دمــا و تولید رمزارز را دو علت 
اصلی خاموشــی های اخیر عنوان کرد و گفت که 
براســاس گزارش مراجع جهانی ۱۰ درصد انرژی 
مصرفی تولید رمزارزها مربوط به ایران است. رضا 
اردکانیان در جلســه علنی صبح دیروز یکشنبه 
مجلس شورای اسالمی و در جریان ارائه ی گزارشی 
درباره علل خاموشی های اخیر اظهار کرد: سال آبی 
۱۳۹۹- ۱۴۰۰ که از اول مهرماه گذشته آغاز شده 
از خشک ترین سال ها در ۵۰ سال اخیر بوده است. 
وقتی من در آبان ماه ســال ۱۳۹۶ کارم را شروع 
کردم ســال آبی ۱۳۹۶ – ۱۳۹۷ هم خشک ترین 
سال در ۵۰ ســال اخیر بود. حجم مفید مخازن 
ســدها که نیروگاه برق آبی دارند مشخص است. 

امسال حجم مفید ما نسبت به پارسال ۵۰ درصد کاهش یافته و این موجب 
۳۵۰۰ مگاوات کاهش ظرفیت برق شده است.وی ادامه داد: اتفاق دوم گرمای 
زودرس اســت، زودتر گرم شدن هوا موجب شده دستگاه های سرمایشی هم 
زودتر به کار بیفتند و نیروگاه ها نیز توان خروجی اندک تری داشته باشند به 
نحوی که در روز ۲۹ اردیبهشت ماه سال جاری ما به اوج مصرف ۵۳ هزار و 
۸۰۰ مگاوات رســیدیم، در حالی که در سال گذشته این اوج مصرف در روز 
۲۴ خردادماه و در سال های قبل در یکم و نهم تیرماه اتفاق افتاد.وزیر نیرو با 
بیان این که در سال ۱۴۰۰ متوسط مصرف انرژی روزانه ۲۲.۵ درصد افزایش 
یافته، اضافه کرد: در اردیبهشــت ماه سال ۱۴۰۰ به نسبت سال های ۱۳۹۹ 
– ۱۳۹۸ افزایش ۱۷.۹ درصدی را شــاهد بودیم، همچنین عامل ســوم که 
غافلگیر کننده بوده بحث رمزارزهاست. شاید در افکار عمومی خیلی مفهوم 
روشــنی نداشته باشد، لذا ترجیحم این است که بگویم صادرات انرژی است 
اگر استخراج گر با مجوز این کار را می کند صادرات انرژی انجام می دهد و اگر 
هم پنهانی است این کار غیرقانونی است. وقتی تولید رمزارز به صورت پنهان 
انجام می شــود مصرف انرژی هم به مراتب بیشتر است.اردکانیان ادامه داد: 
از تیرماه پارســال تا فروردین ماه ۱۴۰۰ با کمک نیروی انتظامی سیر کشف 
دستگاه های رمزارز غیرقانونی رو به افزایش است و ۱۷۵ هزار دستگاه ضبط 
شده است. براساس آخرین گزارش مراجع جهانی ۱۰ درصد انرژی مصرفی 
تولیــد رمزارزها در جهان مربوط به ایران اســت و این یعنی حداقل ۲۰۰۰ 
مگاوات صرف تولید رمزارز می شود در حالی که مطابق مصوبه هیات وزیران 
آن تعدادی که مجوز گرفته اند ۳۲۱ مگاوات بیشتر نیست. لذا انتظار می رود 
به زودی در این باره تدابیری با هماهنگی  دســتگاه های مربوطه اندیشیده 
شــود.وزیر نیرو یادآور شد: جمع بندی کمیته مربوطه توسط شورای امنیت 
کشور و همچنین شورای عالی امنیت ملی معطوف به این است که افزایش 
دما و رمزارزها علت اصلی خاموشــی ها هستند که ان شاءاهلل با همکاری قوه 
قضاییه به این موضوع پرداخته خواهد شــد. همچنین خشکسالی، کمبود 
آب در ســد برای تولید برق و افزایش  دمای زودهنگام و اســتفاده از رمزارز 
موجب شد برخالف همه سال های گذشته رشد مصرف مان ۱۹ درصد باشد، 
یعنی اوج مصرف ما تا آخر اردیبهشــت  سال جاری نسبت به سال گذشته 
۸۵۰۰ مگاوات افزایش یافت.اردکانیان همچنین تصریح کرد: حاال سوال این 
اســت که تدبیر چه بــوده و آیا کوتاهی از حیث سســتی در انجام وظایف 

صورت گرفته یا نه؟، ما هر ســال از آخر شهریورماه 
واحدهای نیروگاهی را به مرور برای تعمیرات تا آخر 
خردادماه ســال بعد می فرستیم که امسال سرعت 
بیشتری به تعمیرات دادیم همچنین تلفات شبکه 
که از ابتــدای دولت ۱۴.۵ درصد بود به ۹.۲ درصد 
رســیده و راندمان نیروگاه کشور نیز افزایش یافته 
اســت.وزیر نیرو اضافه کرد: در دنیا هر ۱۰ سال به 
طور متوســط فروپاشی گسترده در صنعت برق رخ 
می دهد اما یکی از افتخارات ما این است که امسال، 
سال هفدهم را طی می کنیم و توانستیم صنعت برق 
را مدیریت کنیم.وی با اشاره به صحبت های برخی 
نمایندگان در مورد پیمان پاریس اظهار کرد: فقط 
یک نامه، دستور و ابالغیه از هر جنس که به وزارت 
نیرو ابالغ شده باشد نشان دهید محدودیتی تحت تاثیر پیمان پاریس ایجاد 
کرده باشــیم. ما خودمان نیروگاه ساز هستیم این حرف ها و اطالعات ناقص 
ممکن است ذهنیت جامعه را متوجه مطالب غیرواقعی کند.اردکانیان با بیان 
این کــه صنعت برق با وجود صدها نیروگاه، هزاران کیلومتر خطوط انتقال و 
تجهیزات گســترده بودجه ارزی ندارد و متکی به صادرات است، گفت: رقم 
صادرات خالص یعنی صادرات منهــای واردات در صنعت برق که ۸۵ هزار 
مــگاوات ظرفیت دارد، ۵۰۰ مگاوات هــم نیز ما برق هم وارد می کنیم.وزیر 
نیرو با تاکید بر ضرورت فعالیت نظام مند ماینرها اظهار کرد: ما دست مجلس 
شورای اسالمی را هم می بوسیم که این فعالیت ها را نظام مند می کند و برای 
موارد خالف مجازات هایی تعیین کند. برای هر بیت کوین باید ۳۰۰ مگاوات 
ساعت انرژی مصرف شــود یعنی برق شبانه روز ۳۰ هزار مسکن باید قطع 
شود که یک بیت کوین تولید شود. من تردیدی ندارم که این کار درآمد ارزی 
ایجاد می کند ولی ۳۲۱ مگاوات تولید مجاز است. ما باید این کار را نظام مند 
کنیم که در شرایط گرما و کرونا این کار به شکل غیرمجاز توسعه پیدا نکند.
وی اضافه کرد: من ریاست کمیســیون انرژی مشترک ایران و روسیه را به 
عهده دارم و در آخر هفته برای عملیاتی شــدن نیروگاه در استان هرمزگان 
به آنجا ســفر خواهیم کرد همچنین پیگیر واحد دوم و سوم نیروگاه بوشهر 
نیز هستیم که در سال های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۶ به مدار خواهند آمد.اردکانیان با 
بیان این که یکی از الزامات پیوســت سند ششم استفاده از سرمایه گذاری و 
فاینانس اســت، یادآور شد: ما ۱۵ هزار مگاوات را برای سرمایه گذاری آماده 
کردیم ولی عملیاتی نشــد. با این حــال از ۸۵ هزار مگاوات ظرفیت صنعت 
بــرق ۲۵ درصد در همین دولت اتفاق افتاد، فقط در برنامه ششــم کار ۴۶ 
نیروگاه را شــروع کردیم و ۱۱ هزار مگاوات ظرفیــت عملی به مدار آورده 
شــد و دهها برنامه مدیریت مصرف اجرا شده است.وزیر نیرو با بیان این که 
سد شفارود آخر امسال آبگیری خواهد شد، گفت: کار بسیار خوبی است در 
تبصره ۱۹ بودجه انجام شد که ای کاش سال پیش انجام می شد، البته االن 
هم دیر نیســت ما باید مســاله ی قیمت را حل کنیم وقتی حرف از اصالح 
قیمت می زنیم بحث قیمت برق صنعتی است، سال ۹۰ قیمت برق صنعتی 
یک سوم قیمت جهانی بوده که در سال ۱۳۹۹ به خاطر مسائل ارزی چهار 
درصد شــده است. ما باید مساله قیمت را حل کنیم که صنعت برق تاب آور 

و پایدار شود.

با حضور در مجلس بیان شد

دالیل خاموشی های اخیر از زبان وزیر نیرو

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 دوم   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
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/03/09 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/03/10



5روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران دوشنبه 10 خرداد 1400  19 شوال 1442  31 می 2021صنعت و تجارت

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4645 8 صفحه   سال هفد              هم    شماره

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

گزیده خبر قاچاق بیش از ۶ میلیارد نخ سیگار در سال گذشته
جدیدترین آمار منتشــر شده از ســوی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت )صمت( حاکی از کاهش حدود ۳۶ درصدی قاچاق سیگار 
و افزایش بیش از ۲ برابری صادرات سیگار در سال گذشته است. 
روند قاچاق سیگار در سال ۱۳۹۸ کاهشی بود، به طوری که برآورد 
وزارت صمت از میزان قاچاق سیگار نسبت به سال ۱۳۹۷ حدود 
۳۹ درصد کاهش یافته بود، اما در سال گذشته با مشکالتی که به 
دلیل  عدم تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه در زمینه تولید این 
محصول ایجاد و منجر به توقف تولید در هشت واحد از ۱۵ واحد 
تولید محصوالت دخانی شد، قاچاق سیگار رو به افزایش گذاشت، 
 تا جایی که در اردیبهشت ۱۳۹۹ برآوردها از میزان قاچاق سیگار 
نزدیک به دو برابر دو ماهه اول ســال ۱۳۹۸ بود. اما از بهمن سال 
گذشــته میزان افزایش قاچاق تک رقمی شد و در مجموع قاچاق 
سیگار در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ کاهش ۳۵.۹ درصدی 
داشته است.بر اساس این آمار طی سال گذشته ۵۸ میلیارد و ۷۰۰ 
میلیون نخ سیگار تولید شده که نسبت به تولید ۵۴ میلیارد و ۸۰۰ 
میلیون نخ در ســال قبلش ۷.۱ درصد افزایش داشته است.در پی 
این افزایش تولید و با توجه به اینکه میزان مصرف ساالنه سیگار 
۶۵ میلیارد نخ برآورد شده و همچنین توقف واردات رسمی سیگار 
از ســال ۱۳۹۷، برآورد قاچاق سیگار هم با ۳۵.۹ درصد کاهش، 
از ۱۰ میلیارد و ۳۱۰ میلیون نخ ســیگار در سال ۱۳۹۸ به شش 
میلیارد و ۶۱۰ میلیون نخ ســیگار در ســال ۱۳۹۹ رسیده است.
همچنین آمارها نشان می دهد طی سال گذشته صادرات سیگار با 
افزایش ۱۳۱.۸ درصدی به ۳۵۷ میلیون نخ رسیده است. صادرات 

سیگار در مدت مشابه سال گذشته ۱۵۴ میلیون نخ بوده است.

افزایش بیش از ۷0 درصدی تولید تنباکو
در مــورد تنباکو، آمار صــادرات و واردات برخالف ماه های قبل 
منتشــر نشــده، اما تولید این محصول دخانی بــا ۷۲.۵ درصد 

افزایش از ۲۵۶۲ تن در سال ۱۳۹۸ به ۴۴۱۹ تن در سال ۱۳۹۹ 
رسیده است.البته بر اساس آمارهای قبلی، در ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ 
صادرات تنباکوی معسل بیش از دو برابر و واردات آن نزدیک به 
دو برابر مدت مشــابه سال ۱۳۹۸ شده است. همچنین بر اساس 
آمارهای ۹ ماهه صادرات تنباکوی معسل با ۱۴۴.۹ درصد افزایش 
از ۵۶ تن در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۸ به ۱۳۷ تن در مدت مشابه 
۱۳۹۹ رســیده اســت. اما صادرات تنباکوی سنتی با ۶.۲ درصد 
کاهش به ۹۱ تن رسیده است. صادرات توتون نیز در این مدت با  
افزایش ۱۵ درصدی به ۲۰۳۳ تن رســیده بود. در زمینه واردات 
نیز آمارها حاکی از افزایش ۹۹.۸ درصدی واردات تنباکوی معسل 
در ۹ ماهه نخســت ســال ۱۲۳۹۹ بود. به طوری که واردات این 

محصول از ۶۴۳ تن در ۹ ماهه نخســت ســال ۱۳۹۸ به ۱۲۸۵ 
تن در مدت مشابه ۱۳۹۹ رسیده بود.این در حالی است که اخیرا 
رئیس انجمــن تولیدکنندگان، واردکننــدگان و صادرکنندگان 
محصوالت دخانی مصرف ســاالنه تنباکوی معسل را ۱۰ تا ۱۲ 
هزار تن عنوان کرده بود که بر اساس گفته های او تنها  دو تا سه 
هزار تن از نیاز ســاالنه کشور در بخش تنباکوی معسل در داخل 
تامین می شود و بیش از ۸۰۰۰ تن باید ساالنه به کشور وارد شود 
که بر اساس این آمار میزان واردات در ۹ ماهه بسیار کم تر از نیاز 
بازار که از سوی انجمن اعالم شــده، بوده است.در سال گذشته 
صدور و تمدید مجوزهای تاسیس و تولید تنباکو نیز ۷۹.۶ درصد 

افزایش داشته و به ۱۶۷ مورد رسیده است.

