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 تغییر سبک زندگی؛ 
آنچه از کرونا به یادگار می ماند

 بحــران کووید-۱۹ هر چنــد در ظاهر و ماهیتی بهداشــتی و 
پزشکی، همه ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داد اما در حوزه 
ســبک زندگی نیز تاثیرات بیشمار مثبت و منفی به دنبال داشته 
اســت؛ تغییرات در قالب عادت هــا و رفتارهایی که حتی پس از 
پایان همه گیری ادامه خواهند داشت.، انتشار خبر شیوع ویروسی 
ناشناخته با قابلیت ســرایت پذیری باال که حتی نمی دانستیم آن 
را چه بنامیم از دســامبر ۲۰۱۹ )آذر ۱۳۹۸( به یکباره جهان را 
در شــوک فرو برد. از آن روز تا امروز که بیش از ســه میلیون و 
۵۷۵ هزار نفــر در جهان قربانی این بیمــاری همه گیر و عفونی 
ناشی از ســندرم حاد تنفسی ۲ شده اند، شــاید بارزترین نشانه 
بلوغ بشــریت را بتوان روند تغییر بشر از تالش برای بهبود سبک 
زندگی انفرادی به جنگیدن جمعی برای بقا دانست. همانطور که 
تدروس آدهانوم رئیس سازمان جهانی بهداشت گفت: ما فرصتی 
بی ســابقه برای اتحاد در برابر یک دشمن مشترک بشریت را به 
دســت آورده ایم.   اروپا هر چند با تجربه شــیوع »طاعون سیاه« 
در اواســط قرن ۱۴ و جانباختن ده ها میلیــون نفر در این قاره، 
میزبان ویروس کرونا شد اما روزهای غم انگیز شیوع همه گیری ها 
به قدری تلخ و تاریک اســت که نه تنهــا عالقه ای برای یادآوری 
آن هــا وجود ندارد، بلکه خاک خوردن بین صفحات کاهی تاریخ، 
می تواند ســخت ترین انتقام بشــر از این همه گیری های مرگبار 
باشد. اما از آنجا که هیچکس را توان گریز از واقعیات و سرنوشت 
نیست، انســان قرن بیســت ویک بدون علم به اینکه، همه گیری 
بعدی چند ســال و یا چند قرن دیگر خواهد بود، شیوع ویروس 
کرونا را به چشم دید و پیامدهای ریز و درشت، فردی و اجتماعی، 
اقتصــادی و سیاســی و همچنین روحی و روانــی آن را به امید 
رســیدن به نقطه پایــان همه گیری به جــان خرید.تارنمای عفو 
بین الملل پیشتر در گزارشــی نوشت: زمانی که همه گیری پایان 
یابد، بســیاری متحمل خســارت های غیر قابل تصوری شده اند، 
تعداد زیادی از مردم عزیزان خود را از دســت داده اند، جمعیت 
چشــمگیری شغل خود را از دســت داده اند و چند صد میلیون 
نفر رنج و تنهایی ناشــی از انزوای اجتماعــی را تجربه کرده اند 
اما آنچــه آورده کرونا برای ما خواهد بود »حق انتخاب« اســت. 
انتخاب و تصمیم از اینکه به مســیر قبلــی بازگردیم یا با درس 
گرفتن از تجربه گذشــته، تصمیمات متفاوتی برای آینده بگیریم.

با این حال، اکنون که به لطف کشف تاریخ ساز واکسن با هر گونه 
کاســتی و ضعف، نفس های ویروس کرونا در برخی مناطق جهان 
از جمله قاره ســبز به شماره افتاده است، پرسش هایی که مطرح 
می شــود اینکه پس از کرونا، چه چیزی در انتظار جهان اســت؟ 
میــراث کرونا برای جهان چه خواهد بود؟ همه گیری کووید-۱۹، 
سمت وسوی اقتصاد، فرهنگ، سیاست و روابط اجتماعی را چگونه 

تغییر خواهد بود؟

تغییر سبد خرید غذایی مردم
بخش خرید و فروش مواد غذایی، یکی از بخش هایی بود که بازار 
آن حتی در آشفته ترین روزهای شیوع همه گیری کساد نشد. در 
هفته های آغازین، ترس از کمبود مواد غذایی، فروشگاه ها و سوپر 
مارکت ها در بســیاری کشورهای جهان را از خریداران مملو کرد. 
در اســپانیا، خرید کاالهای فاسد نشدنی از جمله ماکارونی، برنج 
و حبوبات به شدت افزایش یافت.  نتایج نظرسنجی اخیر موسسه 
یوگو در چند کشــور جهان نشان می دهد که الگوی مصرف مردم 
به دنبال شــیوع ویروس کرونا تغییر کرده است. طبق داده های 
آماری این پژوهش، اکثر کشورهایی که در این نظرسنجی شرکت 
کرده بودند، بیشترین افزایش را در مصرف میوه و سبزیجات تازه 
تجربه کرده اند، به غیر از بریتانیا و آمریکا که بیشــترین افزایش 
مصرف را در خوراکــی های با ارزش غذایی کم، تجربه کرده اند.

از زمان شــروع همه گیری، در کشورهایی مانند استرالیا، فرانسه، 
آلمان، مکزیک، ســنگاپور، بریتانیا و آمریکا شمار قابل توجهی از 
خریداران مواد غذایی، مصرف میوه و سبزیجات تازه و محصوالت 
لبنی را افزایش دادند.این افزایش تقاضا برای میوه و سبزیجات به 
خصوص در مکزیک و سنگاپور بیشتر به چشم می آید به طوری 
که حدود نیمــی از کل خریداران مواد غذایی در این کشــورها 
اذعان کرده اند که مصرف این مواد غذایی را افزایش داده اند. در 
طول یک سال اخیر محصوالت لبنی نیز به طور قابل مالحظه ای 
در سنگاپور و مکزیک محبوب شــده است.قرنطینه های اجباری 
در دوران شــیوع ویروس کرونا همچنین سبب شد تا افراد زمان 
بیشــتری برای آشــپزی در خانه اختصاص دهند. به این ترتیب 
تهیه برخی مواد غذایی خانگی از جمله شــیرینی جات و کیک ها 

و به موازات آن خرید مواد اولیه این محصوالت افزایش یافت.

تغییر الگوی مصرف از تمایل به کاهش خرید تا گرایش به 
افزایش پس انداز

شیوع ویروس کرونا در حوزه پیامدهای اقتصادی، بر میزان تقاضا 
نیــز تاثیرگذار بود. به طوری که در بخش تقاضا، مصرف خانوارها 
در بســیاری از کشــورها به علت کاهش درآمد، عدم تمایل برای 
خریــد و افزایش پس انداز به دلیل عدم اطمینان از آینده به طور 
محسوس گزارش شده اســت. به این ترتیب تاثیر شیوع بیماری 
همه گیر بر الگوی مصرف شــهروندان در راستای کاهش میل به 
خرید و افزایش پس انداز،  مشــهود بوده است.موسسه رتبه بندی 
»مودی«  در گزارشــی اعالم کرد که خانوارها در سراســر جهان 
در مقایســه با الگوی های هزینه در ســال ۲۰۱۹، ۵.۴ تریلیون 
دالر بیشــتر پس انــداز کرده اند که معادل بیــش از ۶ درصد از 
تولید ناخالص داخلی جهانی است.در آمریکا، حتی پیش از اجرای 
برنامــه محرک اقتصادی ۱.۹ تریلیون دالری توســط جو بایدن، 
رئیس جمهوری این کشور، خانوارها بیش از ۲ تریلیون دالر پس 

انداز اندوخته بودند.
ادامه درصفحه دوم

نگــاه

حضرت آیت اهلل خامنه ای فرمودند: اگر نابسامانی، ناکارآمدی و ضعف در مدیریت ها وجود 
دارد، باید آن را با انتخاب درست و روی کار آوردن مدیریت مردمی و اسالمی جبران کرد 
نه با شــرکت نکردن در انتخابات. حضرت آیت اهلل خامنه ای صبح روز )جمعه( در سالروز 
عروج ملکوتی امام خمینی )ره( در ســخنانی تلویزیونی، ابداع و تحقق نظریه جمهوری 
اسالمی یعنی تشکیل حکومتی بر مبنای اسالم ناب و متکی بر مردم ساالری برخاسته از 
عمق اسالم را مهمترین ابتکار امام راحِل عظیم الشأن خواندند و تأکید کردند: راز پرشکوه 
ماندگاری جمهوری اسالمی و نظام امام خمینی، با وجود همه پیش بینی های دشمنان در 
باره زوال این نظام، همراهی دو کلمه »جمهوری« و »اســالمی« یعنی حاکمیت توأمان 
اســالم و مردم است و از این پس نیز همراهی همین دو کلمه تضمین پیشرفت مستمر 
خواهد بود.رهبر انقالب همچنین با اشاره به تأکید همیشگی امام خمینی درباره ضرورت 
شــرکت آحاد مردم در انتخابات، انتخاب فردی شایسته را راه حل نابسامانی ها ومشکالت 
خواندنــد و با بیان نکاتی مهم در باره لزوم پایبندی رئیس جمهور آینده به ایجاد عدالت 
اجتماعی، مبارزه صریح وبدون مالحظه با فساد وتقویت تولید داخلی افزودند: آحاد مردم 
خود را به شرکت در انتخابات و تشویق دیگران به این کار ملزم بدانند.رهبر انقالب با اشاره 
به جاری شــدن دوباره یاد و خاطره امام در ایام رحلت آن بزرگوار افزودند: ملت و کشور 
همیشه به نگاهبانی از یاد و رهنمودهای »آن شخصیت عظیم، آن رهبر بی جایگزین و آن 
خردمند حکیم و برخوردار از اراده پوالدین، دل عطوف و ایمان عمیق« نیازمند است.رهبر 
انقالب با اشــاره به اول انقالب وحجم بی سابقه پیش بینی های مکرر زیاده خواهان جهانی 
مبنی بر نابودی دو ماهه، شــش ماهه و یا حداکثر یک ســاله جمهوری اسالمی افزودند: 
صالبت و قاطعیت امام و پیروزی های درخشان ملت در جنگ و مسائل دیگر، این همهمه 
را کمرنگ کرد اما بعد از رحلت امام خمینی، دشمنان و بدخواهان بار دیگر به تکرار آرزوی 
خود مبنی بر زوال جمهوری اســالمی پرداختند.حضرت آیت اهلل خامنه ای، اعالم رسمی 
یک حزب فرسوده و پرمدعا در سال ۶۹، نامه چند سال بعد گروهی از نمایندگان مجلس 
مبنی بر رو به پایان بودن مهلت جمهوری اسالمی و اعالم علنی برخی مقامات آمریکایی 
مبنی بر نرســیدن جمهوری اسالمی به چهل سالگی را از نمونه های پیشگویی های غلط 
برای زوال جمهوری اســالمی بر شمردند و گفتند: این افراد و گروه ها در پیشگویی های 
خود، عالوه بر بیان آرزوهایشــان، به شکســت و نابودی انقالب های جهان نیز اســتناد 
می کردند.رهبر انقالب افزودند: حتی در داخل کشور نیز دو نهضت مشروطیت و نهضت 
ملی چند ســال بعد از شــکل گیری با روی کار آمدن دیکتاتوری کاماًل سیاه رضاخان و 
استبداد کودتایی، پیچیده و عمیق محمدرضا شکست خوردند بنابراین پیش بینی ها درباره 
نابودی جمهوری اسالمی به این مسائل تاریخی نیز متکی بود.حضرت آیت اهلل خامنه ای با 
اشاره به شکســت کامل پیشگویی های دشــمنان و اقتدار و پیشرفت و توسعه مستمر 
جمهوری اسالمی افزودند: راز پرشکوه و افتخارآمیز ماندگاری نظاِم امام خمینی، همراهی 
دو کلمه جمهوری و اسالمی است.ایشان، ابداع نظریه جمهوری اسالمی را کار بزرگ امام 
خمینی خواندند و افزودند: امام بزرگوار این نظریه را در عرصه نظریات سیاسی بین المللی 
وارد کرد و با قدرت مردم و معرفت بسیار عمیق خود آن را عینیت بخشید و محقق کرد.

