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سخنگوی دولت گفت: امیدواریم احیای برجام تا پایان این دولت انجام شود. مذاکرات وین هیچ ربطی به انتخابات ندارد و امیدواریم دیوار تحریم ها به زودی 
برچیده شود.، علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: امام خمینی)ره( رهبری بود که مورد اعتماد مردم بود. ۱۵ خرداد قیام 
مردم بی سالح علیه یک رژیم تا دندان مسلح بود. نیمه خرداد، پیش روی ما است. خرداد، ماه سرنوشت ساز و تاریخ ساز ملت ایران کهن است.ربیعی اظهار 
داشت: ۱۴ خرداد روز رحلت بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران که یک رهبر دینی است و پرتو ایشان به اقصی نقاط جهان از جمله جهان اسالم رسید. امام 

خمینی )ره( واضح نظریه حرکت انقالب مردمی علیه پیوند استبداد و جهان خوارگی در نظام نابرابر جهانی بود.....
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 هیچ بن بستی در مذاکرات وجود ندارد
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 عامل موثر برمشارکت، 
معیشت مردم است

سخنگوی شــورای نگهبان با بیان اینکه تأثیر آرای شورای نگهبان در 
بررسی صالحیت ها بر میزان مشارکت بسیار اندک است، گفت: عوامل 
موثر بر میزان مشــارکت بیشتر شــرایط اقتصادی و معیشتی است.
عباسعلی کدخدایی ســخنگوی شورای نگهبان در گفتگویی با شبکه 
تلویزیونی پرس.تی.وی در پاســخ به سوالی درباره بحث رد صالحیت 
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، گفت: ما در حوزه انتخاب ریاست 
جمهوری عبارت رد صالحیت نداریم، بلکه شــورای نگهبان صالحیت 
افراد واجد شــرایط را احراز می کند؛ البته این نکته طبیعتاً به مفهوم 
این نیســت که افرادی که صالحیت آن ها احراز نشــده است، شرایط 
نامناسبی دارند یا صالحیتی برای مسئولیت های دیگر ندارند.وی افزود: 
اصل ۱۱۵ قانون اساسی شــرایطی را مانند ایرانی االصل بودن، رجل 
سیاسی- مذهبی، مدیر، مدبر و… برای نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
ذکر کرده است؛ اعضای شورای نگهبان هم این شرایط را با مستندات 
پرونده انطباق می دهند و نهایتاً با انجام رأی گیری مخفی نفر یا نفرات 
واجد شرایط را اعالم می کنند. اما قانونگذار درباره بقیه افراد که شرایط 
کافــی برای نامزدی انتخابات را ندارند، ســکوت کرده و حکم دیگری 
را اعالم نکرده اســت که بخواهیم نسبت به آن ها واژه رد صالحیت را 
به کار گیریم.کدخدایی گفت: قانون اساســی درباره انتخابات مجلس 
صراحتاً اعالم کرده که شــورای نگهبان باید دالیل رد صالحیت را به 
صورت محرمانه به داوطلبان اعالم کنیم که این کار انجام می شود. اما 
در حوزه انتخابات ریاست جمهوری ما مبنای رد صالحیت نداریم، مثاًل 
فردی برای استخدام در یک شرکتی باید مدرک کارشناسی ارشد ارائه 
کند. او باید مدرک خــود را ارائه کند اگر مدرکی ارائه نکرد به مفهوم 
این نیســت که او نمی تواند در شــرکت دیگری به کار گرفته شود. در 
حوزه انتخابات ریاست جمهوری هم شرایط همین طور است.وی افزود: 
در اصل ۱۱۵ قانون اساسی به رجل سیاسی، مذهبی، مدیر، مدبر و … 
به عنوان شرایط داوطلبان ریاست جمهوری اشاره کرده است. افراد باید 
در این باره دالیل مثبته خود را ارائه کنند تا شورای نگهبان آن ها را با 

شرایط اصل ۱۱۵ قانون اساسی انطباق دهد و نظر خود را اعالم کند.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: چون ما رد صالحیت نداریم، 
قانونگذار هــم هیچ مرحله ای را برای اعتــراض در این بخش در نظر 
نگرفته اســت. طبیعتاً اعتراضی هم وجود ندارد. بررسی مجدد هم به 
هیچ وجه وجود ندارد.به گفته کدخدایی طبق اصل صریح قانون اساسی 
رهبر انقالب بر اســاس اختیارات خود هر وقت الزم دانستند می توانند 
از آن در بحث بررســی صالحیت ها استفاده کنند. اگر الزم شد آشکارا 
اســتفاده می شــود و ما هم تبعیت می کنیم. اما االن هیچ اطالعی در 
این باره ندارم.عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره پروسه رسیدگی به 
صالحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری گفت: پرونده نامزدهای 
انتخاباتی توســط کارشناســان تهیه شده و به شــورای نگهبان ارائه 
می شــود. در شورای نگهبان این پرونده مطالعه شده و تمامی جزئیات 
بیان می شود. اگر افراد سئوالی داشته باشند از کارشناسان یا مراجعی 
که گزارش دادند، می پرســند. بعضاً اگر الزم باشــد، مانند این دوره از 
انتخابات، نامزدها را دعوت کرده و از آن ها سئواالتی می شود.وی افزود: 
نهایتاً شورای نگهبان به صورت کتبی و البته مخفی نسبت به افراد رأی 
می دهند. شاید در بادی امر احساس شود که فرد رأی داشته باشد، ولی 
وقتی رأی مخفی گرفته می شــود، مشخص شده که رأی ندارد. باید ۷ 
رأی از ۱۲ رأی را کســب کند. اگر آرا ۶ به ۶ باشد به این مفهوم است 
کــه رأی کافی را ندارد. در ایــن دوره برخی از افراد ۸ یا ۹ یا ۱۱ رأی 
داشته اند.سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه برای تأیید صالحیت 
افراد، فشــاری به مفهوم اصلی آن بر شورای نگهبان صورت نمی گیرد، 
افزود: البته شــاید در فضای مجازی اعتراض و انتقادی صورت گیرد و 
افرادی ممکن است که نظرات خود را بیان کنند، ولی شورای نگهبان با 
توجه به مالک های قانونی و مستندات پرونده درباره افراد تصمیم گیری 
می کند.وی خاطرنشــان کرد: اینکه فردی عضو شورای نگهبان است و 
یکی از بســتگان او داوطلب انتخابات شده، به نوعی استقالل شورای 
نگهبان را هم نشان می دهد؛ چرا که رأی شورای نگهبان به خاطر وجود 
او تغییری نمی کند که این موضوع نشــان از استقالل شورای نگهبان 
دارد.کدخدایی با بیان اینکه شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی سه 
وظیفه مهم بر عهده دارد، ادامه داد: اولین وظیفه نظارت تقنینی است 
که معموالً درباره مصوبات مجلس شــورای اعالم نظر می کند. معموالً 
این وظیفه مســتمر، جاری و یومیه است. وظیفه دیگر شورای نگهبان 
بر اســاس اصل ۹۸ قانون اساسی، تفسیر قوانین است که هرگاه الزم 
باشد، انجام می شود. البته خیلی موارد آن اندک است. اما وظیفه سوم 
شورای نگهبان که از نظر سیاسی- اجتماعی مهمتر به نظر می رسد و 
نمایندگان رسانه ها به آن توجه می کنند، بحث انتخابات است که طبق 
اصل ۹۹ قانون اساسی این شورا بر انتخابات خبرگان رهبری، مجلس 
شورای اسالمی و ریاست جمهوری باید نظارت کند.وی افزود: حجم کار 
شورای نگهبان از نظر انتخابات مجلس خیلی بیشتر و از نظر انتخابات 
ریاســت جمهوری کمتر اســت. البته به دلیل اهمیت جایگاه ریاست 

جمهوری منجر به توجه بیشتر به عملکرد شورای نگهبان می شود.
عضو حقوقدان شــورای نگهبان خاطرنشــان کرد: در ایران دو انتخاب 
میاندوره ای شــامل انتخابــات میاندوره ای مجلس خبــرگان رهبری 
و میاندوره ای مجلس شــورای اســالمی برگزار می شود. البته در ایران 
انتخابات سراسری شوراهای شهر و روستا انجام می شود، ولی مسئولیت 
برگزاری آن با شــورای نگهبان نیســت.وی با اشاره به ترکیب اعضای 
شورای نگهبان گفت: درباره شورای نگهبان باید گفت که این شورا دو 
بخش دارد؛ بخش فقها که از سوی رهبر انقالب انتخاب می شوند. دوره 
آن ها هر ۶ سال یک بار است. بخش دوم حقوقدانان هستند که از سوی 
رئیس قوه قضائیه به مجلس معرفی شده و مجلس از بین آن ها ۶ نفر 
برای یک دوره ۶ ســاله انتخاب می شوند. البته باید توجه داشت که از 
ابتدای فعالیت شورای نگهبان تاکنون، ۶ نفر به قید قرعه ظرف سه سال 
خارج شــده اند و اکنون در هر ۳ سال یک بار این افراد – حقوقدانان یا 
فقها- تجدید می شوند. این طرح به این دلیل پیش بینی شده که هیچ 
گاه شــورای نگهبان تعطیل نشود. یعنی در هر دوره ای هر سه سال ۶ 
نفــر تغییر می کنند و ۶ نفر دیگر ادامه می دهند و این روش به انتقال 

تجارب از میان گذشتگان به افراد جدید مؤثر است.

غریب آبادی از ارســال نامه علی اکبر صالحی به گروســی خبر داد و گفت: در این نامه آمده ایران این بار تصمیم گرفت تا تفاهم فنی مشترک را تمدید 
نکند، اما با هدف تمهید فرصت بیشتر برای ایجاد پیشرفت و به نتیجه رساندن گفت وگوهای فنی ایران و آژانس، ثبت و نگهداری داده ها را برای یک ماه 
دیگر ادامه دهد.، »کاظم غریب آبادی« سفیر و نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران نزد سازمان های بین المللی در وین و همچنین نماینده دائم ایران در 
آژانس بین المللی انرژی اتمی، از ارسال نامه »علی اکبر صالحی« معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی به »رافائل گروسی« مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی خبر داد. غریب آبادی افزود: در این نامه که در واقع پاسخ به نامه هفته قبل آقای گروسی است و بخش کوتاهی از آن در گزارش 
اخیر مدیرکل نیز آمده، به گفت وگوی تلفنی دو طرف در خصوص سرنوشت تفاهم فنی مشترک که در سوم خردادماه منقضی شد، اشاره شد و آمده است: 
»همانگونه که گفتم، ایران این بار تصمیم گرفت تا تفاهم فنی مشترک را تمدید نکند، اما با هدف تمهید فرصت بیشتر برای ایجاد پیشرفت و به نتیجه 
رساندن گفت وگوهای فنی ایران و آژانس، ثبت و نگهداری داده ها را برای یک ماه دیگر ادامه دهد.« نماینده دائم کشورمان همچنین گفت که این نامه 
به تعامالت موجود فیمابین ایران و آژانس در حوزه پادمان نیز پرداخته و در آن آمده است: »ایران تاکنون حداکثر تالش خود را در همکاری با آژانس به 
شیوه ای محتوایی و با ارائه توضیحات و پاسخ های ضروری به عمل آورده است. ما از آمادگی آژانس برای تعامل فعاالنه و متمرکز با ایران با هدف حل و فصل 
چند موضوع پادمانی، بدون تاخیر، استقبال می کنیم و به طور جدی انتظار داریم که این تعامل متقابل، بزودی منجر به نتیجه عملی در این زمینه شود.«

 ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی سوم خرداد ماه تفاهم سه ماهه اسفند ماه ۱۳۹۹ را برای یک ماه دیگر تمدید کردند و براساس اظهارات غریب آبادی، 
داده های دوربین ها در ســه ماه گذشــته به آژانس داده نمی شود و داده های یک ماه پیش رو هم نزد ایران باقی می ماند.در همین خصوص »کاظم غریب 
آبادی« سفیر و نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران نزد آژانس اظهار داشت: داده های سه ماه گذشته همچنان در اختیار سازمان انرژی است و به آژانس 
منتقل نمی شود و داده های یک ماه پیش روی نیز صرفا نزد ایران خواهد ماند. در رابطه با حذف یا انتقال داده ها، همان شرایط تفاهم مشترک سه ماهه 
همچنان حاکم خواهد بود. »رافائل گروسی« مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز در نشستی خبری ضمن تایید تمدید یک ماهه تفاهم مزبور تا ۲۴ 
ژوئن )ســوم تیرماه( اعالم کرد: اطالعات ]دوربین ها[ تا یک ماه آینده نیز تحویل آژانس نخواهد شد و در خصوص تأثیر روند  انتخابات ریاست جمهوری 
ایــران بــر تداوم همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: »من نگرانی ندارم، اطمینان دارم دولت بعدی ایران نیز به همکاری با آژانس ادامه 

خواهد داد. این به نفع همه خواهد بود«.

حدود یک هفته از شناسایی و گسترش بیماری نادر قارچ سیاه در هند می گذرد 
و اکنون در چند کشور جهان موارد جدیدی از ابتال به این بیماری گزارش شده 
که نگرانی بین المللی از شیوع آن را افزایش می دهد. هند دارای بیشترین موارد 
ابتال به بیماری قارچ سیاه و همچنین مرگ و میر ناشی از آن در جهان است و 
پزشکان سعی می کنند در میان موج دوم کرونا با این بیماری نیز مقابله کنند. 
افزایش موارد ابتال به این بیماری باعث کمیاب شدن داروی درمانی آن در هند 
شده است. شبکه خبری »ایندیا تودی« نوشت: تاکنون بیش از ۱۲ هزار مورد 
ابتال به بیماری قارچ ســیاه در هند شناســایی شده است که بیش از ۳۰۰ نفر 
نیز جان خود را از دست داده اند. این بیماری قارچی کشنده به سرعت در بدن 
منتشر می شود و به بینی، چشــمها، فک و مغز انسان حمله می کند. بیماران 
نیازمند عمل جراحی فوری هستند در غیر اینصورت با نقص عضو یا مرگ مواجه 
می شوند. راجش تُپ، وزیر بهداشت ایالت ماهاراشترا، هفته پیش درباره ابتال به 
قارچ سیاه اعالم کرد که در یک هفته، ۱۵۰۰ مورد عفونت به قارچ سیاه در این 
ایالت ثبت شده است؛ درحالی که کل موارد ثبت شده در سال گذشته شش مورد 
بوده است. ش ایالت کارناتاکا، ماهاراشترا و گجرات که در جنوب هند قرار دارند 
بیشــترین موارد ابتال به قارچ سیاه را گزارش داده اند. در همین حال به گزارش 
نشریه »هندو« یک فرد در ایالت اوتار پرادش که به تازگی از بیماری کرونا بهبود 
یافته بود به دلیل ابتال به هر سه نوع قارچ های »سفید، زرد و سیاه« جان خود 
را از دســت داده است. اکثر موارد ابتال به بیماری قارچ سیاه در هند مربوط به 
کسانی است که از اکسیژن برای درمان کرونا استفاده کرده اند. در همین حال 
آمریکا ۲۰۰ هزار واکسن »آمفوتریسین بی« که برای درمان بیماری قارچ سیاه 
حیاتی است را به هند ارسال کرده است. بسیاری از ایالت های هند بیماری قارچ 
سیاه را یک اپیدمی یا همه گیر اعالم کرده اند. از سوی دیگر موارد جدیدی از این 
بیماری در چند کشور جهان از جمله مصر، عراق و شیلی در آمریکای جنوبی 
مشاهده شده است که نگرانی از گسترش آن در جهان را افزایش می دهد. طبق 
گزارش خبرگزاری »شفق نیوز« یک بیمار کرونایی در عراق به دلیل ابتال به قارچ 
سیاه جان خود را از دست داده است. همچنین در مصر نیز چندین مورد از ابتال 

به قارچ سیاه مشاهده شده است اما مقامات این کشور می گویند بیماران در حال 
درمان هستند. دکتر کمال در وزارت بهداشت مصر به نشریه »نیو عرب« گفت: 
تعداد کمی از ابتال به بیماری قارچ ســیاه در مصر شناسایی شده است. داروی 
کافی وجود دارد و بیماران در بیمارستان ها درمان می شوند. در آمریکای جنوبی، 
جامعه بیماری های عفونی شیلی از شناسایی یک مورد ابتال به بیماری قارچ سیاه 
در این کشور خبر داده است. در کشور اوروگوئه یکی دیگر از کشورهای آمریکای 

التین نیز یک مورد از ابتال به این بیماری گزارش شده است. 

بیماری قارچ سیاه چیست و چگونه درمان می شود؟ 
مرکز کنترل و پیشــگیری از بیماریهای عفونی آمریکا می گوید قارچ سیاه در 
کپک و مواد آلی پوسیده در خاک وجود دارد و از طریق استنشاق یا بریدگی و 
زخم های پوستی وارد بدن انسان می شود و روی سینوس ها تاثیر می گذارد. یک 
علت ابتالی بیماران یا بهبودیافتگان کرونا می تواند این باشد که قارچ از طریق 
مرطوب  کننده ها و یا دســتگاه های اکسیژن حاوی آب آلوده به بیماران منتقل 
شــده باشد. عفونت اما از طریق فرد به فرد قابل سرایت نیست. علت نام گذاری 
نیز آن اســت که لکه سیاهی بینی بیماران را فرا می گیرد.عفونت قارچی بسیار 
تهاجمی است و باید به سرعت مداوا شود. مرکز کنترل و پیشگیری بیماریهای 
عفونی آمریکا، نرخ مرگ و میر ابتال به این عفونت را ۵۴ درصد اعالم کرده که 
رقمی هشدار دهنده است. در مورد عالیم قارچ سیاه باید گفت این عفونت روی 
سینوس ها، مغز و ریه ها تاثیر می گذارد و می تواند در افراد دیابتی یا دارای نقص 
شدید ایمنی مانند بیماران سرطانی خطرناک باشد. پزشکان مظنون هستند که 
ممکن است ارتباطی میان این بیماری و داروهای استروئید )کورتون( که برای 
درمان کووید به کار می رود وجود داشته باشد. بطور کلی بدن قادر به دفع این 
آلودگی قارچی هست و تنها کسانی که دارای یک سیستم ایمنی بشدت ضعیف 
هســتند، مثال بیمارانی که پیوند عضو داشــته اند یا بیماران سرطانی، احتماال 
نمی توانند در برابر آن مقاومت کنند.در صورت شناســایی به موقع، واکســن 

»آمفوتریسین بی« موثرترین روش برای این بیماری شناسایی شده است.

نگرانی جهانی از گسترش بیماری قارچ سیاه

سازمان برنامه و بودجه خبر داد

افزایش۱۲۰درصدیحقوقبازنشستهها
باالخره هشدارها جواب داد

 مشکل رسوب کاالها 
در بنادر حل شد؟

شافعی:
سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی نصف شد

در پی هشدارهای اعالم شده به صاحبان کاال و حذف برخی مجوزهای الزم برای تخلیه آن ها، آمارها نشان 
می دهد که روند تخلیه و خروج کاالهای رسوب شده در بنادر کشور تسریع شده است انا همچنان بیش از 
۴.۵ میلیون تن کاالی اساسی در انبارهای بنادر وجود دارد.طی سال جاری و سال گذشته مسئوالن دولتی 
بارها بر تســریع خروج کاالهای اساسی از بنادر و رسوب نشــدن آن در این انبارها تاکید کرده و مسئوالن 
سازمان بنادر و گمرک بارها به صاحبان کاال هشدار دادند که اگر کاالی خود را هر چه سریعتر تخلیه نکرده 
و از بنادر خارج نکنند مشمول قانون کاالهای متروکه خواهد شد.گرچه در ماه ها و سال گذشته صاحبان کاال 

نسبت به این هشدارها بی توجهی کردند....

منابعپولیایراندرترکیهآزادمیشود؟

جزئیات تردد در جاده ها 

سفر ممنوع از امروز
رئیس پلیس راهور ناجا جزئیات تردد  در جاده ها و محدودیت های ســفرهای استانی را تشریح کرد.

سردار سید کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا در جمع خبرنگاران در خصوص مصوبات ابالغی 
ستاد مقابله با کرونا و اجرای محدودیت و ممنوعیت تردد در تعطیالت نیمه خرداد ماه اظهار داشت: 
بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا از ساعت ۱۲ روز چهارشنبه )۱۲ خرداد( تا ساعت ۱۲ روز 
دوشنبه )۱۷ خرداد(، محدودیتهای تردد در شهرهای قرمز، نارنجی و زرد و منع تردد بین استانهای 
سراســر کشور اجرا می شــود.وی با بیان اینکه محدودیت تردد بین استانها بدون رنگ بندی اعمال 
می شــود و بین شهرهای یک استان بالمانع است، تصریح کرد: در همین مقطع محدودیت تردد در 
شهرهای زرد نیز انجام خواهد شد.وی با بیان اینکه در حال حاضر۲۲۱ شهر زرد وجود دارد از اعمال 
محدودیت تردد بین اســتانی با مبلغ جریمه ۵۰۰ هزار تومانی خبر داد و اظهار داشت:۱۳ شهر هم 
در وضعیت قرمز و ۲۱۳ شهر در وضعیت نارنجی قرار گرفته اند.رئیس پلیس راهور ناجا تصریح کرد: 
ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی تا این لحظه بالغ بر ۸۰۰ هزار ســاعت نفر در حوزه منع تردد و 

در راستای مقابله با بیماری کرونا فعالیت کردند و تقریباً تمام استانها و شهرها مشمول تردد بودند.
وی گفت: مضاف بر محدودیتهای موجود در شهرهای قرمز، نارنجی، زرد و بین استانی،کماکان منع 
تردد شــبانه از ساعت ۲۲ تا ســه بامداد در تمام شهرهای کشور جاری است و متخلفان ۲۰۰ هزار 
تومان جریمه می شوند.رئیس پلیس راهور ناجا اعالم کرد: در طرح جدید عالوه بر استقرار ماموران در 
نقاط مختلف، در دو هزار ۵۰۰ نقطه کشور استقرار خواهیم داشت، همکاران بنده برای تذکر و انصراف 
از سفر رانندگان، به صورت فیزیکی در جاده ها حضور خواهند یافت همچنین دوربینهای پلیس در 
این رابطه فعال هستند.وی ضمن تشکر از همراهی هموطنان مبنی بر پرهیز از سفر، گفت: همکاران 
بنده در تمام شــرایط جوی به صورت ۲۴ ســاعته در دو هزار و ۵۰۰ نقطه انجام وظیفه می کنند تا 
بتوانیم در جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و کمک به کادر درمان اقداماتمان را انجام دهیم.رئیس 
پلیس راهور در پاسخ به این پرسش که تکلیف بازگشت مسافرانی که پیش از اعمال محدودیتها به 
سفر رفته اند چه می شود، اظهارداشت: بر اساس ابالغ ستاد مقابله با کرونا، خروج پالکهای غیربومی از 
شهرهای دارای محدودیت و رنگ بندی )قرمز، نارنجی و زرد( و مراکز استان بدون رنگ بندی ممنوع 
است و مشمول جریمه می شــود؛ همچنین ورود خودروهای غیربومی به مراکز استانها و شهرهای 
دارای وضعیت قرمز، نارنجی و زرد ممنوع بوده و مشمول جریمه خواهد بود.وی افزود: بطور مثال اگر 
قبل از اعمال محدودیتها خودرویی با پالک تهران در شهرستان بوده و قصد ورود به پایتخت داشته 
باشد، محدودیتی شاملش نمی شود و می تواند به موطن اصلی خود بازگردد.هادیان فر با بیان اینکه 
شهرهای تهران  کرج، وارمین، دماوند، اسالمشهر و... یکپارچه دیده شده است، درباره اعتبار مجوزهای 
صادر شده از فرمانداری  ها در تعطیالت نیمه خرداد گفت: تاکید شده که فرمانداری ها حتی االمکان از 
صدور مجوز خودداری کنند اما اگر کسی داری مجوز معتبر از فرمانداری باشد، تردد وی بالمانع است.
رئیس پلیس راهور ناجا خاطرنشــان کرد: در هر صورت اگر کسی سفر ضرروی دارد، باید از ناوگان 
عمومی اســتفاده کند، این افراد می توانند برای تردد شبانه از تاکسی های اینترنتی و آژانسها و برای 

تردد بین شهرها از ناوگان هوایی، ریلی، مسافری و تاکسی بین شهری استفاده کند.