چقدر از تولید و واردات محصوالت دخانی به جیب دولت 
می رود؟

آمار منتشر شــده درباره واریزی اشــخاص و شرکت ها جهت 
محصوالت دخانی به خزانه دولت که شامل برچسب ایمنی، حق 
انحصــار واردات،   حق انحصار تولید، توزیع و واریزی بین راهی 
است نیز نشان می دهد که در سال گذشته ۲۴۹ میلیارد و ۵۷۲ 
میلیون تومان در این بخش به خزانه دولت واریز شده که نسبت 
به مبلغ واریزی در مدت مشــابه ســال ۱۳۹۸ که معادل ۱۷۷ 
میلیارد و ۵۲۵ میلیون تومان بوده، ۴۰.۶ درصد افزایش داشته 
است.گفتنی است که موضوع مالیات بر سیگار همواره مناقشاتی 
بین وزارت بهداشــت و تولیدکنندگان سیگار به همراه داشته؛ 
چراکه مجموعه وزارت بهداشت و ستاد کشوری کنترل دخانیات 
کشور معتقدند سیگار در ایران ارزان است و با افزایش مالیات بر 
سیگار مصرف کاهش می یابد و برای خزانه نیز یک منبع درآمد 
است. از طرف دیگر بر اساس آمارهای مجموعه بهداشتی کشور، 
مصرف دخانیات ســاالنه نزدیک به ۶۰ هزار مرگ را در کشور 
رقم می زند و ضرر ۴۰ هزار میلیارد تومانی برای حوزه ســالمت 
به دنبال دارد، اما در  بین ۱۸۲ کشــور عضو کنوانسیون کنترل 
دخانیات سازمان جهانی بهداشت، ایران حداقل میزان مالیات بر 
محصوالت دخانی را دارد و بر این اساس خواستار اصالح ساختار 
مالیات بر دخانیات در فصل بودجه هســتند. اما تولیدکنندگان 
محصوالت دخانی معتقدند ســیگار به نسبت سرانه درآمد در 
مقایسه با کشورهای دیگر ارزان نیست و افزایش مالیات سیگار 
عموما منجر به افزایش قاچاق می شــود؛ چراکه اساسا تولید در 
ایران گران تر از کشــورهای همسایه تمام می شود. ضمن اینکه 
انتقاداتی هم به مصوبه جدید کمیســیون تلفیق درباره مالیات 
سیگار دارند که بیشتر به ضرر تولیدکنندگان داخلی و به سود 

برندهای بین المللی است.

معاون فنی گمرک ایران خبر داد؛
 افزایش تعرفه کاالهای همراه مسافر

مهرداد جمال ارونق، از لغو ثبت سفارش برای واردات کاال به مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی خبر داد.در حالی از ســال ۱۳۹۷ مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول 
مصوبه ثبت سفارش برای واردات کاال شد که تازه ترین اعالم معاون فنی گمرک 
ایــران از عدم نیاز به مجوز ثبت ســفارش، بــرای واردات کاال به این مناطق یا 

ترانزیت بین آن ها حکایت دارد.

ثبت سفارش لغو و ثبت آماری انجام می شود
مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک ایران با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه 
هیــات وزیران در ســال ۱۳۹۷، واردات کاال در مناطق آزاد یا ترانزیت کاال بین 
مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی ملزم به انجام ثبت ســفارش بوده 
اســت، گفت:، اما طی آخرین تصمیم اخذ شــده و ابالغ معاونت حقوقی رئیس 
جمهــور و معاونت امور مجلس وزارت اقتصــاد، ترانزیت خارجی کاال با مقاصد 
مناطــق آزاد و ویژه اقتصادی از مبدأ ســایر مناطــق آزاد و ویژه اقتصادی و یا 
مبادی ورودی کشــور، بدون نیاز به ثبت سفارش انجام خواهد شد.به گفته وی، 
با لغو الزام ثبت سفارش، واردات کاال به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یا ترانزیت 
کاال بین مناطق صرفاً بر اساس ثبت آماری کاال و اعالم توسط دبیرخانه شورای 
عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انجام خواهد شد.ارونقی افزود: همچنین مقرر 
شــد سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همه اطالعات کاالهای وارد شده 
را به صورت بر خط در اختیار گمرک ایران قرار دهند.الزم به یادآوری است که 
تا قبل از اجباری شدن ثبت سفارش در مناطق آزاد و ویژه، این مناطق از ثبت 
سفارش برای واردات کاال معاف بود و در زمان تصویب این الزام که به دلیل تغییر 
سیاســت های ارزی اعمال و مناطق را نیز در بر گرفت، با واکنش هایی به دلیل 

مغایرت با قوانین و مقررات و ماهیت مناطق همراه شد.

افزایش تعرفه کاالهای همراه مسافر
معاون فنی گمرک ایران همچنین گفت: در این نشســت مشترک توافق شده 
اســت که با همکاری گمرک ایران افزایش تعداد ردیف تعرفه های کاالی مجاز 

همراه مسافر )در کارگروه مورد نظر( در دستور کار قرار گیرد.

شرایط ترانزیت خودرو
ارونقی در ادامه به توافق بین دبیرخانه شــورای عالی با پلیس راهور ناجا، اشاره 
کرد و افزود: ترانزیت خارجی خودروهای ســواری دارای پالک و شماره گذاری 
شده در مناطق آزاد پس از انجام ثبت آماری مورد تأیید دبیرخانه شورای عالی، 
مابین مناطق آزاد تجاری، صنعتی بالمانع است، اما مشمول خودروهای آمریکایی 

و لوکس نخواهد بود.

برگشت حقوق ورودی مواد اولیه وارداتی به مناطق آزاد
معاون فنی گمرک ایران همچنین با اشاره به ماده ۶۶ قانون امور گمرکی گفت: 
طی توافق انجام شــده مقرر شد حقوق ورودی مواد اولیه خارجی پرداخت شده 
واحدهای تولیدی مســتقر در مناطق آزاد و ویــژه اقتصادی پس از صادرات، با 

رعایت مقررات مربوطه استرداد شود.

یک توافق ارزی
ارونقــی به دیگر توافق صورت گرفته فی مابین دبیرخانه شــورای عالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی، گمرک ایران و بانک مرکزی اشــاره کرد و افزود: به منظور 
رفع مشــکالت تسویه ارزی کاالهای وارده به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مقرر 
شد گمرکات اجرایی مستقر در مناطق ویژه و گمرک ایران، همکاری الزم را در 
خصوص تعیین ارزش استنباطی کاالی وارده به عمل آورند.وی همچنین گفت: 
مقرر شــد ورود اطالعات قبوض انبار کاالهــای وارده به مناطق ویژه اقتصادی 
توسط سازمان مسئول آن منطقه در ســامانه گمرک ایران یا در سامانه خاص 
مناطق با ایجاد ارتباط سامانه ای انجام شود.معاون فنی گمرک ایران اضافه کرد: 
ایــن معاونت در گمرک ایران و همچنین نماینده ای از دبیرخانه شــورای عالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مسئول حسن اجرای این توافقات و همچنین رفع 

مسائل و مشکالت مربوطه، فی مابین خواهند بود.

 کیفی محصوالت شرکت فوالد مبارکه 
به 91 درصد رسید

علیرضا کی یگانه مدیر واحد کنترل کیفی شــرکت فــوالد مبارکه اظهار کرد: در 
اردیبهشــت ماه سال جاری، همزمان با رشد چشمگیر تولید شرکت باالترین بازده 
کیفی محصوالت شرکت در نواحی فوالد سازی، نورد گرم، نورد سرد و فوالد سبا به 
دست آمد که منجر به کسب رکورد ۹۱درصد در کل شرکت و بهبود ۲درصد نسبت 
به ســال قبل شد که در شــرکت فوالد مبارکه رکورد محسوب می شود.وی افزود: 
رکورد بازده کیفی شــرکت فوالد مبارکه از آنجا مهم است که تمام نواحی تولیدی 
باالترین عملکرد کیفی خود را در این ماه با توجه به حجم و ظرفیت تولید محصوالت 
کیفی به دست آوردند.مدیر واحد کنترل کیفی شرکت فوالد مبارکه اعالم کرد:  در 
اردیبهشــت ماه سال جاری، بازده کیفی واحد فوالد سازی ۹۵.۳ درصد ، نورد گرم 
۹۹.۴ درصد نورد سرد ۹۶درصد و فوالد سبا ۹۸.۴ درصد شد که کسب این رکورد 
در کنار افزایش تولید کمی، منجر به سود آوری شرکت، رضایتمندی مشتریان و به 
دنبال آن کاهش ضایعات خواهد بود.غالمرضا ســلیمی نیز در توضیح رکورد تولید 
کیفی محصوالت ناحیه فوالدســازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه در 
اردیبهشت ماه اظهار کرد: در راستای تحقق شعار سال، شرکت فوالد مبارکه به عنوان 
سازمانی متعالی و پیشرو همگام با رکورد کمی در تولید به کیفی سازی محصوالت 
اهتمام ویژه ای دارد.وی افزود: اگرچه هدف گذاری در بنگاه های اقتصادی بزرگ بر 
افزایش کمی محصوالت تولیدی است اما در شرکت فوالد مبارکه و ناحیه فوالدسازی 
و ریخته گری مداوم، شاخص کیفیت محصوالت هم هدف گذاری شده است.مدیر 
ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه گفت: در سال گذشته 
نسبت به سال ۹۸، تمام پارامترهای کیفی شــامل ذوب های خارج از استاندارد و 
کاهش عیوب محصوالت تولیدی با بهبــود ۰.۵ تا ۲.۵ درصدی همراه بود که باید 
نسبت به مقیاس تولید ۷ میلیون تن فوالد خام سنجیده شود.وی اضافه کرد: روند 
کیفی سازی محصوالت در دو ماه ابتدای سال تداوم داشت و در اردیبهشت ماه رکورد 
کیفی سازی محصوالت در تاریخ شکل گیری شرکت فوالد مبارکه ثبت شد. بازده 
کیفی محصوالت شرکت فوالد مبارکه به ۹۱ درصد رسید که سهم ناحیه فوالدسازی 
و ریخته گری مداوم، در رســیدن به این شاخص ویژه و مهم است.وی افزود: درصد 
عیوب تختال در ناحیه فوالدســازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه که 
سهم مهمی در بازده کیفی محصوالت شرکت فوالد مبارکه دارد که در اردیبهشت 
ماه با ۷.۶ بوده اســت.  وی اضافه کرد: بازده کیفی فوالدسازی در اردیبهشت ماه به 
۹۵.۳ درصد افزایش یافت که میزان بهبود این بازده یک رکورد محسوب می شود.

وی دستیابی به دستاورد کیفی سازی محصوالت ناحیه فوالدسازی و ریخته گری 
مداوم شرکت فوالد مبارکه را همگام با رکورد در بخش تولید محصول آماده به کار 
نگه داشتن تجهیزات، نگهداری و تعمیرات به موقع و بازرسی انجام گرفته و تالش 

پرسنل این واحد دانست.

میلگرد 1۵ هزار تومان شد
رئیس اتحادیه فروشندگان آهن،  گفت: در حال حاضر قیمت هر کیلو میلگرد از ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان به ۱۵ هزار تومان رسیده است.حمید رستگار با اشاره به افزایش 
قیمت آهن و میلگرد در بازار گفت: آثار تورمی بازار و رشد قیمت های جهانی فوالد در این افزایش قیمت ها بی تأثیر نیستند.وی با بیان اینکه در چندین ماه گذشته، 
شاهد نابسامانی های بسیاری در بازار آهن و فوالد بوده ایم، گفت: عوامل بسیاری بر این بی نظمی ها تاثیر گذار بوده است که بارها از سوی فعاالن این صنعت در رابطه 
با آن ها موضوعات مختلفی عنوان شده است.وی تصریح کرد: سرمایه های سرگردان و بدون پشتوانه ای که در کشور به وجود آمده هر چند وقت یکبار یکی از بازارها 
را هدف قرار می دهد و همین مســئله موجب افزایش غیرقابل انتظار قیمت ها در آن بازار می شــود. همین شرایط به وجود آورنده گرانی کاذب و برهم ریختگی نظم 
بازار می شود.رئیس اتحادیه فروشندگان آهن اضافه کرد: دولت مسئول چنین بی نظمی هایی در بازار می باشد و می بایست در جهت بهبود شرایط موجود تصمیمات 

مهمی اتخاذ کند. در غیر این صورت وضعیت موجود موجب متضرر شدن مردم و همچنین فعاالن واقعی بازار خواهد شد.