رهبر انقالب، شــناخت و تسلط جامع امام خمینی بر معارف اسالمی را پشتوانه ایجاد و 
تحقق نظریه جمهوری اسالمی برشمردند و گفتند: امام لزوم حاکمیت اسالم و اعتقاد به 
مردم را از دل اسالم ناب به دست آورده بود و به آنها عمیقاً ایمان داشت.ایشان با اشاره به 
مخالفان سرســخت دو وجه اسالمی و مردمی بودن جمهوری اسالمی افزودند: بخشی از 
مخالفان حاکمیت اسالم، »سکوالرهای غیرمذهبی« بوده و معتقدند دین شأنیت تشکیل 
نظام سیاســی و مدیریت کشور را ندارد و محصور به مسائل فردی و عبادات است، البته 
عده ای از ســکوالرها هم معتقد بودند دین اصوالً مضر و افیون جامعه است.رهبر انقالب 
افزودند: دسته دیگری از مخالفان حاکمیت اسالم، به دین اعتقاد دارند اما می گویند اسالم 
نباید به سیاست آلوده شود، این افراد در واقع »سکوالرهای مذهبی« هستند و به دخالت 
و حاکمیت دین در شئون زندگی سیاســی- اجتماعی، اعتقادی ندارند.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای، مخالفان مردمی بودن جمهوری اســالمی را نیز دو دســته دانستند و گفتند: 
جمعــی از این مخالفان، »لیبرال های ســکوالر« هســتند که می گویند دموکراســی و 
مردم ساالری را باید لیبرال ها و تکنوکرات ها ایجاد کنند و این مسئله ربطی به دین ندارد.

ایشان خاطرنشان کردند: دسته دوم مخالفان مردم ساالری دینی، به دین اعتقاد دارند اما 
می گویند مردم در حاکمیت دینی هیچ کاره اند و دین باید بدون اتکا و نقش آفرینی مردم، 
حکومت تشــکیل دهد که شکل افراطی این نظر، در سال های اخیر در شکل گیری گروه 

داعش ظاهر شد.حضرت آیت اهلل خامنه ای حاکمیت دین با اتکا به مردم را یک استنباط 
و نظریه عالمانه و نه احساسی خواندند و گفتند: مردم ساالری دینی از متن اسالم برخاسته 
است و هر کس انکار کند در قرآن مطالعه و تدبر نکرده است.ایشان، با استناد به آیات مکرر 
قرآن مبنی بر لزوم اطاعت مردم از رســول اکــرم افزودند: در صدها آیه قرآن زمینه های 
اطاعت مردم از نبی مکرم تشــریح شده است که آیات جهاد، اقامه قسط و عدل، اجرای 
حدود، معامالت اجتماعی - اقتصادی، قراردادهای بین المللی و ده ها عرصه دیگر از جمله 
این زمینه ها هستند که مجموعه همین زمینه ها، به معنای تشکیل حکومت است.رهبر 
انقالب با استناد به احادیث فراوان و سنت رسول اکرم مبنی بر تشکیل حکومت افزودند: 
بعد از رحلت پیامبر با وجود اختالف درباره جانشــینی ایشان، احدی از مسلمانان شک 
نداشت که باید حکومت بر اساس دین و قرآن ادامه یابد.رهبر انقالب، در جمع بندی این 
بخش از سخنانشان تأکید کردند: بر اساس آیات قرآن مجید و احادیث و سنت پیامبر، اگر 
کسی به اسالم اعتقاد داشته باشد باید به حاکمیت اسالم هم معتقد باشد.رهبر انقالب بعد 
از تبیین موضوع حاکمیت اسالم، به موضوع جمهوریت و مردم ساالری پرداختند و با تأکید 
بر اینکه اعتبار رأی مردم مســئله بسیار مهمی است، گفتند: به این موضوع از دو منظر 
می توان نگریست ۱- از منظر دینی و اعتقادی و در چارچوب مسئولیت و حق ۲- از این 
منظر که تحقق عملی حاکمیت دین بدون مردم امکان پذیر نیست.ایشان درخصوص رأی 
مــردم از منظر دینی و اعتقادی افزودند: در آیات و روایات، آحاد مردم و خواص در قبال 
سرنوشــت جامعه و همچنین جلوگیری از انحراف و بروز شکاف طبقاتی مسئول دانسته 
شده اند و امربه معروف نیز یک وظیفه عمومی شمرده شده که یکی از مهمترین معروف ها 
برپایی حکومت دینی است. همچنین انسان ها دارای اراده و حق تعیین سرنوشت هستند 
که حاکمیت مردم یکی از نمودهای حق تعیین سرنوشــت است.رهبر انقالب به موضوع 
مردم ساالری دینی از منظر نیاز حکومت ها به پشتوانه مردمی نیز اشاره کردند و گفتند: 
حکومت ها بدون پشتوانه مردمی، چاره ای جز روی آوردن به زور و ظلم نخواهند داشت و 
از آنجا که در حکومت اسالمی ظلم جایز نیست، تحقق حکومت اسالمی و ادامه آن، فقط 
با پشتوانه مردمی امکان پذیر است.حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: بنابراین مردم 
ســاالری دینی و جمهوری اســالمی یک طرح ناب و خالص دینی است و اینکه برخی 
می گویند امام مردم ساالری را از غربی ها گرفت، سخنی بی مبنا است زیرا امام کسی نبود 
که بخاطر رودربایســتی از حکم خدا منصرف شود.ایشان افزودند: روزی که امام موضوع 
الزام حجاب در اجتماع را مطرح کردند برخی ها از جمله بعضی نزدیکان امام مخالف بودند 
اما ایشان بطور قاطع، دستور دین را مطرح کردند.رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: امام 
بزرگوار با انجام این نواندیشی دینی که مبتنی بر معرفت عمیق دینی بود، ملت ایران را 
که قرن ها با استبداد خو گرفته بود، به میدان آورد تا با باور به توانایی های خود، کارهای 
بزرگی همچون ساقط کردن سلطنت چند هزارساله و ایستادگی در مقابل جنگ هشت 
ساله و متکی به پشتیبانی همه قدرت های بزرگ دنیا را انجام دهند.ایشان با تاکید بر اینکه 
امام دو کلمه »جمهوری« و »اســالمی« یعنی »حاکمیت اسالم« و »حاکمیت مردم« را 
گره گشای همه مشکالت می دانســتند، افزودند: هر زمان که مردم به کار گرفته شدند و 
معیارهای اسالم رعایت شــد، پیش رفتیم و هرجا که یکی از این دو رعایت نشد، پیش 
نرفتیم.رهبر انقالب به یک نمونه اشــاره کردند و گفتند: اگر در اقتصاد، رشد کارگاه های 
کوچک و متوسط یعنی زمینه ورود مردم را به حوزه تولید فراهم کرده بودیم اکنون وضع 
اقتصادی بهتر بود.ایشــان افزودند: بنابراین اگر مســئوالن حدود و موازین اسالمی را در 
مســائل داخلی و خارجی رعایت، و ســازوکار حضور مردم در صحنه را نیز فراهم کنند، 
مشکالت حل خواهد شد.حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه با اشاره به برخی بیانات امام 
)ره( درباره اسالم و مردم ســاالری افزودند: از دیدگاه امام )ره(، اسالم از یک طرف »ضد 
تحجر و التقاط«، »ضد ظلم، استکبار، فساد و ویژه خواری«، »ضدسلطه آمریکا و دخالت 
بیگانگان«، »ضد اشــرافی گری و اختالف طبقاتی«، و از طرف دیگر »طرفدار محرومان و 
عدالتخواه« است.ایشان همچنین در خصوص دیدگاه امام درباره مردم ساالری و انتخابات 
خاطرنشــان کردند: امام انتخابات را »فریضه دینی« می دانســتند و در وصیت نامه خود 
می گویند »عدم حضور در انتخابات در برخی مقاطع چه بسا گناهی در رأس گناهان کبیره 
باشد« و »کوتاهی در مشارکت، پیامدهای دنیوی و حتی تا نسل های بعد داشته باشد که 
مستلزم بازخواست الهی است«.رهبر انقالب اسالمی گفتند: به لطف خداوند بعد از رحلت 
امام، ملت ایران عطیه الهِی مردم ساالری دینی را حفظ کرده و در مقابل توطئه دشمنان 
برای جدایی مردم از نظام و بی اعتقاد کردن آنها به اســالم و مردم ساالری دینی، محکم 

ایســتاده اند.حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: متأسفانه برخی با ادبیات مختلف، حرف 
دشــمنان را تکرار می کنند. گاهی از لزوم ایدئولوژی زدایی و حرکت به ســمت لیبرال 
دموکراســی می گویند، گاهی از موضع دلسوزی برای قداست دین وارد می شوند و حتی 
برخی هم می گویند ضوابط اسالمی با مردم ساالری قابل جمع نیست.ایشان تأکید کردند: 
کسانی که این سخنان را تکرار می کنند، دلسوز ملت ایران نیستند و به دنبال زدن ریشه 
اســالم هستند.رهبر انقالب با اشــاره به قانون اساســی که در آن هم جمهوریت و هم 
اسالمیت درنظر گرفته شده است، گفتند: در قانون اساسی، از شروط رئیس جمهور، »رجل 
سیاسی و مذهبی بودن« و »حفظ تقوا و امانت« است و این بدین معناست که رئیس قوه 
اجرایی با اقدامات خردمندانه، در سیاســت مصلحــت مردم را در نظر بگیرد و در میدان 
اعتقادات نیز دین مردم را هدایت و حفظ کند.ایشــان در بخش دیگری از سخنانشان با 
اشاره به گرم تر شدن محیط انتخابات گفتند: دعوت مردم به حضور نیافتن در انتخابات با 
بهانه های واهی، عمل به خواســت دشمنان است و اگر هر یک از دو رکن مردم ساالری و 
دین تضعیف شود، اسالم و ایران ضربه و سیلی خواهند خورد.رهبر انقالب افزودند: گفته 
می شــود برخی به علت فشارهای معیشتی که همه ما آن را لمس می کنیم، برای شرکت 
در انتخابات مردد هستند یا برخی می گویند در دوره های قبل با شوق به فردی رأی دادیم 
اما در آخر دوره، منجر به دلخوری شد، بنابراین در انتخابات شرکت نمی کنیم. این موارد 
استدالل های درستی نیســتند و نباید ما را از مشارکت در انتخابات دلسرد کنند.ایشان 
تأکید کردند: اگر نابســامانی، ناکارآمدی و ضعف در مدیریت ها وجود دارد، باید آن را با 
انتخاب درســت و خوب و روی کارآوردن مدیریت مردمی و اســالمی جبران کرد نه با 
شرکت نکردن در انتخابات.حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر دقت در انتخاب و توجه 
به عملکرد کاندیداها افزودند: صرفاً به وعده ها و حرف ها نمی توان اکتفا کرد همچنان که 
در قضیه مذاکرات هسته ای هم که در جریان است، همواره به مسئوالن گفته ایم به عمل 
کار برآیــد و به حرف ها و وعده ها نمی توان اعتماد کرد.رهبر انقالب خاطرنشــان کردند: 
کارآمدی را با حرف نمی شود تشخیص داد، بنابراین باید نگاه کرد که آیا گذشته و عملکرد 
کاندیداها، وعده های آنها را تأیید و تصدیق می کند یا نه؟ایشان در ادامه چند توصیه مهم 
به نامزدهای محترم داشتند.رهبر انقالب اسالمی با توصیه مؤکد به کاندیداها به پرهیز از 
بیان وعده هایی که از انجام آنها مطمئن نیســتند، گفتند: دادن وعده های بدون پشتوانه 
عملی جایز نیست و اینگونه وعده ها، گناه و به ضرر کشور است چون با محقق نشدن آنها 
مردم از انتخابات و نظام دلسرد می شوند بنابراین فقط وعده هایی بدهید که اهل فن آنها 
را تأییــد می کنند.حضرت آیت اهلل خامنه ای، توقع دیگر از کاندیداها را صداقت با مردم و 
بیان شعارهایی دانستند که در دل خود به آنها کاماًل اعتقاد دارند و افزودند: کاندیداها با 
مردم صادق باشــند و شــعارهایی ندهند که به آنها اعتقاد ندارند.رهبر انقالب اسالمی، 
تشویق به مشارکت در انتخابات را وظیفه تک تک مردم دانستند و گفتند: تک تک مردم 
خود را موظف بدانند که همه آحاد مردم اعم از خانواده، دوستان و آشنایان را به مشارکت 
در انتخابات دعوت کنند و این، مصداق »تواصی به حق« است.ایشان افزودند: توقع دیگر 
از کاندیداها این است که در صورت پیروزی، خود را به »عدالت اجتماعی«، »کاهش فاصله 
فقیر و غنی«، »مبارزه بدون مالحظه با فساد«، »تقویت تولید داخلی و مبارزه با قاچاق و 
واردات بی رویه و افرادی که با پر کردن جیب خود از طریق واردات کمر تولید داخلی را 
می شکنند« متعهد بدانند.حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: کاندیداها صراحتاً درباره 
ایــن موضوعات موضع بگیرند تا اگر بعد از انتخاب، عمل نکردند، دســتگاه های نظارتی 
بتوانند از آنها ســوال و مؤاخذه کنند.رهبر انقالب در بخش پایانی سخنانشان یک تذکر 
ضرورِی دینی و انسانی درباره مســائل پیش آمده در جریان عدم احراز صالحیت برخی 
ثبت نام کنندگان در انتخابات بیان کردند.ایشان خاطرنشان کردند: به بعضی از افرادی که 
صالحیتشان احراز نشد، ظلم وجفا شد و به آنها یا خانواده هایشان که خانواده های محترم 
و عفیفی بودند، نسبتهای خالف واقع داده شد که بعداً ثابت شد آن گزارشها غلط و خالف 
اســت.حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به انتشــار این موارد در بین مردم و در فضای 
مجازِی رها و بدون قید و بند، تأکید کردند: حفظ آبرو جزو باالترین حقوق انسان ها است 
بنابراین خواهش و مطالبه من از دستگاه های مسئول این است که مواردی را که گزارش 
خالف واقع راجع به فرزند یا خانواده کسی داده شده، جبران کنند.ایشان افزودند: خداوند 
متعال ما را از ظلم، هتک حرمت مؤمن و تخلف از وظایف مان محفوظ بدارد. امام بزرگوار 
را با اولیا بزرگ خود محشور و او و شهیدان را از ما راضی کند و با تقدیر خیر برای ملت 

ایران، این انتخابات را جزو انتخابات دشمن شکن قرار دهد.