در پی انتشار گزارش جدید درباره ایران

نامه علی اکبر صالحی به گروسی 
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۱۰۶۸۷ ابتال و ۱۷۱ فوتی جدید کرونا در کشور
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشــت، طی ۲۴ ســاعت گذشته در کشور ۱۰هزار و ۶۸۷ بیمار 
جدید کووید۱۹ شناسایی شدند و متاسفانه ۱۷۱ تن نیز به دلیل این بیماری جان خود را از دست 
دادند. بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشــت تا کنون سه میلیون و ۷۸۶ 
هزار و ۲۶۸ نفر ُدز اول واکسن کرونا و ۵۲۶ هزار و ۳۲۶ نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند و مجموع 
واکســن های تزریق شده در کشــور به ۴ میلیون و ۳۱۲ هزار و ۵۹۴ ُدز رسید.تا دیروز ۱۱ خرداد 
۱۴۰۰ و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۰ هزار و ۶۸۷ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در 
کشور شناسایی شد که هزار و ۶۰۰ نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به دو 
میلیون و ۹۲۳ هزار و ۸۲۳ نفر رسید.متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۷۱ بیمار کووید۱۹ جان 
خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۸۰ هزار و ۳۲۷ نفر رسید.خوشبختانه تا 
کنون دو میلیون و ۴۷۷ هزار و ۵۹۶ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.
۴ هزار و ۶۴ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارســتانها تحت 
مراقبت قرار دارند.تا کنون ۱۹ میلیون و ۵۹ هزار و ۲۳۸ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام 
شده است.در حال حاضر ۱۳ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۲۱۴ شهر در وضعیت نارنجی، ۲۲۱ شهر 

در وضعیت زرد قرار دارند.
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ربیعی:گزیده خبر

 هیچ بن بستی در مذاکرات وجود ندارد
ســخنگوی دولت گفت: امیدواریم احیای برجام تا پایان این 
دولت انجام شود. مذاکرات وین هیچ ربطی به انتخابات ندارد 
و امیدواریم دیوار تحریم ها به زودی برچیده شود.، علی ربیعی 
ســخنگوی دولت در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: 
امام خمینی)ره( رهبــری بود که مورد اعتماد مردم بود. ۱۵ 
خرداد قیام مردم بی سالح علیه یک رژیم تا دندان مسلح بود. 
نیمه خرداد، پیش روی ما اســت. خرداد، ماه سرنوشت ساز و 
تاریخ ساز ملت ایران کهن است.ربیعی اظهار داشت: ۱۴ خرداد 
روز رحلت بنیانگذار جمهوری اســالمی ایران که یک رهبر 
دینی است و پرتو ایشان به اقصی نقاط جهان از جمله جهان 
اسالم رســید. امام خمینی )ره( واضح نظریه حرکت انقالب 
مردمی علیه پیوند اســتبداد و جهان خوارگی در نظام نابرابر 
جهانی بود. و به جرات می توان گفت بعد از رحلت ایشــان 
جهــان در طول تاریخ،  هیچ نمونه و نظیری از بدرقه بیش  از 
استقبال، به خود ندیده است.ربیعی تصریح کرد: به یاد دارم 
در آن روز، یــک نگرانی عمیقی جامعه را فــرا گرفته بود و 
بدخواهان ایران، چشــم انتظار بن بســتی  بحران زا بودند. اما 
ســرمایه عظیم اجتماعی به جا مانده از امام راحل و اعتماد 
عمیق مردم به حاکمیت، اجازه نداد رویای آنان تعبیر شــود. 
این سرمایه ها در کنار شخصیت  روشن، آگاه و اجماع  ساز مقام 
معظم رهبری که مورد اعتماد امام خمینی و جامعه بود، باعث 
شد تا انتقال رهبری و دوره گذار در نهایت آرامش و با امید به 
آینــده، صورت بگیرد.ســخنگوی دولت بیان داشــت: امام 
خمینی، رهبری بود که مورد اعتمــاد مردم بود و اعتمادی 
متقابل در ایشان وجود داشت. برای همین در ۱۵ خرداد سال 
۱۳۴۲ امــام همراه با مردم، مقطعی تاریخی را آفرید و باعث 
شد تا نیمه خرداد، تبدیل به یک نماد بشود؛ نماد روزگاری که 
آنچنان انسداد سیاسی و سرکوب نظامی گسترش یافته بود 
که از دورن این استبداد،  حرکتی مردمی توسط اقشار محروم 
شکل گرفت و به نمادی علیه ظلم و  دیکتاتوری شاهنشاهی 
تبدیل شد.وی ادامه داد: ۱۵ خرداد قیام مردم بی سالح علیه 
یک رژیم تا دندان مسلح بود، و در امتداد آن پیروزی انقالب 
اسالمی ایران را نیز، رویدادی تاریخی با تکیه بر عدم خشونت 
و با محوریت مردم بود. انقالب با پشتوانه گفتمانی ۱۵ خرداد 
به پیروزی رســید و تداوم حرکت عظیم مردم، باعث شد تا 
انقالب پیروز شــود. آن »حضور صلح آمیز  مــردم« در ادامه 
رونــدش، با تدبیر امام خمینی )ره( پــس از پیروزی انقالب 
اسالمی به سرعت به حضور در پای صندوق تبدیل شد.ربیعی 
افزود: صندوق ها به عنوان دستاوردی بزرگ در بیش از یکصد 
ســال فداکاری یک ملت و در کوران دو انقالب مشــروطه و 
انقالب اسالمی بدست آمده است. صندوق رای میراث انقالب 
و امام است؛ دســتاورد به بلوغ  رسیده از مشروطه است. این 
ملت با کودتاها، جنگ، ترور، تحریم و جنگ اقتصادی با فراز 
و نشیب های زیادی روبرو شده و از میان آنها عبور کرده است.
ربیعی تصریح کرد: جمهوریت دســتاورد بزرگی بوده که در 
مقاطع مختلــف حفظش کرده ایم؛ صنــدوق های رای یک 
میراث گرانبها از تاریخی فداکارانه برای ملت ایران هســتند، 
 میراثی که برای آن جانهای زیــادی خود را فدا کرده اند.وی 
بیان داشــت: نبود صندوق رای و فقدان دموکراسی در نظام 
شاهنشاهی، موجب »ترس دائمی حاکمان از مردم« و » بی 
اعتمادی قهرآفرین مردم به حاکمان« شده بود. امام راحل و 
میراث ارزشمند او که از دل انقالب و از رفراندوم فروردین ۵8 
بیــرون آمد به ما آموخت که صندوق رای نه ترس دارد و نه 
قهــر می پذیرد. صندوق رای چیزی جز میانجی و داور میان 
حکومت و شهروندان نیست و خوشبختانه با دفاع و حمایت 
رهبر معظم انقالب از صندوق ها و حضور مردم پای صندوق 
های رای  این مســاله مورد توجه مســتمر ایشان قرار دارد.
ربیعی اضافه کرد: همچنین امــروز در راه تداوم جمهوریت 
برخــی گالیه و انتقاد دارند که دامنه انتخابها محدود شــده 
است. امروز شاید همه آحاد جامعه آنچه را که انتظار داشتند 
در میان نامزدهای نهایی نمی بینند اما جامعه ما نشان داده 
که همیشه فرصت  هایی باور نکردنی خلق می کند.وی ادامه 
داد: بیایید به یاد بیاوریم که جمهوریت همان نیرویی جادویی 
و الهی است که پیش از این توانسته بود مرجع تقلیدی تنها 
و بدون پشــتوانه های مادی در جمــاران را به منبع قدرتی 
حیرت آور و الهام بخش برای میلیون ها نفر در سراسر جهان 
تبدیل کند. بدون تردید، امام راحل صاحب کراماتی متعالی 
بود. اما آنچه بــه او قدرت داد با یاری خداوند تا چنین تاثیر 
شــگفت آوری برجای بگذارد، پشــتیبانی جمهور و اکثریت 
مردمی بود که اراده و آرمان های بزرگ خود را در قامت این 
مرد تجلــی دادند.ربیعی گفت: نیروی جمهوریت ما از درون 
خواست اکثریت می جوشد و تراوش این خواست و اراده می 
تواند به نیروی ســترگ برای پیشرفت کشور در آورد. مردم 
حتما می توانند با مشارکت خود،  در میان نامزدهای موجود 
نزدیک ترین فرد را به آرمانهای خود را انتخاب کنند.وی ادامه 
داد: صندوق ها نیازمند رشــد، ثبات و امنیت ملی ما است. 
توصیه دولت مشــارکت و حضور همه مــردم عزیز در پای 
صنــدوق رای و انتخاب فردی اســت که به آرمان های خود 
نزدیک تر می دانند.ربیعی در پاسخ به این پرسش که به نظر 
شما مذاکرات وین چه زمانی بع اتمام می رسد، اظهار داشت: 
مانع عمده ای بر سر مذاکرات احیای برجام نیست و همانطور 
که پیشتر گفته شده، تفاهم های اصولی درباره اقداماتی که 
طرفین برای بازگشــت به نص صریح توافق برجام باید انجام 
بدهند، بدست آمده است.وی افزود: طبیعی است که بخاطر 
پیچیدگــی هایی که تحریم های متعــدد در دولت ترامپ و 
پیشــرفت های فنی هسته ای در پاســخ به آنها ایجاد شده، 
جزییــات زیادی باید مورد بررســی و بحث قــرار بگیرد اما 
هیچکدام از این موانع غیرقابل عبور نیستند و با اراده سیاسی 
در پایتخت ها این اختــالف های جزئی نیز به پایان خواهد 
رسید. بنابراین، ما بسیار امیدواریم که تا پیش از انتقال تصدی 
دولت بتوانیم احیای کامل برجام را اعالم کنیم. ربیعی بیان 

داشت: در اینجا الزم اســت تاکید کنم که مذاکرات وین به 
هیچ وجه تحت تاثیر انتخابات و نتایج آن نیست و بر اساس 
رویه ای مســتقل و قانونی خود و در چارچوب سیاست های 
کلی نظام و با هدایت مقام معظم رهبری تا رسیدن به نتیجه 
مطلوب ادامه خواهد داشت. همانطور که بارها گفته ایم، دولت 
مصمم است رسالت خود را انجام داده و کشور را بدون تحریم 
های غیرقانونی تحویل دولت آینده بدهد.ســخنگوی دولت 
تاکیــد کرد: امیدواریم احیای برجام تا پایان این دولت انجام 
شود. مذاکرات وین هیچ ربطی به انتخابات ندارد و امیدواریم 
دیوار تحریم ها به زودی برچیده شــود. هیچ بن بســتی در 
مذاکرات وجود ندارد. نباید بگذاریم مذاکرات فرسایشی شود 
و عجله ای هم نداریم. سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال 
که آقای روحانی همواره اعالم کرده اند که دولت مقابل آنهایی 
که می خواهند رفع تحریم ها را به تأخیر  بیندازند می ایستد 
و به نظر می رسید مذاکرات احیای برجام در هفته های قبل 
به نقطه پایانی رســیده و باید بازگشت آمریکا به برجام و لغو 
تحریم ها آغاز می شــد ، اما بــه یکباره با بی خبری از وضع 
مذاکرات حاکم روبرو می شویم و برخی هم تحلیل می کنند 
که غرب به ویژه آمریکا منتظر نتیجه انتخابات ایران هستند. 
نظر جنابعالی در این باره چیســت؟ گفت: هیچ بن بستی در 
مذاکرات وین وجود ندارد. مذاکرات به مرحله ای رسیده که 
باید در مورد تعداد معدودی مســائل کلیدی تصمیم گیری 
شود و این مسائل هم دقت و وسواس و زمان مورد نیاز خود 
را مــی طلبد. وی تصریح کــرد: ما نه اجــازه می دهیم که 
گفت وگوها فرسایشی شود و نه تعجیلی برای رسیدن به توافق 
داریم. مالک و سنجه ما حقوق ملت و تامین منافع عالی مردم 
و نظام است. تیم گفت وگو کننده ما نیز در همین چارچوب 
حرکت کرده و دستورالعمل های مرکز را طابق النعل بالنعل 
جلو برده اســت. اگر گفت وگوها نیاز به تصمیماتی در تهران 
داشته باشد، قطعا این تصمیمات در پایتخت گرفته می شود.

وی خاطر نشــان کرد: اما نکته قابل توجه این است که فصل 
انتخابات برکات زیادی دارد از جمله اینکه برخی از افراد که 
طی ســالهای اخیر حتی حاضر نبودند که فشار تحریم را در 
وضعیت اقتصادی کشور به رسمیت بشناسند؛ سالها با پذیرش 
کنوانســیون های FATF مخالفت می کردند و یا با سیاست 
های دولت در دفاع از آزادی های قانونی شهروندان در فضای 
مجازی مخالف بودند، امروز پیشــگام تر از دولت دنبال رفع 
تحریم ها هستند و از گشایش در فضای مجازی صحبت می 
کنند.  البته ما از همین مواضع در جهت دفاع از حقوق مردم، 
استقبال می کنیم و آن را به فال نیک می گیریم.  ربیعی بیان 
داشت: خوشحالیم که امروز خیلی ها به دیدگاه دولت رسیده 
اند و  در مورد تعامل با جهان همه ســخن می گویند. از یاد 
مردم نرفته که در همین چند ســال پیش آوردن نام برجام 
مثل بیان یک امر کفرآمیز تلقی می شــد.وی بیان داشــت: 
همچنین امروز با یک موج القایی جدید نیز روبرو شــده ایم. 
عــده ای با فرافکنی از عدم مشــارکت احتمالــی مردم در 
انتخابــات، می گویند این بی میلی بخاطر عملکرد دولت در 
ســال های اخیر اســت. اول اینکه تفکر دولت بر مشارکت 
گســترده و حداکثری در هر شرایطی است. توصیه دولت به 
مردم شریف ایران حضور داشتن پای صندوق ها و مشارکت 
با هر ســلیقه ای اســت.ربیعی ادامه داد: اما جالب است این 
روزها می شــنویم که عده ای می خواهند با فرار رو به جلو 
احتمال مشــارکت کم را به نارضایتی از دولت گره بزنند این 
هم از اتفاقات بسیار عجیب است.وی افزود: در زمانی که دولت 
نجیبانه با سکوت فقط به دنبال مشارکت حداکثری است این 
گونه بیانات نوعی نیش زدن به جامعه است. اگر مردم به آینده 
امید داشته باشــند و توانایی انجام آن را در نامزدها ببینند، 
برای تغییر وضعیت موجود اتفاقاً مشــارکت بیشــتری هم 
خواهند داشت.ســخنگوی دولت در مــورد آخرین وضعیت 
پرونده انتشار فایل صوتی وزیر امور خارجه گفت: طبق اطالع 
رســانی از ســوی قوه قضاییه در این ارتبــاط پرونده ای در 
دادسرای تهران تشــکیل شده اســت.این پرونده تیم های 
تخصصی از ضابطان وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه 
و مرجــع قضایی در یک تیم مشــترک قضایــی، امنیتی و 
اطالعاتــی پرونــده را پیگیری می کننــد. حتما به محض 
دستیابی به نتیجه، اطالع رسانی خواهند کرد. آنچه مشخص 
اســت این است که انتشار  این فایل توطئه ای علیه دولت و 
نظام بود.سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی  راجع به سفر دو 
کشــتی نیروی دریایی ایران به سمت ونزوئال گفت: هیچ امر 
غیرطبیعی در مناسبات دوستانه و مرسوم میان ایران و ونزوئال 

وجود ندارد و جمهوری اسالمی ایران حق سلب ناپذیر خود 
مــی داند که با همه ملت های جهان و بر اســاس قوانین و 
مقررات بین المللی روابط دوســتانه خــود را در همه ابعاد 
اقتصادی، سیاســی، فرهنگی و نظامــی و به منظور تقویت 
همکاری های دوجانبه و صلح بین المللی پیگیری کند. وی 
ادامه داد: کشتی های نیروی دریایی جمهوری اسالمی ایران 
همــواره به منظور اهداف صلح آمیز از جمله مبارزه با دزدان 
دریایی، قاچاقچیان و حفاظت از محیط زیســت در منطقه و 
مناطق پیرامونی فعالیتهای مثبت و موفقی داشته اند.ربیعی 
افزود: مناســبات ما با ونزوئال علیه هیچ کشور ثالثی نیست و 
دلیلی برای نگرانی از این روابط وجود ندارد. اســتفاده از واژه 
»تحریــک آمیز« برای توصیف این مناســبات، یک انتخاب 
نادرست و بدبینانه در استفاده از کلمات است و نیات واقعی ما 
را بــرای برخورداری از ارتباطات ســازنده با همه ملت های 
جهان از جمله ونزوئال منعکس نمی کند. جمهوری اسالمی 
ایران در اوج شــرارت  ترامپ دســت دوستی به منطقه داد . 
دیدگاه ایران در مبارزه با تروریسم و صلح امنیت روشن است.
ســخنگوی دولت در پاسخ به ســوالی درباره آخرین راه حل 
برای پرداخت بدهی عراق به ایران گفت: سوال شما بهانه ای 
شــد تا به یک مســئله مورد بحث در شرایط امروز اشاره ای 
کنم. در ماههای گذشــته، بسیار شــنیده ایم نیازی به رفع 
تحریم نداریم و با همسایگان مشکالت تبادالت ارزی را حل 
خواهیم کرد.وی ادامه داد: واقعیت امر این اســت که تحریم 
های یکجانبه دولت آمریکا در سه سال گذشته آنقدر سنگین 
و بی رحمانه به منظور نادبودی اقتصاد ایران طراحی شده بود 
که حتی به دوســتان نزدیک ما در جهــان هم اجازه نادیده 
گرفتن آن تحریم ها را نمی داد.  ربیعی بیان داشــت: کشور 
دوســت و برادر عراق هم که نزدیک ترین همسایه کشور ما 
بوده از  فشار آمریکا  مستثنی نبوده است. عده ای عامدانه این 
واقعیت های روشن تر از روز را نمی خواهند ببینند و با درکی 
ساده و ناقص از سازوکارهای مالی بین المللی، دولت را متهم 
به کوتاهی در کار با همسایگان می کنند. البته خوشحالیم که 
برخی امروز به لطف انتخابات از مواضع دیروز خود برگشته اند 
و از ضرورت رفع تحریم ها حرف می زنند.وی ادامه داد: به هر 
حال، این تجربه تلخ نشان می دهد برای تعمیق همکاری با 
همسایگان نیاز به تحریم زادیی داریم. در ارتباط با سوال شما 
مــی توانم بگویم که در این زمینــه مذاکرات خوبی تاکنون 
صورت گرفته و در این سفر عراقی ها با اجازه ای که از اوفک 
داشتن شــیوه های مختلفی برای دریافت مطالبات ایران به 
منظور تامین دارو، واکسن و کاالهای اساسی را انجام داده اند.
ربیعی گفت: در سفر معاون نخست وزیر عراق به تهران، درباره 
روابط تجاری و تادیه بدهی های عراق به ایران و صادرات برق 
و گاز ایران به عراق و آمادگی ایران برای ادامه صادرات، بحث 
و توافق و اطمینان ئاده شــد اگر عــراق اقدامات موثری در 
راستای تادیه بدهی خود انجام بدهد، این روند ادامه می یابد.
ربیعی در پاســخ به این ســوال که چرا نامزدهای انتخابات 
ریاست جمهوری هیچ اشاره ای به کرونا و تحریم نمی کنند، 
گفت: متاسفانه این رویه ای بوده که به رغم تالش و خواهش 
دولت برای پرهیز از تحریف و دروغ پراکنی، در ســه ســال 
گذشته شاهد آن بودیم و تاثیر بسیار زیادی در جعل واقعیت 
ها و ناامیدکردن مردم داشت و امروز آثار آن را در بی تفاوتی 
طیفی از مردم نســبت به کارآمدی نظام می بینیم. ما تنها 
کشــور در جهان بودیم که همزمان با آوار شــدن حجم بی 
سابقه ای از تحریم ها که یک ملت به خود دیده و شیوع کرونا 
که ضربات دیگــری به اقتصاد کشــورمان وارد کرد، مواجه 
بودیم. وی خاطر نشان کرد: این بحران های همپوشان درآمد 
کشــور ما را به کمتر از یک دهم سال های پیش ازتحریم و 
کرونا کاهش داد در حالیکه هزینه های اداره کشور به بخاطر 
تورم و افزایــش هزینه های زندگی و درمان به چندین برابر 
رسید. این بی انصافی ها ظلم مضاعفی نه فقط به دولت بلکه 
به مردم هم بود و مردم را از فهمیدن واقعیت ها محروم کرد 
و به امیدشان آسیب وارد کرد. سخنگوی دولت بیان داشت: 
امروز هم گاهی می بینیم که برخی جریان های سیاســی و 
اظهارات مطرح شده در تبیلغات انتخاباتی، با کلی گویی های 
بی نتیجه و فرافکنی ، همچنان دیواری کوتاه تر از دیوار دولت 
پیدا نمی کنند و به روند تحریف واقعیت ها ادامه می دهند.
ربیعی خاطر نشــان کرد: دولت برخالف افراد و نهادهایی که 
منافع جناحی را بر مصلحت ملی ترجیح داده اند، در سالهای 
اخیــر که زیر فشــار حداکثری تحریم هــا بودیم، مصلحت 
عمومی را به منافع دولت که در گفتن واقعیت ها بود، ترجیح 

دادیم و شــلیک تیر از رو به رو توسط جنایتکارترین دولت 
معاصر آمریکا و پرتاب خنجر از پشت سر را تحمل کردیم و 
همچنان سکوت در پیش گرفتیم. اما این را هم می دانیم که 
نه تنها تاریخ به خوبی و در آینده با افشــا شدن واقعیت های 
مکتوم قضاوت خواهد کــرد بلکه مردم ما در عصر ارتباطات 
جمعی آگاه تر از آن هســتند که فربب تحریف واقعیت ها را 
بخورند و تسلیم شعارهای توخالی و فرافکنی هایی ناشی از 
ضعف شوند. وی ادامه داد: دولت البته مانند هر دولت دیگری 
در جهان و ایران و همه قوا، کاستی ها و ناکامی هایی داشت 
اما این دولت افتخار می کند که کشــور را  از یکی از سخت 
ترین گردنه های تاریخی که بعد از جنگ تحمیلی بی سابقه 
بود، به رغم تلخی و ســختی تحمیل شده بر طبقات پایین 
جامعه نسبت به آنچه که تحریم گران میخواستند بر سر مردم 
و ایــران بیاورند، باالخره  به ســالمت و با کمترین هزینه ی 
ممکن عبــور داد. امروز با اطمینان می گویم که کشــور از 
ســرباالیی تحریم ها و کرونا عبور کرده و به سراشیبی افتاده 
است. ربیعی تصریح کرد: دولت آینده فارغ از اینکه متعلق به 
کدام جریان سیاســی باشد، میوه مدیریت دولت و استقامت 
مردم در سختیها را خواهد چید و در یک سال آینده حتی با 
یک مدیریت متوسط شاهد کاهش نرخ ارز و کاهش نرخ تورم 
خواهیم بود، البته اگر مدیریت منابع و هزینه ها بخوبی انجام 
نگیرد این دوره رونق، ممکن است عمر کوتاهی داشته باشد. 
البته یک دولت فقط با سرمایه اجتماعی باال می تواند جامعه 
را در سراشیبی ها بطور امن و کنترل شده به مقصد برساند. 
وی اضافه کرد: ما امیدواریم که در طول تبلیغات، بجای حمله 
و نفــی تالش های دولت، برای مدیریت بســتری که دولت 
مقدمات آن را تا حد مقدور با توجه به محدودیت ها و امکانات 
فراهم کرده، برنامه ها اعالم شــود و نخبگان جامعه و مردم 
بتواننــد که در فضایی آزادانه و رقابتی به نقد و بررســی این 
برنامه بپردازنــد و فرد اصلح برای اداره قوه مجریه را انتخاب 
کنند.سخنگوی دولت درباره جزییات نامه رئیس جمهور به 
شورای نگهبان درباره ردصالحیت نامزدها و آیا اینکه پاسخی 
در این زمینه اعالم شد بیان داشت: رئیس جمهور در این 8 
ســال در موارد متعددی با توجه بــه اختیاراتی که در قانون 
اساسی تصریح  شــده اســت، اقدام به نامه نگاری و هشدار 
کرده اند. در این مورد هم با نگرانی از تحقق ضرورت مشارکت 
حداکثری و با دیدی مشــفقانه،  مطالبی را متذکر شدند. وی 
ادامه داد: بنابراین، رئیس جمهور به وظیفه قانونی خود عمل 
کرده و محتوای نامه هم درباره الزامات مشارکت بوده است. 
همچنیــن فصل الخطاب همه ما، بیانات مقام معظم رهبری 
است.ربیعی در مورد مصوبات دولت در روزهای گذشته بیان 
داشت: با توجه به افزایش مصرف برق ناشی از گرمای زودرس 
و کم آبــی، دولت برای مدیریت مصــرف برق مصوب نمود 
دســتگاههای اجرایی و ادارات و بانکهــا و نهادهای عمومی 
غیردولتی به میزان ۵۰ درصد ســال گذشته در مصرف برق 
صرفــه جویی کنند.وی افزود: همچنین وزارتخانه های نیرو، 
اطالعــات، ارتباطات و فنــاوری اطالعات، کشــور و نیروی 
انتظامی موظف شــدند نسبت به شناســایی، جمع آوری و 
متوقف کردن فعالیت مراکز و دستگاههای غیرمجاز استخراج 
رمز ارز اقدام نمایند. همچنین صنایع بزرگ موظف شدن از 
۱۵ خرداد تا ۱۵ مرداد با تدابیری مثل تغییر ساعت کار و یا 
طرح تعطیالت ســاالنه در مجموع ۳ هــزار مگاوات کاهش 
مصرف از ســاعت ۱۲ تا ۲۱ داشــته باشند.سخنگوی دولت 
اضافه کرد: در یک مصوبه دیگری پرداخت تسهیالت نوسازی 
و بهسازی ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی و شهرهای زیر 
۲۵ هزار نفر جمعیت و حاشیه شهرها با ضمانت سفته زنجیره 
ای درسال  ۱۴۰۰ توسط بانکها عامل تعیین شد. سقف فردی 
تسهیالت مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان و سود سهم متقاضی برای 
تسهیالت ۵ درصد اســت.ربیعی در پاسخ به سوال خبرنگار 
خبرگزاری فارس، مبنــی بر اینکه قطعی های اخیر برق که 
بخشی از آن بدلیل ســوء مدیریت دولت بوده و مردم هم از 
عدم اطالع رســانی گالیه شدیدی دارند، خسارات زیادی به 
واحدهای مسکونی، تجاری و کشــاورزی وارد کرده و حتی 
باعــث افزایش قیمت برخی محصوالت گلخانه ای شــده لذا 
دولت چه تصمیمــی برای جبران این خســارت به مردم و 
کشاورزان شده اســت؟، بیان داشت: امســال، سالی بسیار 
استثنائی از نظر مصرف برق است.وی ادامه داد: افزایش شدید 
و زودهنگام دمای هوا در کشــور منجر به افزایش قابل توجه 
مصرف برق شده است، خشکسالی نیز منجر به کمبود تولید 
نیروگاه های برق آبی گردیده اســت به همین دلیل شکافی 
بین تولید و مصرف ایجاد شده است که در یکی دو روز ابتدای 
خرداد ماه، خاموشی هایی را به دنبال داشت که خوشبختانه 
با همکاری خوب مردم ، صنایع و کشاورزان ، محدودیت های 
ایجاد شــده به حداقل میزان ممکن کاهش یافته اســت. در 
صورتی کــه این همکاری ها ادامه یابــد. امیدواریم بتوان با 
حداقل خاموشی از تابستان سخت امسال با کمترین خاموشی 
عبور کرد. ربیعی خاطر نشــان کرد: بر اساس اطالع جداول 
قطعی احتمالی برق برای اطالع مردم توســط شرکت های 
توزیع برق اطالع رســانی می شــود و لیکن امیدواریم که با 
رعایت صرفه جویی در مصرف و اجرای راهکارهای ساده ای 
که توصیه می شود محدودیتی اعمال نشود.سخنگوی دولت 
اظهار داشت: در این هفته و هفته آتی، به دلیل گرمای قابل 
توجه هوا در کشــور، انجام اقدامات ســاده کاهش مصرف از 
اهمیت بیشــتری برخوردار اســت. روش های اطالع یابی از 
طریق وب ســایت شــرکت های توزیع و یا سامانه برق من و 
همچنین تلفن ۱۲۱ اســت.وی بیان داشت: به نظر می رسد 
قطع برق بــه تنهایی منجر به آســیب دیدگی به تجهیزات 
نمی شــود. مشترکین برق بیمه شده اند و در صورت نیاز می 
توان در سامانه مذکور گزارش کرد، موضوع بر اساس قوانین 
بیمه مورد بررســی کارشناسی قرار گرفته و اقدام الزم بعمل 

می آید.