وزیر صمت:
حجم تجارت خارجی کشور در سال گذشته به ۷۴ 

میلیارد دالر رسید
ایسنا/آذربایجان غربی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: خوشبختانه ۶ هزار معدنی که 
در طول سه چهار دهه اخیر راکد یا نیمه فعال بوده اند مجدداً به چرخه فعالیت و فرآوری 
بازگشــته اند که ســهم آذربایجان غربی ۵۰۰ معدن است.علیرضا رزم حسینی عصر روز 
هشتم خردادماه در جلسه شــورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان، با بیان 
این که باید بیشتر بر روی نقاط قوت و مثبت داخلی تمرکز کنیم، اظهار کرد: متأسفانه 
بســیاری با تکیه بر نقاط ضعف به دنبال ناامید کــردن مردم از نظام و دولت جمهوری 
اسالمی هستند درحالی که مقایسه نقاط قوت و مثبت نشان از اتفاقات مؤثر و مثبت در 
طول سالیان اخیر اســت.وی با بیان اینکه در آینده ای نزدیک جشن خودکفایی تولید 
لوازم خانگی را برگزار خواهیم کرد، خاطر نشــان کرد: در طول سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۵ 
میلیون و ۵۰۰ هزار عدد وسایل خانگی توسط تولیدکنندگان داخلی تولید شد که از نظر 
کیفیت و قیمت در منطقه در رتبه عالی قرار دارند.وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره 
به تحریم های ظالمانه دشــمنان و قدرت های مستکبر جهان، بیان کرد: علی رغم وجود 
تمامی مشکالت مالی و تحریم ها ملت ایران در همه حال با تیکه بر اراده و توان داخلی 
پیروز میادین مختلف بوده اند و خواهند بود.رزم حســینی با اشاره به حمایت همه جانبه 
از بخش تولید و صنعت در طول ماه های گذشــته و تکذیب سنگ اندازی ها و شیطنت 
برخی، عنوان کرد: در طول ماه های گذشته چندین بخشنامه در راستای حمایت از تولید 
و تولیدکننده ابالغ شده است که نشان از پیگیری و پشتیبانی دولت از این بخش دارد.

وی تأکید کرد: خوشــبختانه ۶ هزار معدنی که در طول ســه چهــار دهه اخیر راکد یا 
نیمه فعال بوده اند مجدداً به چرخه فعالیت و فرآوری بازگشته اند که سهم آذربایجان غربی 
۵۰۰ معدن است.وزیر صمت موفقیت اقتصاد را وابسته به ارکان مختلف حکومتی دانست 
و بیان کــرد: با اختالف و درگیری نمی توان کاری از پیش برد بنابراین انتظار می رود با 
همدلی و وحدت مشکالت را سامان بخشید و معضل بیکاری را از بین برد.رزم حسینی 
حجم تجارت خارجی کشور طی سال گذشته را ۷۴ هزار میلیارد دالر عنوان کرد و ابراز 
داشــت: ۱۴۶ میلیون تن کاال در این قالب از کشــور خارج یا وارد شده است. همچنین 
جلوگیری از واردات ۵.۵ میلیارد یورویی کاالهای غیرضروری طی سال گذشته، افتخاری 
برای دولت در راستای حمایت از تولید داخل و ممانعت از واردات بی رویه به کشور بوده 
است.وی افزود: همچنین طی ســال گذشته ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو از تولیدات 

داخلی در صنایع مختلف استفاده و از واردات اقالم مشابه خارجی جلوگیری شد.

 پشت پرده حضور همزمان دو محکوم قضایی 
در کیش چیست؟ 

حضور حســین فریدون، لیال امیر آبادی و حمیدرضا مومنــی در کیش که با برگزاری 
جلسات مشترک در فدک همراه است خبر از اتفاقاتی جدید می دهد. حمیدرضا مومنی 
دبیرشورایعالی مناطق آزاد در مدت کوتاه انتصاب خود زمینه مناسبی برای رشد ژن های 
خوب و وابستگانشان برای کسب جایگاههای ارشد مدیریتی و تصمیم گیری در منطقه 
آزاد کیش ایجاد کرده اســت. علی عرب معاون فعلی عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش 
که حدود یکماه پیش با حکم مومنی پســت معاونت در ســازمان را بدست آورد همسر 
خواهر زاده رییس جمهور خانم قدسیه نجار است که وی نیز مدیر جی ای اس سازمان 
منطقه آزاد کیش و زیر مجموعه شوهر خود علی عرب است. با انتصاب علی عرب پروژه 
ترمینال فرودگاه کیش بعد از اینکه هشــت سال عملیات ساخت ان بطول انجامیده به 
مهمترین پروژه کیش تبدیل شد تا تمامی منابع مالی سازمان و بودجه ای کالن صرف 
اتمام این پروژه شود. پروژه ای که هشت سال به اتمام نرسیده در حال حاضر ۲۰ درصد 
تا تکمیل آن باقیمانده آیا در مدت دوماه تا پایان دولت به اتمام می رسد؟ با چه بودجه 
ای؟ بر اساس شنیده ها منابع مطلع از پیش بینی و صرف بودجه ۶۰۰ میلیاردی برای 
پایان بخشیدن نمایشی به این پروژه می دهند. اما در ادامه سفرهای مکرر مومنی که با 
حضور حسین فریدون و لیال امیرآبادی همراه است که هر دو دارای حکم دادگاه هستند 
و با توجه به جلسات مشترک این افراد در فدک، باید منتظر اتفاقات و واگذاری های تازه 
باشیم؟ آیا درگیر کردن اذهان عمومی در کیش به موضوعات بی اهمیت پوششی برای 
واگذاری سه قطعه زمین ارزشمند این جزیره است؟ آیا تغییر معاون اقتصادی و انتصاب 
معراج نادری از نزدیکان علی عرب و قدســیه نجار و از ســویی جابجایی تمامی اعضای 
کمیسیون اقتصادی ســازمان منطقه آزاد کیش مهیا کردن زمینه برای اخذ مجوزهای 
الزم اســت؟ امید می رود مجلس و نهادهای نظارتی به رفتارهای عجیب ژنهای خوب 
و حضور فعالشــان در کیش در ماههای پایانی دولت ورود کنند. لیال امیر آبادی وکیل 
دادگســتری که در زمان یکی از مدیران عامل جزیره کیش در این جزیره فعالیت می 
کرد در اســفند ماه سال گذشته اعالم شد به جرم پرداخت رشوه و جعل اسناد و اعمال 
نفوذ و معاونت در تحصیل مال نامشروع به ۳ فقره دو سال حبس و یک فقره یک سال 

حبس محکوم شده است.

توزیع 3 هزار بسته معیشتی از دیگر برنامه های رزمایش بود.در این رزمایش همچنین 14 چشمه سرویس بهداشتی و حمام در منازل 
نیازمندان به بهره برداری رســید.  تاسیس 5 دفتر نمایندگی بنیاد بین المللی خیریه آبشار عاطفه ها در استان هرمزگان و حمایت از 
خانواده زندانیان  دیگر اتفاق این رزمایش محســوب می شود.فاطمه چوپانی ، رئیس قرارگاه محرومیت زدایی بنیاد بین المللی خیریه 
آبشــار عاطفه ها، با بیان این که ارزش ریالی هر سری کمک جهیزیه 80 میلیون ریال و هر بسته معیشتی 400 هزار تومان است، اعالم 
کرد: » تمامی این کمک ها از قرارگاه محرومیت زدایی بنیاد بین المللی خیریه آبشار عاطفه ها توسط خیرین استان تهران تامین شده 
است.« وی افزود: »قرارگاه محرومیت زدایی بنیاد بین المللی خیریه آبشار عاطفه ها برای محرومیت زدایی در کشور، هر ساله رزمایش 
و همایش جهادی در استان های کم برخوردار برگزار می کند.«جناب آقای علی رئوفی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
هرمزگان و عزیزاهلل کناری، فرماندار بندرعبــاس ،  مدیرکل محترم امور اجتماعی جناب اقای دکتر امیرتیموری، معاون کمیته امداد 
استان هرمزگان، رییس فدراسیون جودو، رییس امور ورزش و جوانان، معاون امور ورزش و جوانان، هالل احمر استان، مدیر کل بانوان 
استانداری سرکار خانم یگانه و...از جمله چهره های حاضر در رزمایش قرارگاه محرومیت زدایی بنیاد بین المللی آبشار عاطفه ها بودند.

بنیاد بین المللی خیریه آبشار عاطفه ها در ماه مبارک رمضان 1380 در راستای اعتالی سیره عملی امیرالمومنین )ع( تاسیس شد. هدف 
 اصلی این بنیاد فقرزدایی و کمک به توسعه کشور از طریق جلب حمایت های جهانی است.جهت بررسی عملکرد شعب تهران به سایت

 www.absharatefeha.org مراجعه کنید و همچنین از   *ussd code  #800*3*741 جهت یاری این قرارگاه استفاده کنید.

توسط بنیاد بین المللی خیریه آبشار عاطفه ها قطره ای دیگر از مهرورزی جاری شد 

 اهدای 300 سری کمک جهیزیه 
و 3 هزار بسته معیشتی

روز چهارشنبه، پنجم خرداد 
ماه ، اولین گام  رزمایش 
 قرارگاه محرومیت زدایی

  بنیاد بین المللی آبشار
 عاطفه ها در استان هرمزگان  

در سال 1400برگزار شد.در 
این رزمایش، به همت خیرین 

و توسط آبشار عاطفه ها ، 300 
 سری کمک جهیزیه به 

زوج های جوان اهدا شد.
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همتی از بانک مرکزی رفتگزیده خبر
درحالیکه پیش از این اخباری مبنی بر عزل رئیس کل بانک 
مرکزی در فضای مجازی مطرح شــده بود، رئیس کل بانک 
مرکزی این موضوع را تلویحا تایید کرد و در جلسه دیروز ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت هم حضور نداشت.  چند روزی است 
که پــس از احراز صالحیت عبدالناصر همتی برای کاندیدای 
ریاســت جمهوری، اخبار تایید نشده ای مبنی بر« فشارها بر 
ارزپاشــی بانک مرکزی برای کاهش نرخ ارز و مخالفت رئیس 
کل این بانک« مطرح شــده اســت. در پی این موضوع، شب 
گذشــته همتی در واکنش به این موضوع در کالب هاوس با 
تاکید براینکه رئیس جمهور درخواستی برای ارزپاشی از من 
نداشــته اند، توضیح داد: رئیس جمهور به من گفتند که اگر 
در رقابت ها بخواهید بمانید باید اســتعفا بدهید، من گفتم به 
نظرم مشــکلی ندارد اما اگر شــما نظرتان بر این است قبول 
می کنم. ایشــان صاحب اختیار هستند و حتما تشخیصشان 
درست است. همچنین، طبق گفته وی، مدتی است که قائم 
بانک مرکزی امور این بانک را در دســت گرفته است. در این 
زمینه، دیروز نیز در جلســه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 

عبدالناصر همتی حضور نداشت و اکبر کمیجانی - قائم مقام 
رئیس کل بانک مرکزی - در این جلسه حضور داشت.بر این 
اساس، این شائبه تقویت شده که همتی احتماال دیگر رئیس 
کل بانک مرکزی نیســت. البته هنوز این خبر از هیچ مبادی 

رسمی تایید و اعالم نشده است. 

پورمحمدی، جایگزین همتی نیست
در ایــن میان، احتماالتی در رابطه بــا جایگزینی حمید پور 
محمدی - معاون سازمان برنامه و بودجه - به جای همتی در 
ریاست کل بانک مرکزی مطرح شده است که سازمان برنامه 
و بودجه این مورد را تکذیب کرد. پیگیری از ســازمان برنامه 
و بودجه با این اعالم همراه شد که با وجود پیشنهادی که به 
پورمحمدی برای ریاست کل بانک مرکزی شده، وی به دالیلی 
از پذیرش این سمت خودداری کرده است.در کنار پورمحمدی 
گزینه دیگر اکبر کمیجانی - قائم مقام بانک مرکزی - مطرح 
اســت، ولی هنوز گزینه نهایی مشخص نشده و بانک مرکزی 

نیز موضعی در این رابطه نداشته است. 

در پاسخ به استقبال کادر درمان کشور :
کادر درمان ۲ دانشگاه علوم پزشکی به طرح 

فرشتگان سالمت بانک آینده پیوستند
به دنبال ارائه تســهیالت با شرایط آسان و سریع به کادر درمان فعال در سراسر 
کشــور با عنوان طرح »حمایت از فرشــتگان سالمت« از ســوی بانک آینده، 
تفاهم نامــه معرفی بیش از 14هزار نفر از کارکنان بیمارســتان ها و  واحدهای 
درمانی زیرمجموعه دانشــگاه های علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی 
وخدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی برای ثبت نام در این طرح و بهره مندی 
از این تســهیالت انجام شد.طرح »حمایت از فرشتگان سالمت« بانک آینده از 
اســفند 99، با هدف قدردانی از تالش ها و زحمات مدافعان سالمت در مبارزه با 
همه گیری بیماری کرونا و در قالب اعطای تسهیالت خرد با شرایط آسان و نرخ 
ویژه برای کادر درمانی کشــور، طراحی و عملیاتی شد که قدردانی معاون اول 
رئیــس جمهور را برای این اقدام ارزنده بانک آینده به دنبال داشــت.الزم به ذکر 
اســت که در قالب طرح موصوف، بانک آینده طی ۳ ماه 50هزار فقره تسهیالت 
با شــرایط آسان و سریع به کادر درمانی مرتبط با موضوع کرونا پرداخت خواهد 
نمود.این طرح،  یکی از بزرگ ترین پروژه های مسئولیت اجتماعی، از لحاظ بودجه 
اختصاص یافته و هم چنین تعداد نفرات جامعه هدف است که تاکنون توسط یک 

بانک در ایران اجرا شده است.