رهبر انقالب اسالمی:

راه جبران ناکارآمدی ها انتخاب درست است نه شرکت نکردن در انتخابات
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رئیس جمهور:گزیده خبر

۱۵ خرداد نشان داد تفنگ، زندان و فشار نمی تواند راهگشا باشد
رئیس جمهور با اشــاره به اهمیت افتتــاح پروژه های مختلف گفت: افتتاح پروژه های 
زیر ساختی و توسعه ای در شرایط جنگ اقتصادی به دشمنان و بدخواهان که تصور 
می کردند با تحریم می توانند امور کشــور را متوقف کنند، نشان داد که ملت ایران در 
سخت ترین شرایط هم برای توسعه و تولید در کشور تالش خواهد کرد.حجت االسالم 
والمسلمین حسن روحانی روز پنجشنبه در هفتادمین پویش تدبیر و امید برای جهش 
تولید و در آیین افتتاح طرح های ملی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به افتتاح پروژه 
 هایی با اعتبار بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان با اشــتغالزایی ۱۶ هزار نفر اظهار 
داشت: امروز طرح زهکشی برای ۲۰ هزار هکتار از زمین های کشاورزی استان گلستان 
به افتتاح رسید که با این طرح ضمن افزایش تولید محصوالت کشاورزی از آسیب های 
ناشــی از سیل نیز جلوگیری می شود و مسیر احیای زمین را همچنان ادامه خواهیم 
داد.رئیس جمهور با گرامیداشت ایام رحلت امام راحل گفت: از سال ۶۸ که امام )ره( 
بدرود حیات گفتند هر روز عشــق مردم نسبت به این مرد بزرگ بیشتر می شود. امام 
راحل شــیوه ویژه ای برای اداره کشور داشتند و مقام واالیی بود که معموال به ندرت 
دســتور می دادند اما اندیشه علمی و دینی ایشان به طور مرتب برای مردم پخش می 
شد.روحانی خاطرنشــان کرد: اندیشــه های نو و خاص امام بود که باعث می شد راه 
جدیدی به روی مردم گشــوده شود. امام قبل از اینکه دستور بدهند، با بیان اندیشه، 
باور را ایجاد می کردند و این باور به عمل منجر می شــد لذا اگر بتوانیم باور و ایمان را 
در بیــن مردم به وجــود بیاوریم در آن صورت مردم هم با همه وجود به صحنه عمل 
وارد خواهند شــد.رئیس جمهور اضافه کرد: امور کشور از جمله اقتصاد و کشاورزی با 
دستور پیش نمی رود و نیازمند تحقیقات و فعالیت های دانش بنیان هستیم همچنانکه 

امروز با اینترنت اشــیاء، بخش کشاورزی به حوزه فناوری های ارتباطی متصل شده و 
بدین وســیله می توان شرایط و وضعیت بخشهای مختلف کشاورزی و دامداری را به 
خوبــی و به موقع رصد کرد.روحانی گفت: امروز همه چیز باید بر مبنای علم و دانش 
باشــد چرا که علم و دانش برنامه و باور را می ســازد و در این صورت با توان و عشق 
بیشتری کارها انجام می شود.رئیس جمهور گفت: امام راحل باورها را افزایش می داد و 
با علم و دانش و اندیشه جدید گره ها را می گشود و به دنبال آن عالقمندانش آن راه را 
می پیمودند.روحانی با تاکید بر اینکه هیچ کس و هیچ قدرتی نمی تواند با اندیشه مقابله 
کند، اظهار داشت: ۱۵ خرداد نشان داد که اسلحه و زور در برابر اندیشه پیروز نیست 
و مردمی که به اندیشــه و نهضت امام باور داشــتند در برابر گلوله و زندان ایستادگی 
کرده و نهضت را به پیروزی رساندند.رئیس جمهور تصریح کرد: ۱۵ خرداد نشان داد 
که هیچ گاه تفنگ، زندان و فشــار نمی تواند راهگشا باشد و مسیری که عقل و خرد 
توصیه می کند را مســدود کند و امیدوارم با پیروی از خط و راه امام بتوانیم کشور را 
در مسیر توســعه و تعالی بیشتر مادی و معنوی قرار دهیم.روحانی در بخش دیگری 
از سخنان خود با بیان اینکه بخش خاک و آب از موضوعاتی بود که در دولت یازدهم 
و دوازدهم مورد تاکید جدی دولــت بود، گفت: خاک یکی از نعمت های بزرگ الهی 
اســت و اگر به درستی از آن صیانت نکنیم نمی تواند بهره مناسب بدهد لذا طرح های 
مربوط به زهکشی برای این است که زمین شور را به زمین شیرین تبدیل کنیم و بهره 
وری آن را باال ببریم.رئیس جمهور گفــت: در خصوص احیای زمین اقدامات بزرگی 
در دولت یازدهم و دوازدهم انجام شــده اســت و حدود ۶۰۰ هزار هکتار زمین را در 
مناطق مختلف کشــور احیا کردیم و امیدواریم ۳۰ هزار هکتار زهکشی دیگر تا پایان 

دولت به اتمام برسد.روحانی افزود: در بخش آب نیز اقدامات بزرگی در سراسر کشور 
انجام داده ایم و آب را از دریای عمان و خلیج فارس به مناطق کویری کشور از جمله 
کرمان، یزد، اردکان منتقل کرده و در ادامه به اســتان های خراسان رضوی، خراسان 
جنوبی و سیستان و بلوچستان خواهد رسید.رئیس جمهور با اشاره به طرح های افتتاح 
شــده در بخش گلخانه اظهار داشت: امروز اهمیت توجه به توسعه گلخانه با توجه به 
کمبود آب ضرورت دارد و در این راســتا اقدامات بزرگی انجام شده است و گلخانه ها 
از ۸ هزار هکتار به ۲۳ هزار هکتار افزایش یافته است.روحانی همچنین ضرورت توجه 
به شــیالت و آبزیان را مورد تاکید قرار داد و گفت: در بخش شیالت از ۸۸۵ هزار تن 
در سال ۹۲ به یک میلیون و ۲۲۲ هزار تن رسیده  و شاهد رشد ۳۸ درصدی هستیم.

رئیس جمهور افزود: سرانه مصرف گوشت سفید و آبزیان در ایران نسبت به اول انقالب 
افزایش داشــته است و براســاس آمار از یک کیلوگرم به ۱۳ کیلو رسیده است و باید 
همچنان این بخش را توســعه دهیم تا با قیمت مناســب در اختیار مردم قرار بگیرد.

روحانی همچنین با اشاره به افتتاح مرکز پایش و مدیریت هوشمند کشاورزی، اظهار 
داشــت: افتتاح این مرکز بسیار ارزشمند است چرا که جمع آوری اطالعات از زمین و 
محصوالت کشاورزی و برنامه ریزی بر اساس آن می تواند در تولید محصوالت کشاورزی 
موثر باشد.رئیس جمهور با بیان اینکه بخش کشاورزی همانند سایر بخشها در مسیر 
جهش تولید قرار دارد، گفت: نباید در این خصوص به تبلیغات غلط و دشمن شادکن 
که این روزها این تبلیغات ناروا بیشتر شنیده می شود، اعتنا کرد ضمن اینکه باید توجه 
داشت که این حجم از پیشرفت توسعه در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی و در سایه 

ایثار و فداکاری به وجود آمده است.

 تغییر سبک زندگی؛
 آنچه از کرونا به یادگار می ماند

ادامه از صفحه اول
بر اساس نظرسنجی موسسه ایفوپ، یک چهارم فرانسوی ها نیز در دوران 
بحران شــیوع کرونا پس انداز بیشتری داشــتند.مردم آلمان نیز در سال 
۲۰۲۰ به دلیل محدودیت های ناشی از کرونا پول زیادی پس انداز کرده 
اند. بانک مرکزی آلمان مجمــوع دارایی های مالی خانوارهای خصوصی 
را با ۳۹۳ میلیارد افزایــش، ۷.۱ تریلیون یورو تخمین می زند. این رقم، 

افزایش تقریباً شش درصدی نسبت به سال ۲۰۱۹ را نشان می دهد.

تحول الگوی مصرف کاالهای فرهنگی و تقویت زیرســاخت های 
دیجیتال

بحران کرونا و شــرایط متعاقب آن موجب شده است که در حوزه مصرف 
کاالهای فرهنگی نیز، الگوهای مصرف دیداری و شنیداری بسیار تقویت 
شــود. در حوزه انجام فعالیت های فرهنگی، فعالیت های مبتنی بر روابط 
خــارج از خانه با محدودیت های جدی مواجه شــده و در مقابل تعامل و 
گفت وگــو با اعضای خانواده، به عنوان یک فرصــت در کانون توجه قرار 
گرفته اســت.الگوی مصرف مجازی با بروز قابلیت های بسیار نیز جایگاه 
ویژه ای در سبد مصرف فرهنگی یافته است. به این ترتیب، تجربه شیوع 
ویروس کرونا، لزوم توســعه زیرســاخت های دیجیتال در راستای تغییر 
الگوی مصرف فرهنگی در کشــورهای مختلف را گوشــزد کرد. مطمئنا 
بســیاری از سرمایه گذاری های آینده در شــهرها برای تضمین دسترسی 
به خدمات فناورانه و گســترش ظرفیــت و پویایی فعالیت های از راه دور 
با تکیه به شــبکه های زیرســاختی قابل اعتماد خواهد بود.با گســترش 
بیماری همه گیر، بســیاری از افراد در جهان، دفتر کار خود را ترک کرده 
و فعالیت های حرفه ای خود را از خانه دنبال کردند. این روزها مشورت ها 
و تماس های بین شــرکت ها نیز به صورت کنفرانس های مجازی به حالت 
آنالین صورت می گیرند و تحصیل و تدریس از مدارس و مراکز آموزشــی 
به خانه های مردم و به اتاق کودکان کوچ کرده است. اما در هر حال خانه 
نشینی همزمان مردم جهان، به منزله سنجشی عالی برای زیرساخت های 
دیجیتالی بود و به ما نشان داد که در سال های آینده می بایست پیرامون 
تقویت و تکمیل بخش های مختلف این حوزه تمرکز کنیم.در بررسی آثار 
همه گیــری بر بخش فرهنگی، حوزه ادبیات و هنر نیز به عنوان آینه تمام 
نمای جامعه، بی تردید به ویژه در سال های آینده شاهد تاثیرات گسترده 
خواهد بود.  النا بالنچ گونزالس اســتاد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه 
کمپولتنســه مادرید معتقد است: در بحرانی که ما متحمل شده ایم، هنر 
و فرهنگ به مثابه یک »پناهگاه« و »آینه« می تواند نکات مثبت را کشف 
کرده و انعکاس دهد. ما در این مدت احســاس شهروندی را بازیابی کرده 

ایم و همه احساس می کنیم که اعضای یک گروه هستیم.