رئیسی در جمع نمایندگان ادوار:
حق خانواده ایرانی زندگی با رنج نیست

نامزد انتخابات ریاســت جمهــوری با بیان اینکه حق خانواده های کشــور 
زندگی همراه با رنج نیســت، گفت: از تمام نفــوذ کالم و جایگاه خود برای 
افزایش مشــارکت در انتخابات استفاده می کنم.، سید ابراهیم رئیسی نامزد 
ســیزدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری در جمــع نمایندگان ادوار 
مجلس شورای اســالمی که در محل مجتمع سرچشمه برگزار شد، اظهار 
داشت: از ابراز محبت به این طلبه حقیر که خود را خدمتگزار مردم و دوست 
شما می دانم تشکر می کنم. از دغدغه شما، که دغدغه و خواست مردم است 
سپاسگزارم.وی عنوان کرد: خواست و دغدغه مردم و مشکالتی که مردم از 
آن رنج می برند، تدبیر می طلبد که هم در کســب و کار و هم در معیشــت 
و زندگی آنها اتفاق بیافتد. مردم، تشــکیل دولت تراز انقالب را از ما انتظار 
دارند.نامزد انتخابات ریاست جمهوری افزود: می خواهم از تمام نفوذ کالم و 
جایگاه خود برای افزایش مشــارکت استفاده کنم تا هر جوانی که در روستا 
و استانی برای آمدن پای صندوق رای ناامید شده است، امیدوار شود. نظام 
مبتنی بر رأی مردم است و این اقدام شما در حضور مردم می تواند اثرگذار 
باشد.رئیسی با بیان اینکه همه آنهایی که ناامید شدند به طریقی باید امیدوار 
باشــند، گفت: در کسب و کار و معیشت مردم مبتنی بر نظریه کارشناسان 
هستیم و می دانیم احیای کشور در این زمینه امکانپذیر است و ممکن است 
مقداری به عدد و رقم نیاز داشــته باشد.وی اضافه کرد: شما خوب اعداد و 
ارقام و ذخایر کشور را می دانید. حق خانواده های کشور زندگی همراه با رنج 
نیست. ان شاءاهلل برای انجام تحول در نظام اجرایی دولت به میدان آمدیم.

نامزد انتخابات ریاســت جمهوری خاطرنشان کرد: سند تحول قوه قضائیه، 
پیش روی همه صاحبان اندیشه است. این تحول جدی بعد از گام دوم باید 
به صورت جدی محقق شــود. مردم نیازمند تحقق عدالت در همه شــئون 
هســتند. ما شــهروند درجه دوم نداریم و همه شهروند درجه اول هستند. 
اعتقاد من این اســت که همه می توانیم با مشارکت و همکاری، کار را پیش 
ببریم.رئیسی گفت: نیازمند انسجام و وحدت برای پیشبرد امور هستیم. شما 
می دانید که در این کشور کارهای بسیاری می تواند انجام گیرد. ما اصحاب 
»ما می توانیم« هستیم. بله مشکالت هست اما بسیاری از موانع و تحریم ها 
را می توان به فرصت در کشــور تبدیل کرد.وی ادامــه داد: خواهش من از 
همه دوســتان این است که تا زمان انتخابات آنچه به ذهنتان می رسد و در 
بخش هایی که نفوذ کالم دارید، ان شاءاهلل اقدام خواهید کرد. یک قسمت هم 
نظرات کارشناسی که از آن مطلع می شوید را اطالع خواهید داد. این ارتباط 
ان شاءاهلل آغاز باشد نه انجام تا خود را از نظرات نخبگانی مجریان بهره مند 
کنیم.نامزد انتخابات ریاست جمهوری در پایان تاکید کرد: انتخابات باشکوه با 
حضور تمام اقشار، دولت قوی برای شکل گیری ایران قوی را رقم خواهد زد.

عراقچی:
 مطمئن نیستم مذاکرات وین در این 

دور به نتیجه برسد
معاون وزیر امور خارجه با بیان اینکه مذاکرات، پیچیدگی های زیادی دارد 
گفت: شخصاً مطمئن نیستم که در این دور، مذاکرات وین به پایان برسد.
ســید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه در گفتگویی گفت: تقریباً 
یک هفته است که مذاکرات را دنبال می کنیم. مذاکرات، پیچیدگی های 
زیادی دارد و ما به موضوعات اصلی مورد اختالف رسیدیم. فکر می کنیم 
که پیشــرفت خوبی تا االن داشتیم و مسیر خوبی را طی کرده ایم.رئیس 
هیئت مذاکره کننده ایرانی در وین گفت: در نقطه ای هستیم که اختالفات 
بارزی وجود دارد که به آنها پرداخته می شود. متن هایی تهیه شده و مقدار 
زیادی از آن آماده است اما موارد اختالفی کماکان در دست بررسی است.

وی ادامه داد: در جلســات فشــرده که این روزها برگــزار کردیم و امروز 
نیز جلســه ای سه جانبه با روسیه و چین داشتم، هماهنگی بسیار خوبی 
بین سه کشــور وجود دارد. یک جلسه نیز با سه کشور اروپایی داشتیم. 
جلسات کارشناسی نیز به همین ترتیب ادامه دارد.عراقچی تصریح کرد: 
به نظر من مســیر بسیار خوبی تا االن طی شده است. اما اینکه ما در این 
دور از مذاکرات بتوانیم به جمع بندی برسیم را شخصاً مطمئن نیستم. اما 
ممکن است الزم باشــد یک بار دیگر برای مشورت های بیشتر، هیئت ها 
به کشورهای خود مراجعه کنند. هنوز در این مورد تصمیم قطعی گرفته 
نشده اســت؛ لذا ظرف دو و سه روز آینده کار را ادامه خواهیم داد و بعد 
از آن به جمع بندی خواهیم رســید که چگونه رفتار کنیم. ولی شــخصاً 
مطمئن نیســتم که در این دور، مذاکرات به پایان برسد.معاون وزیر امور 
خارجــه گفت: روند کاری مذاکرات به این شــکل بوده اســت که با یک 
جلسه کمیسیون مشترک شروع کنیم و با یک جلسه کمیسیون مشترک 
جمع بندی و به پایان برســانیم. اما مباحث اصلی در جلسات دوجانبه و 
چندجانبه صورت می گیرد. طبیعتاً اگر قرار باشــد در این دور، مذاکرات 

خاتمه داده شود، یک جلسه کمیسیون مشترک انجام خواهد شد.

سفیر کشورمان در کی یف خبر داد:
سفر بهاروند به کی یف برای سومین دور 

مذاکرات سانحه هواپیمای اوکراینی 
سفر بهاروند به کی یف برای سومین دور مذاکرات سانحه هواپیمای اوکراینی 
ســفیر جمهوری اسالمی ایران در اوکراین اعالم کرد: سومین دور مذاکرات 
ایران و اوکراین پیرامون ابعاد فنی و حقوقی سانحه هواپیمای اوکراینی پرواز 
PS7۵۲ برگزار می شــود. منوچهر مرادی سفیر کشــورمان در اوکراین در 
توییتی اعالم کرد:  هیات جمهوری اسالمی  ایران به ریاست محسن  بهاروند 
معاون حقوقی بین المللی وزارت امور خارجه روز جاری وارد  اوکراین شــد 
تا ســومین دور مذاکرات دو کشور پیرامون ابعاد فنی و حقوقی سانحه تلخ 
سقوط هواپیمای اوکراینی پرواز PS7۵۲ را با  یوگنی_ینین همتای اوکراینی 

خود برگزار کند.
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گزیده خبر سازمان برنامه و بودجه خبر داد

افزایش۱۲۰درصدیحقوقبازنشستهها
آنطور که مسئوالن ســازمان برنامه و بودجه اعالم کردند، از 
منابع یک میلیارد دالری که برای هزینه های کرونا از صندوق 
توسعه ملی باید پرداخت می شد، تاکنون بانک مرکزی معادل 
ریالــی ۸۳۰ میلیون دالر را در اختیار خزانــه داری قرار داده 
است.  حمید پوراصغری - معاون علمی فرهنگی و اجتماعی 
سازمان برنامه و بودجه - دیروز )سه شنبه( در نشستی خبری 
ابعــاد مختلفی از عملکرد ســازمان در بخش های مربوطه را 

تشریح کرد.

جریان پرداخت سهم کرونا از صندوق توسعه ملی 
در حالی در ابتدای سال ۱۳۹۹ با درخواست رئیس جمهور و 
مجوز مقام معظم رهبری قرار بر پرداخت یک میلیارد دالر از 
منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت هزینه های کرونا شد 
کــه بانک مرکزی در این مدت به صورت تدریجی پرداخت را 
انجام داد.در این زمینه عوض پور از مدیران معاونت مربوطه در 
پاسخ به سوال ایسنا، اعالم کرد که تاکنون ۸۳۰ میلیون دالر 
از مبلغ یک میلیارد دالر از ســوی بانک مرکزی و به صورت 
تدریجی به ریال تبدیل و به خزانه داری کل کشور واریز شده 
است. به گفته وی، ۱۷۰ میلیون دالر دیگر باقیمانده که آن را 
نیز با مذاکرات صورت گرفته تبدیل به ریال و پرداخت خواهد 
شــد.عوض پور گفت که از مبلغ ریالی پرداخت شده ۱۶ هزار 
میلیارد تومان در اختیار وزارت بهداشــت قرار گرفته است و 
برای بخش های دیگر از جملــه بیمه بیکاری نیز اختصاص 

یافته است. 

افزایش 120 تا 138 درصدی حقوق بازنشستگان
در ادامــه، پوراصغری - معاون علمــی، فرهنگی و اجتماعی 
ســازمان برنامه و بودجه - نیز درباره حمایت هایی که دولت 
از بخش های مختلف طی ســال های گذشــته انجام داده به 
موضوع بازنشســته ها اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه طی 
این سال ها حقوق شاغالن بر اساس فصل های قانون مدیریت 
خدمات کشــوری در مقاطع مختلف افزایش داشــته موجب 

شده بود بازنشســته ها دچار اختالل در دریافت شوند. بر این 
اســاس، با توجه به الزام قانون برنامه ششــم توسعه مبنی بر 
رفــع تبعیض در پرداختی ها از ســال ۱۳۹۶ این موضوع در 
دســتور کار قرار گرفت و ما اصالح پرداخت ها و اعمال فصل 
دهم قانون مدیریت خدمات کشــوری را اعمال کردیم. وی با 
اشاره به همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری 
و اخیرا تامین اجتماعی، یادآور شــد کــه ۱۲۰ هزار میلیارد 
تومان برای همســان ســازی حقوق بازنشستگان لشگری و 
کشوری و همچنین ۵۳ هزار میلیارد تومان برای بازنشستگان 
تامین اجتماعــی از طریق تعدیه بدهی دولت اختصاص پیدا 
کرده اســت. بر اســاس اعالم این مقام مســئول در سازمان 
برنامه و بودجه، از پایان ســال ۱۳۹۸ تاکنون متوسط حقوق 
بازنشستگان لشگری و کشــوری با افزایش ۱۲۰ درصدی به 

هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و متوسط حقوق بازنشستگان 
تامین اجتماعی با رشــد ۱۳۸ درصدی به پنج میلیون تومان 

افزایش پیدا کرد. 

افزایش مستمری به 1.4 میلیون تومان
معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی ســازمان برنامه و بودجه 
با اشــاره به ســایر برنامه های حمایتی دولت در زمان شیوع 
ویــروس کرونا گفت که در مورد حمایــت از کودکان و زنان 
بی سرپرست، ســالمندان و معلوالن حمایت هایی از طریق 
نهادهای پوششــی و حمایتی از جمله ســازمان بهزیستی و 
کمیته امــداد صورت گرفت. بطوریکه توانســتیم تعداد ۲.۲ 
میلیون خانوار تحت پوشش این نهادها را با افزایش اعتبار به 
۳.۳ میلیون خانوار افزایش دهیم که رشد ۵۰ درصدی پوشش 

را در این بخش دارد. وی یادآور شــد که میزان مستمری که 
به خانوارهای تحت پوشــش پرداخت می شود از متوسط ۷۵ 
هزار تومان در ســال ۱۳۹۲ به متوســط یک میلیون و ۴۰۰ 
هزار تومان در سال جاری افزایش یافته است که نمی گوییم 
این کافی و کامل اســت اما سعی کردیم با نگاه مثبت در این 
بخش حرکت کنیم. پور اصغری گفت:  در جریان کرونا عالوه 
بر منابعی که از صندوق توسعه ملی دریافت شد، حدود ۹۰۰۰ 
میلیارد تومان از محل بودجــه عمومی اختصاص پیدا کرده 
است و در رابطه با مبارزه با کرونا ۱۴ برنامه مختلف را تدوین 
و اجرایــی کردیم و در بخش های مختلــف از جمله تامین 
تجهیزات، وســایل حفاظتی، تامین دارو و واکســن اقداماتی 
صورت گرفت. گرچه دیر یا زود شــد اما به هر حال سعی بر 

انجام آن بود. 

برنامه برای واکسن چگونه است؟
معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه در 
رابطه با برنامه دولت برای تزریق واکسن نیز گفت: پیش بینی 
بر واردات ۶۰ میلیون واکسن و ۱۴۰ میلیون دوز تولید داخل 

است که بتوان در سال جاری آن را انجام داد. 

افزایش اعتبارات حوزه سالمت 
وی اشــاره ای هم به میزان افزایش اعتبارات حوزه ســالمت 
داشت و توضیح داد که با وجود شرایط نامطلوبی که به دلیل 
کرونا و تحریم اعمال شده بود، اعتبارات حوزه سالمت از حدود 
۲۳ هزار میلیارد تومان در ســال ۱۳۹۲ به ۱۴۲ هزار میلیارد 
تومان در سال جاری رســیده است. سهم سالمت در بودجه 
عمومی نیز در این دوره از هفت درصد به ۱۷ درصد رشد دارد. 
طبق گفته این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه، آنچه 
مردم در مراجعه به مراکز درمانی پرداخت می کنند از ســال 
۱۳۹۲ تا سال گذشته به ۱۰ درصد در شهرها و پنج درصد در 
روســتاها کاهش یافته، در حالیکه در ابتدا مردم ۳۷ درصد از 

هزینه را پرداخت می کردند.

منابع پولی ایران در ترکیه آزاد می شود؟
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه اظهار داشت:  طبق آماری که گمرک 
ایران ارائه داده، در ســه ماهه امســال در کل با رشد صادرات در همه حوزه ها 
مواجه بودیم. این رشــد در تجارت با ترکیه نیز اتفاق افتاده اســت، باید توجه 
داشت که تغییر سیاست های ارزی و برگشت ارز در این موضوع بسیار تاثیرگذار 
بود.مهرداد سعادت در مورد دالیل افزایش مراوادات تجاری ایران و ترکیه اظهار 
کرد: همانطور که پیش از گفتیم که اگر اخالقیات و یک ســری از مسائل بین 
ایران و ترکیه رعایت شود حجم تجارت دو کشور بیشتر خواهد شد که این اتفاق 
درحال رخ دادن است. مذاکرات وین که در راستای برداشته شدن تحریم ها بوده 
نیز در این موضوع بی تاثیر نبوده است. ترک ها نیز منتظر هستند که سرنوشت 
تحریم ها مشخص شــود.وی افزود: ارتباط بین تجار دو کشور کم کم در حال 
بازگشــت به جایگاه اصلی خود است. امیدواریم که به زودی این اتفاق محقق 
شــود و نتیجه مذاکرات وین تاثیر خود را در تجارت بین ایران و ترکیه ببینیم.

سعادت اضافه کرد:  تالش های اتاق مشترک و تجار دو کشور و ارتباطاتی که از 
این طریق برقرار شــده و همچنین کمیسیون مشترکی که در ماه گذشته بین 
ایران و ترکیه برگزار شــد بی تاثیر نبوده است. عالوه بر این تغییر سیاست های 
ارزی کشور طی ماه های گذشته هم در افزایش تجارت اثر داشته است. مجموع 
اینها نشــان می دهد که تجارت ایران با ترکیه در حال رشد است و امیدواریم 
بتوانیم به میزان قبل از تحریم ها برســیم.رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و 
ترکیه گفت: طبق آماری که گمرک ایران ارائه داده، در سه ماهه امسال در کل 
با رشد صادرات در همه حوزه ها مواجه بودیم، این رشد در تجارت با ترکیه نیز 
اتفاق افتاده اســت. باید توجه داشت که تغییر سیاست های ارزی و برگشت ارز 
در این موضوع بســیار تاثیرگذار بود. در مدت مشابه سال گذشته ما مشکالت 
رفع تعهدات ارزی را داشــتیم که بسیار در مشــکالت تاثیر داشتند. امسال با 
شفاف تر شدن سیاست های ارزی، صادرکنندگان هم توانستند برای خود یک 
نقشــه راه برای سال ۱۴۰۰ تعیین کنند و به تبع آن تا حد زیادی این مسائل 
حل شده است.وی خاطرنشان کرد: راه نجات کشور ما توسعه صاردات است، ما 
در کشور برای مسائل اقتصادی هیچ راه چاره دیگری نداریم مگر اینکه صادرات 
را توسعه دهیم و بتوانیم از ظرفیت های خالی کشور استفاده کنیم. با امید اینکه 
هرچه زودتر تحریم ها برداشــته شوند و ما به اهداف خود در بازارهای صادراتی 
که سالیان سال برای آن زحمت کشیدیم برسیم. ما مشتریان خوبی در جهان 
داریم اما شــرایط سخت شده است اگر این شرایط به حالت اولیه خود برگردد 
این توانمندی در بخش خصوصی وجود دارد که وظایف خود را انجام نمی دهد.

سعادت در پاسخ به ســوالی در مورد منابع پولی ایران در ترکیه و واردات کاال 
از محل این منابع گفت: این مسائل وابسته به موضوع رفع تحریم ها است، اگر 
تحریم ها برداشته شوند این منابع به داخل کشور بازمی  گردند و نیازی به واردات 
کاال در برابر این پول نیســت. ما بیشتر به دنبال آزاد شدن منابع هستیم تا در 
اختیار بانک مرکزی قرار گیرد که هرجا الزم است صرف کند. اما اینکه در مقابل 
پول های خود در خارج از کشــور و به خصوص ترکیه واردات مواد اولیه انجام 
دهیم خواسته ما نیست و بیشتر مایل هستیم و به نفع کشور است که منابع به 

صورت کامل برگردد و در اختیار خودمان باشد.

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت؛
تسهیل ترخیص کاال در گمرکات از اولویت 

های مهم دولت 
دویست و سی امین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز سه شنبه به 
ریاســت رییس جمهور برگزار و گزارشی از آخرین وضعیت واردات کاال در 
گمرکات کشور و همچنین موجودی کاالهای اساسی در انبارها و گمرکات 
و اقدامات انجام شــده برای ترخیص ســریع این کاالها و توزیع آن به بازار 
مصرف ارائه شد.حســن روحانی در این زمینه تســهیل ورود و خروج کاال 
در گمرکات کشــور را از اولویت های مهم دولت در حوزه تجارت عنوان کرد 
و افزود: ترخیص کاالهای اساســی از گمرکات کشور، باید بدون تعلل و در 
کوتاه ترین زمان همراه با شفافیت از سوی دستگاه های مرتبط انجام و مصوبه 
ســتاد اقتصادی دولت در این زمینه، به طور کامل اجرایی شود.روحانی در 
این زمینه با اشاره به راه اندازی سامانه جامع تجارت،خاطرنشان کرد: با توجه 
به موجودی فراوان کاال در گمرکات کشــور و پیشــرفت هایی که در زمینه 
ثبت اطالعات، نحوه ترخیص و تسریع در به حداقل رساندن زمان ترخیص 
کاالها حاصل شــده است، سرعت بخشیدن به ترخیص کاالهای اولویت دار 
از ضرورت های حیاتی کشــور است.رییس جمهور همچنین وزارت صنعت 
، معدن و تجــارت را موظف کرد برای تامین کاالهای اساســی و نیازهای 
بخش تولید کشــور در هماهنگی با وزارت امــور اقتصادی و دارایی، وزارت 
جهاد کشــاورزی و بانک مرکزی بر اساس دستورالعمل ابالغی برای تسریع 
در ترخیــص کاالهای اولویت دار اقدام و گــزارش هفتگی از اقدامات انجام 
شده در این خصوص را به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کند.در این 
جلسه تاکید شد که با توجه به ابالغ مصوبات مربوط به رفع مشکل رسوب 
کاالهای اساسی در گمرک و بنادر و تسهیالت فراهم شده صاحبان کاال باید 
فورا نسبت به تعیین تکلیف کاالهای خود اقدام کنند.روحانی افزود: گرچه 
تحریم های ظالمانه علیه کشور، دسترسی به ارز را سخت کرده است و بانک 
مرکزی با تالش فراوان ارز مورد نیاز را تهیه کرده و در اختیار واردکنندگان 
نهاده های دامی قرار می دهد، اما با تمهیدات اندیشیده شده مشکلی در تامین 

نهاده های دامی در سال جاری نخواهیم داشت.

گزارش از بازار سرمایه؛
 ریزش بیش از ۱۰ هزار واحدی

 شاخص کل بورس
شــاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهــش ۱۰ هزار و ۹۶۳ واحدی معادل 
۰.۹۵ درصد به یک میلیون و ۱۴۵ هزار و ۹۷۰ واحد رســید. همچنین در 

فرابورس شاخص کل با افت ۱۱۷ واحدی به ۱۷ هزار و ۷۲۴ واحد رسید.
 دیروز تاالر شیشه ای، در معامالت سومین روز هفته )دوشنبه دهم خردادماه 
۱۴۰۰(، شاهد روند نزولی شاخص های منتخب بود. به گونه ای که شاخص 
قیمت )وزنی-ارزشی(، با کاهش ۲۸۳۹  واحدی معادل ۰.۹۵ درصد به رقم 
۲۹۶ هزار و ۸۵۸ واحد رسید.شاخص کل هم وزن نیز، با افت ۲۵۳۵ واحدی 
معــادل ۰.۶۶ درصــد، عدد ۳۸۲ هزار و ۹۹۶ واحد را به نمایش گذاشــت. 
شــاخص قیمت )هم وزن( نیز با کاهش ۱۶۳۵  واحدی به رقم ۲۴۷ هزار و 
۱۱۳ واحد رسید.همچنین شاخص سهام آزاد شناور، ۱۳۹۲۳ واحد کاهش  
را رقم زد و به سطح یک میلیون و ۶۴۱ هزار واحد رسید. همچنین شاخص 
بــازار اول بــا ۹۹۰۶ واحد کاهش به رقم ۸۳۷ هزار و ۸۵۴ واحد رســید و 
شــاخص بازار دوم نیز، با ۱۵۷۲۳ واحد کاهش همراه بود و عدد ۲ میلیون 
و ۳۲۰ هزار واحد را به نمایش گذاشــت.بر اساس این گزارش، در معامالت 
دیروز بورس تهران، نمادهای معامالتی فملی، فوالد، وبملت، شستا، تاپیکو و 
خودرو با بیشترین کاهش، تاثیر منفی در روند شاخص کل بورس داشتند. 
در مقابل، نمادهای معامالتی شپنا، اپال و برکت، بیشترین تاثیر مثبت را در 
برآورد نماگر کل بورس داشتند.با پایان فعالیت بازار سرمایه در سومین روز 
کاری هفته، معامله گران بورس ۵ میلیارد و ۱۶۶  میلیون برگه بهادار و سهام 
را در قالب ۴۹۰ هزار و ۷۵۱ نوبت معامله و به ارزش ۴۲ هزار و ۳۷۸ میلیارد 

ریال داد و ستد کردند.