در مراسم تجلیل و معارفه مدیریت استانی مطرح شد:
ارائه خدمات و توسعه بانکداری دیجیتال از 

اهداف اصلی بانک ایران زمین است
با حضور مدیران امور شــعب استان ها و ســرمایه انسانی و آموزش بانک ایران 
زمین مراســم تجلیل و معارفه مدیریت شعب استان های اصفهان، قم، مرکزی 
و چهارمحال بختیاری این بانک برگزار شــد.به نقل از روابط عمومی بانک ایران 
زمین: علی فتاحی مدیر امور سرمایه انسانی و آموزش با گرامیداشت یاد شهدای 
جنگ تحمیلی و آزادســازی خرمشهر قهرمان به سختی ها و از جان گذشتگی 
شهدا اشاره و عزت و سربلندی ایران عزیز را مهمترین هدف آنها عنوان کرد و با 
تقدیر و تشکر از زحمات آقای سبزواری، استفاده ازتجربه ۳0 ساله بازنشستگان 
را سرمایه ارزشمند همکاران جوان و چراغ راه دانست و با قدردانی از تالش های 
صورت گرفته به تجربه دو دهه حضور بانک ایران زمین در بازار پولی کشــور و 
بازار حرفه ای و رقابتی بین بانک ها اشاره و موفقیت در این راه را در گرو تالش 
کلیه همکاران بیان کرد.وی افزود: در سال های گذشته به رسم امانت مسئولیتی 
واگذارشده است و امروز با افتخار زیاد به آقای علیزاده از همکاران خوب استان 
فارس که در جایگاه استان ها بیش از5 درصد از منابع در بانک را کسب نموده 
تحویل داده می شود و با عنایت به سیاست های جانشین پروری فتح بابی است 
برای انتخاب های آینده و در واقع وی در ابتدا یک رئیس شــعبه خوب سپس 
یک معاون منطقه خوب و اکنون به عنوان مدیر استان وقتی خوب عمل نمایند 
موجبات اعتماد مدیران فراهم و ما هم امنیت شــغلی و زمینه رشــد و ارتقاء و 

افزایش توانایی همکاران را به صورت ویژه در دستور کار داریم.

به روزرسانی جدید همراه بانک تجارت باهدف 
افزایش امنیت حساب کاربران

همراه بانک تجارت در به روزرسانی جدید خود باهدف افزایش امنیت تراکنش های 
با مبدأ حساب، دریافت رمز پویا برای این دسته از تراکنش ها را نیز فعال سازی 
کرد.احساس امنیت در انجام امور مالی و تراکنش های بانکی همواره جزو نیازهای 
مشــتریان بوده و هست. حاال بانک تجارت با درک اهمیت این نیاز مشتریان و 
مطابق دستورالعمل بانک مرکزی برای تراکنش های با مبدأ حساب بانک تجارت 
نیز امکان دریافت و استفاده از رمز دوم پویا را فعال سازی کرده است. رمزی که 
به دو روش استفاده از اپلیکیشن همراز و همچنین پیامکی قابل دریافت است.

اما این امکان را به چه صورت بر روی همراه بانک تجارت فعال سازی کنیم؟ا

1000 دستگاه کامیون با تسهیالت بانک 
توسعه تعاون، به ناوگان حمل و نقل کشور 

اضافه می شود 
تفاهم نامه بانک توســعه تعاون و ایران خودرو دیزل برای تحویل هزار دستگاه 
کامیون منعقــد گردید.حجت اله مهدیان مدیر عامل بانک توســعه تعاون در 
مراســم امضای تفاهم نامه با شــرکت ایران خودرو دیزل در ساختمان میرداماد 
بانک اظهار داشت: اعطای تسهیالت جهت توسعه حمل و نقل و ناوگان بار بین 
شــهری از اقدامات چندین ساله بانک توسعه تعاون به شمار می آید و همکاری 
بانک با تولید کنندگان داخلی در این زمینه موجب تقویت ناوگان با اســتفاده 
از محصوالت داخلی گردیده اســت.مهدیان گفت: براساس تفاهم نامه با شرکت 
ایران خودرو دیزل، هزار دســتگاه انواع کامیون تولیدی شرکت با جامعه هدف 
مناطق فعال در حوزه معادن و کشاورزی استان کرمان با تسهیالت بانک توسعه 
تعاون، به اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بخش حمل و نقل این مناطق ارائه 
می گردد.مدیر عامل بانک توســعه تعاون گفت: این بانک برای پیشبرد و اجرای 
این طرح 14 هزار میلیارد ریال در نظر گرفته است و هدف این است با همکاری 
مناسب طرفین، این میزان نقدینگی به ناوگان حمل و نقل کشور تزریق شده و 

ارزش افزوده مناسبی در سطح ملی و بین المللی حاصل گردد.

 حضور بانک سینا در جزیره قشم 
پررنگ تر می شود

بانک سینا و سازمان منطقه آزاد قشم، با هدف جذب سرمایه گذاری و کمک به 
ســرمایه گذاران جهت اجرای طرح های اقتصادی و برقراری و توسعه تعامالت 
طرفین، تفاهم نامه همکاری امضا کردند.در این مراســم که با حضور سیدضیاء 
ایمانی مدیرعامل بانک سینا و علی درویش پور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
ســازمان منطقه آزاد قشم، برگزار شــد طرفین با امضای تفاهم نامه، بر توسعه 
همکاری ها تاکید کردند.مدیرعامل بانک ســینا در این مراسم گفت: با توجه به 
شرایط مطلوب این بانک و ماموریتی که بنیاد مستضعفان به عنوان سهامدار برای 
بانک سینا تعریف کرده است، حضور پررنگ تری در جزیره قشم خواهیم داشت.

ایمانی افزود: ظرفیت ها و فرصت های شــبکه بانکی کشور به اندازه ای است که 
امکان حضور جدی تر در جزیره قشم و ارائه خدمات بیشتر به این جزیره را دارد.

وی ادامه داد: تالش می کنیم تا با اعتباراتی که در اختیار داریم، در همه حوزه ها 
از جمله پتروشــیمی و صیادی قشــم خدمات بانکی و اعتبارات الزم را در این 
جزیره ارائه دهیم.مدیرعامل بانک سینا تصریح کرد: در تفاهمنامه سقف خاصی 
برآورد نشده است و سرمایه گذاران در هر حوزه، می توانند بخش بیشتر اعتبارات 

خود را از این بانک دریافت کنند. 

پس از ۸ ماه
سود بین بانکی به کمترین مقدار رسید

نگاهی به نرخ ســود در بازار بین بانکی بیانگر این اســت که این نرخ 
پس از هشــت ماه به کمترین مقدار خود در خرداد سال جاری رسیده 
اســت.، نرخ بهره در بازار بین بانکی یکی از انواع نرخ های بهره در بازار 
پول اســت که به نرخ های سود یا بهره در سایر بازارها جهت می دهد 
کــه در واقع این نرخ، قیمت ذخایر بانک هاســت و زمانی که آن ها در 
پایــان دوره مالــی کوتاه مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کســری 
ذخایر می شــوند، از سایر بانک ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی 
استقراض می کنند.بنابراین، نرخی که بانک ها در این شرایط به ذخایر 
یا پایۀ پولی دسترســی پیدا می کنند، نرخ بهره بین بانکی اســت که 
آمارها نشان می دهد این نرخ در ماه های خرداد، مرداد، شهریور و مهر 
سال گذشته به ترتیب 10، 14.۸، 1۷ و ۲0 درصد بوده است. اکنون، 
اعالم بانک مرکزی از عملکرد بازار بین بانکی حاکی از آن است که نرخ 
ســود در این بازار بعد از شهریور سال گذشته که نرخ هایی نزدیک و 
باالی بیست درصد را ثبت کرده بود، حاال در اولین گزارش خردادماه 
1400، بعد از گذشــت هشت ماه به سطح 19 درصدی نزدیک شده 
اســت.البته، نرخ همچنان باالی 19 درصد اســت، اما باالخره بعد از 
مدت ها، از نیمه باالی کانال مذکور فاصله قابل توجهی گرفته اســت.

پیش از این، رئیس کل بانک مرکزی یکی از اهداف این بانک را برای 
کنترل تورم و مهار رشــد نقدینگی، کاهش نرخ سود بین بانکی اعالم 
کرده بود. این در حالی اســت که کارشناســان اقتصادی معتقدند که 
نرخ بهره بین بانکی نباید کاهش یابد زیرا، اثرات تورمی شدیدی دارد 
و اگر نرخ بهره بین بانکی خیلی کاهش پیدا کند، موجب کاهش سود 

سپرده های بانکی می شود.

بیتکوین زیر ۳۶ هزار دالر رفت
با وجود کند شدن سرعت ریزش قیمت ها، روند نزولی قیمت ارزهای 
دیجیتالی ادامه یافت. به نقل از سی ان بی ســی، انتشار خبری مبنی بر 
احتمال تشدید مجدد محدودیت ها بر روی استخراج کنندگان ارزهای 
دیجیتالی در چین مجددا باعث افزایش فشــار فروش در بازارها شده 
است. طبق گفته برخی منابع خبری چینی، دولت می خواهد پس از 
ممنوع اعالم کردن استخراج ارزهای دیجیتالی، متخلفان را با مجازات 
های سنگینی جریمه کند. البته داده ها حاکی از آن است که استخراج 
کننــدگان بیتکوین کماکان تمایل کمی برای فروش بیت کوین های 
در اختیار خود دارند.  بیتکوین در برخی از ســاعات روزهای گذشته 
موفق شــده تا جایگاه خود را در بــاالی کانال 40 هزار دالری تثبیت 
کند. از طرف دیگر میزان ورود ارزهای دیجیتالی به صرافی ها تغییری 
محسوس نسبت به روزهای قبل داشته تا جایی که برای نخستین بار از 
۲۲ آوریل، میزان خروجی بیتکوین از صرافی ها بیشتر از میزان ورودی 
بوده اســت بدان معنا که معامله گران بزرگ انتظار دارند قیمت ها به 
زودی صعودی شوند.  اســتفاده از اهرم در معامالت رمزارزها به یک 
نگرانی جدی در خصوص مخاطرات آن برای تشدید ریزش بازار تبدیل 
شده است. تنها در هفته اخیر و در جریان ریزش سنگین بازار چیزی 
حدود 1۲ میلیارد دالر سرمایه فقط در معامالت بیتکوین لیکویید شد. 

امضاء تفاهم نامه اجرای پروژه تامین  
مالی احداث فاز اول پایانه مسافری 

جدید فرودگاه امام خمینی )ره(
مراسم امضاء تفاهم نامه اجرای پروژه تامین  مالی احداث فاز اول پایانه 
مســافری جدید فرودگاه امام خمینی )ره( در تاریخ ۸خرداد1400 با 
حضور محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی، مجید قاسمی مدیر عامل 
بانک پاســارگاد، تورج دهقانی زنگنه معاون وزیر و رئیس ســازمان 
هواپیمایی کشوری، سیاوش امیرمکری مدیرعامل شرکت فرودگاه ها 
و ناوبری هوایی ایران و جمعی از مســئوالن سازمان های مربوطه در 
محل ســالن همایش هتل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی )ره( 
برگزار شــد.در این مراســم، تفاهم نامه پروژه تأمین مالی، طراحی، 
ساخت، راه اندازی، بهره برداری و انتقال فاز اول پایانه مسافری شماره۲ 
فرودگاه، بین شهر فرودگاهی امام خمینی )ره(، شرکت فرودگاه ها و 
گروه ارزش آفرینان پاسارگاد به امضا رسید.محمد اسالمی، وزیر راه و 
شهرسازی با بیان اینکه توســعه یک فرودگاه بین المللی مناسب در 
ایران باید ۲0 سال پیش آغاز می شد، گفت: با احداث ترمینال جدید، 
فرودگاه امام خمینــی )ره( اولین فرودگاه بین المللی ایران با قابلیت 
ترانزیت خواهد شــد.وی با اشــاره به ظرفیت 500 میلیون مسافری 
غرب آسیا در حوزه هوانوردی، ادامه داد: ظرفیت 100 میلیون مسافر 
در سال که برای فرودگاه امام خمینی )ره( پیش بینی شده است، یک 
ظرفیت حداقلی اســت و باید بیشتر شود.اســالمی با اشاره به وجود 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جوار فرودگاه امام خمینی )ره( گفت: 
روز چهارشنبه هیات دولت وضعیت ســهمیه تجاری منطقه آزاد را 

تصویب کرد.