دورکاری
جای شــک نیســت که همه گیری ویروس کرونا، مفهوم کار کردن را نیز 
تغییر داده اســت و تاثیرات ناشــی از آن در جوامع برای ســال ها باقی 
خواهد ماند. دورکاری پدیده تازه ای نیست اما با شیوع ویروس کرونا این 
ویژگــی به یکی از بایدهای اقتصاد جهانی تبدیل شــده تا عالوه بر حفظ 
جان انسان و قوانین فاصله گذاری اجتماعی، فعالیت های تجاری را تداوم 
بخشد.ســازمان بین المللی کار پیشتر در گزارشی با عنوان »دورکاری در 
دوران کرونا و پساکرونا« نوشت: اگر چه بر اساس گزارش تارنمای آماری 
»یورو اســتات« شــمار افرادی که به صورت نیمه وقــت و یا تمام وقت 
دورکاری انجام می دهند در ســال های اخیر به تدریج افزایش یافته است 
اما بی تردید شــیوع پاندمی همچون کاتالیزور موجب تســریع فرآیند به 
کارگیری و اتخاذ تدابیر دورکاری توســط کارفرمایان شد. به بیان دقیق 
تر، کووید-۱۹ نشــان داد که کار از منزل، ابزار مهمی در جهت تضمین 
تداوم فعالیت مشاغل است.  برخی شــرکت های بزرگ در کشورهایی با 
اقتصادهای توســعه یافته معتقدند کار کردن از راه دور به عنوان آنچه تا 
پیش از این طرحی آزمایشــی بدون برنامه ریــزی خاص بود، به یکی از 

اساسی ترین روش های سازماندهی بازار کار آینده تبدیل خواهد شد.

تغییر الگوهای رفتاری در شــهرها به منظــور صیانت از محیط 
زیست و تغییرات اقلیمی

قرنطینه های اجباری و محدودیت های تردد در دوران شیوع ویروس کرونا 
همچنین امکان ســنجش و بررسی آســیب های ناشی از اقدامات مخرب 
بشــر و مدیریت ضعیف شهری در بســیاری از کشورها را فراهم ساخت. 
بر اساس اطالعات »مرکز تحقیقات انرژی و هوای پاک« )CREA( میزان 
انتشار گاز آالینده دی اکســید کربن در شهرهای چین در فوریه ۲۰۲۰ 
)بهمن- اســفند ۹۸( ۲۵ درصد کاهش یافت که معادل انتشــار ساالنه 
کشــوری مانند آرژانتین است.تاثیراتی از این دســت به فراخور شرایط 
حاضر در همه کشــورهای جهان روی داده و نمایانگر برنامه هایی اســت 
که با مدیریت بهتر منابع شهری ایجاد خواهد شد.تمایل مردم به استفاده 
از دوچرخــه و پیاده روی برای تردد درون شــهری به جای اســتفاده از 
وســایل حمل ونقل عمومی به منظور حفظ ایمنی شخصی در مقابل ابتال 
به ویروس کرونا از دالیلی اســت که سبب شــده تا مردم در آلوده ترین 
شــهرهای جهان به لطف کرونا، هوای پاک استشمام کنند.در اروپا، شهر 
منچستر از مناطقی است که در یکسال گذشته در راستای اهداف دولت 
انگلیــس برای ایجاد فاصله گذاری اجتماعــی،  پیاده روهای عابر پیاده یا 
خطوط دوچرخه ســواری جدید را به شدت گسترش داده است.کپنهاگ 
نیز در راســتای برنامه ریزی های دانمارک برای کاهش انتشــار گازهای 
گلخانه ای در دوران پس از قرنطینه،  دســت به ابتکارات جالب توجهی 
زده اســت. از جمله طراحی ابزارهایی برای نگه داشــتن لیوان های قهوه 
در زمان دوچرخه ســواری، تنظیم برنامه های کاری والدین تا برای بردن 
فرزندانشــان به مدارس آنهم با دوچرخه مشکلی نداشته باشند و طراحی 
دوچرخه هایی به شکل »مینی بوس« تا بتوان بطور همزمان شش کودک 
را با آن حمل کرد.هر چند از نظر کارشناســان تداوم روند فعلی می تواند 
به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای کمک کند، اما پس از پایان قرنطینه 
و تدابیر محدودکننده، همپای افزایش تردد و جابجایی ها، شــرکت ها نیز 
احتمــاال برای جبران ضرر و زیان ها با تــالش بیش تری به فعالیت ادامه 
خواهند داد امــا نباید فراموش کرد که کمک به شــرایط اقلیمی زمین 
نیازمنــد تغییر در ســطح اجتماع و نگرش مردم اســت که پس از عبور 
از بحران فعلی می توان شــاهد آن بود.نشــریه اشــپیگل نیز در گزارشی 
به مزیت های اســتفاده از دوچرخه در شرایط بحرانی کرونا اشاره کرد و 
نوشت: هنگامی که وزیر بهداشت آلمان »ینس اشپان« با راهنمایی هایی 
دربــاره چگونگی رفتار در بحران کرونا خطاب به مردم ســخن گفت، به 

دوچرخه سواری نیز اشاره کرد.

اطالعیه شورای نگهبان درباره فرمایشات رهبر انقالب
گزارش های نادرست در نظر نهایی شورای نگهبان 

مؤثر نبوده است
شــورای نگهبان در راستای فرمایشــات مقام معظم رهبری در بیانیه ای اعالم کرد، در فضای 
مجازی و برخی رســانه ها با اســتناد به بعضی از گزارش های نادرست و غیرمستند در مورد 
برخی داوطلبان محترم و بستگان ایشان نسبت های نادرستی داده شده است.شورای نگهبان 
در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در بیانیه ای اعالم کرد، برخی گزارش های نادرست در 

نظریه نهایی شورای نگهبان مؤثر نبوده است.
متن بیانیه به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
شــورای نگهبان ضمن عرض تسلیت به مناسبت شــهادت حضرت امام صادق علیه السالم و 
سالگرد رحلت حضرت امام خمینی رحمة اهلل علیه معمار کبیر انقالب اسالمی و گرامیداشت 
سالروز حادثه پانزدهم خرداد ماه و با تقدیر و تشکر از رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقالب 
اسالمی مد ظله العالی اعالم می نماید، در حین بررسی صالحیت های داوطلبان ریاست جمهوری 
و پس از آن، در فضای مجازی و برخی رســانه ها با استناد به بعضی از گزارش های نادرست و 
غیرمســتند در مورد برخی داوطلبان محترم و بستگان ایشان نسبت های نادرستی داده شده 
است.شــورای نگهبان ضمن تأکید بر حفظ حرمت اشخاص و محکوم نمودن هتک حرمت و 
حیثیت داوطلبان و خانواده های ایشــان از کلیه رسانه ها مؤکداً می خواهد با توجه به محرمانه 
بودن بررسی صالحیت ها در این شورا و با عنایت به اینکه در بررسی ها مجموعه ای از موضوعات، 
مســتندات و مدارک مورد ارزیابی قرار گرفته و برخی گزارش های نادرســت در نظریه نهایی 
شــورای نگهبان مؤثر نبوده است، از گمانه زنی و استناد به امور غیرواقعی و نادرست اجتناب 
نمایند.در پایان طول عمر و ســالمتی مقام معظم رهبری دامــت برکاته را از خداوند متعال 

مسئلت می نماییم.

بررسی قانون سربازی در مجلس
کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسالمی در هفته جاری اعضای هیات رییسه خود در 
اجالسیه دوم مجلس یازدهم را انتخاب خواهند کرد. کمیسیون های تخصصی مجلس شورای 
اسالمی در هفته جاری در روزهای سه شنبه و چهارشنبه جلسات خود را برگزار خواهند کرد 

و دستور جلسات به شرح زیر است:
رســیدگی به طرح نحوه اعمال نظارت مجلس شــورای اسالمی بر مصوبات شوراهای عالی با 

حضور یکی از طراحان، کارشناسان مرکز پژوهش ها، معاونت نظارت مجلس و سایر مدعوین
رســیدگی به طرح اصالح قانون آئین نامه داخلی مجلس شــورای اسالمی با حضور یکی از 

طراحان، کارشناس مرکز پژوهش ها و سایر مدعوین
نشست با معاون اقتصادی رئیس جمهور درباره حوادث ناشی از افزایش قیمت بنزین در سال 

۱۳۹۸
کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی

ادامه بررسی طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار با حضور: وزارت خانه های امور 
اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست، اتاق ایران، 

اتاق اصناف، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش های مجلس
انتخاب اعضای هیات رئیسه کمیسیون )اجالسیه دوم(

بررسی طرح تامین نیروی انسانی آموزش و پرورش در کارگروه آموزش و پرورش
برگزاری انتخابات هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی

بررسی طرح تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی 
کشور به کارکنان اداری قوه قضاییه

ادامه بررسی طرح ارتقای حکمرانی در حوزه ریال )الحاق به طرح مالیات بر عایدی سرمایه(
بررسی طرح اصالح قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران

ادامه بررســی تقاضای تعدادی از نمایندگان جهت اعمال مــاده)۲۳4 (آئین نامه داخلی در 
خصوص »چرایی تاخیر چند ماهه در ترخیص کاالهای اساسی مورد نیاز کشور«

برگزاری انتخابات هیأت رئیسه اجالسیه دوم کمیسیون اقتصادی)در اجرای ماده ۶۰ آئین نامه 
داخلی مجلس شورای اسالمی(

بررسی ابعاد امنیتی ســیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، ششمین دوره شوراهای 
اســالمی شهر و روســتا و میان دوره ای مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان رهبری با 

حضور وزیر کشور و معاونانش
برگزاری انتخابات اعضای هیات رئیسه تحقیق و تفحص درباره عملکرد مرکز استراتژیک ریاست 

جمهوری
بررسی طرح اصالح قانون بسیج سازندگی در امنیت ملی و سیاست خارجی

بررسی طرح تقویت و توسعه علوم، پژوهش و نو آوری دفاعی در امنیت ملی و سیاست خارجی
بررسی پیامدهای امنیتی سهام عدالت در تصمیم گیری أخیر دولت با حضور مسئوالن ذی ربط

ادامه بررسی قانون خدمت نظام وظیفه عمومی با حضور مسئوالن ذی ربط
بررسی الیحه تصویب مقاوله نامه آمارهای کار ۱۹۸۵

بررسی الیحه تصویب اصالح اساسنامه سازمان بین المللی کار در امنیت ملی و سیاست خارجی
بررسی الیحه عضویت دولت جمهوری اسالمی ایران در آژانس بین المللی تحقیقات سرطان 

در امنیت ملی و سیاست خارجی
کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها

انتخاب اعضای هیات رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها )اجالسیه دوم دوره یازدهم(
بررسی گزارش دستگاه های اجرایی در خصوص پیشگیری و مدیریت بحران با محوریت امنیت 

داخلی )سازمان مدیریت بحران کشور- شهرداری تهران- وزارت نیرو و وزارت کشاورزی(

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری گفت: برای 
رونق تولید باید جذابیت برای تولید ایجاد کنیم 
و جذابیت امــور اقتصادی غیرمولد را بکاهیم و 
این نیاز به ســازوکار دارد. آیت اهلل سیدابراهیم 
رئیســی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری 
در اولین مناظره انتخاباتی که عصر روز )شنبه( 
با حضور کاندیداهای انتخابات پخش شــد، به 
بیان دیدگاه هــا و برنامه های خود پرداخت که 

محورهای این اظهارات به شرح ذیل است:
- موضوع موانع تولید از مسائل مهمی است که 
تولیدکنندگان با آن مواجهند و کاری کرده که 

تولید کنندگانی که با انگیزه در عرصه تولید حضور یافته اند دچار مشــکل 
شده اند.

- بــرای رونق تولیــد باید جذابیت برای تولید ایجــاد کنیم و جذابیت امور 
اقتصادی غیرمولد را بکاهیم و این نیاز به سازوکار دارد.

- باید کاری کنیم قاچاق به عنوان یکی ازموانع تولید به حداقل برسد و باید 
نقدینگی به سمت تولید برود.

- هدایت نقدینگی به ســمت طال و ارز و زمین باید کاســته شود و به تولید 
هدایت شود.

- سازوکارهایی مانند مالیات بر فعالیت های غیرمولد و کاستن از مالیت های 
تولیدی اســت. مالیات ۲۵ درصدی تولید باید با شــیب مالیم به ۱۰ درصد 

کاهش یابد.
- برخی مجوزها برای تولید تبدیل به مانع شــده است. باید صدور مجوزها 

پسینی شود و تسهیل کند.
- به نظرســنجی های بسیار مردمی عنایت کنید، یکی از دغدغه های مردم 
بی صداقتی بســیاری از مسئولین اســت و انتظار مردم این است که حرف 
نادرست به آنها زده نشود و کسی در کسوت کاندیدای ریاست جمهوری قرار 

می گیرد بی صداقتی نکند.
- بررســی پرونده تحصیلی من از سایت آموزش عالی قابل مشاهده است ولی 
مشکل مردم با تهمت زدن حل نمی شود و چرا به شعور مردم اهانت می کنید؟ 
- اگر مشکل مردم با توهین و تخریب من حل می شود، من گذشت می کنم.