تورم ساالنه دهک ها چه تغییری کرد؟
جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از تغییرات شــاخص تورم در دومین ماه 
ســال نشان می دهد نرخ تورم کل کشــور در اردیبهشت ماه برابر ۴۱ درصد 
بوده و فاصله نرخ تورم دهک اول تا دهم، ۷.۴ درصد است. در اریبهشت ماه 
۱۴۰۰ تغییرات شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور بر اساس دهک های 
هزینه ای به گونه ای است که نرخ تورم کل کشور در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ 
بیــن ۴۰.۱ درصد برای دهک های اول و پنجم و تا ۴۷.۵ درصد برای دهک 
دهم نوســان دارد. بر اساس این گزارش، جزئیات جدول زیر نشان می دهد 
نرخ تورم ســاالنه کل کشور در شــرایطی به رقم ۴۱ درصد رسیده است که 
این نرخ ساالنه کل کشور در بخش خوراکی ها و آشامیدنی ها به رقم ۴۷.۶ 
درصد و در بخش کاالهای غیرخوراکی و خدمات به رقم ۳۷.۸ درصد رسیده 
است.حال این ارقام در دهک هزینه ای اول در شرایطی به رقم ۴۰.۱ درصد 
ســاالنه رسیده است که این نرخ ســاالنه در بخش خوراکی ها و آشامیدنی 
هــا به رقم ۴۹.۷ درصد و در بخش کاالهای غیرخوراکی و خدمات به ۳۰.۹ 
درصد رســیده است.همچنین در دهک هزینه ای دهم در حالی با بیشترین 
نرخ تورم ساالنه در ســطح ۴۷.۵ درصد مواجه هستیم که نرخ تورم ساالنه 
در بخش خوراکی ها و آشــامیدنی های این دهک به رقم ۴۴.۸ درصد و در 
بخش کاالهای غیرخوراکی و خدمات به رقم ۴۸.۲ درصد رســیده است.در 
ادامه بررســی جزئیات گزارش ارائه شــده از سوی مرکز آمار، بیشترین نرخ 
تورم ســاالنه خوراکی ها و آشامیدنی ها متعلق به دهک دوم با ۵۰.۱ درصد 
و کمترین نرخ تورم ساالنه در این بخش متعلق به دهک نهم با ۴۶.۱ درصد 
است. همچنین در بخش غیرخوراکی ها و آشامیدنی ها،  بیشترین نرخ تورم 
ساالنه برای دهک دهم با ۴۸.۲ درصد و کمترین نرخ تورم در این بخش نیز 

با ۳۰.۹ درصد متعلق به دهک اول است.

سخنگوی سازمان هواپیمایی
 برنامه ای برای افزایش قیمت بلیت

 هواپیما نداریم
سخنگوی ســازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد: هیچگونه افزایش قیمتی 
در سفرهای هوایی رخ نداده و برنامه ای هم برای آن وجود ندارد.محمدحسن 
ذیبخش اظهار کرد: برخالف برخی اظهارات صورت گرفته هیچ گونه افزایش 
قیمتی در نرخ بلیت هواپیما در پروازهای داخلی اعمال نشده و همواره همان 
سقف های تعیین شده سابق رعایت می شود.وی افزود: تخلف در نرخ فروش 
بلیت هواپیما از ســوی هر شــرکت هواپیمایی یا دیگر ارائه کنندگان بلیت 
هواپیما تخلف محرز و بســیار بزرگی به شــمار رفته و با عوامل آن برخورد 
قضایی خواهد شد.ســخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: البته بر 
اســاس ارزیابی های صورت گرفته و آمارهای ارائه شده تا کنون شرکتی در 
این زمینه مرتکب تخلف نشــده اما مســلما با گرانفروشان بلیت هواپیما در 
پروازهای داخلی برخورد می کنیم و مردم می توانند از طریق راه های ارتباطی 
ســازمان هواپیمایی مــا را در جریان تخلفات احتمالــی در این زمینه قرار 
دهند تا با مســببان آن برخورد شود. بیست و چهارم آبان ماه سال گذشته 
بود که جلسه شــورای عالی هواپیمایی کشوری با حضور نمایندگان وزارت 
امور اقتصــادی و دارایی، وزارت امور خارجه، عضو ناظر کمیســیون عمران 
مجلس شورای اسالمی، سازمان برنامه و بودجه، دادستانی عمومی و انقالب 
تهران، عضو مطلع شــورای عالی هواپیمایی کشوری، رییس هیات مدیره و 
مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اســالمی ایران »هما« و نماینده شرکتهای 
هواپیمایی داخلی برگزار و مقرر شد قیمت بلیت پروازهای داخلی با ۱۰ درصد 
افزایش نســبت به جدول نرخی اعالم شده در خرداد ماه سال ۱۳۹۹ مواجه 
و محدودیت حداقل قیمت نیز از این نرخنامه جدید حذف شد.بر این اساس 
سه روز پس  از این جلسه، انجمن شرکت های هواپیمایی نرخنامه جدید برای 
پروازهای داخلی را منتشر کرد و براین اساس حداکثر قیمت برای پروازهای 
داخلی در ۲۲۷ مســیر پروازی مختلف مشخص و ۴۸۱ هزار و ۹۰۰ تومان 
پایین ترین نرخ منتشر شده برای قیمت بلیت پروازهای داخلی در مسیرهای 
کوتاه و یک میلیون و ۵۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان باالترین آن بود که به مســیر 

پروازی تبریز-بندرعباس اختصاص دارد.

پیش نیازهای رسیدن به نرخ ارز واقعی 
در اقتصاد چیست؟

یک اســتاد اقتصاد معتقد است عامل موثر و مهم در شکل گیری نرخ 
ارز بهینه و واقعی در اقتصاد، اســتقالل بانک مرکزی اســت. یکی از 
مباحث کلیدی و تاثیرگــذار اقتصادی در دولت آینده موضوع تعیین 
نرخ ارز و نحوه مدیریت بازار ارز اســت. اما در این میان، رســیدن به 
یک نرخ ارز واقعی و به بیان دیگر، نرخ ارز بهینه، نیازمند فراهم شدن 
بســترهای الزم و پیش نیازهایی است. استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان 
در این باره معتقد اســت متغیر ارز یک متغیر پیچیده ای اســت که 
حدود ۶۰ درصد ادبیات و مطالعات اقتصادی مقاالت مربوط به نرخ ارز 
و مسائل مربوط به نرخ ارز است و توجه به آن در اقتصاد ضرورت دارد.
کمیل طیبی در ادامــه به خبرنگار ایِبنا گفت: نرخ ارز بهینه یا همان 
نرخ ارز واقعی، یک متغیر درون زاســت. از نظر اقتصادی یک بازار ارز 
وجود دارد، بنابراین اینکه بگوییم این نرخ به صورت دستوری تعیین 
شــود یا به عنوان یک متغیر و شــاخص برون زا آن را در نظر بگیریم 
که خارج از سیســتم، توسط بانک مرکزی و دولت تعیین شود، اساسا 
روش اقتصادی نیســت و هیچ وقت هم این نرخ ارز بهینه حاصل نمی 
شــود.بنابراین نرخ ارز واقعی که یک متغیر درون زاست باید بر اساس 
ســازوکار و مکانیزم بازار ارز تعیین شود. زمانی مازاد تقاضا ایجاد می 
شــود، قیمت هم باال می رود و زمانی که مازاد عرضه داریم، نرخ نیز 
پاییــن می آید تا در نهایت به یک نرخ تعادلی برسیم.اســتاد اقتصاد 
دانشــگاه اصفهان در پاسخ به این سوال که چه عواملی در تعیین این 
نرخ اثرگذار است؟ اظهار داشت: این عوامل هم شاخص های اقتصادی 
است و هم شــاخص های غیراقتصادی؛ مثال اینکه برجام احیا شود و 
تحریم ها برداشــته شــود، اینها بر نرخ متعادل ارزی تاثیرگذار است. 
مثال فرض کنیم وقتی ما یک سیستم چند نرخی داریم، حاال اگر این 
سیستم چند نرخی به یک سیستم یک نرخی بشود، در جهت رسیدن 
به یک نرخ واقعــی برای ارز، خیلی کمک می کند.دیگر عامل، بهبود 
رابطه مبادله اســت که از طریق توسعه روابط تجاری ایجاد می شود 
و ما می دانیم که باالخــره امروزه بخش خارجی اقتصاد یعنی بخش 
صــادرات و واردات خیلــی کمک می کند به اینکــه روزنه و مجرای 
عرضــه ارز هم اتفاق بیفتد تا بتواند پاســخگوی همان تقاضای ارزی 
باشد. چرا که در شرایطی که تحریم ها برداشته شود و بخش خارجی 
بخواهد رونق پیدا بکند، اساســا تقاضای جدید به وجود می آید، که 
البته تقاضای واقعی اســت و جایگزین تقاضاهایی می شود که جنبه 
داللی دارد و این خبر خوبی برای بازار ارز و اقتصاد کشور خواهد بود.
این کارشــناس اقتصادی در ادامه افزود: کنترل تورم و هدف گذاری 
تورم نیز عامل مهم دیگری است که در مسیر رسیدن به نرخ بهینه ارز 
تاثیرگذار است و ما می دانیم که کنترل تورم چقدر در رشد اقتصادی 
و سرمایه گذاری تاثیرگذار اســت و می تواند به ثبات بازار ارز کمک 
کند.همچنین دیگر عامل موثر و مهم در شــکل گیری نرخ ارز بهینه 
و واقعی در اقتصاد، اســتقالل بانک مرکزی است؛ زیرا استقالل بانک 
مرکزی یعنی سیاســت گذاری های درســت اقتصادی که بر آن مبنا 
سیاســت پولی و ارزی اتفاق می افتد، و هرچه این اســتقالل مدنظر 
قرار بگیرد، می تواند در مسیر دستیابی به نرخ واقعی ارز کمک کند.

طیبی خاطرنشان کرد: توسعه و فعال شدن بخش تجارت نقش مهمی 
در بهبود رابطه مبادله می شود. یعنی نرخ برابری که بین پول داخلی 
و پول خارجی هست، تقویت می شود و نابسامانی در آن کمتر هست.
وی همچنین تاکید کرد یک ســری عوامل بلندمدت هم مثل سرمایه 
گذاری و رشــد اقتصادی وجود دارد که باید سیاســت گذار به آن ها 
توجه ویژه ای داشته باشد؛ هرچند در شرایط کنونی اقتصادی که االن 
قرار داریم و به صورت کاربردی قابل لمس هست، پیگیری مذاکرات و 
آزادشدن منابع مالی بلوکه شده و برداشته شدن تحریم ها، در سمت 
عرضه ارز در بازار کمک خواهد کرد و در جهت بهینه شــدن نرخ ارز 

واقعی موثر خواهد بود.
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نفت برنت از مرز ۷۰ دالر عبور کرداستانها
قیمت نفت روز سه شــنبه تحت تاثیر رشد خوش بینی به دورنمای تقاضا برای 
سوخت در فصل سفرهای تابستانی آمریکا از مرز ۷۰ دالر عبور کرد.بهای معامالت 
نفت برنت برای تحویل در اوت ۸۳ ســنت معــادل ۱.۲ درصد افزایش یافت و به 
۷۰ دالر و ۱۵ سنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت 
آمریکا برای تحویل در ژوییه یک دالر و ۲۹ ســنت معادل دو درصد نســبت به 
قیمت نهایی روز جمعه افزایش یافت و به ۶۷ دالر و ۶۱ سنت در هر بشکه رسید. 
بازار آمریکا روز دوشــنبه به دلیل تعطیالت عمومی در این کشــور تعطیل بود.
تحلیلگران موسسه ING Economics در یادداشتی نوشتند: در حالی که نگرانیهایی 
نسبت به محدودیتهای کرونایی در قسمتهایی از آسیا وجود دارد، به نظر می رسد 

بازار روی موضوع مثبت تقاضا برای ســوخت در آمریکا و نقاطی از اروپا متمرکز 
شــده است. در آمریکا فصل رانندگی تابستانی رسما پس از تعطیالت روز یادبود 
آغاز شــده و ما در حالی وارد این دوره شــده ایم که ذخایر بنزین پایینتر رفته و 
فاصله چندانی با میانگین پنج ســاله ندارد.شرکت گازبادی اعالم کرد تقاضا برای 
بنزین در آمریکا روز یکشنبه ۹.۶ درصد نسبت به میانگین چهار یکشنبه گذشته 
افزایش یافت و باالترین تقاضای یکشنبه از تابستان سال ۲۰۱۹ بود. با این حال 
رشد قیمت بنزین محدود شده زیرا انتظار می رود تولید بیشتری وارد بازار شود.

قیمت نفت همچنان از آماری که در چین منتشر شد و نشان داد فعالیت کارخانه 
ای این کشــور در ماه مه ســریعترین روند رشد را در ســال جاری داشته است، 

پشتیبانی شــد.منابع آگاه اوپک پالس اظهار کردند وزیران این گروه در نشست 
روز سه شنبه احتماال با ادامه تسهیل تدریجی محدودیت عرضه موافقت می کنند 
زیــرا انتظار دارند احیای تدریجی تقاضا در برابر افزایش تولید ایران موازنه ایجاد 
کند.اوپک پالس در آوریل افزایش تولید به میزان ۲.۱ میلیون بشکه در روز از ماه 
مه تا ژوییه را تصویب کرد زیرا این گروه انتظار دارد تقاضای جهانی برای نفت با 
 ING وجود افزایش آمار ابتال در هند رشد کند.بر اساس گزارش رویترز، تحلیلگران
Economics اظهــار کردند: بازار می تواند عرضه اضافی را جذب کند و بنابراین ما 

انتظار داریم این گروه تایید کند که تولیدش را همان طور که برنامه ریزی کرده 
بود در دو ماه آینده افزایش خواهد داد.

کاهش 54 درصدی حجم رواناب های استان
حجم رواناب های اســتان در ســال آبی جاری نســبت به مدت مشابه پارسال 
۵4 درصد کاهش یافته اســت.به گزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای 
کردستان، مهندس آرش آریانژاد در جلسه شورای  اداری استان که روز یکشنبه 
۹ خرداد ۱4۰۰ با حضور نماینده ولی فقیه، استاندار و جمعی از مدیران استانی 
در محل استانداری کردستان برگزار گردید ضمن ارائه گزارشی از وضعیت منابع 
آبی و کاهش بارندگی امسال، اظهار داشت: بارشها در سال آبی امسال به نسبت 
سال گذشته ۳۷ درصد و نســبت به دراز مدت ۳۲ درصد کاهش داشته است.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کردستان وضعیت رواناب های استان در سال 
آبی جاری را نگران کننده دانست و افزود: حجم رواناب های استان در سال آبی 
گذشــته چهار هزار میلیون مترمکعب بود، که با توجه به کاهش نزوالت جوی، 
امسال این رقم به یک هزار و ۲۰۰ میلیون مترمکعب رسیده است که در مجموع 
حجم رواناب های استان در سال آبی جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
۵4 درصد کاهش یافته که این به منزله افت مخازن آب ســدهای استان است.

وی یادآور شــد: با توجه به خشکسالی و کاهش بارش ها، اولویت ما صرفا تامین 
آب شــرب پایدار و ســالم خصوصا در فصل گرما است که امیدواریم با مدیریت 
صحیح شــاهد جیره بندی یا قطعی آب نباشیم.مهندس آریانژاد همدلی کلیه 
مصرف کنندگان بخش آب را ضروری دانســت و ادامه داد: اگر ارکان حکمرانی 
منابع آب، یعنی همان مصرف کنندگان، در بخش های خانگی، کشاورزی، صنعت 
و شــهرداری ها در زمینه صرفه جویی و حفاظت از منابــع آب، همدل و همراه 
نباشــند، یقینا در بخش تأمین و توزیع دچار مشکل خواهیم شد.وی در خاتمه 
جلســه ابراز امیدواری کرد: با همت مسئولین و دستگاه های ذیربط و همراهی 
مصرف کنندگان بخش آب، ان شــاءاهلل تابستان امسال را بدون هیچ دغدغه ای 

سپری خواهیم کرد.

مدیرعامل آبفای استان اصفهان :
نهادینه کردن  مدیریت مصرف آب در جامعه  

از وظایف روابط عمومی است
مدیرعامل شــرکت آبفای استان اصفهان، در نخستین  
نشست رابطان و مسئوالن روابط عمومی آبفای استان 
اصفهان در سال جاری، بر اهمیت نقش روابط عمومی 
در نهادینه کردن مدیریت مصرف آب در جامعه تاکید 
کرد. هاشــم امینی با بیان این که  در حدود یک دهه 
است که با بحران کم آبی در کشور مواجه هستیم اما هنوز فرهنگ مصرف بهینه 
آب در جامعه نهادینه نشده، تصریح کرد: باید همه قشرها در جامعه مراقب آب 
باشند که در این میان فعاالن در عرصه روابط عمومی باید مبانی مراقبت از آب 
را به مردم آموزش دهند.وی به نقش فضای مجازی در فرهنگ سازی مدیریت 
مصرف آب در جامعه اشــاره کرد و اظهار داشــت: با توجه به  گستردگی شبکه 
های اجتماعی در جامعه باید از این ظرفیت در زمینه ارتقای ســواد آبی مردم 
بهره مند شــد.مدیرعامل آبفای استان اصفهان با اشاره به این که در چند سال 
اخیر در زمینه فرهنگ سازی مصرف بهینه آب در جامعه اقدامات موثری انجام 
شده است، خاطر نشان ساخت: ترویج مصرف بهینه آب در جامعه  مختص روز 
و هفته خاصی نیست بلکه باید در طول سال به شیو ه های گوناگون مردم را به 
این امر مهم ترغیب کرد. امینی استفاده از ظرفیت نخبگان را در ترویج مصرف 
بهینه آب بسیار حائز اهمیت برشمرد و تصریح کرد: باید از ظرفیت ائمه جمعه، 
روحانیون، هنرمندان و دیگر نخبگان جامعه در ترویج مصرف بهینه آب استفاده 
کرد.وی به تشکیل گروه مروجین مصرف آب از سوی دفتر روابط عمومی اشاره 
کرد و اظهار داشت: به رغم شیوع ویروس کرونا باید مروجین، نقش نظارتی خود 
را به خوبی ایفا کنند تا از هدر رفت آب جلوگیری شود. مدیرعامل آّبفای استان 
اصفهان افزود: امسال به دلیل کاهش بارش ها با تنش آبی مواجه هستیم که به 
منظور گذر از این بحران همه باید مدیریت مصرف آب را جدی بگیرند.در پایان 
این نشســت از مدیران حامی روابط عمومی، پیشکسوتان عرصه روابط عمومی  

و روابط عمومی های برتر ادارات آبفای مناطق خودگردان تقدیر به عمل آمد.

افزایش 200 درصدی صادرات ابرپاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس از افزایش 
۲۰۰ درصدی صادرات این پاالیشــگاه در سال ۱۳۹۹ 
نسبت به سال ۱۳۹۸ خبر داد و گفت: تشکیل کارگروه 
تعیین قیمت فرآورده هــای تولیدی نقش مؤثری در 
به نتیجه رســیدن کار گروهی و اعتمــاد به جوانان 
متخصص ایرانی در شرکت نفت ســتاره خلیج فارس داشت.به گزارش روابط 
عمومی شرکت نفت ستاره خلیج فارس، »محمدعلی دادور« شرکت نفت ستاره 
خلیج فارس را یکی از بزرگ ترین فعاالن در زمینه تولید و فروش فرآورده های 
نفتی عنوان کرد و افزود: علی رغم اعمال تحریم های ظالمانه سیاسی و اقتصادی، 
با بهره گیری حداکثری از توان و ظرفیت های موجود، توانستیم نقش مؤثری را 
در تأمین سبد سوخت کشور و خوراک صنایع پتروشیمی و همچنین صادرات 
فرآورده های ویژه در بازار جهانی ایفا کنیم.وی بازارهای نفتی را در شرایط کنونی 
یکی از پیچیده ترین، پرتالطم ترین و غیرشفاف ترین بازارهای مالی بین المللی 
خواند و افزود: بااین حال بــرآورد قیمت نهایی فروش فرآورده نقش مؤثری در 
برنامه ریزی فروش و بهینه ســازی میزان تولیــد در بلندمدت دارد و به همین 
دلیــل کارگروه تعیین قیمت فرآورده های تولیدی با هدف بررســی و ارزیابی 
مهم ترین عوامل تأثیرگذار در نرخ فرآورده، تشکیل دادیم تا به قیمت توجیهی 
برای محصوالت ویژه تولیدی دســت یابیم.مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج 
فــارس اضافه کرد: با تعیین نرخ، عالوه افزایش امــکان رقابت در بازار جهانی، 
منافع و مصالح پاالیشگاه با دست یابی به وسعت گسترده تری از بازار انرژی حفظ 
خواهد شد.وی قیمت فروش فرآورده در بازار هدف، هزینه حمل تا مقصد نهایی، 
هزینه دموراژ، هزینه های ثابت جانبی و درنهایت سود خریدار را در تعیین قیمت 
تأثیرگذار دانست و تصریح کرد: در پیش بینی پارامترها، عواملی ازجمله وضعیت 
ذخیره ســازی مخازن و اولویت بندی فروش فرآورده های تولیدی پاالیشــگاه، 
وضعیت تقاضا و رقبای مارکت، وضعیت Stock Market فرآورده، تحلیل های 
تقاضای فرآورده و روند قیمت محصوالت در آینده لحاظ می شــود که ســبب 
ایجاد دیدی شفاف نسبت به بازار خواهد شد.دادور بیان داشت: در این شرایط 
با بررسی حاشیه ســود و رصد کرک قیمت فروش فرآورده های MOPAG و 
MOPS، MOPJ تصمیم گیــری بــرای مذاکرات و بازاریابی برای مشــتریان 
بازار هدف شرق آســیا نیز حاصل و مطابق آن عرضه و فروش این محصوالت 
برنامه ریزی می شود.وی به کارگیری الگوریتم های پیش بینی قیمت های جهانی 
ازجمله الگوریتم Neural Network را ترفندی برای کاهش خطا و افزایش 
دقت در پیش بینی ها عنوان کرد و گفت: در این ارزیابی ها، با استفاده از یادگیري 
هدایت شده، یک مدل شبکه عصبي براي پیش بینی ماهانه قیمت فرآورده های 

نفتی، توسعه داده شده است.

وزیر نیرو خبر داد
آغاز مجدد واردات انرژی از جمهوری آذربایجان

وزیــر نیرو گفت: قــرارداد واردات انرژی از باکو موضوع مورد بحث بود که شــرکت آذر انرژی 
جمهوری آذربایجان مسئول این پروژه است و در مدت دو الی سه هفته ی آینده واردات انرژی 
را از سر خواهیم گرفت.رضا اردکانیانه، بعد از جلسه مشترک با وزیر انرژی آذربایجان در جمع 
خبرنگاران، اظهار کرد: در آذر ماه ســال گذشــته و در تهران در خصوص فعالیت های مختلف 
پروژه هــای این منطقــه از جمله نیروگاه برق آبی اردوباد و مارازاد یادداشــت تفاهمی را امضا 
کرده بودیم و امروز نیز مذاکرات و توافقات انجام شــده را مرور کردیم که نتایج خوبی هم در 
پی داشــت.، وی ادامه داد: موضوع بعدی سرعت دادن به پروژه ی همزمان کردن سیستم برق 
کشورهای جمهوری اسالمی ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه بود که مشاور ایرانی با سرعت 
در حال انجام کارهای این پروژه است و تا قبل از پایان امسال فعالیت اجرایی پروژه انجام خواهد 
شد.اردکانیان خاطرنشان کرد: موضوع دیگر نیز تکرار آمادگی شرکت های ایرانی در بخش های 
مختلف ساخت و ساز و آب و برق برای مشارکت مناطق آزاد شده جمهوری آذربایجان بود که 
با استقبال وزیر انرژی این کشور نیز مواجه شد.وزیر انرژی جمهوری آذربایجان نیز در پاسخ به 
ســواالت خبرنگاران گفت: روابط بین دو کشور جمهوری آذربایجان و جمهوری اسالمی ایران 
از جمله موارد نادری است که به مدت نیم قرن تداوم داشته است و امروز این جشن را برگزار 
و افق های همکاری آتی را نیز ترســیم کردیم.پرویز شــهبازوف ادامه داد: در خصوص اردوباد 
نیز مذاکراتی انجام دادیم و در مورد ادامه ی همکاری ســاخت سد اردوباد صحبت هایی انجام 
خواهد شد که اسناد مربوط از طرف ایرانی ارائه شده است.وی ادامه داد: کارهای مربوط به سد 
خداآفرین تقریبا تمام شده است و سد قزل قلعه نیز رو به اتمام است و ما کارها را به صورت فعال 
پیش می بریم.وی با اشــاره به لوایح در دست اجرا نیز خاطرنشان کرد: لوایح مختلفی از جمله 
ساخت نیروگاه گازی نخجوان، ساخت سد خدافرین و قیزیل قلعه از جمله لوایحی هستند که در 
آینده از نظر منابع آبی و تولید انرژی و برق کمک شایانی به تامین انرژی دو کشور خواهند کرد.
وزیر انرژی جمهوری آذربایجان با اشاره به تعبیر رییس جمهور این کشور در خصوص قره باغ، 
تاکید کرد: همانطور که الهام علی اف قره باغ را به عنوان منطقه انرژی سبز نام برده است، همین 
امر در حال اتفاق افتادن است. وی در خصوص تبادل انرژی بین دو کشور نیز افزود: مبادله انرژی 
اکنون در حال انجام است و در آینده نیز تداوم خواهد داشت و در مورد مبادله ی انرژی های احیا 

شونده نیز تبادل نظر و در مورد همکاری های آتی همفکری کردیم.