یک کارشــناس اقتصادی با اشــاره به 
دالیل صعودی شــدن نقدینگی، گفت: 
برای کنترل نقدینگــی، عالوه بر لزوم 
استقالل بانک مرکزی، یک راهکار دیگر 
افزایــش نرخ بهره در بــازار بین بانکی 
اســت. حجم نقدینگی در ســال های 
اخیر همواره روند رو به رشدی را تجربه 
کرده است. در این باره رئیس کل بانک 
مرکزی نیز به تازگی به جدیدترین آمار 
رشــد نقدینگی اشــاره کرده و افزوده 
اســت: حجم نقدینگی در پایان ســال 
1۳99 با 40.۶ درصد افزایش نسبت به 
پایان سال 1۳9۸ همراه بود که نسبت 
به رشــد ســال 1۳9۸ )۳1.۳ درصد(، 
9.۳ واحــد درصد افزایش نشــان داد. 
به گفته وی، رشــد نقدینگی در ســال 
1۳99 عمدتاً از محــل افزایش خالص 
دارایی هــای خارجــی بانــک مرکزی 
صورت گرفته است. در باب چرایی رشد 
نقدینگی در ســال های اخیر و راهکار 
مهار موتــور نقدینگی، دکتــر کامران 
ندری از اســاتید اقتصاد معتقد اســت 
ابتدا باید به ریشــه های رشــد حجم 
نقدینگی در ســال های اخیر پرداخت 
و سپس به سراغ راه حل مهار نقدینگی 
دانشگاه  اقتصاد  داشت.اســتاد  اشــاره 
امام صادق )ع( در گفتگــو با خبرنگار 
ایِبنا  یادآور شــد: در سال 99 به دلیل 
تحریم ها و کسری بودجه شدید دولت، 
نیازهای مالی و هزینه های دولت بسیار 
زیاد بود، بنابراین دولت یک بخشــی از 
درآمدهای خــودش را از طریق فروش 
منابــع ارزی صندوق توســعه ملی به 
بانک مرکــزی تامین کــرد.وی افزود: 
البته این ارزهای صندوق، در حســاب 
های ما مســدود و بلوکه شده بود، در 
نتیجه خالص دارایی های خارجی بانک 
مرکزی را افزایش داد و از ســوی دیگر 
بانــک مرکزی نیز امــکان اینکه از آن 
ارزها اســتفاده کنــد و عملیات خنثی 
سازی را انجام دهد را نداشت، به همین 

خاطر متناســب با ارزهایی که به شکل 
اسمی و ســوری )حداقل در آن مقطع 
در ترازنامــه بانک مرکزی قرار گرفت(، 
بانــک مرکزی به اصطــالح ریال چاپ 
کــرد و در اختیار دولــت قرار داد و در 
نتیجــه حجم پایه پولــی افزایش پیدا 
کرد. همچنین از یــک کانال دیگر که 
دولت می توانــد از منابع بانک مرکزی 
استفاده بکند، حساب تنخواه است که 
فکر مــی کنم دولت در ســقف مقدار، 
از آن اســتفاده کرد و بــه احتمال زیاد 
نتوانسته است منابعی که از این حساس 
تنخواه دریافت کرده را با بانک مرکزی 
تســویه بکند. لذا اینها عواملی بود که 
باعث شد در سال گذشــته، پایه پولی 
به شــدت افزایش پیدا کند.در رابطه با 
اتفاقاتی افتاد.  ضریب تکاثری هم خب 
مهم ترین آن این بود که بانک مرکزی 
نسبت ذخیره قانونی را در یک مقطعی 
در سال گذشته تا حدودی پایین آورد 
تا بانک ها بتوانند تســهیالت بیشتری 
را پرداخــت کنند و در یــک مقطعی 
نرخ بهره در بازار بین بانکی به شــدت 
کاهــش پیدا کرد. خب این کاهش نرخ 
بهره در بــازار بین بانکی، هزینه تامین 
کســری ذخایر را برای بانک ها پایین 
می آورد، به همین خاطر مخصوصا در 
نیمه اول ســال قبل، ضریب تکاثری به 
شــدت افزایش پیدا کرد و خلق پولی 
که توســط بانک ها صورت گرفت، باال 
رفــت. یعنی هم رشــد پایه پولی و هم 
رشد ضریب تکاثری را داشتیم.به گفته 
نــدری، مجموع این دو اثر باعث شــد 
که در ســال 99 رشــد نقدینگی قابل 

مالحظــه ای را شــاهد باشــیم که در 
نــوع خودش می توان گفت که رشــد 
بســیار باالیی بود. وی در پاسخ به این 
ســوال که چطور می شــود این روند 
صعودی رشــد نقدینگــی را در اقتصاد 
کنترل کــرد؟ اظهار داشــت: واقعیت 
این اســت که از بانک مرکزی ای که از 
اســتقالل کافی برخوردار نیست و نمی 
بکند، مخصوصا  مقاومــت  تواند خیلی 
اگر حکــم قانونی هم برای برداشــت 
های دولت تحت پوشــش فروش منابع 
صندوق توســعه ملی از بانک مرکزی، 
وجود داشته باشد، نباید انتظار کنترل 
کامل و دقیق نقدینگی را داشــت؛ زیرا  
مقاومت در برابر این فشارها کار بسیار 
ســختی است. این موضوع حتی توسط 
رئیس کل بانک مرکزی در پست های 
اشاره  هایشان  مصاحبه  و  اینستاگرامی 
شده و ایشــان  از این رویه انتقاد کرده 
اند.بنابراین دولتی که کســری دارد و 
بانک مرکزی که استقالل الزم را ندارد، 
کار خاصی نمــی تواند انجــام دهد و 
دولت هــم در تامین هزینه های جاری 
خود، با کســری مواجه شده، در نتیجه 
حاصل جمع این دو فاکتور، رشد باالی 

نقدینگی را نشان می دهد.
استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق )ع( با 
اشاره به موارد باال گفت: اگر ما بخواهیم 
از این مشــکل و معضــل در بلندمدت 
خالص شویم، راهکار موثر برای کنترل 
نقدینگی در اقتصاد ایران این است که 
اوال بانک مرکزی بایــد به اندازه کافی 
استقالل داشــته باشد و تســلیم این 
فشارها نشــود؛ زیرا به لحاظ حقوقی و 

قانونی اگر بانک مرکزی استقالل کافی 
داشــته باشــد، برای اینکه به وظایف 
خودش عمل کنــد و بتواند به اهدافی 
که برای بانک مرکزی تعیین شــده که 
مهم ترین آن کنترل تورم است، دست 
پیدا کنــد، موفق تر خواهــد بود و به 
اصطالح دســتش بازتر است.همچنین 
یک راهــکار دیگر، افزایــش نرخ بهره 
در بــازار بین بانکی اســت. البته بانک 
مرکزی کشــورمان در ایــن حوزه هم 
دســتش خیلی باز نبوده اســت. یعنی 
فشــارهای متعددی بــه بانک مرکزی 
وارد می شــد که این نرخ در بازار بین 
بانکی افزایش پیــدا نکند. خب طبیعتا 
وقتی نرخ بهره منفی باشــد و در بازار 
بین بانکی پایین باشــد، رشد نقدینگی 
را شــاهد خواهیم بود.ندری کارشناس 
اقتصادی در ادامه افزود: وقتی نرخ بهره 
در اقتصــاد افزایش پیــدا می کند، در 
واقع دولت مجبور اســت حساب هزینه 
های خودش را داشــته باشد. چون در 
این شــرایط متوجه می شود که تامین 
کســری برایش پُرهزینه می شــود و 
وقتی که تامین کسری برایش پُرهزینه 
باشد، مجبور می شــود که هزینه اش 
را پایین بیاورد. مثل این است که شما 
قصد خرج زیاد و افزایش هزینه داشته 
باشید، منابع هم ندارید و وقتی به سراغ 
بانک می روید، بانک به شــما می گوید 
کــه وام می دهم منتهــی نرخ آن ۳0 
درصد است. خب شما از آن هزینه های 
زیاد پیشمان می شوید.وقتی نرخ بهره 
واقعــی را پایین می آوریم، خب تمایل 
دولت برای هزینه و خرج کردن افزایش 
پیدا می کند. البته این وضعیت نه فقط 
برای دولــت، بلکه همه مردم اتفاق می 
افتد. بنابراین نرخ بهره مســاله بســیار 
مهمی اســت و متاســفانه دست بانک 
مرکزی بــرای اســتفاده از این متغیر 
سیاســتی بســته بود و تاثیر زیادی بر 

رشد نقدینگی در سال 99 داشت.

کارشناس اقتصادی مطرح کرد؛

روند صعودی نقدینگی چه دلیلی دارد 
و چگونه کنترل می شود؟
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گزیده خبر

سناتور روس:
 آمریکا به دنبال خطر سقوط هژمونی اش بر 

روی تقویت توان نظامی تکیه کرده است
یک مقام پارلمانی روســیه با اشــاره به افزایش بودجه دفاعی مورد درخواست 
دولت بایدن از کنگره، گفت: این واقعیت که آمریکا فعاالنه در حال تجهیز نظامی 
برای اطمینان از ســلطه خود اســت، بزرگترین خطر از جانب این کشور است.
خبرگزاری »نووستی«، »آلکسی پوشکوف« عضو ارشد کمیته سیاست اطالعاتی 
شورای فدراسیون )سنای( روسیه در تفسیر بودجه درخواستی دولت جو بایدن 
برای ســال مالی 2022، مهمترین خطر ناشــی از ایاالت متحده را تالش این 
کشور برای تقویت توان نظامی خود نامید.پوشکوف در کانال تلگرام خود در این 
باره نوشــت: »در حال حاضر آمریکا فعاالنه در حال تجهیز نظامی کشور است، 
برای اینکه بتواند از تأمین ســلطه خود با استفاده از روش های مالی، اقتصادی، 
اطالعاتی و دیپلماتیکی که در حال حاضر مورد رضایت مقامات واشــنگتن قرار 
ندارد، اطمینان پیدا کند.«به عقیده این سناتور، در شرایط »کاهش قدرت مالی«، 
آمریــکا تکیه اصلی خود را روی توان نظامی خود گذاشــته اســت و این دقیقاً 
خطری اســت که از ســقوط هژمونی ایاالت متحده وجود دارد.الزم به یادآوری 
اســت که جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا بــه تازگی پیش نویس بودجه این 
کشور برای سال مالی 2022 را به کنگره تقدیم کرده است. بر اساس این سند، 
هزینه مورد نیاز پنتاگون معادل 715 میلیارد دالر در نظر گرفته شده است. در 
مجموع بودجه دفاعی مورد نیاز دولت بایدن حدود 753 میلیارد دالر است که در 
مقایسه با بودجه سال جاری، 12.5 میلیارد دالر بیشتر است.این در حالی است 
که در ماه مه  برخی رسانه های آمریکایی فاش کردند که ایاالت متحده طی ده 
سال گذشته ارتش های خصوصی چند هزار نفری تشکیل داده که نیروهای آن 
وظایف مختلفی از سوی پنتاگون، چه در داخل خاک آمریکا و چه در کشورهای 
دیگر، را اجرا می کنند. نیروهــای این ارتش های خصوصی حداقل 60 هزار نفر 

تخمین زده شده و هزینه ساالنه آنها بیش از 900 میلیون دالر است.

در پی کشف گور جمعی کودکان در کانادا؛
 واتیکان تحت فشار بومیان کانادا 

برای عذرخواهی
 پایگاه خبری اکســیوس نوشت: در پی کشف گورهای جمعی کودکان در یکی 
از مــدارس شــبانه روزی کانادا تحت مدیریت کلیســای کاتولیک، تقاضا برای 
عذرخواهی این نهاد دینی باال گرفته است.به گزارش پایگاه خبری آمریکایی، یک 
گروه بومیان کانادا اعالم کرد که از روز شنبه برای شناسایی بقایای 215 کودکی 
که در میان آنها کودکان ســه ساله هم بوده است و اجساد آنها در یک مدرسه 
شبانه روزی پیدا شده، کار خود را آغاز می کند.کشف بقایای کودکان متعلق به 
یکی از گروه های بومی در کانادا بار دیگر ســبب شده تا تقاضا برای عذرخواهی 
کلیســای کاتولیک رم به دلیل نقش آن در سیاستهای کانادا در قرن های 19 و 
بیستم باال بگیرد؛ کلیسایی که باعث می شد کودکان بومی از خانواده های خود 
برای حضور در اینگونه مدارس دینی جدا شوند.واشنگتن پست گزارش می دهد 
که  نزدیک به 150 هزار کودکی که از ســال 1۸۸3 و 1996 برای »جذب« در 
جامعه سفیدپوست کانادا به این مدارس می رفتند، با بی توجهی و سوء استفاده 
روبرو می شــدند و این در حالی است که زبان و فرهنگ بومی آنها ممنوع شده 
بود.دولت کانادا در ســال 200۸ ضمن عذرخواهی اعتراف کرد که سوء استفاده 
های جسمی و جنسی در اینگونه مدارس گسترش داشته است.رئیس این گروه 
بومیان کانادا روز پنجشنبه در بیانیه ای با اعالم خبر کشف گورهای جمعی این 
کودکان گفت: »از نظر ما مرگ این کودکان گمشده ثبت نشده است و احتماال 
بتوان اجســاد بیشتری را در این مدرسه شــبانه روزی تحت مدیریت کلیسای 
کاتولیک کشف کرد که در سال 197۸ تعطیل شد. وی تاکید کرد جستجو در 
تمامی بخش های این مدرسه انجام نشده است«.»جاستین ترودو« نخست وزیر 
کانادا روز جمعه در توییتی نوشت این کشف »یادآوری دردناک آن فصل تاریک و 
شرم آور از تاریخ کشورمان است.«اما کلیسای کاتولیک رم علی رغم اینکه ترودو 
از »پاپ فرانسیس« رهبر کاتولیک های جهان خواسته  است به دلیل نقش این 
نهاد مذهبی در آنچه کمیســیون حقیقت و آشتی کانادا در سال 2015 »نسل 
کشــی فرهنگی« خواند، عذرخواهی کند، تا کنون از این اقدام خودداری کرده 
است.هنوز دلیل مرگ این کودکان مشخص نیست اما حوادث، آتش سوزی ها و 
بیماری های واگیر در مدارس همگی منجر به مرگ و میر زیادی شده است که 
کمیسیون حقیقت و آشتی در سال 2015 تخمین زد بیش از چهار هزار کودک 

در مدارس شبانه روزی کانادا به این دالیل جان خود را از دست داده باشند.