- من با مردم با صداقت حرف می زنم. اولین بار که کســی در تاریخ سیاسی 
ایران به صورت پوششی عمل کرد و گفت من آمده ام از دولت حمایت کنم، 

از دوستان شما )اصالح طلبان( بود.
- شــما مردم را گرفتار کردید و قوه قضائیه بیــش از ۲هزار کارخانه را احیا 

کرده است
- به زندانها هم سر می زنم و مدیر نشسته در اتاق نیستم و سوال این است. 

چرا داد همه را درآوردید؟
- من معقدم به رقابت و مشــارکت. در روز اول قوه قضائیه همه شکایت ها را 

پس گرفتم و هیچ روزنامه ای را نبستم.
- شــما باید پاسخ دهید که چرا من باید با تولیدکنندگان کار داشته باشم؟ 

چرا داد همه را درآوردید؟ 
- در مسئولیت قوه قضائیه با پرونده های بسیاری که در دستگاه اجرایی تولید 
می شود مواجهم و مردم خوب می دانند من در رسیدگی خط قرمز ندارم. باید 

مجموعه ای که تولید پرونده می کند را اصالح کرد.
- برای من خدمت در قوه قضائیه بســیار مغتنم است ولی با خواست عموم 
مردم مواجهم و اقشار مختلف صدایشان از ناکارآمدی و فساد و ظلم دادشان 

درآمده است.
- مدیریت حلقه مفقوده کشــور اســت و اقتصاددانان را برای حل مشکالت 

کشور به خط خواهم کرد.
- در قــوه قضائیه جایگاه مطالبه گر دارم و اگر بــه قوه مجریه بیایم جایگاه 
پاسخگویی پیدا می کنم. سنت سنواتی آقایانی که بودند ۵ تا ۱۰ سال بوده و 
نیازی ندارم به اینکه دنبال پست و مقام باشم و این مطلقا در ذهن من نیست.

- چه در آستان قدس و چه در اینجا مردم با عملکرد و روحیه ام آشنا هستند 
و دلیل اقبالشان هم این است و چرا از این اقبال ناراحتید و چرا می خواهید 

با تخریب جایگاه من خودتان را اثبات کنید؟ 
- بگویید شــما چکار کرده اید و خب!  شما هم به 4 تا از واحدهای تولیدی 
می رفتید و 4تا را هم شما  آباد می کردید. چرا به من اعتراض می کنید که 

دوستانمان ۲هزار واحد تولیدی را از تعطیلی نجات دادند؟
- کل این واحد ها ۱درصد هم مشــکل قضایی ندارد ولی مردم می بینند در 

ماشین سازی تبریز و کرمانشاه و اراک چه شده است؟

- داد کارگر و کشاورز درآمده و نمی توانیم بی 
تفاوت باشیم و فرق ما و شما همین است.

- برای دولت و کسب و کار و خانواده و معیشت 
مــردم برنامه داریم و مدیریــت حلقه مفقوده 

کشور است. 
- مردم قدرت مدیریت می خواهند و مســئله 
مردم دعوای دو مکتب اقتصادی نیست و دنبال 
یک مدیر مقتــدر جهادی می گردند تا کارهای 
مردم را سامان دهد و چرا اجازه نمی دهید این 

اتفاق بیفتد؟
- یکی از مشــکالت جدی کشور زمین خواری 

است و زمین به دست سرمایه داران افتاده و با زمین سوداگری می کنند.
- در قــوه قضائیه شــاهد خروجی و تولید پرونــده در مورد زمین خواری 
هســتیم ولی اگر سازوکارهایش در دولت اصالح شــود نوبت به دستگاه 

قضایی نمی رسد.
- سند عادی را باید به سند رسمی تبدیل کنیم و دومین مسئله »کاداستر« 
و »حدنگار« است و کشور ما در این زمینه عقب است. تا  آخر۱4۰۰ کاداستر 

به سامان خواهد رسید. 
- باید سازمانهای مردم نهاد را فعال کنیم تا خود مردم نظارت کنند و تغییر 

کاربری ها مشخص شود.
- دولــت موظف اســت راه قانونی را برای مردم باز کند تا مردم ســراغ کار 

غیرقانونی نروند و متخلف روشن شود.
- امروز شاهد کاهش جریان زمین خواری در کشور هستیم و مقررات وجود 

دارد ولی به آنها عمل نمی شود.
یکی از مشکالت جدی مردم تورم است و نسبت به کاالهای اساسی قیمت ها 
فوق العاده افزایش یافته و مســکن ۷ برابر، خودرو ۸برابر و قیمت گوشت و 
مرغ ۵-۶برابر شــده است و آنچه مردم را بســیار ناالن کرده کوچک شدن 

سفره شان است.
- عده ای سال ۹۶ در همین سالن گفتند اگر فالنی بیاید ممکن است قیمت 
دالر ۵ هزار تومن شود ولی خودشان به ۳۰هزار تومان رساندند و بعد گفتند 
اگر ما نبودیم قحطی می آمد. این مثل دروازه بانی است که ۱۷ گل خورده 

و می گوید اگر من نبودم ۳۰گل خورده بودیم.
- یکی از مشــکالت جدی مردم تورم اســت و نســبت به کاالهای اساسی 
قیمت ها فوق العاده افزایش یافته و مســکن ۷ برابر، خودرو ۸برابر و قیمت 
گوشت و مرغ ۵-۶ برابر شده است و آنچه مردم را بسیار ناالن کرده کوچک 

شدن سفره شان است.
- عده ای ســال ۹۶ در همین ســالن گفتند اگر فالنی بیاید ممکن است 
قیمت دالر۵هزار تومن شود ولی خودشان به ۳۰هزار تومان رساندند و بعد 
گفتند اگر ما نبودیم قحطی می آمد. این مثل دروازه بانی است که ۱۷ گل 

خورده و می گوید اگر من نبودم ۳۰گل خورده بودیم.
- ارز 4۲۰۰ تومانی چه مصیبتی برای کشــور درســت کرد و چقدر پرونده 
برای قوه قضائیه تولید کرد؟ ارز صادراتی را باید مدیریت کرد، با اعالم اینکه 
ارز برنگشته کاری پیش نمی رود، مدیریت باید کرد. تسهیالت بانکی را باید 

مدیریت کرد.
- رئیــس جمهور رئیــس همه مردم و یعنــی همه جناح هــا و گروه ها و 
دغدغه مندان اســت و نگاه رئیس جمهور نــگاه خدمتگزاری به همه و رفع 

مشکل همه است. 
- در قوه قضائیه یک برنامه ارائه دادم و مشــغول به کار شدم و سند تحولم 
را در اختیار همه قرار دادم و احساس مردم هم این بوده که بعد از ۲ سال و 

چند ماه در قوه قضائیه اتفاقی افتاده است.
- ۱۲ اندیشکده فعال را به خط کردیم و برنامه ای برای بخش های مختلف 

اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در دستور کار است.
- در فضای مجازی عقبیم و زیرساخت ها مشکل دارد و باید کامل شود و در 
تولید محتوای فضای مجازی مشکل داریم و حق بسیاری از خانم ها در فضای 

مجازی ضایع می شود.
- من از بچه ها می پرسم، وقتی دارید در اینترنت بازی می کنید چند بار حال 

شما گرفته می شود؟ باید کار بسیاری شود.
 - من خودم صفحه دارم و دو میلیون فالوئر دارم و مســائل از این طریق به 

من می رسد.
- ما اصحاب »ما می توانیم« هســتیم. درباره بانک ها گفتند به حرف گوش 

نمی کنند، من گفتم ببینید به حرف من گوش می کنند یا نه؟

رئیسی:
  اگر مشکل مردم با تخریب من حل می شود

 من گذشت می کنم
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گزیده خبر  روشی برای کنترل اجاره بها

اولین صندوق امالک و مستغالت در راه است
اولین صندوق امالک و مســتغالت با هدف توسعه مسکن اســتیجاری و کنترل اجاره 
بها بزودی تاســیس می شود. در بازار ســرمایه ایران طی سال های اخیر شاهد تأسیس 
و گســترش سریع صندوق های ســرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت، سهام، مختلط، 
کاالیی، جسورانه و … بوده ایم.با توجه به مزایای قابل توجه صندوق های سرمایه گذاری، 
تاکنون جای خالی صندوق ســرمایه گذاری در امالک و مستغالت که جایگزین مناسبی 
برای پوشش ریسک ناشــی از تغییرات قیمت مسکن است، به شدت احساس می شود.

با توجه به اخبار منتشــره، به نظر می رســد در آینده ای بســیار نزدیک، اولین صندوق 
ســرمایه گذاری در امالک و مستغالت تأسیس خواهد شد.این اولین رابطه بازار سرمایه 
با بازار مسکن نیســت و پیش از این نیز صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان 
)صندوق های ویژه ســاخت و ساز مسکن( و همچنین بورس امالک و مستغالت توانسته 
بودند از شــورای عالی بورس مجوز بگیرند.با این حال با توجه به مشــکالت گسترده ای 
که در بخش اجاره مســکن خصوصاً برای خانه اولی ها وجود دارد، صندوق های امالک و 

مستغالت می تواند در زمینه کنترل اجاره بها، راه حل خوبی باشد.

کارشناس اقتصاد مسکن: صندوق های امالک و مستغالت راهکاری برای کنترل 
اجاره بها

در همین راســتا بهرنگ اسدی پژوهشگر اقتصاد مســکن مرکز تحقیقات راه، مسکن و 
شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره اینکه منظور از صندوق های سرمایه گذاری 
در امالک و مستغالت چیست؟، گفت: صندوق های سرمایه گذاری در امالک و مستغالت 
)REITs( پس از دریافت مجوز از ســازمان بورس و اوراق بهادار، با هدف جمع آوری وجوه 
از سرمایه گذاران و تخصیص آن به دارایی های موضوع فعالیت صندوق، تأسیس می شوند.

موضوع فعالیت صندوق های امالک؛ خرید و فروش و اجاره مسکن
وی افــزود: موضوع فعالیت اصلی این صندوق ها خرید و فروش امالک و مســتغالت و 
اجاره آن هاســت. موضوع فعالیت فرعی نیز دریافت تســهیالت، سرمایه گذاری در اوراق 
بهادار رهنی، اوراق بهادار شرکت های ساختمانی پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از 
بورس و در نهایت تقســیم عوائد ناشی از این فعالیت بین سرمایه گذاران صندوق است. 
همچنین امکان سرمایه گذاری مانده وجوه صندوق، در سپرده های بانکی و گواهی سپرده 

بانکی نیز وجود دارد.

GDP ظرفیت 7 درصدی صندوق های امالک در
اسدی ادامه داد: تجربه جهانی نشان می دهد در صورت فراهم شدن بستر مناسب و پس 
از بلوغ فعالیت، ارزش بازار این صندوق ها در بسیاری از کشورها در حدود ۳ تا ۷ درصد 
تولید ناخالص ملی برآورد می شود که به خوبی نشان دهنده ظرفیت های بالقوه این بخش 
برای تقویت سمت تقاضای امالک و مستغالت کشور و افزایش عرضه امالک اجاری است.

بازدهی صندوق های امالک؛ معادل نرخ رشد مسکن
کارشناس اقتصاد مسکن درباره پیش بینی بازدهی صندوق های سرمایه گذاری امالک و 

مســتغالت برای دارندگان یونیت ها و واحدهای هر صندوق اظهار کرد: عوامل مختلفی 
در بازدهی صندوق های ســرمایه گذاری در امالک و مستغالت تأثیرگذار است. مطابق با 
امکان سنجی انجام شده، بیشــترین عامل تأثیرگذار بر بازده این نوع صندوق، نرخ رشد 
مسکن اســت.وی تأکید کرد: در دهه اخیر، بیشترین نرخ رشد مسکن مربوط به استان 
تهران با میانگین حدود ۲۷ درصد و کمترین نرخ رشــد مربوط به اســتان کهگیلویه و 
بویراحمد با میانگین حدود ۱۱ درصد بوده است. همچنین شایان ذکر است مطابق با آمار 

تاریخی در بلندمدت نرخ رشد مسکن اندکی از تورم بیشتر خواهد بود.