دبیرکل اوپک:
روند بازگشت نفت ایران به بازار جهانی 

منظم و شفاف خواهد بود
دبیرکل اوپک معتقد اســت که روند بازگشت عرضه و صادرات ایران 
به بازار نفت به طور منظم و شــفاف خواهد بود.بــه گزارش دبیرخانه 
اوپک، پنجاه ودومین نشست کمیته مشترک فنی اوپک و غیراوپک روز 
دوشنبه )دهم خردادماه( )JTC( برای بررسی شرایط بازار نفت به صورت 
ویدئوکنفرانس برگزار شد.این نشست پیش از سی امین نشست کمیته 
مشــترک نظارت بر توافق اوپک و غیراوپــک )JMMC( و هفدهمین 
نشســت وزیران اوپک و غیر اوپک )ONOMM( که دیروز )سه شــنبه، 
۱۱ خردادماه( برگزار می شوند، تشکیل شد.محمد سانوسی بارکیندو، 
دبیرکل اوپک ضمن تشــکر از تالش مــداوم اعضا برای تحقق اهداف 
این کمیتــه اظهار کرد این کمیته نقش مهمی در موفقیت توافق نامه 
همکاری تاریخی )DoC( داشته است.وی گفت: عوامل متغیر بسیاری 
بر بازار جهانی نفت مؤثرند که یکی از آنها ســرعت تغییر مؤلفه ها در 
زمان شــیوع ویروس کروناســت.دبیرکل اوپک تصریح کرد: شرکای 
مــا در توافقنامه همکاری با وجود تردیدهای بســیار موجود در بازار، 
همچنان عنصری قابل اعتماد برای ثبات بازار نفت هســتند.بارکیندو 
با اشــاره به اینکه ایران یکی از پنج عضو بنیانگذار اوپک است، درباره 
تحوالت مربوط به برنامه جامع اقدام مشترک گفت: جمهوری اسالمی 
ایران عضوی بسیار مهم و باارزش سازمان ماست.وی افزود: پیش بینی 
می کنیم بازگشت تولید و صادرات ایران به بازار جهانی به صورت منظم 
و شــفاف اتفاق بیفتد و در نتیجه ثبات نســبی بازار را که ما از آوریل 
۲۰۲۰ برای رســیدن به آن سخت تالش کرده ایم، حفظ کند.دبیرکل 
اوپک همچنین بر اهمیت ســرمایه گذاری بــرای آینده نفت تأکید و 
اظهار کرد این مسئله مایه حیات این صنعت است.بارکیندو به نقل از 
فئودور داستایوفسکی، نویسنده روس گفت: هرچه شب تاریک تر باشد، 

ستاره ها درخشان تر می شوند.

معاون اول رئیس جمهوری:
ایران می تواند با برنامه ریزی بیش از ۷ 

تا ۱0 میلیون بشکه نفت تولید کند
معاون اول رئیس جمهوری گفت: ایــران می تواند با برنامه ریزی بیش 
از ۷ تا ۱۰ میلیون بشــکه نفت تولید کند. این یک ضرورت اســت و 
هر کس مانع آن شــود می خواهد ایران را از ســرمایه خدادادی خود 
محروم کند.به گزارش پایگاه اطالع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، 
اسحاق جهانگیری، دیروز )سه شنبه، ۱۱ خردادماه( در آیین گشایش 
دوازدهمیــن کنفرانس ملی اقتصاد کشــاورزی ایــران که به صورت 
ویدئوکنفرانس برگزار شــد، گفت: فرصت هــای طالیی ایران در حال 
سپری شدن است و ما در ۲۰ سال نخست قرن ۱۵ هجری شمسی که 
سال هایی تعیین کننده است باید تالش کنیم ایران مسیر توسعه را با 
شتاب طی و فاصله خود را با رقبای منطقه ای جبران کند و به جایگاه 
واقعی خود برســد.وی با تبیین فرصت های طالیی پیش روی کشور 
افزود: فرصت نخست استفاده از ذخایر عظیم نفت، گاز و منابع معدنی 
اســت. امروز با توجه به سیاســت گذاری هایی که در سطح بین المللی 
درباره گازهای گلخانه ای در حال اجراست پیش بینی می کنیم در ۲۰ 
سال آینده به نقطه ای برسیم که محدودیت ها برای استفاده از انرژی، 
نفت و گاز بیشــتر شــود و ایجاد گازهای گلخانه ای مشمول تحریم ها 
و مجازات های بین المللی شــود، در این مقطــع باید تالش کنیم این 
ذخایر به ثروت و ظرفیت برای توســعه کشور تبدیل باشد.معاون اول 
رئیس جمهوری تصریح کرد: در 4۰ ســال گذشــته به دالیل مختلف 
نتوانســته ایم به جایگاه خود در بازار انرژی دســت یابیم. در مقاطعی 
ایران ۱۰ درصد تولید نفت جهان را در اختیار داشته، اما امروز از ۱۰۰ 
میلیون بشکه تولید نفت حدود 4 میلیون در شرایط غیرتحریمی ایران 
می تواند نفت تولید کند، همچنین ایران می تواند با برنامه ریزی بیش از 
۷ تا ۱۰ میلیون بشکه نفت تولید کند. این یک ضرورت است و هرکس 
مانع آن شود می خواهد ایران را از سرمایه خدادادی خود محروم کند.

آیا اکتشافات گازی بیشتری برای ترکیه 
در راه است؟

کشــف نفت در ســه چاه جدید در ترکیه پس از بزرگترین اکتشاف 
گازی که ســال گذشته داشــت، به میزان قابل توجهی به تولید این 
کشور اضافه می کند.، بخش انرژی ترکیه با اعالم کشف نفت در سه 
چاه فراســاحلی جدید در ماه مه امسال توسط رجب طیب اردوغان، 
رییس جمهور این کشور نشان داد پرقدرت تر می شود. انتظار می رود 
با کشــف اخیر، تولید نفت ترکیه که در حال حاضر بیش از ۶۱ هزار 
بشــکه در روز است، به میزان ۶۸۰۰ بشکه در روز افزایش پیدا کند.

دو چاه آکوبای-۱ و ینی شــهیر-۱ در استان جنوب شرقی دیاربکر و 
چاه سوم به نام میســینلی-۲ در استان شمال غربی قرقلرایلی قرار 
دارد. بــه گفته فاتح دونمز، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه، انتظار 
می رود آکوبای-۱ به میزان ۲۸۰۰ و ینی شهیر-۱ به میزان ۳۰۰۰ و 
میسینلی-۲ به میزان ۱۰۰۰ بشکه در روز نفت تولید کنند.این کشف 
پس از کشف بزرگ گاز طبیعی در اکتبر سال ۲۰۲۰ صورت گرفت. 
کشتی حفاری فاتح 4۰۵ میلیارد متر مکعب گاز را در چاه تونا-۱ در 
میدان گازی ســاکاریا واقع در حدود ۱۰۰ مایلی ساحل دریای سیاه 
ترکیه کشف کرد که بزرگترین کشف گازی ترکیه تا این تاریخ است.

انتظار می رود گاز کشف شده تا سال ۲۰۲۳ به تولید برسد. پس از 
این کشف ترکیه قصد دارد به اکتشاف هیدروکربن در دریای سیاه 
ادامه دهد. اگر سطح پیش بینی شده درست باشد، تولید تونا-۱ 
می تواند به اندازه کافی گاز برای تامین ۳۰ درصد از نیازهای این 
کشور تا اوج تولیدش در ســال ۲۰۲۵ را فراهم کند.ترکیه قصد 
دارد در میدان گازی ساکاریا 4۰ چاه تولیدی دیگر تا سال ۲۰۲۸ 
حفاری کند. تولید گاز می تواند وابستگی ترکیه به واردات انرژی 
از روســیه، ایران و جمهوری آذربایجــان را کمتر کرده و هزینه 
واردات ترکیه را که در حال حاضر حدود ۱۲ میلیارد دالر اســت، 
کاهــش دهد.وزیر انرژی ترکیه در ماه مه اعالم کرده بود احتمال 
اعالم اکتشافات گازی بیشتری در منطقه وجود دارد و گفته بود 
اخبار خوبی در ارتباط با فعالیتهای اکتشافی در دریای سیاه وجود 
دارد. دونمز اظهار کرده بود برای اطالعات جدید باید تا ژوئن صبر 
کنیم. کارها در ژوئن تکمیل خواهند شــد. رییس جمهور ترکیه 
هم در ماه مه به این شــایعات دامن زده و از انتظارات برای اعالم 
اکتشــافات گازی جدید در آینده نزدیک خبر داد.انتظار می رود 
ترکیه برای کمک به توســعه فعالیتهای اکتشافی خود در شرق 
مدیترانه، چاههای بیشــتری حفاری کند. ترکیه تاکنون هشت 
چاه را تکمیل کرده که نشــانه های وجود گاز طبیعی را داشتند 
امــا ذخایر آنها به اندازه ای نبود کــه از نظر اقتصادی قابل بهره 
برداری باشــد.با این حال پس از درگیری بــا یونان و قبرس در 
ســال ۲۰۲۰، اختالفات ارضی ممکن است مانع این پروژه شود. 
اردوغان امیدوار اســت اتحادیه اروپا که از سال ۲۰۱۶ ارتباطات 
تجاری خود را با ترکیه گسترش داده است این کشور را به دلیل 
اکتشــاف بیشتر در شــرق مدیترانه تحریم نکند. یونان و قبرس 
با ترکیه بر ســر منابع انرژی و قلمــرو قضایی در منطقه در اوت 
گذشته مجادله داشتند.بر اساس گزارش اویل پرایس، جدیدترین 
کشــف نفتی ترکیه به داراییهای انرژی این کشور اضافه می کند 
اما مناقشــات ارضی ممکن است ترکیه را مجبور کند بین روابط 
تجاری خوب با اتحادیه اروپا و اکتشافات گازی بیشتر در منطقه 

یکی را انتخاب کند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشور:
 خشکسالی امسال در نیم قرن گذشته 

سابقه ندارد
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب کشور اظهار داشــت: شاهد رفتارهای غیرنرمال 
اقلیمی هســتیم به طوری که در همین هفته در بخش زیادی از مناطق به صورت 
غیرنرمال درجه حرارت بسیار افزایش یافت که این باعث از دست رفتن منابع آبی 
کشور می شود.، حمیدرضا جانباز در مراسم افتتاح پروژه های آبرسانی با بیان اینکه 
در مدت یک ســال با همکاری ســتاد اجرایی فرمان امام و بنیاد برکت، پروژه های 
قابل توجهی را به بهره برداری رساندیم که نتیجه آن بهره مندی مردم از آب ُشرب 
در مناطق کمتر توســعه یافته بود، اظهار داشت: فصل مشترکی که با بنیاد برکت 
شــروع کردیم خارج از تمام قواعد بروکراتیک بوده و باعث شده با سرعت بیشتری 
پروژه ها را پیش ببریم.وی با اشاره به پروژه آبرسانی به ۵۰۰ روستا که سال گذشته 
عملیات آن آغاز شــد، گفت: ستاد اجرایی فرمان امام با عنوان اهرمی برای سرعت  
بخشی به این پروژه ها بود و اگر این همکاری بین وزارت نیرو و ستاد اجرایی فرمان 
امام وجود نداشــت، با اتکا به قواعد اداری دولت نمی توانســت این پروژه ها اجرایی 
شوند.مدیرعامل آبفا با بیان اینکه 4۰۰ پروژه آبرسانی از ۵۰۰ پروژه تعریف شده به 
سرانجام رسیده اند و مراحل اجرایی آنها به انتها رسید، بیان داشت: ۱۰۰ پروژه دیگر 

هم در دست اقدام و اجرا است.
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گزیده خبر باالخره هشدارها جواب داد

مشکل رسوب کاالها در بنادر حل شد؟
در پی هشــدارهای اعالم شــده به صاحبان کاال و حذف برخی مجوزهای الزم برای 
تخلیه آن ها، آمارها نشــان می دهد که روند تخلیه و خروج کاالهای رسوب شده در 
بنادر کشور تسریع شده است انا همچنان بیش از ۴.۵ میلیون تن کاالی اساسی در 
انبارهای بنادر وجود دارد.طی ســال جاری و ســال گذشته مسئوالن دولتی بارها بر 
تسریع خروج کاالهای اساسی از بنادر و رسوب نشدن آن در این انبارها تاکید کرده 
و مسئوالن سازمان بنادر و گمرک بارها به صاحبان کاال هشدار دادند که اگر کاالی 
خود را هر چه ســریعتر تخلیه نکرده و از بنادر خارج نکنند مشمول قانون کاالهای 
متروکه خواهد شد.گرچه در ماه ها و سال گذشته صاحبان کاال نسبت به این هشدارها 
بی توجهی کردند اما باالخره به نظر می رسد سیاست ها و هشدارهای داده شده جواب 
داد و در پی  حذف برخی مجوزهای تخلیه کاالهای رســوب شــده در بنادر، آمارها 
نشــان می دهد که خروج این کاالها تسریع شده است.جمال ارونقی –معاون گمرک 
جمهوری اســالمی ایران- در این باره گفت: در این رابطه به صاحبان کاال هشــدار 
دادیم که هر چه ســریع تر نسبت به ترخیص کاالهای موجود خود بر اساس ضوابط 
تعیین شــده و تسهیالتی که پیش بینی شده اســت اقدام کنند.وی افزود: آخرین 

وضعیت موجودی و دپوی کاال در گمرک نشان می دهد مجموع  بیش از ۵.۸ میلیون 
تن کاالهای دپو شــده و موجود در شناورهای پایه اســکله و در حال تخلیه در ۲۶ 
اردیبهشت ماه به مجموع ۵.۶ میلیون تن در نهم خرداد ماه رسیده است که ۲۰۰ هزار 
تن کاهش دارد ولی با توجه به گردش کاال در جریان ورود و خروج، ترخیص صورت 
گرفته رقم باالتری اســت.بر اساس این گزارش بیش از چهار میلیون و ۶۰۰ هزار تن 
انواع کاالی اساســی از جمله گندم، برنج، شــکر، ذرت، سویا، جو، دانه های روغنی و 
روغن خام در بنادر کشور رسوب شده است و بندر امام خمینی با رسوب ۳.۵ میلیون 
تن انواع کاال رتبه نخست را در میان دیگر بنادر کشور دارد.البته روانبخش بهزادیان 
-مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی- درباره اقدامات صورت گرفته برای 
تسریع خروج و ترخیص کاال از بنادر اینگونه توضیح داد: سازمان بنادر و دریانوردی 
با حضور مستمر در جلســات ستاد تنظیم بازار و ارائه گزارش های الزم در جلسات 
به منظور تصویب موارد مورد نیاز جهت ترخیص و خروج هرچه ســریع تر کاالهای 
اساسی از بنادر اقدام کرده است که در این رابطه می توان به مصوبه اخیر ستاد تنظیم 
بازار اشــاره کرد. همچنین با توجه به اینکه ترخیص کاالهایی همچون گندم، ذرت، 

جو، سویا و روغن به جز مشکالت ارزی، مشکالتی در خصوص صدور مجوزها داشت 
که در مصوبه جدید حل شــد، لذا مجوزهای الزم از دستگاه های مربوطه بدون طی 
مراحل اداری دریافت خواهد شــد.وی افزود: مکاتبه و هماهنگی با صاحبان کاالهای 
اساســی در خصوص تســریع در خروج کاالها و نیز هماهنگی و برگزاری جلســات 
با ســازمان های مرتبط در امر ترخیص کاالهای اساســی از جمله گمرک، سازمان 
دامپزشــکی کشور، سازمان حفظ نباتات و ســازمان ملی استاندارد ایران و تامین به 
موقــع کامیون و. اگن مورد نیاز برای حمل کاالهای اساســی از بنادر نیز به از دیگر 
اقداماتی است که برای تسریع در انجام رویه های مرتبط با خروج این کاالها از بنادر در 
هفته های گذشته انجام شده است.به گفته بهزادیان، استفاده از ظرفیت حمل یکسره 
در بنادر به منظور حمل مستقیم کاال از کشتی به داخل کشور و بدون نیاز به انبارش 
کاال در بنادر و نیز افزایش تعداد باســکول های متصل به شبکه رایانه ای گمرک در 
بنادر برای تسریع در توزین کامیون های حامل کاالهای اساسی از دیگر اقداماتی است 
که در راستای ترخیص به موقع کاالهای اساسی از بنادر کشور در دستور کار سازمان 

بنادر و دریانوردی قرار گرفت.

شافعی:
 سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی

 نصف شد
رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: امروز خجالت آور است که سهم اقتصاد 
ایران از اقتصاد جهانی نسبت به چند سال قبل نصف شده است، البته ما خودمان 
را با جهان مقایسه نمی کنیم. اینها همه نتیجه وعده و وعیدهاست.غالمحسین 
شافعی در نشست فعاالن اقتصادی اظهار داشت: خوشبختانه در این دوره رویکرد 
همه کاندیداها ، رویکرد اقتصادی اســت. اما باید توجه داشت که در گذشته نیز 
شــاهد این حرف ها بوده ایم.وی ادامه داد: امروز خجالت آور اســت که ســهم 
اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی نســبت به چهل سال قبل نصف شده است، البته 
ما خودمان را با جهان مقایسه نمی کنیم. اینها همه نتیجه وعده و وعیدهاست.

وی تصریح کرد: عالرغم صحبت از منابع معدنی، ظرفیت های نیروی انسانی که 
تقریبا درست است، اما پرسش این است که در حال حاضر چرا اینجا هستیم؟

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد:
ضرورت اجرای هرچه سریع تر طرح تحول 

دیجیتال در فوالد مباركه
 مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه ضمن ابراز خرسندی از 
امضای تفاهم نامه فوالد مبارکه با ایرانسل گفت: آرزو دارم 
که طرح تحول دیجیتال با سرعت انجام شود و تغییرات 
مدیریتی کشور باعث تغییر در سرعت این طرح نشود.
به گزارش خبرنگار فوالد، حمیدرضاعظیمیان در آیین 

امضای تفاهم نامه فوالد مبارکه با ایرانســل خاطرنشان کرد: این تفاهم نامه شروع 
بسیار خوبی است تا با کمک شرکت ایرانسل پروژه های طرح تحول دیجیتال در 
فوالد مبارکه اجرا شوند.وی افزود: قطعاً اراده و عزم قطعی فوالد مبارکه نه به عنوان 
یک اقدام ظاهری بلکه به عنوان یک ضرورت در جهت اســتفاده از نســل پنجم 
تلفن همراه برای اجرای طرح تحول دیجیتال بسیار جدی است.عظیمیان یادآور 
شــد: امروز فوالد مبارکه با این اقدام اراده قطعی خود را برای اجرای طرح تحول 
دیجیتال نشان داد که همراهی شرکت ایرانسل در این راستا یاری رسان ما خواهد 
بود.مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: تفاهم نامه فوالد مبارکه با ایرانسل 
در راســتای هوشمندسازی تولید در این شــرکت، پیام مهمی برای شرکت های 
دانش بنیان، استارتاپ ها و شرکت های فعال در حوزه فناوری اطالعات دارد تا آن ها 
هم در این راه در کنار ما قرار بگیرند.وی با تأکید بر ضرورت استفاده بیشتر و بهتر 
فوالد مبارکه از خدمات شــرکت ایرانسل اذعان داشت: شرکت ایرانسل در جهت 
ارتقای سطح تکنولوژی ارتباطات کشور بسیار فعال است و همواره درصدد افزایش 
راندمان و بهره وری بوده اســت، لذا می تواند همراه خوبی برای فوالد مبارکه باشد .

عظیمیان ضمن ابراز خرسندی از امضای تفاهم نامه فوالد مبارکه با ایرانسل بیان 
کرد: آرزو دارم که طرح تحول دیجیتال با سرعت انجام شود و تغییرات مدیریتی 

کشور باعث تغییر در سرعت این طرح نشود.

رییس اتاق اصناف ایران:
كاهش ارزش پول ملی، آرامش را از بخش 

خصوصی گرفت
رییس اتــاق اصناف ایران گفت: یکــی از مواردی کــه آرامش بخش خصوصی 
را گرفته اســت کاهش ارزش پول ملی اســت که باعث شد ســرمایه بسیاری از 
واحدهای تولیدی و اقتصادی تحلیل برود.به گزارش ز اتاق بازرگانی ایران، سعید 
ممبینی در جلسه دیروز فعالین اقتصادی اظهار داشت: یک اصل کلی برای فعالین 
اقتصادی این اســت که بتوانند در آرامش خاطر بتوانند کار و تولید ثروت کنند 
و این ثروت را در ســرمایه گذاری صنعت کشــور قرار دهند. اما مدت ها است که 
فعالیــن اقتصادی نمی توانند در آرامش کار کننــد.وی افزود: یکی از مواردی که 
آرامش بخش خصوصی را گرفته است کاهش ارزش پول ملی است که باعث شد 
سرمایه بســیاری از واحدهای تولیدی و اقتصادی تحلیل برود.رئیس اتاق اصناف 
ایران تصریح کرد: افزایش نرخ ارز توان رویارویی بســیاری از واحدهای مختلف با 
مشــکالت را گرفت. االن هم تئوری های مختلفی مطرح می شــود که اگر قیمت 
ارز کم شــود چه اتفاقاتی ممکن اســت رخ دهد، چه مشکالتی ایجاد شود و اگر 
افزایــش یابد چه اتفاقاتی می افتد.ممبینی با انتقــاد از عدم توجه به توصیه های 
اتاق هــای اصناف گفت: ما ۴۰۰ اتاق اصنــاف و ۷۸۰۰ اتحادیه صنفی داریم که 
نقش مشــاوره ای برای بخش های مختلف اجرایی را دارند اما متأسفانه تاکنون به 
پیشنهادات و توصیه های آنها توجهی نشده است. امیدواریم پس از این اتاق اصناف 

و تعاون بیشتر در تصمیم گیری های دخیل شوند.

تعیین تکلیف رجیستری موبایل واره ها و تبلت 
همراه مسافر در گمرک

در راستای لزوم اجرای طرح رجستری موبایل واره ها اعم از تبلت و ساعت هوشمند 
)دارای ســیم کارت( همراه مسافرین ورودی به کشور، ضمن اطالع رسانی جامع 
)شــرکت های هواپیمایی و ...( عینا مطابق رویه رجیستری گوشی های مسافری 
اقدام می شــود. علی وکیلی مدیرکل دفتر واردات به گمــرکات اعالم کرد، پیرو 
بخشــنامه های صادره منتهی به شــماره 1۲۵۲۷۳۲/99 مــورخ 1۶/1۰/99 در 
خصــوص لزوم ثبت اطالعات صحیح گوشــی های وارده در زمان اظهار توســط 
مسافرین و با توجه به تاکیدات قانونی موضوع جزء یک بند )چ( تبصره هشت قانون 
بودجه ســال 1۴۰۰ در رابطه با احکام و الزامات قانون بودجه کشور، خواهشمند 
است دســتور فرمایید مطابق و همانند مفاد بخشــنامه صادره در سال گذشته، 
در خصوص اجرای طرح رجیستری گوشــی همراه مسافرین، به لحاظ تاکیدات 
قانونی در قانون بودجه مصوب سال جاری، در راستای لزوم اجرای طرح رجستری 
موبایل واره ها اعم از تبلت و ســاعت هوشمند )دارای سیم کارت( همراه مسافرین 
ورودی به کشــور، ضمن اطالع رسانی جامع )شرکت های هواپیمایی، نصب بنر و 
برد در سالن های مسافری و ...( عینا مطابق رویه رجیستری گوشی های مسافری 
و با اخذ مشخصات موبایل واره های مورد نظر و اطالعات مسافر مربوطه از طریق 
بار کد خوان اقدام نمایند.مســئولیت حسن اجرای این بخشنامه برعهده مدیران 
محترم گمرک اجرایی و مســئولیت نظارت بــر ان برعهده ناظرین محترم حوزه 

های نظارت می باشد.