گونه جدید ترکیبی ویروس کرونا در ویتنام
وزارت بهداشت ویتنام اعالم کرد گونه جدیدی از ویروس کرونا که ترکیبی از 
نوع جهش یافته هندی و انگلیسی این ویروس است در این کشور دیده شده 
است.به گزارش خبرگزاری » وی.ان.ای « وزیر بهداشت ویتنام گفت که گونه 
جدیدی از ویروس کرونا که ترکیبی از  نوع جهش یافته هندی و انگلیسی این 
ویروس است و به سرعت در هوا پخش می شود در این کشور شناسایی شده 
اســت. » نگوین تهان « در جلســه ای درباره همه گیری ویروس کرونا گفت:  
ما گونه  جهش یافته جدیدی از ویروس  کرونا که ترکیبی از گونه انگلیســی 
و هندی با قدرت ســرایت بسیار باالســت را کشف کردیم . وی در یک بیانیه 
مطبوعاتی گفت که گونه جدید کشــف شده در این کشور »بسیار خطرناک« 
اســت و ویژگی اصلی آن، این است که بر اســاس آزمایش هایی که روی این 
گونه جدید صورت گرفته، این نوع جدید نسبت به انوع شناخته شده قبلی، به 
ســرعت در هوا منتقل می شود، غلظت ویروس در گلو و بزاق افزایش می یابد 
و در محیط اطراف سریع گســترش پیدا می کند.به گفته این مقام ویتنامی، 
گونه جدید در واقع »یک گونه هندی اســت با جهش هایی که به منشاء گونه 
بریتانیایــی تعلق دارد«.او آماری از تعداد مــوارد ابتال به گونه جدید کرونا در 
ویتنام ارائه نکرد، اما گفت به زودی ویتنام مشخصات این گونه جدید را برای 
آگاهی دیگر کشورها منتشر خواهد کرد.از اواخر ماه آوریل امسال، شیوع کرونا 
در ویتنام سرعت یافته است، به طوری که نیمی از موارد شناسایی شده کرونا 
در ویتنام مربوط به یک ماه اخیر است.هنوز مقام های سازمان بهداشت جهانی 
به این اعالم مقام های ویتنام واکنشی نشان نداده اند.خبرگزاری فرانسه نوشت 
انتشار این خبر در حالی است که ویتنام با موج جدیدی از شیوع کرونا مواجه 
شــده که بیش از نیمی از کشور از جمله مناطق صنعتی و شهرهای بزرگ به 
ویژه پایتخت را درگیر خود کرده است.موج جدید کرونا در ویتنام موجب شده 
که بار دیگر رســتوران ها، کافه ها و ســالن های آرایشی و همچنین مکان های 

گردشگری و مذهبی تعطیل شود.

کرونا و سوء مدیریت مکرون؛ فرانسه مواجه 
با صدها میلیارد دالر کسری بودجه

 اگرچه بحران شیوع کرونا بر شرایط اقتصادی تمام کشورها اثرات منفی برجای 
گذارده اســت، اما فرانسه به عنوان یکی از کشورهای توسعه یافته و مدعی به 
دلیل سوء مدیریت در مقابله با این بحران با کسری بودجه 220 میلیاردیورویی 
روبروســت.به گزارش خبرگزاری فرانســه، به دنبال پیامدهــای اقتصادی و 
اجتماعی ناشی از بحران شیوع کرونا در فرانسه و تدابیر حمایتی اتخاذ شده از 
سوی دولت برای مقابله با بیکاری و ورشکستگی های گسترده، کسری بودجه 
عمومی این کشــور به سطح بی ســابقه و به 220 میلیارد یورو رسیده است.
اولیویه دوسوپ، وزیر محاســبات عمومی از افزایش کسری بودجه دولت این 
کشــور به 220 میلیارد یورو در سال جاری میالدی )2021( خبر داد؛ این در 
حالی اســت که کسری بودجه پیش بینی شده در قانون بودجه اولیه  173.3 
میلیارد یورو بوده است.وی افزود: افزایش ۴7 میلیارد یورویی کسری بودجه در 
سال جاری میالدی )2021( به دلیل تداوم اقدامات حمایتی دولت برای بهبود 
اوضاع اقتصادی کشــور است.برونولومر وزیر اقتصاد فرانسه و همچنین اولیویه 
دوســوپ وزیر محاسبات این کشور در گفت وگو با روزنامه فرانسوی »لز اکو« 
از ارائــه الیحه اصالحی دارایی های عمومی مبنی بر 15 میلیارد یورو باهدف 
کمک های مالی هدفمند به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا و همچنین 
اقدامات فــوری و اضطراری در 2 ژوئن/ 12 خرداد خبــر دادند. در حالی که 
برآوردهای اولیه حاکی از رشــد اقتصادی  0.۴ درصدی در فرانسه بوده اما بر 
اساس آمار و ارقام منتشر شده از سوی موسسه انسی ) موسسه مطالعات آمار و 
اقتصاد فرانسه(  رشد اقتصادی فرانسه در سه ماهه نخست سال جاری میالدی 
)2021( با کاهش 0.1 درصدی تولید ناخالص داخلی، مغایر با پیش بینی های 
اولیه گزارش شده است.فرانســه از آغاز شیوع کرونا همواره زیر تیغ انتقادات 
گروه های مختلف قرار داشــته است. بنا بر اعالم دیوان دادگستری جمهوری 
فرانســه به عنوان تنها مرجع قضایی ذیصالح برای رسیدگی به اتهام ها علیه 
مقامات کشور،  شمار زیادی از پزشکان، پرستاران، کادر درمانی، خانواده های 
قربانیان، نمایندگان و نیروهای پلیس شکایت های خود را علیه دولت مطرح 
کرده اند که بیشــترین آن ها علیه ادوارد فیلیپ نخســت وزیر وقت فرانسه، 
انیس بوزان وزیر سابق بهداشت و الیویه وران وزیر کنونی بهداشت ثبت شده 
اســت. مبتالیان به کووید-19 و بازماندگان قربانیان این بیماری در فرانســه، 
ســوءمدیریت دولت در مقابله با این بحران را محکوم کرده و خواستار جبران 
خسارت وارده شدند.»رمی هایتز« دادستانی پاریس نیز تحقیقات گسترده ای 
را پیرامون چگونگی مدیریت بحران کرونا در فرانسه آغاز کرده بود. شماری از 
این شکایت ها علیه مقام های دولتی از جمله »ژروم سالمون« مدیرکل بهداشت 
فرانسه و یا بر علیه نهادهای دولتی از جمله اداره کل بهداشت، سازمان زندان ها 
و وزارت کار این کشــور مطرح شده بود.به گفته مقامات قضایی فرانسه بخش 
عمــده ای از این تحقیقات ناظر به مســببان اصلی عناوین مجرمانه  ای چون 
»قتــل غیر عمد، جراحات غیرعمدی، خــودداری از کمک کردن به مصدوم، 
جرایم علیه اشــخاص )جنایت بر نفس( و ... « بوده است.فرانسه با بیش از 5 
میلیون و 657 هزار مورد ابتال به کووید-19 و بیش از 109 هزار نفر جانباخته 

ناشی از آن در جایگاه چهارم جهان و رتبه نخست اروپا قرار دارد.

سایه کرونا بر المپیک توکیو
 در حالــی که ژاپن به زمان برگزاری مســابقات المپیک نزدیک 
می شود، برخی گزارشهای خبری از افزایش شیوع روزانه ویروس 
کرونا در این کشور خبر می دهند.به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، 
اگرچه در حال حاضر شــماری از کشورها موفق به مهار تقریبی 
این بیماری مهلک شده اند، اما این مساله شامل ژاپن نمی شود 
و شــمار مبتالیان روز به روز در این کشور رو به افزایش گذاشته 

است.

اعالم حالت فوق العاده
در حالیکه دو ماه به زمان برگزاری المپیک مانده، به سبب شیوع 
بیماری کرونا در توکیو و چند شــهر دیگر ژاپن حالت فوق العاده 
اعالم شــده اســت.در تاریخ ۸ خرداد ماه، دولت ژاپن اعالم کرد 
تصمیم گرفته است با هدف مهار شیوع کرونا وضعیت اضطراری 
در توکیو و ۸ اســتان دیگر را تا 20 ژوئــن )30 خرداد( تمدید 
کند.قــرار بود وضعیت اضطــراری در هوکایــدو، توکیو، آیچی، 
اوساکا، هیوگو، کیوتو، اوکایاما، هیروشیما و فوکوئوکا روز دوشنبه 
این هفته پایان یابد اما مقامــات مربوطه تصمیم گرفتند تا این 
وضعیت را تا 20 ژوئن، همزمان با موعد پایان وضعیت اضطراری 
در اوکینــاوا، تمدید کنند.دولت ژاپــن همچنین تصمیم گرفت 
تا اقدامات ســختگیرانه ای برای مقابله با کرونا در اســتان های 
سایتاما، چیبا، کاناگاوا، گیفو و میه را تا روز 20 ژوئن تمدید کند.
اقدامات ســختگیرانه در استان های گونما، ایشیکاوا و کوماموتو 
تمدید نخواهد شد و طبق برنامه، روز 13 ژوئن /23 خرداد/ پایان 

خواهد یافت.

تشدید نگرانی های ناشی از المپیک
برپایه این گزارش، در حال حاضر بســیاری از مردم  ژاپن نگران 
تبعات بعدی بیماری کرونا هستند و خواستار به تعویق افتادن این 
رویداد بزرگ ورزشــی شده اند.نظرسنجی ها همچنین نشان می 

دهد شمار دیگری از شــهروندان ژاپنی خواستار تعلیق المپیک 
شده اند. نگاهی به روند واکسیناسیون در ژاپن حاکی است تنها 
2.3 درصد از مردم ژاپن در برابر کرونا واکســینه شــده اند. این 
درحالیســت که تقریبا 50 درصد از مردم آمریکا دوز اول واکسن 
کرونا را دریافت کرده اند. همچنین یک سوم از مردم اروپا نیز در 
برابر کرونا واکسینه شده اند. کونو تارو وزیر مسئول واکسیناسیون 
دیروز شــنبه )۸ خرداد مــاه( در جمع خبرنــگاران گفت: نرخ 
واکسیناسیون از هدف تعیین شــده از سوی نخست وزیر سوگا 

یوشیهیده مبنی بر انجام یک میلیون واکسیناسیون در روز عقب 
تر مانده اســت.او افزود: مقامات بهداشــت و درمان کشور با سه 
چالش حصول اطمینان از تهیه تعداد کافی واکسن، رسیدگی به 
مساله کمبود پرسنل با صالحیت تزریق واکسن و متقاعد کردن 
جوانان برای دریافت واکســن روبرو هستند.کونو همچنین گفت 
در حال حاضر، دولت به اندازه کافی واکســن تهیه کرده است و 
تالش می کند از کافی بودن تعداد پرسنل مراکز واکسیناسیون 

اطمینان حاصل کند.

احتمال ظهور گونه ای جدید از ویروس کرونا
خبرگزاری یونایتدپرس نیز نوشته است: »ناوتو یوایاما« رییس 
اتحادیه پزشکان ژاپن هشــدار داد که المپیک توکیو می تواند 
موجب ظهور گونــه ای جدید از ویروس کرونا شــود و زندگی 
ورزشکاران و جمعیت محلی این کشور را به خطر اندازد.به گفته 
ناوتو برگزاری المپیک در توکیو می تواند وضعیت اپیدمیولوژیک 
را به طور جدی پیچیــده کند و حتی به ظهور نوع »المپیک« 
ویروس کرونا کمک کند.رییس اتحادیه پزشــکان ژاپن که در 
کنفرانس مطبوعاتی باشگاه خبرنگاران خارجی ژاپن صحبت می 
کرد، در تضاد با ادعاهای قبلی اعضای کمیته بین المللی المپیک 
گفت که بازی های تابســتانی می تواند محل بروز عفونت های 
جدید باشد.وی افزود: واکسن های کرونا و آزمایش این ویروس، 
مانع از انتشــار انواع مختلف کوویــد-19، در جریان بازی های 
المپیک نمی شود. با ورود بســیاری از انواع جهش های کرونا 
به یک مکان و در یک شــهر، »فرصتی بــرای ادغام یا ترکیب 
ســویه های مختلف وجود دارد« تا یک گونه جدید و خطرناک 
ایجاد کند.به گفته رئیس اتحادیه پزشکان ژاپن، نمایندگان 200 
کشــور به این رویداد ورزشی می آیند و انواع کووید - 19 را از 
سراســر جهان به ژاپن می آورند. تمام سویه های جهش یافته 
این ویروس که در مکان های مختلف وجود دارد، در توکیو جمع 
می شوند. ما حتی نمی توانیم احتمال بروز فشار جدیدی را که 
پس از المپیک به وجود می آید، انکار کنیم.یوایاما گفت: ژاپن در 
حال حاضر با موج چهارم بیماری همه گیر کووید-19 دست و 
پنجه نرم می کند و مقامات محلی نمی توانند حتی احتمال بروز 
یک ویروس جدیــد را با قطعیت انکار کنند.بازی های المپیک 
توکیو قرار بود از 2۴ جوالی تا 9 آگوســت سال 2020 برگزار 
شود. به دلیل همه گیری ویروس کرونا، این رقابت به مدت یک 
ســال به تعویق افتاده اســت و اکنون از 23 ژوئیه تا ۸ آگوست 

2021 برگزار می شود.