نسبت قیمت مسکن به اجاره چه رقمی است؟
اسدی دومین عامل تأثیرگذار بر بازدهی صندوق های زمین و ساختمان را میزان دریافت 
اجاره بهای امالک تحت تملک عنوان و تصریح کرد: مطابق با آخرین آمار منتشــر شده 
در شهر تهران در بهار ۱۳۹۹، نسبت قیمت به اجاره )P/E( حدود ۲۸ واحد در یک سال 
بوده اســت. در واقع اجاره بهای دریافتی ســاالنه حدود ۳.۵ درصد بازدهی واقعی برای 
صندوق ایجاد می کند. از طرفی، صندوق سرمایه گذاری امالک و مستغالت، هزینه هایی 
ماننــد هزینه تعمیرات و نگهداری، هزینه افت قیمــت امالک به دلیل افزایش عمر بنا، 
هزینه کارمزد ارکان و … را نیز باید پرداخت کند که بازدهی را تحت تأثیر قرار می دهد. 
بنابرایــن در حالت محافظه کارانه و در حالت مدیریت غیرفعال، می توان انتظار داشــت 
که بازدهی بلندمدت صندوق تقریباً معادل نرخ رشد مسکن باشد.این پژوهشگر اقتصاد 
مسکن با تأکید بر جذاب بودن سرمایه گذاری در صندوق های امالک و مستغالت گفت: 
معموالً ســرمایه گذاری در امالک و مستغالت صرفاً برای کسب بازده صورت نمی پذیرد 
بلکه دلیل اصلی آن پوشش ریسک ناشی از تغییرات سریع قیمت مسکن است. از طرف 
دیگر در حالت عادی و وضعیت اقتصادی نرمال، بازدهی امالک و بازدهی بازار ســرمایه 
هم بســتگی پایینی با یکدیگر داشــته و طبق نظریه مارکویتز، سرمایه گذاری توأمان در 
امالک و بازار سرمایه، می تواند منجر به کاهش ریسک و افزایش بازده سبد سرمایه گذاری 
شده و به متنوع سازی آن کمک کند.وی خاطرنشان کرد: همچنین با ایجاد صندوق های 
ســرمایه گذاری در امالک و مســتغالت، ابزار مالی مورد نیاز فعاالن بازار ســرمایه برای 
ســرمایه گذاری در بازار مسکن فراهم می شود. به نظر می رسد بازدهی صندوق امالک و 
مستغالت در حالت محافظه کارانه و مدیریت غیرفعال، تقریباً با نرخ رشد مسکن برابر و 

در بلندمدت کمی بهتر از تورم است.

بیشترین رشد قیمت مسکن در 3 سال اخیر در کدام مناطق تهران بود؟
اسدی درباره تغییرات قیمتی مسکن در ۳ سال اخیر در تهران گفت: رشد قیمت مسکن 
در مناطق مختلف کشــور و حتی در مناطق مختلف تهران یکسان نیست؛ مطابق آمار 
منتشــر شده، در بازه زمانی بهار ۱۳۹۷ تا اسفند ۱۳۹۹ در مناطق مختلف شهر تهران، 
بیشــترین رشد قیمتی مسکن مربوط به مناطق ۲۰، ۹، ۲۲، ۳ و ۲۱ به ترتیب با درصد 
رشــد ۴۴۰ درصد، ۴۳۶ درصد، ۴۳۳ درصد، ۴۲۵ درصد و ۴۰۴ درصد بوده اســت.این 
فعال اقتصادی حوزه تأمین مالی مســکن ادامه داد: در سال گذشته )۱۳۹۹(، ۱۵ درصد 
تعداد دفعات معامالت در شهر تهران، مربوط به منطقه ۵ بوده است. مناطق ۲، ۴ و ۱۰ 

به ترتیب با ۹، ۸ و ۸ درصد در رتبه های بعدی معامالت قرار گرفته اند. این موضوع بیان 
می کند که انتخاب مســکن مناسب برای ســرمایه گذاری باید به نحوی انجام پذیرد که 
نقدشوندگی کافی در صندوق ایجاد شــود تا اگر فرصت سرمایه گذاری بهتر فراهم شد 
و یــا به دالیلی به اجبار صندوق وارد فرایند تصفیه شــد، نقد کردن دارایی ها به راحتی 
امکان پذیر باشــد. این امکان در شــرایطی که آورده اولیه صندوق نقد باشد، راحت تر به 

وقوع می پیوندد.

فاصله بسیار زیاد رقم تسهیالت خرید مسکن با قیمت امالک
اســدی در خصوص مزایای کالن تأسیس صندوق امالک و مستغالت یادآور شد: طبق 
گزارش صندوق بین الملی پول در سال ۲۰۱۶، متوسط نسبت تسهیالت به بهای مسکن 
در کشورهای مختلف، حدود ۸۰ درصد بوده که متأسفانه این رقم در ایران به شدت پایین 
است. افزایش بی رویه قیمت مسکن طی سال های اخیر نیز، این نسبت را بیش از پیش 

در کشور ایران کاهش داده است.

قدرت پایین تسهیالت خرید مسکن عامل اجاره نشینی خانه اولی ها
وی تأکید کرد: نســبت پایین پوشش دهی تســهیالت مسکن به بهای مسکن در کنار 
سایر پارامترهای اقتصادی، سبب شده تا بسیاری از مردم به خصوص زوج های جوان به 
اجاره نشــینی روی بیاورند. از طرفی مطابق با آمار منتشر شده، نرخ رشد اجاره در نیمه 
اول ســال های ۱۳۹۹، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷ نسبت به ســال قبل از آن به ترتیب حدود ۴۷، 
۳۷ و ۲۹ درصد بوده اســت. این نرخ رشد سرسام آور، سبب شده است که طی سال های 
اخیر مستأجران به سمت حومه شهر تهران هجوم بیاورند.کارشناس اقتصاد مسکن افزود: 
با این حال افزایش منازل مســکونی قابل اجاره، طبیعتاً کمک خواهد کرد تا با افزایش 
عرضه ساختمان های اجاری، کاهش نسبی اجاره بها اتفاق بیفتد. در بدبینانه ترین حالت، 
راه اندازی صندوق امالک و مستغالت کمک می کند، ساختمان های مسکونی قابل اجاره 

افزایش یافته و منجر به تسهیل در انتخاب آپارتمان مسکونی توسط متقاضیان شود.

 عدم کنترل نقدینگی چگونه به کشور 
لطمه زد؟

رشد فزاینده نقدینگی یکی از مهمترین چالش های کشور است که معیشت مردم 
را با چالش جدی مواجه کرده و انتظار می رود کاندیداهای ریاســت جمهوری 
برنامه شان برای مهار آن را اعالم کنند. رشد فزاینده نقدینگی یکی از مهمترین 
چالش های کشور است که معیشت مردم را با چالش جدی مواجه کرده و قدرت 
خرید مردم را به شــدت کاهش داده است. رشــد فزاینده نقدینگی عامل مهم 
تشدید تورم است و انتظار می رود کاندیداهای ریاست جمهوری برنامه خود برای 
مهار آن را اعالم کنند.آنگونه که اخیراً نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
اعالم کرده، رکورد تاریخی تورم نقطه به نقطه در فروردین ماه امســال شکسته 
شده است. بر اساس اعالم یک منبع آگاه، نرخ تورم بر اساس آمار بانک مرکزی 
که حاضر به انتشــار آن نشده اســت، به ۵۰ درصد رسیده است که نرخی بی 
سابقه است. همچنین بر اساس برخی برآوردها میانگین تورم ماهانه طی دو سال 
گذشــته به ۲.۸ درصد رسیده که رقمی بی سابقه است؛ به طوری که میانگین 
تورم در دهه ۱۳۹۰ که شــاهد باالترین تورم های ماهانه بودیم، ۱.۳ درصد بوده 
اســت.بخش عمده این تورم ناشی از رشد لجام گسیخته نقدینگی است؛ حجم 
نقدینگی در کشور طی سه سال گذشته از ۱,۶۰۰ هزار میلیارد تومان به ۳,۵۰۰ 
هزارمیلیارد تومان رسیده اســت؛ یعنی بیش از ۵۰ درصد کل نقدینگی تاریخ 
کشــور طی سه سال گذشته خلق شده اســت که رکوردی بی سابقه در جهان 

تلقی می شود.
آوار نقدینگی با اقتصاد ایران چه کرد؟

تورم حاصل از رشد لجام گسیخته نقدینگی نه تنها سفره مردم را کوچک و انها 
را در تأمین حداقل های زندگی با مشــکل جدی مواجه کرده بلکه گردش چرخ 
تولید را هم ُکند کرد. چالش هایی که رشد فزاینده نقدینگی برای کشور به وجود 

آورده است را در چند دسته کالن می توان مورد اشاره قرار داد:
۱. تورم ناشــی از رشد نقدینگی باعث افزایش غیرطبیعی هزینه های تولید و به 

تبع آن رکود در بخش واقعی اقتصاد کشور شده است.
۲. نرخ بهره واقعی )تفاضل نرخ ســود بانکــی و نرخ تورم( را منفی و به تبع آن 
بازارهای نامولد مثل ارز و ســکه و طال را به محلی برای ســفته بازی صاحبان 

نقدینگی بدل کرده است.
۳. ارزش پول ملی و متعاقباً نرخ ارز را با بی سابقه ترین جهش تاریخی خود به 

ویژه در سه سال اخیر مواجه کرده است.
۴. بازار کاالهایی نظیر خودرو که ماهیتاً کاالهای مصرفی محسوب می شوند به 
دلیل هجوم نقدینگی به این بازارها با هدف ذخیره ارزش، به بازارهای سرمایه ای 
و محلی برای سفته بازی تبدیل شده اند به گونه ای که حتی بخش هایی از حوزه 
تولید در کشور را هم به دلیل به صرفه نبودن تولید با تعطیلی و خروج سرمایه 
از اقتصاد مواجه کرده اســت که آثار آن را در کاهش نسبت تشکیل سرمایه به 

موجودی سرمایه در این سال ها به وضوح می توان دید.
۵. به دلیل کاهش ارزش پول ملی ناشــی از رشــد فزاینده نقدینگی نسبت به 
رشــد تولید در کشور، نظام بانکی کشور که وظیفه اصلی تأمین مالی تولید در 
ایران را به عهده دارد به جای حمایت از بخش های واقعی اقتصاد به سمت بنگاه 
داری های نامولد و تأسیس شرکتهایی در حوزه های امالک و مستغالت و مال ها 

و نیز شرکتهایی در حوزه های واردات سوق پیدا کرده اند.
سیل نقدینگی چگونه مهار می شود؟

براساس نظر کارشناسان، کنترل جریان خسارت آفرین نقدینگی ابزارهایی دارد 
که مهمترین آنها عبارتند از:

۱. اصالح ساختاری در نظام بانکی
۲. اصالح ساختار بودجه

اصالح ساختاری در نظام بانکی مستلزم مدیریت مقتدرانه بانک مرکزی است که 
با استفاده از ابزارهای سیاست های پولی از جمله تنظیم نرخ سود بانکی، شفاف 
سازی و نظام مندی اعطای تسهیالت و خلق اعتبار، نرخ ذخیره قانونی و نیز نرخ 
سپرده گذاری بانک ها نزد بانک مرکزی و نیز بهره گیری درست از عملیات بازار 
باز قابل انجام است.اما در سالهای اخیر به دلیل بهره گیری نابجا از این ابزارها از 
جمله عدم نظارت درست بر ترازنامه نظام بانکی و اعطای تسهیالت غیرهدفمند 
و غیرشفاف، رشد نقدینگی نه تنها کنترل نشد بلکه با جهش بی سابقه و تاریخی 
خود به ۳,۵۰۰ هزار میلیارد تومان رســیده است؛ به این صورت که بیش از ۵۰ 

درصد از کل نقدینگی تاریخ ایران، در سه سال اخیر خلق شده است!
ابزار دوم برای کنترل نقدینگی اصالح ساختار بودجه است که مهمترین رکن این 

ابزار تأمین منابع درآمدی پایدار برای تأمین هزینه های دولت است.
از جمله مهمترین این منابع درآمدی عبارتند از:

۱. توسعه پایه های مالیاتی از جمله اعمال مالیات بر فعالیت های سفته بازی در 
بازارهای ارز و ســکه و طال و مسکن و زمین و خودرو با بهره گیری از مالیات بر 
عایدی سرمایه، مالیات بر زمین، مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر خانه های 
اضافی و نیز مالیات بر افزایش جهشــی درآمدهای اشــخاص حقیقی که بنابر 
اظهار برخی کارشناسان اقتصادی می تواند تا مرز ۴۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد 
پایداری برای کشور فراهم آورد که نه تنها مانع تولید نخواهد بود بلکه با از بین 
بردن صرفه اقتصادی ســفته بازی در بازارهای نامولد، ســرمایه های کالن را به 

سمت تولید هدایت خواهد کرد.
۲. جلوگیری از فرارهای مالیاتی: طبق برخی برآوردها و نیز اظهارات نایب رئیس 
کمیســیون اقتصادی مجلس فرار مالیاتی در کشور تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان 
برآورد می شود که برخی از مشاغل پردرآمد از جمله وکال و پزشکان را می توان 