رئیس سازمان توسعه تجارت:
تعهد ارزی صادركنندگانی كه منع تعقیب 

گرفتند تعیین تکلیف می شود
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: تا پایان تیرماه در مورد تعیین تکلیف 
ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگانی که تعقیب قضایی آنها از ســوی مقامات 
قضایی تعلیق شده است، تصمیم گیری می شــود.به گزارش سازمان توسعه 
تجارت ایران، حمید زادبوم در ســی و دومین جلســه کمیته اقدام ارزی، در 
مورد تعیین تکلیف ایفای تعهــدات ارزی صادرکنندگانی که تعقیب قضائی 
آنها از ســوی مقامات قضائی تعلیق شده است، گفت: تا پایان تیرماه در این 
مورد تصمیم گیری می شود.رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: 
در مورد نحوه ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگانی که قرار منع تعقیب از سوی 
مقامات قضائی برای آنان صادر شده تا پایان تیر ماه سال جاری تصمیم گیری 
می شــود تا این گــروه از صادرکنندگان بتوانند پــس از ایفای تعهدات خود 
نســبت به شــروع مجدد فعالیت تجاری اقدام کنند.وی افزود: این دسته از 
صادرکنندگان موظف هســتند پرونده قضائی خود را از طریق مراجع قضائی 
پیگیری کنند تا پس از تعلیق تعقیب قضائی در خصوص ایفای تعهدات ارزی 
صادراتی اقدام شــود.رئیس کمیته اقدام ارزی گفــت: پس از احراز وجود ارز 
حاصل از صادرات، این گروه از صادرکنندگان باید تعهد ارزی خود را از طریق 
سامانه نیما یا واردات در مقابل صادرات ایفا کنند، ضمن آنکه امکان واگذاری 

کوتاژهای صادراتی آنان به وارد کنندگان در حال بررسی است.
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 پاسخ طراحان به پرسش  های کارشناسانگزیده خبر

چه انتقاداتی به طرح اصالح قانون  بانک  مرکزی مطرح است؟ 
به دنبال بررســی طرح قانــون بانک  مرکزی در مجلس، اقتصادآنالین هفته گذشــته با 
برگزاری نشستی به بررسی نظرات موافقین و مخالفین این طرح پرداخت. در این نشست 
جمعی از اقتصاددانان کشور حضور داشتند و سید احسان خاندوزی، نایب رییس مجلس 
و محمدحسین حسینی زاده بحرینی، رییس کمیته پولی به عنوان طراحان این طرح به 

پرسش ها و ایرادات منتقدان پاسخ دادند که مشروح آن را در ادامه می خوانید.

پیشنهادات هنوز قابل اجرا است
علی مروی، اقتصاددان در ابتدای این برنامه گفت: برای تدوین این طرح ســاعت ها کار با 
دقت انجام شــده است و نظرات تمامی گروه های دخیل در طراحی آن لحاظ شده است. 
ایــن طرح در مجلس قبل به دالیل مختلف تصویب نشــد و بعضی از نمایندگان که در 
مجلس قبل همکاری نکرده بودند در ابتدای این مجلس خودشــان از روی عذاب وجدان 
برای این طرح امضا جمع کردند. گروه پولی و بانکی مرکز پژوهش ها و مجلس فعلی هم 
بســیار همکاری کردند. این طرح پس از جمع بندی در این مجلس، چند روز پیش وارد 
صحن علنی شد و کلیاتش رای آورد و باید تاکید کنم در حال حاضر پیشنهادها و نظرات 

کماکان قابل اجرا است.

خلق پول توسط بانک ها، عامل اصلی رشد نقدینگی
حسین زاده بحرینی، نماینده مجلس و یکی از طراحان این طرح  در این برنامه گفت: سال 
۱۳۸۰ اولین بانک خصوصی در جمهوری اسالمی ایران تاسیس شد و خصوصی سازی در 
صنعت بانکداری با ابالغ تفسیر جدید از اصل ۴۴قانون اساسی ادامه پیدا کرد.وی ادامه داد: 
از ابتدای ســال ۸۰ تا پایان ۹۹ تولید ناخالص داخلی ۳6 درصد رشد کرد و نقدینگی در 
همین مدت ۱۳۲.۵درصد رشد کرده است. البته ممکن است دالیل مختلفی مثل تحریم 
برای این مقدار پایین رشد عنوان شود که من آن را تا این حد که بزرگنمایی می شود قبول 
ندارم.بحرینی با بیان اینکه دو موتور خلق نقدینگی، اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی 
و چاپ پول توسط بانک مرکزی به دلیل جبران کسری بودجه دولت است، افزود: هرکسی 
که آمارها را ببیند می فهمد که آنچه عامل این رشــد نقدینگی است، پول هایی است که 
توســط بانک ها خلق شــده و بانک مرکزی هم به دلیل فشاری که دولت بر این نهاد وارد 
می کند در رشد نقدینگی نقش داشته است.این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در تمام 
این ۲۰سال به دلیل عدم وجود یک بانک مرکزی عالم، عاقل و مستقل و بااقتدار بانک های 
دولتی دنباله رو بانک های خصوصی شدند و این میزان نقدینگی توسط بانک ها خلق شد 
و تا زمانی که بانک مرکزی مستقل نشود و افراد متخصص هم در آن به کار گرفته نشوند 
این دو موتور خلق نقدینگی با قدرت کار خواهند کرد.بحرینی همچنین تاکید کرد: نامه ای 
توسط ۱۰۰ مدیر بانکی به رهبری نوشته شده است که متاسفانه ۳ مدیرکل سابق هم در 
آن هستند و تنها روی ماده ۵۵ دست گذاشتند که آن هم ماده ای است که نظارت بانک 
مرکزی را به نظارتی موثر تبدیل می کند و من به شوخی )که البته پشت این شوخی جدی 

هستم( گفم شرط می بندم این نامه را یک مدیر بانک خصوصی نوشته است.

کنترل خلق پول، افزایش نظارت  و تنظیم گری سه هدف این طرح
سید احسان خاندوزی یکی دیگر از نمایندگانی که از طراحان اصالح قانون بانک مرکزی 
اســت گفت: من گرچه با یکی از نکات مهم طرح بانک مرکزی که محوریت هیات عالی 
بجای محوریت رییس کل را مطرح می کند مخالفتی دارم اما قائل به این بودم که حتما 
باید اصالحاتی در بانک مرکزی با یک الیحه بنیادی صورت بگیرد اما تجربه سه دولت اخیر 
نشان داد که تقریبا اراده ای برای اینکار وجود ندارد زیرا نیروهای اقتصاد سیاسی که از طرح 
بانک مرکزی منتفع می شوند برایندشان به قدری پیچیده است که داخل دولت قابل جمع 
بندی نیستند و بعید می دانم که در دولت بعدی هم این کار انجام شود.وی گفت: سه هدف 
اصلی طرح قانون بانک مرکزی این است که خلق پول بانک مرکزی ضابطه مندی پیدا کند 
زیرا این خلق پول عنصر اصلی پایه گذاری تورم اســت و هدف دوم این بود که خلق پول 
بانک ها قاعده مند شــود و هدف سوم هم این است که در بخش واقعی اقتصاد و نیازهای 
توسعه ای بانک ها بهره مند شوند.  مقابل این سه هدف دقیقا جریان هایی هستند که از 
تغییر شاکی هستند. یک گروهی که نمی خواهند سلطه بودجه ای دولت بر بانک مرکزی 
پایان یابد، گروه دوم طبقه جدی از بانکداران کشور هستند که نمی خواهند تحت ضابطه 
کار کنند و در هدف سوم هم بخشی از کالسیک های اقتصادی که معتقدند بانک نقش 
آفرینی در بخش واقعی اقتصــاد ندارد.من از نامه اخیر هیات عامل بانک مرکزی تعجب 
کردم که چرا یک نهاد باید با طرحی که منجر به استقالل او می شود مخالفت کند زیرا در 
جریان بند بند این طرح بودند و در جلسات خصوصی مطالب دیگری را مطرح می کردند 

اما آنچه در عموم گفتند تفاوت دارد.

مزایا و معایب طرح قانون بانک مرکزی از دید یک اقتصاددان
محمدرضا داوود الحسینی، اقتصاددان درباره مزایای این طرح گفت: این طرح گامی بلند 
و رو به جلو در نظام بانکداری کشور است که نگاهی به روز و جامع به بانک مرکزی، ثبات 
قیمت ها، اشــتغال، ثبات مالی و بانک ها دارد. همچنین اســتقالل بانک مرکزی در آن به 

شدت جدی گرفته شده و در بحث اضافه  برداشت بانک ها از بانک مرکزی به طور صریح 
برخورد شده است. در مقوله بازار ارز، عدم اجبار بانک مرکزی به خرید ارز از دولت و الزام 
بانک مرکزی به خرید و فروش ارز با نرخ بازار از نکات مهم و مثبت این طرح است. افزایش 
نظارت بانک مرکزی بر ترازنامه بانک ها و هیات عالی مستقل از دولت از دیگر مزایای این 
طرح اســت که می توان به آن اشاره کرد.این اقتصاددان درباره نکات منفی این طرح که 
نیاز به اصالح دارد گفت: قانون و مقررات در کنار یکدیگر قرار گرفته اســت، مسئولیت و 
اختیارات هیات عالی به درستی عنوان نشده و بانک مرکزی در این طرح بسیار بزرگ است.

ایجاد ابزار و رفع موانع برای نظارت بر بانک ها
میثم خســروی، کارشــناس امور بانکی در این برنامه گفت: وضعیت سالمت بانک ها در 
کشور بر کسی پوشیده نیست که از وضع استاندارد بسیار دور است. این اوضاع با تاسیس 
بانک های خصوصی ایجاد شد و کمترین اقتصاددانی است که معتقد باشد نیاز به اصالح 
قانون بــرای بهبود این وضعیت وجود ندارد.وی ادامه داد: بانک مرکزی همیشــه یکی از 
بهانه هایــش برای عدم نظارت صحیح بر عملکرد بانک هــا، فقدان ابزارهای مورد نیاز بود 
و در این طرح هم ابزارهای خوبی برای تقویت این نظارت تعبیه شــده اســت؛ البته این 
نظارت ضعیف به واسطه وجود موانعی هم بوده که یکی از مهم ترین آن ها عدم استقالل 
بانک مرکزی از اشخاص تحت نظارت بود و باید دقت کرد استقالل بانک مرکزی از بانک ها 
کمتر از اســتقالل ایــن نهاد از دولت اهمیت ندارد و این طــرح این موانع را هم برطرف 

می کند.

چاپ اوراق بدهی دولتی سقفی ندارد!
محســن یزدان پناه، پژوهشگر اقتصادی در این برنامه گفت: ما تا نتوانیم بودجه دولت را 
در دست بگیریم استقالل بانک مرکزی محقق نخواهد شد؛ تا زمانی که دولت اوراق چاپ 
کند که می تواند، همان اتفاق قبلی خواهد افتاد.از طرفی مجلس هم تکالیفی بر نظام بانکی 
تکلیف می کند که کم از دولت ندارد و هیات عالی هم موظف به انجام آن اســت و باید 
دقت کنیم چقدر با چشــم باز عمل کنیم که اقداماتی که انجام می شــود، به نفع اقتصاد 
ایران باشد. بحرینی هم در ادامه گفت: کاری که ما می کنیم بخشی از برنامه بزرگ است، 
ما یک قاعده گذاری برای بدهی دولت می خواهیم که در قانون برنامه ششــم مشــخص 
شده و سقف استفاده دولت مشخص است. در حالتی دولت می  تواند بی رویه اوراق چاپ 
کند که ضابطه ای برای او وجود نداشــته باشــد اما االن وجود دارد.همچنین طبق قانون 
اساســی مجلس مافوق بانک مرکزی است و باید به مصوبات او عمل کند و ما قصد داریم 
سیاســت های کلی نظام بانکداری تدوین و ابالغ شود که این سیاست ها جاهایی را برای 
ورود مجلس ممنوع می کند اگر مخالف سیاست های کلی باشد؛ همان سیاست هایی که 

االن در دست تدوین است.

چرا عزل رییس کل بانک مرکزی در قانون آسان است؟
سید مهدی بنی طبا، کارشناس مرکز پژوهش های مجلس در این برنامه درباره ابهام در 
خصوص عزل رییس کل و مقایسه آن با اعضای غیراجرایی پرسید و گفت چرا عزل رییس 
کل نســبت به اعضای غیراجرایی بسیار ساده طراحی شده است؟بحرینی در پاسخ گفت: 
مهم ترین محدودیت قانون گذار قانون اساســی است و ما داریم قانون عادی می نویسیم و 
شورای نگهبان مسئول تفسیر قانون اساسی است. چون شورای نگهبان تفسیر کرده است 
که امور اجرایی کشور در دست رییس جمهور است، پس اداره بانک مرکزی هم در دست 
رییس جمهور است و رهبری هم در نامه ای فرمودند عزل و نصب رییس کل بانک مرکزی 
باید در دست رییس جمهور باشد، چون ما هم در قانون نویسی باید تماما از قانون اساسی 
تبعیت کنیم این موضوع را رعایت کردیم. اگر ما توانش را داشتیم عزل رییس بانک مرکزی 

را سخت تر می کردیم ولی توانش را نداریم.

هزینه تخلفات چیست؟
عباس دادجوی توکلی، پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه همین موضوع که مدیران سیستم 
بانکی صدایشــان درآمده نشان می دهد این طرح راه درستی را طی می کند، گفت: سوال 
من این است که با توجه به عملکرد ناقص سیستم بانکی مطالعات نگاه اقتصاد کالنی به 
بانک مرکزی دارد و این الیحه هم حتی ۵۰درصد خطاهای بانک های تجاری را پوشــش 
نمی دهد. برای مثال روی بحث های اجرایی قضیه و شکاف های صورت های مالی تمرکزی 
در این طرح نداشتید و با اینکه طرح خوبی است اما ضمانتی وجود ندارد که ما در آینده 
بتوانیم جلوی شکاف هایی مثل خلق پول را بگیریم. همچنین فکر می کنیم هزینه تخلف ها 
هم آنچان جدی مطرح نشده است.خاندوزی در پاسخ گفت: من هم با بخش ضمانت قانون 
موافقم زیرا در بحث الزامات قانونی ما نیازمند یک ناظر مقتدر بودیم و سعی کردیم با این 
طرح به لحاظ قانونی این قدرت را به ناظر بدهیم ولی اینکه چگونه از این ابزار اســتفاده 
شود، شــاید خارج از حوزه اختیار ما باشد.همچنین در بخش هزینه تخلفات باید بگویم 
خود من معتقد بودم سازمان نظارت بانکی می توانست موثرتر باشد و به دنبال نهادسازی 
بودم اما با آقای بحرینی در آن اختالف داشــتم و در نهایت االن همه چیز به هیات عالی 

برمی گردد و مسئولیت با آن ها است. البته در قانون یک نهادی داریم که با اختیارات قابل 
توجه مسئولیت قانون گذاری و نظارت را برعهده دارد و بسیاری از اقدامات موسسات بانکی 
و اعتباری تخلف محســوب می شود و وضعیت از شرائط قبلی بسیار بهتر است زیرا عدم 
تمکین بانک ها و موسسات جرم انگاری شده است و ملزم به ارائه اطالعات و شفاف سازی 

هستند و جزییات مدنظر شما می توانند در مقررات شورای سیاستگذاری آورده شود.

وظیفه بانک مرکزی، کنترل تورم یا رشد اقتصادی؟
کامران ندری، کارشناس بانکی هم درباره نواقص و ایرادات این طرح، گفت: این طرح خوبی 
اســت که استقالل و قدرت بانک مرکزی افزایش یافته است، ولی در حدود چند حوزه که 
راهبردی هم هســتند جای کار بیشتر وجود دارد. از منظر حکمرانی کالن انتظار داشتم 
این طرح رابطه دولت و بانک ها با بانک مرکزی را متناسب با وضعیت بانکداری مرکزی در 
قرن ۲۱ مشخص بکند،  ولی راه حلی برای کاهش مشکالت فعلی دیده نشده است، رابطه 
بانک ها با مجلس هم بســیار مهم اســت که مد نظر قرار نگرفته است، مورد دیگر رابطه 
بانک ها با بنگاه های تولیدی و حمایت بانک ها از اشــتغال است که مشخص نشده است. 
همچنین نقش بانک مرکزی در اداره بازار ارز مبهم اســت. اولویت بندی اهداف نیز در این 
طرح مشخص نیست. نقد مهم دیگر من این است که اگر هیات عالی قرار باشد از شورای 
فقهی تبعیت کند دیگر اســتقالل مطرح نیست.بحرینی در پاسخ گفت: من این را نقطه 
قوت کار می دانم، تصور کنید هیات عالی مصوبه ای داشــت که مغایر شرع بود پس دیگر 
نافذ نیست و باید نهادی باشد تا از شرع صیانت کند. این موضوع اصال منافاتی با استقالل 
بانک مرکزی ندارد، چون مگر قرار است هیات عالی مصوبه ای خالف شرع داشته باشد؟ اگر 
داشته باشد نباید اجرا شود و نهادی جلوی آن را بگیرد و اگر نباشد هم که مشکلی ندارد.

در بخش اولویت بندی اهداف باید بگویم که در تمام این اهداف ممکن است دوتای آن ها با 
هم سازگار نباشند که بحث تورم و رشد تولید است. در دنیا کشوری که تنها به هدفگذاری 
تورم توجه داشــته باشد، روی کاغذ زیاد داریم ولی در عمل هیچ دولت عاقلی نیست که 
بانک مرکزی آن تنها به تورم توجه کند. در شرایط کشور ما مدنظر قرار دادن هدف تورمی 
کافی نیست اما در ایران تا مدت ها وضعیت کشور ما تورم توام با رکود خواهد بود و اولویت 

گذاری باعث می شود بانک مرکزی میان این دو هدف یکی را انتخاب کند.

رییس جمهور باید بر بانک مرکزی مسلط باشد
حسین درودیان، کارشناس اقتصادی درباره انتقادی که به طرح قانون بانک مرکزی دارد، 
گفت: فکر می کنم ما انتظار داریم چنین قانونی و درواقع هرکنشی در هر قوه ای معطوف به 
یک آسیب شناسی باشد، من خیال می کنم یک آسیب مشهودی در نظام کلی اقتصادی 
مشاهده می کنیم و آن یک نوع عدم اراده و انگیزه در الیه های اجرایی است و مسئله  بانک 
مرکزی هم همین است. پس اگر بخواهیم قانونی را وضع کنیم باید تسهیل کننده خروج 
از این آســیب باشد و مسائل ما امروز از جنسی اســت که جز با برخی مداخالت اصالح 
نخواهد شد. مسائل اصلی قانون فعلی اول نظارت است و می خواهد بانک مرکزی را تجهیز 
کند و مسئله بعدی شفافیت و هدایت منابع است که نشان می دهد قانونگذار انتظار بانک 
مرکزی فعالی را دارد اما ساختار ریاست شورایی بانک مرکزی متشکل از ۹ نفر، سیستمی 
است که متناسب با انتظاری که قانونگذار از بانک مرکزی دارد طراحی نشده است. کسری 
بودجه مساله مهمی در کشور ماست ولی در این باره اغراق می شود و این قانون فی الواقع 
می خواهد قانون اساســی را دور بزند. در کشــور ارزش واال ارزش مردم ســاالری است و 
اگــر مردم با انتخاب رییس جمهــور اراده به تغییر جهت گیری ها کنند این باید بتواند به 
وسیله تســلط رییس جمهور در بانک مرکزی منعکس شود.بحرینی هم در پاسخ گفت: 
هنر قانونگذار باید این باشد که فواید و ضررهای هر دوی این سناریوها را تشخیص دهد 
و بهترین آن را انتخاب کند و هیچکس نمی تواند اثبات کند که کدام یک از شــرایط بر 
دیگری برتری دارد.اما خود من مخالف تمرکز قدرت در دســت رییس کل بانک مرکزی 
هستم. دلیلش این است که بر اساس قانون  اساسی اختیار عزل و نصب رییس کل با رییس 
جمهور است و بر این اساس، فکر کنید رییس کل عزل و نصبش که با رییس جمهور است 
و از طرف دیگر تمام اختیارات را دارد، معنی این دو گزاره این است که رییس کل مسلط 
اســت به بانک مرکزی! و این چیزی است که ما از آن فرار می کنیم.همچنین باید تاکید 
کنم من معتقدم استقراض دولت از بانک مرکزی اگر به نرم حاکمیتی تبدیل شود قطعا 
حاکمیت را زمین خواهد زد و من با آقای درودیان که استقراض دولت از بانک مرکزی را 

قبیح نمی دانند، مخالفم.

توان تولید قانون مادر نداریم
احمد عزیزی کارشناس اقتصادی هم تاکید کرد مشکل ما فرهنگ قانون گذاری و فرهنگ 
حکمرانی اســت. در فرهنگ قانون گذاری بنده ندیدم با قانونی با این اهمیت بدین شکل 
برخورد شود. همچنین پارادایم های اصلی اقتصاد در اینجا زیر سوال می رود و ما بانکداری 
را ویران کرده ایم.باید توجه کرد که خواندن گزارشــات کافی نیســت و نکته مهم در این 
زمینه این است که ببینم دیگران در این زمینه چه طور کار کرده و قانون نویسی کرده اند.

بهترین قوانین هم بدین شکل توفیق نخواهند داشت. 

24 تیر ماه، زمان جدید برگزاری آزمون 
استخدامی بانک تجارت

آزمون اســتخدامی بانک تجارت صبح روز پنج شنبه مورخ ۲۴ تیر سال جاری 
برگزار خواهد شد.به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، آزمون استخدامی این 
بانــک )در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۰( که به دلیل شــیوع مجددویروس کرونا 
و اعمــال محدودیت ها لغــو و به زمان دیگری موکول شــده بود در تاریخ ۲۴ 
تیــر ماه ۱۴۰۰ و با اخذ مجوز های الزم از ســتاد ملــی مقابله با ویروس کرونا 
برگزار خواهد شد.این آزمون به منظور تکمیل کادر اجرائی شعب و ادارات بانک 
تجارت در سمت بانکدار )متصدی دریافت و پرداخت    -تحویلدار( و متصدی امور 
اداری بر اساس ضوابط، مقررات و آیین نامه استخدامی بانک، از بین متقاضیان 
مرد و زن واجد شــرایط است. متقاضیان تمامی اســتان های کشور در مقطع 
تحصیلی کارشناســی می توانند پس از کسب موفقیت در آزمون کتبی علمی، 
آزمون روانشناختی، مصاحبه عمومی و تخصصی، گزینش و معاینات پزشکی، با 
انعقاد » قراردادکار با مدت معین و بیمه درمان و بازنشســتگی تأمین اجتماعی 

« استخدام شوند.

 طرح ویژه بانوان »بانک دی« مجالی 
برای تبلور توانمندی ها

دستاورد عرضه تسهیالت بانکی به جامعه ای که شمار ورودی های آن به بازار کار 
رو به رشــد است، افزایش توان اقتصادی کل کشور است. این جمعیت با اشتغال 
خــود تولید و عرضه کاال و خدمــات را ارتقا می دهد و عالوه بر آن مجالی برای 
تبلور توانمندی های خفته در خود پیدا می کند. جریانی که به ارتقای اقتصادی 
کشــور و رشد شــخصی زنان می انجامد.در چند سال اخیر بانوان، جامعه هدف 
شماری از بانک های کشور در پرداخت تسهیالت قرار گرفته اند. بانک دی نیز از 
جمله این بانک هاســت و از اسفند سال گذشته طرح ویژه بانوان را ایجاد کرده 
اســت. این اقدام نوآورانه بانک ها حکایت از پررنگ شدن حضور زنان در اقتصاد 
کشــور دارد، عرصه ای که بدون اغراق بیشترین سردمداران آن همچنان مردها 
هستند. البته این رویه در چند دهه اخیر با ورود شمار روزافزون زنان به بازار کار 
کمرنگ تر شــده است، برای اثبات این ادعا به داده هایی که موسسه صلح ایاالت 
متحده در ســال گذشته منتشر کرده استناد می کنیم، براساس داده های منبع 
یادشــده درصد حضور زنان در بازار کار ایران در سه دهه گذشته تقریبا دو برابر 
شده و از ۱۱درصد در سال ۱۹۹۰ میالدی )۱۳6۹ خورشیدی( به ۱۹درصد در 

سال گذشته خورشیدی )۲۰۲۰ میالدی( رشده کرده است. 

به گزارش نشریه معتبر بنکر؛ ب
انک پاسارگاد، برای ششمین سال عنوان 

بانک برتر اسالمی ایران را کسب کرد
 بانک پاســارگاد براســاس آخرین اعالم نشــریه معتبر بنکر، برای ششــمین 
ســال به عنوان بانک برتر اسالمی ایران در ســال ۲۰۲۱ معرفی شد.به گزارش 
روابط عمومی بانک پاســارگاد، این بانک در افتخاری دیگر و بر اســاس عملکرد 
درخشان خود، موفق به کسب عنوان بانک برتر اسالمی ایران در سال ۲۰۲۱ بر 
اساس اعالم نشریه معتبر بنکر )The Banker( شد.گفتنی است بانک پاسارگاد 
طی ۵سال متوالی دیگر هم از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱7 عنوان برترین بانک اسالمی 
ایران را قباًل کســب کرده بود و در ســابقه خود دارد.هم چنین پیش از این نیز 
بانک پاسارگاد در رتبه بندی برندهای برتر بانکی که توسط این نشریه انجام شد، 
با ۸۹ پله صعود نســبت به سال گذشته در رتبه ۲۹۰ در بین ۵۰۰ برند بانکی 
برتر جهان قرار گرفت.موسسه بنکر ) The Banker( متعلق به فایننشال تایمز، 
از معتبرترین مؤسســات بین المللی در حوزۀ بانکداری به شمار رفته و فهرستی 
که این نشریه از بانک های برتر دنیا منتشر می کند، به عنوان مرجع معتبر مورد 

استناد فعاالن اقتصادی دنیا قرار می گیرد.