 درخواست کابل برای خرید تسلیحات
 از روسیه

»سعید طیب جواد«، سفیر افغانستان در روسیه اعالم کرد که کابل برای خرید 
تسلیحات از مسکو آماده شده است. سفیر افغانستان در مصاحبه با خبرگزاری 
دولتی تاس در پاسخ به این سوال که آیا دولت افغانستان قصد خرید تسلیحات 
و ادوات نظامی از روســیه را دارد، اظهار داشت: بله اگر روسیه موافقت کند ما 
از این کشور ســالح خریداری می کنیم.وی افزود: نظامیان افغان و نیروهای 
سازمان های امنیتی افغانستان بویژه وزارت کشور در روسیه اموزش می بینند.
سفیر افغانستان خاطرنشان کرد که دولت این کشور امیدوار است روسیه امکان 
تعمیر تسلیحات موجود در افغانستان بویژه بالگردها را بررسی و امکان آموزش 
خلبان های خدمه فنی هوایی را فراهم کند.روسیه در سال های اخیر چندین 
فروند بالگرد ام. آی-17 تحت برنامه ای با هزینه آمریکا به افغانستان فروخت.

مســکو همچنین در دو دهه اخیر مقادیر زیادی تسلیحات ازجمله به صورت 
رایگان به کابل واگذار کرد. روســیه ازجمله در اســفند ماه سال 139۴ یک 
محموله ســالح سبک روسی شامل 10 هزار قبضه کالشینکف با 2 میلیون و 
100 هزار فشــنگ به افغانستان اهدا کرد.سفیر افغانستان در مسکو در ادامه 
این گفت و گو افزود روسیه نباید اجازه دهد که گروه طالبان در افغانستان به 
قدرت برســد.  وی خاطرنشــان کرد که توافقنامه دوحه )بین گروه طالبان و 
آمریکا( برای این منظور امضا شد تا به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان 

نظم و سامان ببخشد.

گوترش امیدوار است پوتین و بایدن در 
 نشست ژنو درباره کنترل تسلیحاتی 

مذاکره کنند
دبیرکل سازمان ملل ضمن استقبال از توافق برگزاری نشست رهبران روسیه و 
آمریکا در ژنو، امیدوار است که آنها مذاکراتی را درخصوص احیای رژیم کنترل 
تســلیحاتی از جمله از طریق پیمان جدیدی که جایگزین پیمان »استارت نو« 
شود، آغاز کنند.به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روسیه و جو بایدن، همتای آمریکایی اش قرار است 16 ژوئن )26 خرداد( نشست 
رو در رویی را در ژنو برگزار کنند.ســخنگوی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان 
ملل گفت: گوترش از این اطالعیه که روســای جمهور آمریکا و روسیه ماه آتی 
)میالدی( در ژنو دیدار خواهند کرد، اســتقبال می کند و امیدوار اســت که آنها 
مذاکرات ســازنده ای را درخصوص چگونگی احیای کنترل تســلیحاتی و خلع 
تسلیحات اتمی از جمله از طریق یک توافق جدید که جایگزین پیمان استارت 
نو خواهد شــد، آغاز کنند.پیمان استارت نو تنها توافق کنترل تسلیحاتی میان 
آمریکا و روسیه است که همچنان پابرجاست. این پیمان از سال 2011 میالدی 
به اجرا درآمد و هر دو طرف را ملزم می ســازد تا زرادخانه های اتمی شــان را به 
700 موشــک، ۸00 موشــک انداز و 1550 کالهک مستقر شده کاهش دهند.

مسکو و واشنگتن در فوریه سال جاری میالدی با تمدید این توافق به مدت پنج 
سال دیگر بدون هیچ گونه مذاکره مجدد در مورد شروط آن موافقت کردند. این 

پیمان پنج فوریه سال 2026 منقضی می شود.

توافق ۱۰ میلیارد دالری خارطوم و آنکارا
 نایب رییس شورای حاکمیتی سودان سهم 75 درصدی خارطوم از توافقات اخیر 
بــا آنکارا را فاش و ارزش این توافقــات را در صورت اجرا بیش از 10 میلیارد دالر 
اعالم کرد.به گزارش سی. ان. ان عربی، »محمد حمدان )داقالو(«، پس از بازگشت 
از آنکارا امروز )یکشــنبه( در یک کنفرانس مطبوعاتــی اعالم کرد: پروژه فرودگاه 
»ُعمدورمان« در این توافق ها نیامده ولی این پروژه نقطه آغاز اســت که در صورت 
آغاز اجرای آن، سفر به ترکیه موفقیت آمیز خواهد بود.وی همچنین تاکید کرد که 
خارطوم به اجرای توافق نامه هایی که تامین کننده منافع این کشــور باشد، متعهد 
اســت.نایب رئیس شورای حاکمیتی ســودان پنجشنبه گذشته به منظور بررسی 
روابط دو جانبه و راهکارهای تقویت آن در راس هیاتی بلندپایه از وزرای کشاورزی، 
انــرژی و نفت، حمل ونقل و برخی دیگــر از وزرا و مقام های بلند پایه دولتی این 
کشور به دعوت مقامات ترکیه به آنکارا سفر کرد.وی در یک کنفرانس مطبوعاتی 
مشــترک با »فواد اوکتای« معاون رئیس جمهوری ترکیه از آنکارا به دلیل کمک  
به ســودان بویژه کمک های پزشکی در دوران شیوع کرونا تشکر کرد.حمدان در 
عین حال گفته بود که ســودان دارای منابع ثروت فراوانی است و به همین دلیل 
نیز باید در جایگاهی بسیار باالتر از وضعیت کنونی خود قرار گیرد؛ سودان درحال 
عبور از دوره بســیار ویژه ای است.حمدان در قسمتی از سخنان خود بدون اشاره 
به برقراری رابطه با رژیم صهیونیســتی که موجب خروج نام خارطوم از لیســت 
کشورهای حامی ترروریسم آمریکا شد، مدعی گردید: با تالش هایی که در مبارزه 
با گروه های مسلح داشتیم موفق شدیم نام سودان را از فهرست کشورهای حامی 

تروریسم خارج کنیم!.

کارشــناس تحوالت حوزه یمن معتقد 
است اماراتی ها کار دراز مدتی را شروع 
کرده اند و هدف شان این است که تحت 
هر شرایطی حوزه نفوذشان را در بنادر 
و جزایر یمن گســترش دهند و با این 
کار تجارت منطقه ای و بین المللی خود 
را تضمین کنند.»رضا میرآبیان«با بیان 
اینکه هدف امارات از ورود به جنگ یمن 
گســترش حوزه نفوذ و سرزمینی خود 
بود، اظهار داشت: ابوظبی در این راستا 
چند اقدام انجام داد. امارات  بسترهای 
الزم برای تشکیل شورای انتقالی جنوب 
) یمن ( فراهم و این شــورا  را مســلح 
کرد. در حقیقت، ابوظبی  بســتری به 
وجود آورد تا یمــن تجزیه  و بار دیگر 
یمن جنوبی تشــکیل شــود. اگر شما 
دقت کنید، می بینید، شــورای انتقالی 
جنوب عمال پرچــم یمن جنوبی را  بر 
فراز  موسســات دولتی عدن ) پایتخت 
یمن جنوبی ( برافراشته است. این شورا 
به صراحت اعالم کــرده، به دنبال جدا 
کردن یمن جنوبی است. از آنجایی که  
در پس پرده ایــن ماجرا  ابوظبی  قرار 
دارد،  امارات می تواند حوزه سرزمینی 
یــا نفوذ امنیتــی  خــود  را در دریا و 
بنادر جنوبی یمن گســترش دهد.این 
کارشــناس ارشد تحوالت یمن با اشاره 
به اقدام امارات در تاسیس پایگاه هوایی 
در جزیره »میون« واقع در نزدیکی تنگه 
باب المندب گفت: احداث این  پایگاه  در 
راستای تامین منافع امنیتی، اقتصادی 
و سیاســی امارات قــرار دارد.  ناگفته 
نماند، احــداث پایگاه نظامی توســط 
امــارات در جرایز یمن،  موضوع تازه ای 
اماراتی ها می خواستند در  نیست.قبال 
جزیره ســقطری پایگاه نظامی احداث 
کننــد  لذا این جزیره  را تصرف کردند 

اما با عربســتان دچار اختالف شدند و 
ســعودی ها اجازه ندادند، سقطری  به 
تصرف امــارات دربیآید. بــه هرحال، 
بر اساس گزارشــی که برای اولین بار 
منتشــر  آسوشــیتدپرس  خبرگزاری 
کــرده امارات در حال احداث آشــیانه 
هواپیمــا و باند پروازی در جزیره میون 
است. گفته می شــود، هدف ابوظبی از 
احداث  پایگاه هوایی در نزدیکی تنگه 
باب المندب، تامیــن امینت  این آبراه 
می خواهند  درحقیقت،اماراتی ها  است. 
با احداث پایــگاه در میون، حوزه نفوذ 
امنیتی خود را در خلیج عدن، تنگه باب 
المندب و دریای ســرخ توسعه دهند.
وی درباره اختالف دولت منصور هادی 
رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن با 
امارات در ارتباط با احداث پایگاه هوایی 
این شیخ نشین در میون اظهار داشت:  
اماراتی هــا از عبدربــه منصــور هادی 
درخواست کردند که جزیره میون را به 
مدت 20 سال به ابوظبی اجاره دهد اما 
عبدربه زیر بار این موضوع نرفت و هنوز 
حاضر نشده است که چنین قرار داری را 
با ابوظبی  امضاء کند. بنابراین، اماراتی ها 
کاری که دارند انجــام می دهند،  یک 
اقدام تجاوز کارانه است.این کارشناس 
تحــوالت حوزه یمــن با بیــان اینکه 
انصاراهلل از ابتداء با احداث پایگاه نظامی 
امــارات در میون مخالف بــود، اظهار 
داشــت: این نیرو بــه تازگی ابوظبی را 
تهدید و اعالم کرده اســت:کاری نکید، 
همان بالیی که سر عربستان در آوردیم  
و به عمق این کشــور حمله کردیم، به 

سر شــما هم در بیآوریم. اگر به خاطر 
داشــته باشــید، چند روز قبل »هشام 
شــرف« وزیر خارجه دولت نجات ملی 
یمن )انصــاراهلل ( با اشــاره به احداث 
پایگاه هوایی امارات  در جزیره میون به 
ابوظبی هشدار داد: اگر اراضی و جزایر 
یمن را ترک نکنید به زودی گدازه  های 
آتش به شــما خواهد رسید. به اعتقاد 
بنــده، چنانچه اماراتی هــا بخواهند به 
تجاوز به خاک یمن یا بخشی از خاک 
این کشور پافشاری کنند، قطعا انصاراهلل 
سکوت نخواهد کرد.میرابیان در پاسخ 
به این ســوال که » با توجه به مخالفت 
دولت منصور هادی و تهدید انصاراهلل آیا 
امکان دارد امــارات روند احداث پایگاه 
نظامی در میون را متوقف کند؟« گفت: 
باورم نمی شــود که اماراتی ها بخواهند 
این پروژه را متوقف کنند. آنان یک کار 
دراز مدتی را شروع کرده اند و هدف شان 
این اســت که تحت هر شرایطی حوزه 
نفوذشــان را در بنــادر و جزایــر یمن 
با  می خواهد  دهند.ابوظبی  گســترش 
این کار تجارت منطقه ای و بین المللی 
خود را  تضمیــن و حوزه نفوذ بنادری 
امارات را گســترش دهد لذا اماراتی ها  
به راحتی از این موضوع  دســت بردار 
نیستند. با وجود این،  چنانچه انصاراهلل  
وارد میدان شــود،  طبیعتا معادالت به 
هم خواهد خورد اما با فشــار عربستان 
یا دولت منصور هادی قطعا  اماراتی ها  
از احداث پایگاه نظامی در میون عقب 
نشینی نخواهند کرد.وی درباره امکان 
همــکاری نظامی و امنیتــی امارات با 

رژیم صهیونیستی در این زمینه گفت:  
گزارش هایی وجود دارد، مبنی بر اینکه 
کارشناسان صهیونیستی و آمریکایی در 
جزیره سقطری در حال نصب تجهیزات 
شــنود و  رادار  هســتند. در حقیقت،  
آنان در صدد ایجاد پایگاه در این جزیره 
هستند. بله،  متاســفانه یادمان نرفته 
است،  شورای انتقالی جنوب ) وابسته به 
امارات ( اعالم کرده بود، چنانچه شرایط 
فراهم شــود ما به عادی سازی روابط با 
تل آویو اقدام خواهیم کرد لذا  آنان  به 
دنبال این هســتند که منافع شــان را  
به منافع منطقه ای رژیم صهیونیســتی 
گره بزننــد. اماراتی ها فکــر می کنند،  
همانطوری که پای صهیونیســت ها  را  
به خلیج فارس کشــاندند تا بتوانند  با 
حمایت این  رژیم موقعیت خودشــان 
تحکیم بخشــند  و در برابر جمهوری 
اسالمی ایران بایستند، فکر می کنند  با 
کشــاندن پای صهیونیست ها  به جزایر 
یمن ، موقعیت خودشــان  را در دریای 
ســرخ  و یمن تثبیت خواهند کرد.این 
کارشــناس تحوالت حوزه یمن درباره  
چشــم انداز روند احداث پایگاه نظامی 
امــارات در میون گفت: چناچه ابوظبی 
بخواهد بیش  از این  جلو برود  و شرایط 
پیرامونی خــود  را نادیده بگیرد،  قطعا  
ورود  انصــاراهلل به این ماجرا معادله  را 
برهــم خواهد زد زیــرا  نیروی دیگری 
نیســت که بتواند از رونــد احداث این 
پایگاه جلوگیری کند حتی عربستان به 
دلیل ضعیف شــدن در سطح منطقه و  
جهان نمی تواند ابوظبی را  تحت فشار 
قرار دهد تا  پروژه خــود  را  در میون 
متوقف کند. پس تنهــا نیرویی که در 
عرصه باقی می مانــد و  توانایی چنین 

کاری  را  دارد، انصاراهلل است.