به عنوان مهمترین عناصر فرار مالیاتی به آنها اشاره کرد.
۳. اصــالح عادالنه نظام پرداخت یارانه: طبق مطالعه ســازمان برنامه و بودجه 
حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان در کشور توزیع می شود که 
از این میزان بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان مربوط به یارانه های پنهان اســت 
که ســهم دهک پردرآمد در کشــور از این یارانه های پنهان حدود ۷ برابر سهم 
دهک کم درآمد کشــور است و فقط در بخش بنزین و سوخت سهم این دهک 
پردرآمد از یارانه ها حدود ۲۰ برابر دهک کم درآمد برآورد شــده اســت. اصالح 
این شیوه پرداخت به سمت اقشار کم درآمد و حذف تدریجی یارانه های پنهان 
از دهک های پردرآمد کشــور می تواند عالوه بر توزیع عادالنه درامدها در کشور، 

عوائد فراوانی را نصیب دولت برای رفع کسری بودجه عمومی می کند.
۴. حــذف تدریجی ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانــی: که بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد 
تومان عدم النفع برای دولت در سال ۱۴۰۰ خلق خواهد کرد و حذف تدریجی 
آن به همین میزان منابع جدید در اختیار دولت برای تأمین مالی پایدار بودجه 
عمومی خواهد گذاشــت، به عالوه اینکه ادامه این روند خسارت آفرین منجر به 
رکود در تولیدکننده های کاالهای اساسی، رانت برای واردکننده ها و فساد و … 

می شود و در نهایت مصرف کننده هم کاال را به قیمت آزاد باید خریداری کند.
۵. اصالح تدریجی حقــوق ورودی گمرک از رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی، مبتنی بر 
ارز ســامانه نیما: طبق براوردهای آماری بر حسب حجم و میزان واردات، اصالح 
نرخ حقوق ورودی با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد 
تومان درامد برای دولت خلــق می کند عالوه بر اینکه این اقدام با خارج کردن 
واردات بی رویه از صرفه اقتصادی، می تواند تولیدکننده کاالهای داخلی را رقابت 

پذیر کند.

افزایش 189 درصدی حجم سرمایه گذاری 
خارجی 

بررســی وضعیت طرح هــای صنعتــی، معدنی و تجــاری مصــوب در هیات 
سرمایه گذاری نشان می دهد که این طرح ها در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ 
از نظر ارزش و تعداد افزایش یافته است.بررسی وضعیت طرح های صنعتی، معدنی 
و تجاری مصوب در هیات سرمایه گذاری خارجی نشان می دهد که در سال ۱۳۹۹ 
نسبت به سال ۱۳۹۸ تعداد طرح های صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیات 
ســرمایه گذاری خارجی ۹۲,۷ درصد افزایش یافته است.براســاس این گزارش، 
همچنین حجم کل ســرمایه گذاری خارجی طرح های صنعتی، معدنی و تجاری 
مصوب در هیات سرمایه گذاری خارجی در سال ۱۳۹۹ در مجموع ۱۸۹,۱ درصد 
افزایش یافته اســت. حجم کل سرمایه گذاری خارجی در سال ۱۳۹۸ در مجموع 

۸۵۴ طرح بوده که به ۲۴۶۹ طرح در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است. 

 برگ تشخیص عملکرد مالیاتی سال98 
کی صادر خواهد شد؟

اظهارنامه مالیاتی عملکرد ۱۳۹۸ اشخاص حقیقی که موعد تسلیم آن تا ۳۱مرداد 
۹۹ بوده است بایستی رسیدگی و برگ تشخیص صادر و حداکثر تا پایان آبان ) 
۳۰/ ۸/ ۱۴۰۰ ( ابالغ گردد. اظهارنامه های مالیاتی عملکرد و نیز پرونده مالیاتی 
مودیانی که اظهارنامه مالیاتی ارائه ننموده اند تا چه زمانی بایستی مورد رسیدگی 
قرار گیرد؟ این ســوالی که معموال در ابتدای سال در بین صاحبان کسب و کار 
مطرح می شود.برابر ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم ادارات امور مالیاتی مکلفند 
اظهارنامــه های مالیاتی دریافتی را حداکثر ظرف مدت یکســال از تاریخ انقضاء 
مهلت تسلیم اظهارنامه رسیدگی و برگ تشخیص مالیاتی صادر و حداکثر تا سه 
ماه بعد به مودی ابالغ نمایند.بر اساس ماده ۱۵۷ ق.م.م نسبت به مؤدیان مالیات 
بر درآمد که در موعد مقرر از تســلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده اند 
یا اصوالً طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت 
مالیات نیســتند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات 
می باشــد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد 
بــود، مگر این که ظرف این مدت درآمد مؤدی تعیین و برگ تشــخیص مالیات 
صادر و حداکثر ظرف ســه ماه پس از انقضای پنج ســال مذکور برگ تشخیص 
صادره به مؤدی ابالغ شــود.به عبارتی اظهارنامه مالیاتی عملکرد ۱۳۹۸ اشخاص 
حقیقی که موعد تسلیم آن ] با توجه به تمدید مقرر [ تا ۳۱ مرداد ۹۹ بوده است 
بایستی تا ۳۱/ مرداد / ۱۴۰۰ رسیدگی و برگ تشخیص صادر و حداکثر تا پایان 
آبان ) ۳۰/ ۸/ ۱۴۰۰ ( ابالغ گردد. یا اینکه مودی حقیقی که برای عملکرد سال 
۱۳۹۴ اظهارنامــه مالیاتی نداده، آخرین مهلت رســیدگی به پرونده مالیاتی وی 
پایان خرداد ســال ۱۴۰۰ و ابالغ برگ تشخیص مالیاتی آن نیز تا پایان شهریور 

ماه ۱۴۰۰ خواهد بود.

 تعیین مقصد کاالهای اساسی 
اولویت بندی شد

مدیــرکل دفتــر حمل ونقل کاالی ســازمان راهداری و حمل ونقــل جاده ای از 
اولویت بندی تعیین مقصد کاالهای اساســی از ســوی صاحبــان کاال خبر داد. 
غالمحســین دغاغله با یادآوری این که از اول تــا ۱۴ خرداد تعداد ۶۹ هزار و ۸۳ 
دســتگاه کامیون، بارگیری یک میلیون و ۶۹۴ هزار و ۵۱۵ تن کاالی اساسی را 
از مبدأ بندر امام خمینی)ره( بر عهده داشــتند، اظهار کرد: امســال حمل کاالی 
اساسی با برداشت محصوالت کشاورزی از جمله گندم، تره بار، کلزا و چغندرقند 
در خوزســتان و استان های همجوار همراه شده است. وی ادامه داد: اولین اقدام 
از ســوی ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای برای حمل به موقع کاالهای 
اساســی، انتشــار فراخوان اعزام ناوگان ویژه جابجایی کاالی اساسی در سراسر 
کشــور، تشکیل ستاد حمل کاالهای اساسی در ستاد و استان های مهم از جمله 
اســتان خوزســتان به منظور نظارت بر روند حمل این کاالها و حضور عملیاتی 
مدیران ستادی در استان خوزستان به دستور ریاست سازمان بود.وی با اشاره به 
تشــکیل جلسه با دست اندرکاران حمل بار و صاحبان کاال در استان خوزستان، 
بیان کرد: در این جلســه مقرر شــد تعیین مقصدهای کاالهای اساسی از سوی 
صاحبان کاال بر اساس اولویت بندی ها صورت گیرد. خط آزاد کردن حمل کاالی 
اساسی در پایانه بار بندر امام خمینی)ره( از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای نیز از دیگر تصمیم های اتخاذ شده است که با این کار فرایندهای حضور 
کامیون ها در پایانه بار این بندر برای گرفتن مجوز بارگیری از ســوی سازمان به 

حداقل می رسد.
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خشکسالی و چالشی به نام کولرآبیگزیده خبر
 روشن شــدن کولرهای آبی به طور متوســط ۲۰۰ لیتر در 
شبانه روز بر مصرف آب هرخانوار اضافه می کند که این موضوع 
در کنار نبود مدیریت صحیح مصرف، وضعیت خشکسالی در 
کشورمان را پیچیده تر خواهد کرد.، امسال یکی از خشک ترین  
ســال های پنج دهه اخیر به گفته »رضا اردکانیان« وزیر نیرو 
رقم خورده است.آمارهای رسمی منتشر شده از سوی مراجع 
رسمی بیانگر آن است که میزان بارش هایی که از ابتدای سال 
آبی جاری)مهرماه ۱۳۹۹ تا انتهای شهریور۱۴۰۰( تا بیست و 
ششــمین روز اردیبهشت ماه در کشور اتفاق افتاده نسبت به 

مدت مشابه پارسال با کاهش ۵۳ درصدی همراه شده است.
این کاهش بارش ها اثر مستقیم برروی موجودی آب مخازن 
ســدها گذاشــته و حجم موجودی آنها را به شــدت کاهش 
داده و همیــن موضــوع به نگرانی در باره نــوع مصرف آب و 
نیز تامین آب در شــرایطی که کشور درگیر با بیماری کرونا 
است دامن زده اســت.چندی پیش معاون راهبری و نظارت 
بر بهره برداری آبفای کشــور گفت: ســال آبی جاری )مهرماه 
۱۳۹۹ تا آخر شهریور۱۴۰۰( به دلیل کاهش بارش ها و شیوع 
گســترده بیماری کرونا سال سختی برای تامین آب است که 
صرفه جویی در مصرف را الزامی می کند.»حمیدرضا کشفی« 
با موضوع تنش آبی و بررســی شرایط تامین آب در تابستان 
۱۴۰۰ افزود: امسال به طورمتوسط از ابتدای سال آبی جاری 
تاکنون حدود ۴۰درصد بارش ها در هم ســنجی با پارسال با 
کاهش همراه بوده که در برخی نقاط وضعیت بارش ها وخیم تر 
بوده است.وی ادامه داد: وضعیت بارش ها در حوضه آبریز شرق 
کشور نســبت به دوره درازمدت ۵۲ ســاله حدود ۸۰درصد 
کاهش نشــان می دهد، در حوضه آبریز فالت مرکزی که ۱۷ 
استان کشور را متاثر می ســازد، این کاهش ۵۰ درصد و در 
حوضــه خلیج فارس و دریای عمــان ۴۱ درصد کاهش روی 
داده و کاهــش بارش ها حتی حوضه آبریز دریای خزر را نیز 
شامل شــده، به گونه ای که در این حوضه ۱۸درصد کاهش 
بارش اتفاق افتاده است.معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری 
آبفای کشور خاطرنشــان کرد: کاهش بارش ها اثر خود را بر 
روی ورودی آب مخازن سدها گذاشته و سبب کاهش حجم 
موجودی آب مخازن ســدهای کشور شــده است به گونه ای 

که ۵۰درصد ورودی به ســدها نســبت به پارســال کاهش 
یافته است؛ به این معنی که ورودی آب به سدها پارسال ۸۰ 
درصد بود که این میزان به ۵۰درصد کاهش پیدا کرده است.

کشــفی ادامه داد: شــرایط کاهش بارشی و کاهش حجم آب 
ورودی به سدها در شــرایطی است که هنوز به فصل گرمتر 
ســال و افزایش بیشتر مصرف نرسیده ایم و نیز بیماری کرونا 
همچنان در کشور شیوع دارد.تازه ترین گزارش شرکت آب و 
فاضالب تهران نشان می دهد که میزان مصرف آب تهران در 
۲۷ اردیبهشــت ۱۴۰۰، سه میلیارد و ۲۸۱ میلیون لیتربوده 
که ۹/۰ درصد نسبت به پارسال افزایش یافته است.این روند 
درحالی اســت  که با روشن شدن کولرهای آبی طی روزهای 
اخیر به طور متوسط ۲۰۰ لیتر آب در شبانه روز بر مصرف هر 
خانوار افزوده شده است. این میزان از استاندارد مصرف روزانه 

یک فرد ایرانی بیش تر اســت، بنابراین می توان فرض کرد که 
هر خانوار در صورتی که از یک کولر آبی اســتفاده کند گویی 

یک نفر به سرانه مصرف افراد افزوده شده است.