کاهش قابل توجه مطالبات غیرجاری بانک 
کارآفرین

بررسی صورت  های مالی حسابرسی شده بانک کارآفرین در سال ۹۹ نشان می 
دهد که مطالبات غیر جاری نســبت به مطالبات غیر جاری بدون بازده و نهایتاً 
رشد مناسب در نرخ کفایت سرمایه بانک کارآفرین کاهش قابل توجهی را تجربه 
کرده اســت.به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، بررسی صورت  های مالی 
حسابرســی شده بانک کارآفرین منتشر شــده بر روی کدال نشان می دهد که 
نسبت مطالبات غیرجاری به تســهیالت اعطایی از 7.۹۹درصد در سال ۹۸ به 
۲.۰۵ درصد در سال ۹۹ کاهش پیدا کرده است قابل ذکر است که این نخستین 
بار است که این نسبت بین ۲ تا ۴ قرار می گیرد.همچنین بر اساس این گزارش 
،نســبت مطالبات غیرجاری بدون بازده نیز از ۱۳.۲درصد در ســال ۹۸ به ۴.۳ 
درصد رسیده که نشــان  دهنده عملکرد قوی بانک در مدیریت ریسک اعتباری 
است. همچنین نرخ کفایت سرمایه برای بانک کارآفرین از 7.۱6 درصد در سال 
۹۸ به ۱۱.۰۳ درصد در ســال ۹۹ افزایش پیدا کرده که عملکرد خوب بانک در 
مدیریت سرمایه را نشان می  دهد.نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیالت اعطایی، 
یکی از متداول  ترین نسبت  ها برای اندازه  گیری میزان ریسک اعتباری است. این 
نسبت از تقسیم کل مطالبات ایجاد شده غیرجاری یعنی سررسید گذشته، معوق 
و مشــکوک  الوصول بر کل تسهیالت و وام  های پرداختی به دست می  آید. حالت 

بهینه این نسبت آن است که بین ۲ تا ۴ درصد قرار بگیرد.

افتتاح حساب با اپلیکیشن گردش پی و تحویل رایگان آنالین 
در کوتاهترین زمان در بانک گردشگری 

حساب باز کنید 
افتتاح حســاب با اپلیکیشن گردش پی و تحویل رایگانبا استفاده از قابلیت های 
اپلیکیشــن »گردش پی« و ورود به بخش »شــباهنگ« بانک گردشگری، می 
توانید در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به افتتاح حساب غیرحضوری)آنالین( 
اقدام کنید.“گردش پی«، اپلیکیشنی هوشمند است که بواسطه »شباهنگ« بانک 
گردشگری، امکان احراز هویت و افتتاح سپرده کامال آنالین در بانک گردشگری 
را بدون حضور در شــعبه ، در کمترین زمان برای شــما فراهم می کند.شــما 
می توانید پس از نصب اپلیکیشــن »گردش پی« با ورود به بخش »شــباهنگ« 
پس از احراز هویت ، ســپرده مورد نظر خــود را ایجاد کنید . همچنین امکان 
درخواست صدور کارت و کاربری اینترنت بانک و موبایل بانک برای شما فراهم 
بوده و کارت و کاربری های مذکور پس از احراز هویت ، در محل اعالمی شــما 
به صورت رایگان تحویل می شود.به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، از 
زمان اجرایی شدن گشایش حساب غیرحضوری این بانک، شمار زیادی از مردم 
و همچنین هواداران پرسپولیس موفق به ثبت نام شدند که استعالم بسیاری از 

آنان موفقیت آمیز بوده است.

2۰۰ میلیون دالر به بورس رسید؟
درحالی دیــروز آخرین مهلت بانک مرکزی بــرای واریز۲۰۰ 
میلیون دالر از منابع ارزی به حســاب صندوق توسعه ملی به 
صندوق تثبیت بازار سرمایه است که تا کنون فقط ۵۰ میلیون 
دالر از این مبلغ واریز شــده و مشــخص نیست برنامه رئیس 
کل جدید بانک مرکزی در این باره چیســت!  در پی ریزش بی 
ســابقه بورس آنهم بعد از دعوت رئیس جمهور از سهامداران 
و مردم برای ســرمایه گذاری در این بازار، فشــارها به دولت و 
وزارت اقتصاد برای حمایت از بازار سرمایه افزایش یافت. انتظار 
به حق ســهامداران این بود که دولت باید پاسخگوی وضعیت 
موجود باشــد.برهمین اساس نیز از سال قبل تا کنون جلسات 
مختلفی در دولت برای حمایت از بازار ســرمایه شــکل گرفته 
است هرچند نتایج این جلســات تقریبا هیچ بوده که اگر غیر 
ازاین بود سهامداران شاهد پودر شدن سرمایه هایشان نبودند!با 
این حال اما اوایل اردیبهشــت ماه امســال در ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت مصوب شــد که بانک مرکزی نسبت به فروش 
تدریجی ۲۰۰ میلیون دالر از منابع ارزی به حســاب صندوق 
توســعه ملی اقدام و منابع حاصل را به صنــدوق تثبیت بازار 
سرمایه واریز کند.طبق ابالغیه که در ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت معین شده، مهلت واریز ۲۰۰ میلون دالر به بورس، امروز 
سه شنبه  ۱۱ خرداد به پایان خواهد رسید درحالی که تاکنون 
فقط معادل ریالی مبلغ ۵۰ میلیون دالر به ارزش ۱۰۳۴ میلیارد 
تومان، از جانب بانک مرکزی به حســاب صندوق تثبیت واریز 
شده است.باتوجه به تغییر رئیس کل بانک مرکزی در روزهای 
گذشته، باید دید که آیا اکبرکمیجانی رئیس کل جدید نسبت 
بــه واریز این منابــع در موعد مقرر اقدام خواهــد کرد یا این 
سیاســت حمایتی از بازار سرمایه هم به مانند طرح های قبلی 

مشمول مرور زمان خواهد شد!
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گزیده خبر

در ادامه تنش با آمریکا؛
 ترکیه: درخواست برای کنارگذاشتن 

اس-۴۰۰ پذیرفتنی نیست
وزیر خارجه ترکیه می گوید استفاده از سامانه روسی اس-۴۰۰ مشکل امنیتی 
ایجاد نمی کنــد و به همین دلیل اصرار آمریکا برای کنار گذاشــتن آن، بی 
مورد اســت.به گزارش ایتارتاس، مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه می 
گوید موضع گیری سایر کشورها علیه برخورداری ترکیه از سامانه اس -۴۰۰ 
روسی قابل پذیرش نیست.وی در ادامه افزود: ما از کنترل کامل بر این سامانه 
برخوردار خواهیم بود و کارشناســان فنی خود را برای آموزش به روسیه اعزام 
مــی کنیم. بنابراین هیچیک از کارشناســان نظامی روس در ترکیه مســتقر 
نخواهند شــد. به همین دلیل است که درخواست های سایر کشورها مبنی بر 
اینکه ما نباید از اس -۴۰۰ اســتفاده کنیم، قابل پذیرش نیست.آمریکا مدعی 
است که برخورداری ترکیه از یک سامانه ضدموشک روسی، به تضعیف دیوار 
دفاعــی ناتو منجر خواهد شــد و حتی تهدید کرده کــه تحریم هایی را علیه 
آنکارا اعمال خواهد کرد.این در حالی اســت که آمریکا در فرودین امسال نیز 
از تحریم ریاســت صنایع دفاعی ترکیه به همراه چهار مقام بلندپایه آن خبر 
داد. بهانه وضع این تحریم ها، همکاری نظامی-اطالعاتی چشــمگیر با روسیه 

عنوان شده است.

به ادعای یونهاپ؛
حزب حاکم کره شمالی یک عنوان حکومتی 

جدید تعریف کرد
گفته می شود که صاحب عنوان »دبیر اول« که به تازگی در حزب حاکم کره 
شمالی تعریف شده است؛ می تواند در غیاب رهبر کره شمالی، جلسات حزبی 
را به نیابت از وی برگزار کند.، خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی مدعی است که 
حزب حام کره شمالی در راستای ایجاد یک عنوان حکومتی جدید، اصالحاتی 
در قوانین خود ایجاد کرده اســت.این خبرگزاری به نقل از یک منبع ناشناس 
نوشت: فردی که از این پس عنوان »دبیر اول« را از آن خود می کند؛ ریاست 
جلســات را به نیابت از کیم جونگ اون رهبر کره شــمالی در اختیار خواهد 
داشــت.این در حالی است که کیم جونگ اون در ماه میالدی ژانویه، با ارتقای 
جایــگاه خود به دبیرکلی حزب کارگران کره شــمالی، قدرت خود را بیش از 
پیش تثبیت کرد.اکنون وی به دنبال آن است تا در مقایسه با پدرش که دولتی 
نظامی محور داشــت؛ حزب را بیش از پیش در مسائل حکومتی دخیل کند.

کیم جونگ اون نیز از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ عنوان دبیر اولی حزب را بر عهده 
داشت. در تعریف جدید، »دبیر اول« باالترین مقام را در میان هفت دبیر حزب 
خواهد داشت و احتمال می رود که این وظیفه به »جو یونگ وون« محول شود 

که یکی از پنج عضو اصلی حاکم بر کمیته مرکزی حزب حاکم چین است.

رئیس شورای اروپا:
 همه گزینه ها علیه ترکیه روی میز است

رئیس شورای اروپا با تهدید ترکیه مبنی بر اینکه همه گزینه ها علیه این کشور 
روی میز اســت، گفت از هر چیزی که بتوانند برای تغییر رفتار آنکارا استفاده 
می کنند. در ادامه تنش های کشورهای اروپایی با دولت ترکیه بر سر مشکالت 
دوجانبه مختلف، »چارلز میشــل« رئیس شورای اروپا از روی میز بودن همه 
گزینه ها علیه آنکارا خبر داد.میشــل روز شــنبه در مصاحبه با روزنامه یونانی 
»کاثیِمرینی« با ابراز نگرانی از تمایالت و نیات ترکیه، گفت اتحادیه اروپا آماده 
است از تمام ابزارهایی که در اختیار دارد برای تغییر رفتار آنکارا استفاده کند.

وی ضمن اشاره به اعالم موضع محکم ۲۷ کشور اتحادیه اروپا به ترکیه، توضیح 
داد: »ما پیام واضحی فرستادیم، اینکه برای داشتن دستورکاری مثبت تر آماده 
هستیم، اما این حالت ما مشروط، متناسب و برگشت پذیر است«.رئیس شورای 
اروپا ادامه داد که موضع مثبت کشــورهای اروپایی در قبال ترکیه، به حصول 
پیشــرفت در عرصه میدانی - مخصوصا در روابط ترکیه با یونان و قبرس - و 
همچنین رفتار ترکیه مشــروط کرد.به نوشته کاثیمرینی، میشل در پاسخ به 
سوالی درباره ارزیابی موقت از تغییر سیاست های ترکیه به جهت مطلوب اروپا 
نیــز تصریح کرد که فعال این ارزیابی را تا پایان مــاه ژوئن انجام نمی دهد اما 
در گذشته شــاهد آن بودیم که یک قدم در مسیر درست و دو قدم در مسیر 
اشتباه برداشــته اند.وی با بیان اینکه ترکیه همسایه اروپا و عضوی از سازمان 
پیمان آتالنتیک شــمالی )ناتو( اســت، افزود: »اما الزم است که اتحادیه اروپا 
رویکردی مثبت تر در قبال منافع مشــترک کشورهای اروپایی از جمله لیبی، 
سوریه و قفقاز اتخاذ کند«.این مقام اروپایی در پایان تاکید کرد که اقدامات و 
مواضع ترکیه در گذشته درخصوص بحران های مذکور، با منافع اتحادیه اروپا 

در تضاد بوده است.

انتقاد ترامپ از بایدن:
 آنها کشور را نابود می کنند

ترامپ از بایدن بابت رسیدگی به مساله چین، امور مرزی با مکزیک و همچنین 
اوضاع خاورمیانه انتقاد کرد و گفت: دولت کنونی آمریکا کشــور را به نابودی 
می کشاند.به نوشته روزنامه ایندیپندنت، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق 
آمریکا حین صحبت درباره مســائل مرزی کشــوری گفــت: اگر جو بایدن، 
رئیس جمهوری آمریکا هیچ کاری نمی کرد مــا االن قوی ترین مرز تاریخ را 
داشتیم. من هر کاری از دست برمی آمد با بقیه کشورها – گوآتماال، هندوراس، 
الســالوادور و مکزیک- انجام دادم. به عبارت دیگر مهاجران آنها بایســتی در 
مکزیک می ماندند و نمی توانستند وارد ایاالت متحده شوند و بایدن به این روند 
پایان داد. این چه کار احمقانه ای بود که آنها انجامش دادند؟!ترامپ همچنین 
مدعی شد که کشورهای السالوادور، گوآتماال و هندوراس زندان های خود را باز 
کرده اند و ادامه داد: زندانیان، قاتالن، دالالن مواد مخدر و معتادها به کشور ما 
سرازیر شده اند. قاچاقچیان انسان نیز دارند می آیند. ما آنها را می پذیریم چون 
مرزهایمان را به رویشان باز کرده ایم!رئیس جمهوری سابق آمریکا همچنین 
گفت: کاری که آنها انجامش می دهند از روی بی کفایتی اســت یا اینکه فکر 
می کنند اگر مرزها را باز کنند برای کشــور خوب اســت؟ اینکه کدامیک از 
اینهاســت، را نمی دانم. ما دیگر کشوری نخواهیم داشت. آنها دارند کشور ما 
را نابود می کنند.مساله مهاجرت یکی از مهمترین مسائل و موضوعات مناظره 
در سیاســت آمریکا محسوب می شود. کمی پس از آنکه بایدن رئیس جمهور 
شد، دستوری اجرایی را امضا کرد که شامل کاهش اخراج افرادی می شود که 
به صورت غیرقانونی در ایاالت متحده هستند.وی همچنین نیروی ویژه ای را 
برای پیوستن مجدد والدین مهاجران و کودکانشان تشکیل داد که در دولت 
ترامپ از هم در مرز جدا افتاده بودند.ترامپ همچنین درباره روابط کشورش 
با چین، وضعیت خاورمیانه، اسرائیل، سیاست های داخلی چون کاهش بودجه 
پلیس و حقوق زنان نیز صحبت کرد و به مســاله اسرائیل-فلسطین پرداخت 
و گفت:  آن چیزی که در اســرائیل دارد اتفاق می افتد یک بی عدالتی بزرگ 
اســت.وی افزود: اگر به ۱۰ یا ۱۲ ســال قبل نگاهی بیندازید، می بینید که 
اســرائیل از سوی کنگره آمریکا حمایت شده اســت. کنگره، عاشق اسرائیل 
بود. حاال به ویژه اگر به مجلس نمایندگان نگاهی بیندازید، می بینید که آنها 
اسرائیل را دوست ندارند. مجلس نمایندگان از هر چیزی بجز اسرائیل حمایت 
می کند.ترامپ تاکید کرد که توافق های تجاری از جمله با چین و توافق بین 
آمریکا-مکزیک-کانادا باید ادامه یابد: »چین هرگز به ما در این ســال ها پولی 
پرداخت نکرده اســت. حاال و به یکباره ما ده ها میلیارد دالر در ســال به این 
کشور می دهیم.«رئیس جمهوری سابق آمریکا همچنین درباره روابط آمریکا 
و کره شمالی نیز گفت،  یک رابطه بسیار خوب با کیم جونگ اون، رهبری این 
کشور آسیایی ایجاد کرد و ادامه داد: ما بابت آن تضمینی نداشتیم اما در طول 
چهار سال مشکلی هم با یکدیگر نداشتیم. ما در کنار هم بودیم. اما حاال کیم 

جونگ اون در قبال بایدن و دولتش رفتار تهاجمی دارد.

»الجمهوریه« بررسی کرد؛
 اصرار »حریری« بر اجرای طرح فرانسه

در جریان دیدار روز گذشــته میان رئیس پارلمان لبنان و نخست وزیر مکلف 
این کشــور، »ســعد الحریری« همچنان بر اجرای طرح فرانســه در زمینه 
تشــکیل دولت جدید لبنان اصرار کرد. روزنامه لبنانی »الجمهوریه« مطلبی 
را در خصوص دیدار روز گذشــته »نبیه بری« رئیس پارلمان لبنان با »سعد 
الحریری« نخســت وزیر مکلف این کشور منتشــر کرد. این دیدار در »عین 
التینه« دفتر مرکزی نبیه بری، برگزار شــد.بر اساس گزارش روزنامه مذکور، 
دو طرف در جریان این دیدار در خصوص آخرین تحوالت مربوط به تشــکیل 
کابینه جدید لبنان بحث و تبادل نظر کردند. این درحالی اســت که بسیاری 
از رســانه های لبنانی از دیدار میان رئیس پارلمان و نخســت وزیر مکلف به 
عنوان یک دیدار سرنوشــت ســاز یاد کرده بودند.الجمهوریه به نقل از منابع 
آگاه گزارش داد که نبیه بری در جریان دیدار با ســعد الحریری به پیامدهای 
وخیم تأخیر در تشکیل کابینه جدید لبنان اشاره کرده است. او تشکیل هرچه 
سریع تر دولت جدید را از نخست وزیر مکلف خواستار شد.این روزنامه لبنانی 
در ادامه آورده است: نبیه بری تمام تالش خود را به کار بست تا دیدگاه های 
میان سعد الحریری و میشل عون را به یکدیگر نزدیک سازد. بری پیشتر نیز 
تالش هایی را در این زمینه انجام داده بود.الجمهوریه افزوده اســت: علیرغم 
اینکه فضای مثبتی بر جلســه حاکم بود و نشست دو طرف در همین فضا به 
پایان رسید، اما تاکنون خبری از تشکیل دولت جدید لبنان نشده است. سعد 
الحریری در جریان نشســت خود با بِری تأکید کرد که خود را مسئول تأخیر 
در تشکیل دولت نمی داند.این روزنامه لبنانی در ادامه گزارش خود آورده است: 
نخست وزیر مکلف لبنان خطاب به نبیه بری گفت که همچنان بر لزوم اجرا 
و پیاده ســازی طرح پاریس در زمینه تشکیل دولت جدید اصرار دارد.پیشتر 
میشل عون در خصوص تشکیل کابینه جدید لبنان نامه ای را برای نمایندگان 
پارلمان این کشور ارسال کرده بود. عون در این نامه اعالم کرد: عدم تشکیل 
دولت جدید طی چند ماه گذشته ثابت کرد که »سعد الحریری« از تحقق این 
مهم عاجز است.میشــل عون در این نامه همچنین عنوان کرد: عدم تشکیل 
دولت موجب ظهور و بروز مشــکالت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در لبنان 
شــده است. ناتوانی نخســت وزیر مکلف به تشکیل کابینه عماًل دستیابی به 
راهکارهای حل و فصل معضالت کنونی را غیرممکن ســاخته اســت.چندی 
پیش نیز، جریان آزاد ملی لبنان به ریاســت »جبران باسیل« بیانیه ای را در 

خصوص آخرین تحوالت این کشور منتشر کرده بود. 

خروج نظامی از بزرگترین پایگاه آمریکا در 
افغانستان آغاز شد

منابع اعالم کردند کــه همزمان با تخریب تجهیزات پایگاه بگرام، روند خروج 
نظامیان آمریکایی و ناتو از این بزرگترین پایگاه نظامی در افغانستان آغاز شده 
است.در ادامه روند خروج نظامیان آمریکایی و همزمان با ادامه تخریب تجهیزات 
نظامــی، آمریکا روند انتقال این پایگاه را به نیروهای افغان آغاز کرده اســت.

ساکنان محلی در شهرستان بگرام والیت پروان می گویند که روزانه ۲۰ تا 3۰ 
کامیون باربری تجهیزات نظامی تخریب شده به خارج این پایگاه انتقال می یابد.

مقامات آمریکایی در توجیه تخریب این تجهیزات می گویند که تجهیزات قابل 
انتقال به نیروهای افغان نیستند و برای جلوگیری از افتادن به دست »دشمن« 
از بیــن می رود.پایگاه نظامی بگرام بزرگتریــن و مجهزترین پایگاه نظامی در 
افغانستان است و به گفته منابع روند خروج نیروها از این پایگاه آغاز شده است 
و قرار اســت تا ۱5 روز دیگر پایان یابد.براســاس تازه ترین آمار رسمی از روند 
 ۱۷-C خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان، تاکنون معادل ۱۶۰ بار هواپیما
تجهیزات نظامی از افغانستان خارج شده و بیش از ۱۰ هزار قطعه تجهیزات نیز 
برای تخریب به آژانس تدارکات دفاعی آمریکا در افغانستان سپرده شده است.

روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان ۱ می )۱۱ اردیبهشت( آغاز شده و 
قرار است این روند تا ۱۱ سپتامبر )۲۰ شهریور( پایان یابد.

غریب  آبادی: 

آژانس دسترسی فراپادمانی به تأسیسات هسته ای ایران نداشته است
نماینده دائم کشــورمان نزد ســازمان های بین المللی مستقر 
در وین تأکید کرد که آمار و ارقام ذکرشــده در گزارش اخیر 
آژانس بین المللی انرژی اتمی یا بر اســاس برآوردهای آژانس 
بوده و یا اینکه در چارچوب راستی آزمایی های پادمانی حاصل 
شــده است. کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم ایران نزد 
ســازمان های بین المللی در وین اعالم کــرد که آمار و ارقامی 
که در گزارش آژانس درخصوص نصب ماشــین ها و یا ذخایر 
اورانیوم غنی شده آمده اســت، یا بر اساس برآوردهای آژانس 
بوده و یا اینکه در چارچوب راستی آزمایی های پادمانی حاصل 
شده اســت و ارتباطی با اقدامات فراپادمانی ندارد.غریب آبادی 
در ادامه گفت: این گــزارش در پرتو توقف اقدامات داوطلبانه 
و فراپادمانی از ســوی ایران از تاریــخ ۲3 فوریه ۲۰۲۱ تهیه 
شــده اســت. مدیرکل در این گزارش تصریح کرده است که 
فعالیت های راستی آزمایی و نظارتی آژانس در ارتباط با اجرای 
برجــام، تحت تأثیــر تصمیم ایران به توقــف اجرای تعهدات 

هسته ای تحت برجام شامل پروتکل الحاقی قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: آنچه ایران انجام داده است، در راستای اجرای 
قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت 
بوده اســت. این گزارش نیز به خوبی مبین اجرای تصمیم ۲3 
فوریه ایران است.در این گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی 
اتمی به موارد مختلفی از جمله به موارد زیر اشاره شده است:

ـ آژانس از ۲3 فوریه ۲۰۲۱ به داده های جمع آوری شده توسط 
تجهیزات نظارتی خود دسترسی نداشته است.

ـ از ۲3 فوریه ۲۰۲۱، ایران پروتکل الحاقی را اجرا نکرده است 
و همچنیــن اظهارنامه های خود در این رابطه را بِروزرســانی 

نکرده است.
ـ از ۲3 فوریــه ۲۰۲۱، آژانس قادر به انجام هیچ دسترســی 
تکمیلی تحت پروتکل الحاقی در سایت ها و اماکن ایران نبوده 

است.

ـ از ۲3 فوریــه ۲۰۲۱، ایران کد اصالحــی 3/۱ را اجرا نکرده 
است.

 ـ آژانس قادر نبوده اســت دسترســی روزانه از فردو و نطنز 
انجام دهد.

ایران موجودی آب ســنگین و تولید آب سنگین را به اطالع 
آژانس نرســانده و به آژانس نیز اجازه نداده اســت بر ذخایر و 

میزان تولیدی آب سنگین نظارت نماید.
ایران به انجام برخی فعالیت های غنی سازی در مغایرت با برنامه 
بلندمدت غنی ســازی خود، که در ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ به آژانس 

ارائه شده است، ادامه داده است.
ـ آژانس به اطالعات مربوط به سانتریفیوژها و زیرساخت های 

آن ها در انبار دسترسی نداشته است.
ـ آژانس به اطالعات مربوط به خروج ماشــین های آی.آر.۱ از 
انبار برای جایگزینی با ماشــین های معیوب دسترسی نداشته 

است.
ـ از ۲3 فوریــه ۲۰۲۱، ایران اظهارنامه های مربوطه به تولید و 
موجودی روتورهای سانتریفیوژ و بیلوز را ارائه نکرده و همچنین 

به آژانس اجازه راستی آزمایی از این اقدام را نداده است.
ـ از ۲3 فوریه ۲۰۲۱، آژانس قادر نبوده اســت راستی آزمایی 
نماید که آیا ایران ماشین های جدید آی.آر.۱ را برای جایگزینی 

با ماشین های معیوب تولید کرده است یا نه.
ـ آژانس قادر به راستی آزمایی مجموع ذخایر اورانیوم غنی شده 
ایران نبوده است و آنچه در این گزارش در این مورد اعالم شده، 

بر اساس برآوردها می باشد.
ـ از ۲3 فوریه ۲۰۲۱، آژانس به اطالعات مهر و موم الکترونیک 

و سامانه های نظارتی غنی سازی دسترسی نداشته است.
ـ از ۲3 فوریه ۲۰۲۱، هیچ اطالعاتی یا دسترســی به اقدامات 
نظارتی در رابطه با انتقال UOC به یو.اف.۶ برای آژانس فراهم 

نشده است.

معاون وزیر امور خارجه روســیه اظهار داشت، کشورش می خواهد سیگنال های »ناراحت کننده ای« برای آمریکا در آستانه نشست ماه  
آتی روســای جمهور این دو کشور در ژنو ارسال کند.به گزارش پایگاه خبری هیل، روسیه همچنین اعالم کرده که حضور نظامی اش 
در مرز غربی اش را تقویت می کند.ســرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه به خبرگزاری ریانووستی گفت: آمریکایی ها باید 
تصور کنند که تعدادی از سیگنال های مسکو از جمله سیگنال هایی که در روزهای آتی ارسال می شوند، برایشان ناراحت کننده خواهد 
بود.وی افزود: روسیه آماده است تا به اظهارات روز یکشنبه جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا واکنش نشان دهد؛ اظهاراتی که بایدن در 
جریان آنها گفته بود که در نشست ژوئن از والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه خواهد خواست تا به حقوق بشر احترام بگذارد. بایدن 
در جریان مراسم روز یادبود که یکشنبه در »دالور« برگزار شده بود، گفت: چند هفته دیگر با والدیمیر پوتین در ژنو دیدار می کنم و 
در جریان این نشست صریحا تاکید خواهم کرد که ما در کنار او نخواهیم ایستاد و به او اجازه نخواهیم داد تا حقوق بشر را نقض کند.