امارات از احداث پایگاه »میون« 
در یمن به دنبال چیست؟ 
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خاصیت اکســیداتیوی موجــود در یک نوع ادویــه می تواند برای 
درمان اســترس و افسردگی بسیار مؤثر باشد. زردچوبه حاوی آنتی 
اکســیدان هایی مانند کورکومین اســت که رادیکال های آزاد و در 
نتیجه استرس اکسیداتیو و التهاب را که باعث استرس و افسردگی 
می شــود کاهــش داده و روحیه فرد را بهبود می بخشــند. مصرف 
زردچوبه همراه با زعفران می تواند مفیدتر باشد. زردچوبه را می توان 
به راحتی به وعده های غذایی اضافه کرد. خوردن شــیر زردچوبه دو 
بار در روز روشی عالی برای ورود زردچوبه به رژیم غذایی شما است. 
یک قاشــق چای خوری زردچوبه را می توانید به یک فنجان شــیر 
اضافه کرده و میل کنید. مصرف مکمل های زردچوبه که حاوی ۹۵ 

٪ غلظت زردچوبه هستند نیز مفید است. 

کبد چرب، شــایع ترین بیماری مزمن کبدی اســت، با این حال 
شــواهدی مبنی بر ارتباط میان کبد چرب و دیابت وجود دارد. 
هیــچ دارویی برای درمان بیماری کبد چــرب غیر الکلی وجود 
ندارد؛ اما کنترل کردن قند خون در طول زمان ممکن اســت به 
کاهش خطر زخم کبد و پیشرفت آن کمک کند. بیماری شدید 
کبدی مرتبط با کبد چرب رو به افزایش اســت. این امر یکی از 
دالیل اصلی پیوند کبد و از بین رفتن کبد است اما ما هیچ درمان 
مؤثر مورد تأیید سازمان غذا و دارو )FDA( نداریم. آنچه واقعا باید 
انجام شود این اســت که راه های دیگری برای کمک به کاهش 
خطر ابتال بــه بیماری های کبد چرب که به این نتایج بد تبدیل 

شده، پیگیری شود.

بر اساس مطالعات انجمن نفرولوژی آمریکا، افرادی که در معرض عالئم 
مکرر افســردگی هستند، بیشتر از ســایرین دچار افت سریع عملکرد 
کلیه می شوند. افســردگی یک بیماری شایع در بزرگساالن میانسال و 
مسن اســت و می تواند به انواع مشکالت روحی و جسمی منجر شود. 
تحقیقات قبلی ارتباطی بین عالئم افسردگی و افت سریع عملکرد کلیه 
در بیماران مبتال به بیماری مزمن کلیه )CKD( یافته است. برای یافتن 
پیوند بالقوه در بزرگساالن با عملکرد طبیعی کلیه نیز تیمی از محققان 
انجمن نفرولوژی آمریکا اطالعات مربوط به 4763 فرد با کلیه های سالم 
را بررســی کردند. CKD یک عامل مهــم در ابتال به بیماری های قلبی 
عروقی، نارســایی کلیه و مرگ و میر در سراســر جهان است از این رو 

شناسایی عوامل خطر تغییرپذیرتر ممکن است .

ادویه ای معجزه گر برای درمان 
استرس و افسردگی

ارتباط قند خون و پیشرفت 
بیماری های کبد

ارتباط مستقیم افسردگی با افت 
سریع عملکرد کلیه

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

آبشار تیرکن سوادکوه مازندران

نمایشگاه ژنو سال آینده بازخواهد گشت
برگزارکنندگان نمایشگاه بین المللی ژنو رسماً اعالم کرده اند که این نمایشگاه سال آینده پس از دو سال وقفه دوباره برگزار خواهد شد. این 
نودویکمین دورهٔ نمایشگاه ژنو خواهد بود و از ۱۹ تا ۲7 فوریه )3۰ بهمن تا ۸ اسفند ۱4۰۰( میزبان عالقه مندان خواهد بود. مدیرعامل 
شرکت برگزاری نمایشگاه ژنو می گوید: ما واقعاً امیدواریم که وضعیت سالمتی و مقررات مربوط به کووید ۱۹ این امکان را به ما بدهد 
که این نمایشگاه را زنده کنیم. نمایشگاه ژنو یکی از اولین نمایشگاه های بزرگ خودرو بود که در سال ۲۰۲۰ زمانی که در اواخر فوریه 
شورای فدرال سوئیس دستور ممنوع کردن همهٔ رویدادهای عمومی را صادر کرد، لغو شد. این تصمیم که به خاطر شیوع بیماری کرونا 
گرفته شــد، خبر بســیار بدی برای غرفه داران بود که از قبل در حال آماده سازی برای نمایشگاه بودند. پس ازاین، نمایشگاه ژنو به دلیل 
شرایط دشوار، برای فروش گذاشته شد و توسط »پالکسپو SA« که بزرگ ترین مرکز نمایشگاهی ژنو را اداره می کند خریداری شد. در 
حال حاضر هیچ غرفه داری برای نمایشگاه ژنو ۲۰۲۲ معرفی نشده اما مالک جدید این نمایشگاه وعده داده است که نسخهٔ ۲۰۲۲ ژنو 
نسبت به سال های گذشته تکامل پیدا کرده و تفاوتی اساسی خواهد داشت. فعاًل معنی دقیق این تغییرات و تفاوت ها مشخص نیست. 

حتی پیش از اینکه شیوع کرونا نمایشگاه های خودرو را لغو کند.

طارمی بهترین لژیونر هفته آسیا شد
ســتاره ایرانی تیم فوتبال پورتو بار دیگر به عنوان بهترین لژیونر هفته قاره آســیا انتخاب شد. مهدی طارمی مهاجم تیم فوتبال 
پورتوی پرتغال برای چندمین بار از ســوی هواداران فوتبال به عنوان بهترین لژیونر هفته قاره آســیا انتخاب شد. سایت رسمی 
کنفدراسیون فوتبال آسیا )AFC( از پنجشنبه هفته گذشته با معرفی ۱۰ لژیونر آسیایی از کاربران خود خواست تا بهترین لژیونر 
هفته گذشــته قاره کهن را انتخاب کنند. در این فهرســت ۱۰ نفره اسامی مهدی طارمی و رضا اسدی از کشورمان نیز به چشم 
می خورد. با پایان این نظرسنجی، مهدی طارمی با کسب 63.۸۸ درصد آرای کاربران در رتبه نخست ایستاد. رضا اسدی بازیکن 

ایرانی سن پولتن اتریش نیز با ۵.۹6 درصد آرا پس از لی کانگ این، بازیکن کره ای والنسیا، در جای سوم قرار گرفت.

آب هوی و حرص هن آبست، آرذ استآهوی روزگار هن آهوست، اژرد است نست گوره استزاغ سپهر، گوره پاک بسی وجود بنهفت زری خاک و ندا
این گاهواره رادکش و سفله رپور استرد مهد نفس، چند نهی طفل روح را آنکو فقیر کرد هوای را توانگر استره کس ز آز روی نهفت از بال رهید گاه تیرهٔ آلودگان نفس رد پای دیو از هچ نهادیش، این سر استرد انر جهل از هچ فکندیش، این دلستروشندل آنکه نیکی و پاکیش مغفر استرد رزم

پیشنهاد

چهره روز

راهنمای کشف قتل از یک دخترخوب
کتاب »راهنمای کشــف قتل از یک دختر خوب« اثر 
هالی جکســون با ترجمه فرسینا قطبی در انتشارات 
نون منتشر شــد. این اثر در زمره رمان های خارجی 
قرارمی گیرد که تاکنون در ایران تزجمه و منتشــر 
شــده اند. رمان »هالی جکسون« از جمله رمان های 
جنایی است که به موضوع کشف قتل می پردازد. این 
بار دانش آموز پرده از رازی بزرگ برمی دارد. در کتاب 
آمده اســت پنج سال پیش دختری به قتل می رسد. 
پلیس و همه مردم شــهر باور دارند »سینگ« قاتل 
اســت و پرونده بسته می شــود. از ویژگی های کتاب 
این اســت که نمی توان پایان آن را حدس زد. معما و 
راز های زیادی در آن دیده می شود. این راز ها با زبانی 
ساده گاه طنزآمیز روایتگر قتلی راز آلود به زیبایی هرچه تمام تر می شود. فیتز که در همان شهر 
بزرگ شده است به قاتل بودن »سینک« اطمینان ندارد. از این رو این پروند را برای موضوع پروژه 
اش در ســال آخر دبیرستان انتخاب می کند. در بررسی هایش از راز هایی پرده برمی دارد. متوجه 

می شود فردی در شهر قصد دارد پنهان بماند.

پل ویلیام واکر
پل ویلیام واکر یک بازیگر آمریکایی بود. وی بیشــتر 
به خاطر حضور در سری فیلم های سریع و خشمگین 
مشــهور بود. واکر فعالیت خود را بــه عنوان بازیگر 
کــودک در دهه هــای ۱۹7۰ و ۱۹۸۰ آغاز کرد و در 
اوایــل دهــه ۱۹۹۰ پس از حضور در ســریال آبکی 
تلویزیونی »جوان و بی قرار« به رسمیت شناخته شد. 
وی پس از بازی در فیلم ســریع و خشن، برای بازی 
 Varsity Blues و She’s All That در فیلم هــای
)هر دو ۱۹۹۹( مورد ستایش قرار گرفت. واکر در 3۰ 
نوامبر ۲۰۱3 در 4۰ سالگی به عنوان سرنشین در یک 
تصادف با یک اتومبیل در کنار دوســت و راننده خود 
راجر روداس که تصور می شود ناشی از تصادف با یک 
لوله گاز بود، درگذشت. پدر و دختر واکر دادخواست های جداگانه را علیه پورشه تنظیم کردند که 
منجر به پرداخت غرامت شد. در زمان مرگ، واکر فیلمبرداری سریع و خشن 7 را به پایان نرسانده 
بود، که پس از بازنویســی و استفاده از بدل هایی، از جمله برادرانش کودی و کالب، به جای واکر 
تکمیل شــد. در 3۰ نوامبر ۲۰۱3 واکر به همراه دوستش راجر روداس از مراسم خیریه مرتبط با 
قربانیان طوفان هایان خارج می شــود. اندکی پس از ترک محل با پورشه کاررا جی تی قرمز رنگ 
روداس، راننده کنترل خودرو را از دســت می دهد و پس از برخورد با تیر چراغ برق و درخت در 
والنسیا سانتا کالریتا، کالیفرنیا خودرو منفجر شده است و در آتش می سوزد. در پی آن کالنتری 
بخــش لس آنجلس خبر مرگ دو تن را گزارش می دهد. پس از آن ایمی ون ایدن مدیر تبلیغات 
واکر خبر فوت او را تأیید می کند. کالنتری بخش لس آنجلس سرعت را دلیل اصلی حادثه اعالم 

کرده است. او در آرامگاه فارست الن مموریال پارک دفن شد.

فرهنگ

پرویز تناولی در تمام سال های حضور پررنگش در عرصه هنر، همیشه به هنرهای عامیانه پایبند 
بوده و این عالقه را به شیوه های مختلفی نشان داده است. اهدای مجموعه دست بافته های عشایری 
که بیش از 6۰ ســال برای جمع آوری آنها زحمت کشــیده بود، ُمهر تایید بر همین عالقه است. 
حاال این مجموعه در اختیار عالقه مندان و پژوهشــگران قرار گرفتــه و باید دید که متولیان امر 
تا چه اندازه می توانند از این مجموعه ارزشــمند برای انجام کارهای پژوهشی و زنده نگه داشتن 
هنر و صنایع دستی پیشــین ایرانی بهره بگیرند. پرویز تناولی، هنرمند پیشکسوتی که بیشتر در 
حوزه مجسمه ســازی شهرت داخلی و خارجی دارد، در سال های حضورش در ایران، انواع فرش ها 
و گلیم های دســت بافت عشــایر ایرانی را جمع آوری و مجموعه ارزشــمندی را به دست آورد؛ 
مجموعه ای که حاال یک هزار و 4۰۸ اثر آن به موزه نصیرالملِک شــیراز اهدا شده است و بخشی 
از آن یعنی هشــت قطعه هم اکنون به صورت موقت در موزه ملی فرش ایران )تهران( به نمایش 
گذاشته شده است؛ هرچند که به دلیل شرایط کرونایی فعال امکان بازدید حضوری از این مجموعه 
وجود ندارد. این وقف فرهنگی پرویز تناولی از ابعاد بســیاری ارزشمند است، اما از آنجایی بسیار 
حائز اهمیت می شود که با توجه به تغییر شرایط زندگی عشایر، احتماال بسیاری از این دست بافته ها 
ممکن است دیگر تولید نشوند. در نتیجه راه اندازی این موزه و ارائه آثار می تواند به شناخت انواع 

سبک های دست بافته های عشایری و زنده  نگه داشتن آنها کمک بسیاری کند.

هنرمندی که به پیشنهاد میلیون دالری 
خارجی ها نه گفت!


	Page 01
	Page 02
	Page 03
	Page 04
	Page 05
	Page 06
	Page 07
	Page 08