افشاگری اخیر درباره جاسوسی آمریکا از سران اروپایی 
با کمک ســرویس مخفی دانمارک در میانه ســکوت 
واشــنگتن، واکنش های زیادی را به همراه داشته است.

گرچه رسوایی اطالعاتی آمریکا در جاسوسی از متحدان 
خود بخصوص »آنگال مــرکل« صدراعظم آلمان اولین 
بار نیســت که رسانه ای می شــود، واکنش های زیادی 
را در بیــن مقامات اروپایی در پی داشــته که حاکی از 
محکومیت این اقدام اســت، با این حال همچنان عزم 
راسخی در بین متحدان اروپایی واشنگتن برای مقابله با 
افسارگسیختگی آمریکا دیده نمی شود. از یکشنبه شب 
که یک رســانه دانمارکی افشا کرد سرویس مخفی این 
کشور به آمریکا برای جاسوسی از سیاستمداران اروپایی 
از جمله مرکل بین ســال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ کمک 
کرده، این خبر در رســانه های مطــرح غربی منعکس 
شد. طبق گزارش شبکه تلویزیونی دانمارکی »دی آر«، 
سرویس اطالعات دفاعی )FE( این کشور در همکاری با 
آژانس امنیت ملی آمریکا )NSA( به جمع آوری اطالعات 
از مقامات کشــورهای آلمان، فرانســه، ســوئد و نروژ 
پرداخته است.رســانه دانمارکی مذکور در این گزارش 
با نُه منبع که گفته می شــود همــه آن ها به اطالعات 
طبقه بندی شــده ســرویس اطالعات دفاعی دانمارک 
دسترسی داشته اند، مصاحبه کرده است. به گفته آن ها، 
عالوه بر مرکل، »فرانک والتر اشتاین مایر« وزیر خارجه 
وقت آلمان و »پیر اشــتینبرک« رهبر مخالفان در آن 
زمان هم هدف این جاسوسی بوده اند.وبگاه شبکه خبری 
»دویچه وله« در گزارشــی نوشت این در حالی بوده که 
نه مرکل و نه اشتانمایر اطالعی درباره عملیات جاسوسی 

انجام شده توسط مقامات دولت دانمارک نداشته اند.

واکنش های مقام های اروپایی به جاسوسی آمریکا 
از اروپا

در اولین واکنش ها به کارزار جاسوسی مشترک آمریکا و 
دانمارک، دولت فرانسه در واکنشی ضعیف، این مسئله 
را صرفاً »بسیار جدی« توصیف کرد.»کلمنت بون« وزیر 
امور اروپای فرانسه به رادیو فرانسه اینفو گفت: »بسیار 
جدی است، باید ببینیم آیا شرکای ما در اتحادیه اروپا، 
دانمارکی هــا، در همکاری با ســرویس های آمریکایی 
مرتکب خطا شده اند. در صورتی که مشخص شود آمریکا 
از رهبران اتحادیه اروپا جاسوسی می کرده، این )مسئله( 
بســیار جدی خواهد بود.« او در ادامه خواستار بررسی 
بیشتر اطالعات شد.»اشتفان سایبرت« سخنگوی دولت 
آلمان هم در نشستی خبری گفت که »در حال پیگیری 
گزارشی مبنی بر همکاری ایاالت متحده با دانمارک در 
رابطه با جاسوسی از مقام های ارشد کشورهای همسایه، 
از جمله آنگال مرکل صدراعظم آلمان هستیم.«سخنگوی 
دولت آلمان افــزود: »دولت فدرال  این گزارش را مورد 
توجــه قرار داده و با تمام ســازمان های مرتبط  دولتی  
و بین المللی در تماس است.«»امانوئل ماکرون« رئیس 
جمهور فرانســه هــم در واکنش بــه گزارش ها درباره 
جاسوسی آمریکا از سیاستمداران اروپایی، این اقدام را 
»غیرقابل قبول« توصیف کرد.وی در این خصوص بعد 
از نشســتی دوجانبه با مرکل گفت: »اگر این اطالعات 

درست باشــد، این مسئله بین متحدان غیر قابل قبول 
اســت، و حتی بین متحدان اروپایی از این هم بیشــتر 
غیر قابل قبول  اســت. ما انتظار شفافیت کامل و روشن 
شــدن حقایق را از سوی شرکای دانمارکی و آمریکایی 
خود داریــم.« آنگال مرکل صدر اعظم آلمان هم موضع 
ماکرون درباره این موضوع را تایید کرد.اشتینبرک مقام 
سابق آلمانی که خودش هم هدف این جاسوسی بوده، 
در گفت وگو با رســانه های آلمانی این اقدام را رسوایی 
خواند و گفت: به لحاظ سیاســی این را یک رســوایی 
می بینم.»ارنا سولبرگ« نخست وزیر نروژ به یک رسانه 
این کشــور گفت: غیر قابل قبول اســت که کشورهای 
متحد نزدیک که با هم همکاری دارند احســاس نیاز به 
جاسوسی از یکدیگر داشته باشند.  وزیر دفاع سوئد هم 
در این خصوص گفت: ما خواهان آن هستیم که درباره 
مسائل مرتبط با شهروندان، شرکت ها و منافع سوئدی 
کاماًل مطلع شــویم. ســپس باید ببینیم پاســخ طرف 
سیاســی در دانمارک چگونه به نظر می رســد.همتای 
نروژی او در واکنش به جاسوســی آمریکا از سران اروپا 
با کمک سرویس جاسوســی دانمارک اظهار داشت: ما 
همه ادعاهــا را جدی می گیریم.هر دو نفر تاکید کردند 
که »ترین برامسن« وزیر دفاع دانمارک در مطلع کردن 
آن ها از جاسوســی آژانس امنیت ملــی ایاالت متحده 
)NSA( از همســایگان دانمارک کوتاهی کرده اســت.

همچنین طبق گزارش ها، وزارت دفاع سوئد با پاریس و 
برلین، که سیاستمداران و مقامات ارشد آن ها هم هدف 
جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا قرار گرفته اند، رسماً 
تماس برقرار کرد و تماس هایی با آمریکا هم در خصوص 
این مسئله گرفته شده است.وزیر دفاع سوئد در خصوص 
این تماس ها گفت: این واقعیت که ما تماس ها را برقرار 
کرده و ســواالت را مطرح می کنیم، راهی برای نشــان 
دادن این مسئله اســت که ما قطعاً از وضعیت موجود 
رضایت نداریم.ترین برامســن وزیــر دفاع دانمارک که 
کشورش هدف این اتهامات قرار گرفته و طبق گزارش ها 
پیشتر از مسئله جاسوسی مطلع شده بود، در واکنش به 
این گزارش گفت شنود سیستماتیک از متحدان نزدیک 
غیر قابل قبول است.تاکنون اما طرف های دیگر، آژانس 
امنیت ملی آمریکا و سرویس اطالعات دفاعی دانمارک، 

به این اتهامات واکنشی نشان نداده اند.

 اســنودن: بایدن از ابتدا در این رسوایی نقش 
داشته است

افشاگری اخیر، واکنش »ادوارد اسنودن« را هم که در 
سال ۲۰۱3 پرده از جاسوسی آمریکا از مرکل برداشت، 
برانگیخت و او »جو بایدن« را به دســت داشــتن در 
این رســوایی از همان ابتدا متهم کرد. بایدن زمانی که 
اسنودن جاسوسی آمریکا از مرکل را فاش کرد، معاون 
رئیس جمهور آمریکا بود. او در توییتی نوشــت نه فقط 
دانمارک بلکه، شــریک ارشــد آن )آمریکا( هم باید با 
الزام صریح برای افشــای اقدامات خود مواجه شــود. 
این افشاگر آمریکایی در توییتی دیگر به کنایه نوشت: 
ایکاش ســال ها پیش دلیلی برای بررسی این موضوع 

وجود داشت. چرا هیچ کسی به ما هشدار نداد.

  چین: آمریکا بزرگ ترین امپراطوری ســرقت 
اسرار کشورهاست

ســخنگوی وزارت امور خارجه چین هــم که همواره 
کشــورش به همراه روســیه هدف اتهام زنی آمریکا در 
خصوص جاسوســی ســایبری قرار گرفتــه، آمریکا را 
بزرگ ترین امپراطوری دزدی از اسناد محرمانه خواند و 
افزود این کشور حفظ هژمونی خود را به دفاع از امنیت 
متحدانش ترجیح می دهد. ونبین در نشســتی خبری 
گفت: »آمریکا اســتادی واقعی در زمینه شنود بی رویه 
و ســرقت اســناد محرمانه در مقیاس گسترده است و 
حتی متحدانش آن را غیر قابل قبول می دانند. آمریکا 
مدعی محافظت از امنیت سایبری است، اما این اتفاق 
نشــان داد که آمریکا در واقع محافظ امنیت سایبری 
نیســت، به  دنبال ســرکوب رقبا است و در حقیقت به  
دنبال دفاع از امنیت متحدانش نیســت بلکه به  دنبال 
حفظ هژمونی خود اســت.«وی تاکید کرد: آمریکا یک 
توضیح به جهان بدهکار است که آیا اقداماتش با قوانین 
اطالعاتــی و روح توافق جریان فرامــرزی اطالعات با 
متحدانش همخوانی دارد و اینکه آیا به  جای »شــبکه 
پاک« از »شبکه آلوده« اســتفاده می کند؟ امیدواریم 
جامعه جهانی قلدری ســایبری آمریــکا را به معرض 
نمایش گذاشته و آن را محکوم کند و در برابر اقدامات 
غیرقانونی این »امپراطوری هکرها« ساده انگاری نکند.
روزنامــه »گلوبال تایمز« چین هم در ســرمقاله ای با 
تیتر »رســوایی جاسوسی آمریکا در اروپا نباید کوچک 
شمرده شود« به این مسئله پرداخت. در این سرمقاله 
در خصوص نگرانی هــا از احتمال واکنش ضعیف اروپا 
گفته و واکنش اروپا، مسئله ای فراتر از این قاره خوانده 
شــده اســت. گلوبال تایمز در این خصوص نوشــت: 
اقدامات شیطانی آمریکا به شدت قوانین بین المللی را 
نقض کرده و کسانی که هدف جاسوسی قرار گرفته اند 
تنها مقامات اروپایی نیستند و کشورهای دیگری هم در 
این روند درگیر هستند.شــورای سردبیری این روزنامه 
ســپس از جامعه بین المللی خواسته این رسوایی را به 
مسئله ای بین متحدان تنزل ندهد و در عوض فشار بر 
واشــنگتن را افزایش دهد و آمریکا و اروپا را به انتشار 
عمومی اطالعات مربوطه وادارد و برای توضیح به جهان 
تحت فشار قرار دهد.در سال ۲۰۱3، اسنودن پیمانکار 
ســابق آژانس اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( جزئیات 
نظارت گسترده بر اینترنت و تلفن از سوی سرویس های 
اطالعاتــی آمریکا را برای رســانه ها افشــا کرد. بعد از 
این اقدام، آمریکا او را به ســرقت اموال دولتی، تبادل 
غیرمجاز اطالعات دفاع ملی و تبادل اطالعات ارتباطی 
طبقه بندی شده متهم کرد. این در حالی بود که پیش 
از افشاگری او، مقامات ارشــد اطالعاتی آمریکا اصرار 
داشــتند که آژانس امنیت ملی هرگز آگاهانه داده های 

سوابق تلفن های شخصی را جمع آوری نکرده است.
 پیش تــر مقام هــای آلمان یــک نفر را هم بــه اتهام 
جاسوسی برای آمریکا بازداشت کرده بودند. رسانه های 
آلمــان گزارش  داده بودند که مظنون یکی از کارکنان 
سازمان اطالعات برون مرزی آلمان بوده که به مدت دو 

سال برای آمریکا جاسوسی می کرده است.

واکنش ها به رسوایی جاسوسی آمریکا از متحدانش

روسیه: 
آمریکا منتظر 
سیگنال های 
»ناراحت کننده«ای از 
جانب ما باشد
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انجیر یکی از پرخاصیت ترین مواد غذایی محســوب می شــود، با این 
حال، زیاده روی در مصرف آن، می تواند عوارض زیادی داشــته باشــد. 
۱- سنگین شدن معده زیاده روی در مصرف انجیر باعث سنگین شدن 
معده و دل درد می شود. ۲- نفخ شکم انجیر یکی از میوه هایی است که 
باعث بروز نفخ شــکم می شود. ۳- ایجاد حساسیت به نور آفتاب، گرچه 
مصرف انجیر تاثیر مثبتی در روند درمان بیماری های مزمن پوســتی 
مانند ســرطان پوست دارد، اما در عین حال حساسیت پوست به اشعه 
آفتاب را افزایش می دهد. ۴- آســیب به کبد و روده ها، انجیر می تواند 
برای کبد نیز مضر باشــد. همچنین به دلیل دانه های موجود در انجیر، 
ممکن است این میوه باعث انسداد روده ها شود. ۵- جذب کلسیم انجیر 

دارای ماده ای به نام اوکسالیت است .

استفاده طوالنی مدت از گوشی همراه منجر به کاهش خون رسانی 
و در نتیجه کاهش اکسیژن رســانی به بافت های عضالنی می شوند. 
استفاده از گوشی همراه یک کار استاتیک تلقی می شود، به این معنا 
که عضالِت درگیر در فعالیت برای مدتی طوالنی منقبض می مانند 
و یا با انقباض های کمی همراه خواهند بود. این انقباض های طوالنی 
منجر به کاهش خون رســانی و در نتیجه کاهش اکسیژن رسانی به 
بافت های عضالنی می شوند. مادامی که در حدفاصل این فعالیت های 
اســتاتیک، زمان کافی برای استراحت و بازیابی انرژی وجود داشته 
باشد، آســیبی به عضله وارد نمی شود اما درصورت نداشتن فرصت 
کافــی جهت ریکاوری عضله، آســیب و درگیری عضالنی را در پی 

خواهد داشت. 

تحقیقات نشان می دهد باال رفتن از پله ها به ویژه در دوره سالمندی 
برای ســالمت بدن مفید اســت. باال و پایین رفتن از پله ها یکی از 
ورزش های بســیار مفید برای بدن اســت. این ورزش برای تقویت 
سالمت جسمی، روحی و روانی یک فرد فواید مثبتی دارد، اما برخی 
از افراد ممکن اســت در مورد این نوع ورزش تنبل باشند حتی اگر 
این یک نوع ورزش رایگان و برای همه گروه های سنی در دسترس 
باشد. در این راستا، محققان انگلیســی آسیب های آپارتمان بدون 
پله را برای ســالمتی بررسی کرده و هشــدار داده اند که انتقال از 
خانه ای با پله به خانه ای بدون پله می تواند روند پیری را تسریع کند. 
دانشمندان این پدیده را "پای یک طبقه" می نامند؛ این اصطالح به 

ضعف پیشرونده عضالت پا گفته می شود.

 عوارض خطرناک زیاده روی 
در مصرف انجیر

عارضه ای دردناک که تلفن همراه 
برایتان به ارمغان می آورد!

مزیتی که خانه های بدون 
آسانسور برای سالمتی دارند

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

پاکسازی ساحل دریا - بوشهر

بازهم تأخیر در تولید و عرضه تسال مدل S پالد
با داشــتن قدرت ۱۰۲۰ اســب بخاری، تسال مدل S پالد می تواند در کمتر از ۲ ثانیه سرعت خود را از سکون به ۹۶ کیلومتر در ساعت 
رسانده و حداکثر سرعت ۳۲۰ کیلومتر در ساعت را نیز رد کند. به این موارد باید شعاع حرکتی تخمینی ۶۲۸ کیلومتری را نیز اضافه کرد 
که باعث می شود با خودرویی بسیار عالی روبرو باشیم؛ اما آیا تسال مدل S روانه بازار خواهد شد؟ عرضه این خودرو بارها با تأخیر مواجه 
شده اما هفته پیش بود که ایالن ماسک مدیرعامل تسال گفت این خودرو سوم ژوئن در بازار خواهد بود. هم اکنون یک هفته دیگر نیز باید 
منتظر بمانیم… شاید این امر برای خریداران اصاًل خوشایند نباشد. اولین بار سپتامبر سال پیش بود که نشانه هایی از مدل S پالد بروز 
کرد اما تأخیرهای تسال را همه می شناسند و حتی نسخه اسباب بازی سایبرتراک نیز با تأخیر روبرو شده است! البته نیمه پر لیوان هم این 
است که تأخیر در عرضه مدل S پالد فقط یک هفته ذکر شده است. البته حتی ماسک هم از میزان بد بودن این تأخیر برای مشتریان 
آگاه بوده و با انتشار پیام هایی سعی داشته خوبی های مدل S پالد را ذکر کند. البته او از واژه ی غیرعادی “تشدیدکننده لیمبیک” استفاده 
کرده که این امر نشان می دهد مدل S پالد به حدی خوب است که حالت روحی شما را تحت تأثیر قرار خواهد داد. اگرچه درباره تأثیر 

این خودرو روی احساسات خود شک داریم اما قطعاً به دنبال تست آن هستیم. البته همه افراد قادر به این کار نخواهند بود. 

تیم ملی در خلیج فارس، نفس های سنگین برای پرواز بلند
تیم ملی در حالی اردوی چهار روزه خود را در کیش برگزار کرد که در طول تمرینات، بازیکنان در محاصره گرما و شرجی هوا، 
با نفس های سنگین و بدن های هیدراته، برای افزایش آمادگی تالش کردند. شاگردان دراگان اسکوچیچ بعد از چهار روز تمرین 
در کیش، دوشنبه راهی منامه شدند. ملی پوشان ایران در شرایطی باید چهار دیدار حساس و سرنوشت ساز خود را برگزار کنند 
که از حیث میزبانی متضرر شده اند. با این حال، مهم ترین مساله در این مسابقات، وضعیت آب وهوایی حاشیه خلیج فارس است 
که کشورها و شهرهای پیرامون این گستره آبی را به علت شرایط اقلیمی خاص خود برای برگزاری مسابقات ورزشی به خصوص 
در فضای باز، نامناســب می کند. گواه این مطلب، تغییر تاریخ برگزاری جام جهانی ۲۰۲۲ قطر از زمان ســنتی خود در تابستان 
به زمســتان است؛ به طوری که حتی مسئوالن قطری که عاشــق به نمایش در آوردن قدرت اجرایی خود در استفاده از آخرین 
تکنولوژی ها هســتند، نتوانستند مسئوالن فیفا را به میزبانی در تابستان متقاعد کنند. در هر حال این روزها کشورهای کوچک 
حاشیه خلیج فارس و همینطور جزایر ایرانی، با گرمای حدودا ۳۷ درجه و رطوبت ۶۰ تا ۹۰ درصدی مواجه هستند که این به 

معنی دمایی در حدود ۵۰ درجه سانتی گراد در روز و ۴۰ درجه سانتی گراد در شب است. 

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

رانده و مانده
رمــان »رانده و مانده« نوشــته آنیتا دســای با 
ترجمه مهدی غبرائی پس از گذشت ۱۸ سال از 
چاپ اول آن منتشر شد. در معرفی رمان »رانده 
و مانده« توسط ناشــر عنوان شده است: ترجمه 
این رمان در ســال ۱۳۸۲ از ســوی نشر آهنگ 
دیگر منتشر شد، اما دیگر انتشار نیافت تا اکنون 
که توسط نشر خزه تجدید چاپ شده است. آنیتا 
دسای، نویسنده  سرشناس هندی در  این رمان، 
داستان اوما را تعریف می کند؛ دختر ازدواج نکرده  
خانــواده ای خودمحور که در خانــه گیر افتاده و 
اســیر ســنت ها و پدر و مادری سلطه جوســت. 
خواهر بلندپروازش آرونا، که ازدواج »مناســبی« 
می کند و برادرش آرون، پســر ســرخورده  و وارث خانواده که در امریکا تحصیل می کند، 
ظاهرا برعکس او هســتند... »رانده و مانده« که جزء آثار شــاخص آنیتا دســای است در 
ســال ۱۹۹۹ نامزد جایزه  بوکر شد. در همان سال جرالد کاوفمن که رئیس هیئت داوران 
این جایزه  بــود، گفت: »اگر قرار بود به نفر دوم هم جایزه بدهیم، بی  هیچ تردیدی آن را 
بــه رانده و مانده می دادیم؛ رمانی بی نهایت زیبا، تکان دهنده، کمیک و ســخت تصویری 
از آن چه در دو قســمت مختلف جهان بر ســر زنان می آید.« این تنها تایید و تشویق این 
رمان نبود و نشریه تایمز هم آنیتا دسای را از میراث داران تولستوی دانست و درباره رمان 
»رانده و مانده« نوشت: »نوشــته  او نیز مانند نوشته های تولستوی حسی، عمیق و بسیار 
تیزبینانه اســت. رانده و مانده داســتانی خواندنی و جذاب اســت، با زبانی به دقت شعر... 

رمانی بلندپروازانه، موفق و فکربرانگیز.«

آنتوان دو سنت-اگزوپری
آنتوان دو ســنت اگزوپری نویســنده و خلبان اهل 
فرانســه بود. اگزوپری پــس از مــرگ، تبدیل به 
قهرمان ملی فرانسه گردید. سنت اگزوپری تا قبل از 
جنگ جهانی دوم، خلبان تجاری موفقی بود که در 
خطوط پســت هوایی میان اروپا، آفریقا و آمریکای 
جنوبی به فعالیت می پرداخت اما با آغاز جنگ، هر 
چند از دیدگاه ســن و وضعیت سالمتی در شرایط 
مطلوبــی نبود اما به نیروی هوایی فرانســه آزاد در 
شمال آفریقا پیوست. در ماه ژوئیه ۱۹۴۴ هواپیمای 
او در یک پرواز شناســایی بر فــراز دریای مدیترانه 
ناپدید شــد و اعتقاد بر این بود که در همان زمان 
کشته شده است. ســنت اگزوپری برندٔه جوایز ادبی 
معتبر فرانســه و همچنین برندهٔ جایزهٔ کتاب ملی آمریکا گردید. عمده شــهرت وی به واسطه 
کتاب شازده کوچولو و نوشته های تغزلی او با عنوان زمین انسان ها و پرواز شبانه است. آثار او، 
از جمله کتاب شازده کوچولو به ۳۰۰ زبان و گویش ترجمه شده است. ه هنگام گشایش جبهه 
دوم و پیاده شــدن قوای مّتفقین در سواحل فرانسه، بار دیگر با درجه سرهنگی نیروی هوایی 
به فرانســه بازگشت. در ۳۱ ژوئیه ۱۹۴۴ برای پروازی اکتشــافی برفراز فرانسه اشغال شده از 
جزیــره کرس در دریای مدیترانه به پرواز درآمد، و پس از آن دیگر هیچگاه دیده نشــد. دلیل 
ســقوط هواپیمایش هیچگاه مشخص نشــد اما در اواخر قرن بیستم و پس از پیدا شدن الشه 
هواپیمایش اینطور به نظر می رســد که برخالف ادعاهای پیشین، او هدف آلمانی ها واقع نشده 
اســت، زیرا روی هواپیما اثری از تیر دیده نمی شــود و احتمال زیاد می رود که سقوط هواپیما 

به دلیل نقص فنی بوده است.

فرهنگ

فراخوان سی و هشتمین جشنواره بین المللی 
فیلم کوتاه تهران منتشر شد.انتشار فراخوان 
سی و هشتمین جشــنواره بین المللی فیلم 
کوتــاه تهرانبه گزارش خبرنــگار خبرگزاری 
صدا و ســیما به نقل از روابط عمومی انجمن 
ســینمای جوانان ایــران، فراخوان ســی و 
هشــتمین دوره جشــنواره بین المللی فیلم 
کوتاه تهران توســط انجمن سینمای جوانان 
ایران منتشــر شد و بر اساس آن، این رویداد 
از ۲۷ مهــر تا ۲ آبان ۱۴۰۰ در تهران برگزار 
خواهد شد.فراخوان ســی و هشتمین دوره 
جشــنواره بین المللی فیلم کوتــاه تهران به 
این شرح اســت:»آیین  نامه سی و هشتمین 
جشــنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران«انجمن سینمای جوانان ایران به منظور شناسایی و 
معرفی برترین آثار کوتاه در ســطح ملی و بین المللی و ایجاد رقابت سازنده بین فیلم سازان، 
ســی و هشتمین دوره جشــنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران را برگزار می کند. فیلم هایی 
که با رویکردی خالقانه و نوآورانه بر نشاط اجتماعی، امید به آینده، عدالت خواهی و مبارزه 
با فساد، انســجام ملی و توجه به سرمایه های اجتماعی تأکید می کنند، در این جشنواره از 
اهمیت ویژه ای برخوردار خواهند بود.این جشــنواره با اجرای کامل ضوابط و شیوه نامه های 

اعالم شده ستاد ملی مبارزه با کرونا برگزار خواهد شد.

انتشار فراخوان سی و هشتمین 
جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران
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