کولرهای آبی عمده ترین مصرف کننده آب
معــاون راهبری و نظارت بر بهره برداری آبفای کشــوردرباره 
مصرف آب در کولرهای آبــی، گفت: حدود ۱۶ میلیون کولر 
آبی اکنون در کشــور درحال استفاده است و به طور متوسط 

حدود ۵۰۰ هزار دستگاه جدید به این تعداد افزوده می شود.
وی ادامه داد: در شهر یزد ۲۶۰ هزار کولر آبی در حال استفاده 
اســت و این عدد در کل اســتان ۴۰۰ هزار دســتگاه است، 
براســاس برآوردی که انجام شده در شــهر یزد فقط به طور 
متوســط در هر کولر آبی حدود ۴۰ مترمکعب از زمان شروع 

استفاده از کولر تا پایان آن آب مصرف می شود.کشفی افزود: 
به این ترتیب در اســتان یزد با وجــود ۴۰۰ هزار کولر فعال، 
حدود ۱۶ میلیون مترمکعب آب تبخیر می شود که این امر در 
۱۶۰ روز پیک مصرف شــرب و بهداشت است و این موضوع 
را می توان در کل کشــور تعمیــم داد.وی بر ضرورت بهینه 
سازی مصرف آب در کولرهای آبی تاکید کرد و از تالش برای 
واداشتن سازندگان این نوع کولرها برای بهینه سازی آنها خبر 
داد.در تهران حدود ســه میلیون کولر آبــی وجود دارد که با 
چند راهکار ساده می توان میزان مصرف آب کولرها را کاهش 
و از هدررفــت آن جلوگیــری کرد.چنانچه کولرها در معرض 
نور آفتاب قرار گیرند آب داخل آن ها با سرعت زیادی تبخیر 
می شــود و در نتیجه مصرف آب آنهــا افزایش می یابد این در 
حالی است که قرارگرفتن کولرها در سایه و یا نصب سایه بان 
روی آنها، ضمن افزایش کارایی کولر و کاهش مصرف انرژی، از 
هدررفت آب ناشی از تبخیر نیز جلوگیری می کند.نشتی کولر 
و تنظیم نبودن شناور آنها نیز موجب هدررفت آب می شود. با 
کنترل شناور، شیلنگ، اتصاالت و یا تعویض قطعات فرسوده 
آن در ابتــدای فصل گرما از نشــتی های احتمالی آب کولر 
جلوگیری خواهد شــد.ظرفیت هوادهی کولر  باید با توجه به 
حجم فضایی که کولر باید خنک کند انتخاب شود.بی توجهی 
به هدر رفت آب در کولرها مــی تواند به بروز بحران بی آبی 
کمک کرده و از طرف دیگر وضعیت خشکســالی را در کشور 
عمیق ترکند.یکی از اثرهــای بی توجهی به هدررفت آب در 
کولرها افزایش تعداد شهرهای تحت تنش آبی است و آنطور 
که حمیدرضا کشفی گفته، تنش آبی ا پیشی گرفتن مصرف 
آب نســبت به تامین است. شــهرهای کشور در تنش آبی به 
چهار دسته تقسیم شده اند که دسته نخست شهرهای بدون 
مشکل هستند و از یک هزار و ۳۴۶ شهر کشور، یک هزار و ۶۴ 
شهر جزو این دسته به حساب می آیند. دسته دوم شهرها را 
دارای تنش خفیف و دســته سوم   را با تنش بین ۱۰ تا ۲۰ 
درصدی و دســته چهارم را شهرهای با تنش باالی ۲۰درصد 
هســتند. بیشترین تنش آبی در حوضه آبریز فالت مرکزی با 
حدود ۱۰۴ شــهر و پس از آن حوضــه آبریز خلیج فارس و 

دریای عمان با ۹۳ شهر است.

 هشدار رییس روس نفت نسبت
 به کمبود جدی نفت

رییس بزرگترین شــرکت نفتی روســیه اعالم کرد به دلیل سرمایه گذاری 
اندک در بحبوحه حرکت به ســمت انرژی جایگزین، جهان در بلندمدت با 
کمبود حاد عرضه نفت روبروست.روسیه که به شدت به درآمدهای حاصل 
از فروش نفت و گاز متکی است، وعده داده است انتشار گازهای گلخانه ای 
را کاهش دهد اما در زمینه توســعه منابع انــرژی تجدیدپذیر مانند انرژی 

خورشیدی، بادی و هیدروژن از بسیاری از کشورها عقب مانده است.
روس نفت دومین شرکت بزرگ تولیدکننده نفت در جهان پس از آرامکوی 
ســعودی است و بیش از چهار میلیون بشــکه در روز نفت تولید می کند.

ایگور سچین، مدیرعامل روس نفت که متحد نزدیک والدیمیر پوتین، رییس 
جمهور روســیه به شــمار می رود، در یک جلسه آنالین مجموع اقتصادی 
ســن پترزبورگ اظهار کرد پیش بینی این که چه زمانی اقتصاد جهانی از 
پاندمــی کووید ۱۹ بهبود پیدا می کند به دلیل ابهامات زیاد و کندی روند 
برنامه های واکسیناســیون در بعضی از مناطق دشوار است. ثبات بلندمدت 
عرضه نفت به دلیل سرمایه گذاری اندک در خطر است.وی در ادامه افزود: 
یکی از دالیل سرمایه گذاری کمتر، تالش غولهای انرژی برای افزایش درآمد 
سهامدار از طریق بازخرید ســهام و افزایش سود نقدی است.سچین پیش 
بینی کرد بخشی از این کمبود در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ نمود پیدا می کند 
و هشــدار داد یارانه ها و تخفیفهای مالیاتی جدید دولت برای کربن زدایی 
سریع اقتصاد، بار باالتری بر دوش بودجه های دولتی خواهد گذاشت و انرژی 
جایگزین را گران می کند.مدیرعامل روس نفت گفت: دستور دادگاه هلندی 
به شرکت رویال داچ شل برای کاهش میزان انتشار آالیندگی، شکل جدیدی 
از ریســک برای غولهای نفتی است.یک دادگاه هلندی ماه میالدی گذشته 
به این شرکت انگلیسی-هلندی دســتور داد میزان انتشار گازهای گلخانه 
ای جهانی را که در ســال ۲۰۱۹ معادل حدود ۱.۶ میلیارد تن دی اکسید 
کربن بود، به میزان ۴۵ درصد تا سال ۲۰۳۰ کاهش دهد.بر اساس گزارش 
رویترز، ســچین همچنین به بحران انرژی تگزاس در فوریه اشــاره کرد که 

مثال دیگری از اتکای بیش از حد به منابع انرژی جایگزین بود.

مخالفت روسیه و عربستان با توقف هزینه 
روی نفت و گاز

روســیه و عربستان سعودی که دو کشــور تولیدکننده بزرگ نفت هستند 
درخواســتها برای کاهش استفاده از ســوختهای فسیلی را غیرواقع گرایانه 
خواندند و قصد دارند پیشنهاد آژانس بین المللی انرژی را به چالش کشیده 
و به ســرمایه گذاری در بخش نفت و گاز ادامه دهند.سیاســتمداران تحت 
فشار شدیدی قرار دارند تا در راستای توافق اقلیمی پاریس به وعده هایشان 
عمل کنند. ایــن پیمان تاریخی برای اجتناب از مخــرب ترین پیامدهای 
تغییرات اقلیمی بسیار مهم به شمار می رود.حدود ۲۰۰ کشور شامل روسیه 
و عربســتان سعودی در ســال ۲۰۱۵ به پیمان اقلیمی پاریس پیوستند و 
توافق کردند تالشــهایی را برای محدود کردن افزایش دمای زمین به ۱.۵ 
درجه باالتر از دمای پیش از صنعتی شــدن بکار ببندند. این توافق کاهش 
انتشار گازهای گلخانه ای تا سال ۲۰۵۰ را ایجاب می کند.آژانس بین المللی 
انرژی که نهاد مشاور انرژی برجسته ای در سطح جهانی است، ماه گذشته 
شــدیدترین هشدار را درباره اســتفاده از سوختهای فسیلی در جهان داد و 
اعالم کرد اگر جهان می خواهد انتشار آالیندگی تا اواسط قرن جاری صفر 

شود، اکتشاف و توسعه میادین جدید نفت و گاز باید امسال متوقف شود.
الکســاندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه در مجمع اقتصادی بین المللی 
سن پترزبورگ گفت: آژانس بین المللی انرژی ظاهرا با استفاده از محاسبات 
درباره نحوه رسیدن به آالیندگی صفر تا سال ۲۰۵۰ به این یافته ها رسیده 
اســت.این دیده بان جهانی اعالم کرده که توقف توســعه نفت، گاز و زغال 

سنگ برای رسیدن به هدف جهانی صفر کردن انتشار کربن اساسی است.
نواک به شبکه سی ان بی سی گفت: به باور من این یک رویکرد ساده انگارانه 
و همچنین غیرواقع گرایانه اســت. هیچ تردیدی وجود ندارد که ما باید به 
ســمت انرژی سبز و برنامه سبز حرکت کنیم زیرا تقاضا برای آن در جامعه 
وجود دارد اما باید شفاف باشیم که چه منابعی می تواند مورد استفاده قرار 
گیرد، چه کســی هزینه آن را پرداخت خواهد کرد، کدام فناوریها و فرصتها 
در دســترس ما قرار دارند.اظهارات نواک به فاصله کوتاهی پس از اظهارات 
شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی مطرح شد که 
درباره گزارش آژانس بین المللی انرژی در یک کنفرانس مطبوعاتی آنالین 
مزاح کرده بود. شاهزاده عبدالعزیز گفته بود: گزارش آژانس بین المللی انرژی 
دنباله فیلم الال لند اســت. چرا باید آن را جدی بگیرم؟واکنش وزیر انرژی 
عربستان سعودی به این گزارش مدت کوتاهی پس از نشست وزیران اوپک 
پالس صورت گرفت که طی آن با افزایش تدریجی تولید در ماههای آینده 
موافقت کردند.وی در ادامه افزوده بود عربســتان ســعودی نفت و گاز را با 
هزینه اندکی تولید می کند و تولیدکننده تجدیدپذیرهاست. من از همه دنیا 
می خواهم این موضوع را که ما برنده همه این فعالیتها خواهیم بود، بپذیرند.

نواک گفت: عبدالعزیز در مجمع اقتصادی بین المللی سن پترزبورگ بار دیگر 
پایبندی ریاض به ســرمایه گذاری در نفت را مورد تاکید قرار داد.بر اساس 
گزارش شبکه سی ان بی سی، معاون نخست وزیر روسیه گفت: نیت مسکو 
هم اقدام مشــابه بود. به شــما اطمینان می دهیم که برنامه ها و استراتژی 
فدراســیون روسیه ادامه سرمایه گذاری در نفت، گاز و زغال سنگ است. ما 
همچنین در تجدیدپذیرها، هیدروژن، خودروهای برقی و جایگاههای شارژ 
برقی سرمایه گذاری می کنیم تا در یک دهه آینده شاهد استفاده از ترکیبی 

از تجدیدپذیرها و سوختهای فسیلی باشیم.

وزیر نفت خواستار بررسی علل آتش سوزی 
پاالیشگاه تهران شد

وزیر نفت با انتشــار مطلبی در حساب کاربری توئیتر خود خواستار بررسی 
دالیل حادثه آتش ســوزی مخازن پاالیشــگاه نفت تهران، مستندسازی و 
جلوگیری از تکرار این قبیل حوادث شد.به گزارش وزارت نفت، بیژن زنگنه 
جمعه شــب ۱۴ خرداد ماه پس از خاموش شــدن آتش مخازن پاالیشگاه 
نفت تهران و ازسرگیری تولید در این مجموعه پاالیشی در حساب کاربری 
توئیتر خود نوشت:»آتش سوزی در مخزن ضایعات نفتی پاالیشگاه تهران با 
موفقیت مهار شــد و این پاالیشگاه به مدار تولید بازگشت.شغل آتش نشانی 
سراسر از خودگذشتگی، ایثار و فداکاری است از تالش دست اندرکاران این 
عملیات به خصوص آتش نشان های فداکار تشکر می کنم.جا دارد از نقش مؤثر 
مدیران شرکت پاالیش و پخش و همکاران پاالیشگاه تهران که در این حادثه 
به خوبــی به انجام وظایف خود پرداختند و نیز از همکاران انتظامی، امنیتی 
و قضائی که فضای مناســبی را در شرایط آتش سوزی برای مسئوالن فراهم 

کردند نیز صمیمانه تشکر کنم.

 قیمت نفت رکورد 
دو ساله زد

قیمت نفت به روند افزایشــی در معامالت روز جمعه 
ادامــه دارد و نفت برنت برای نخســتین بار از ســال 
۲۰۱۹ بــه بــاالی ۷۲ دالر در هر بشــکه صعود کرد.

افزایش قیمتها تحت تاثیر ادامه محدودیت عرضه اوپک 
پــالس و بهبود تقاضا روی داده کــه موانع موجود در 
روند واکسیناسیون کووید ۱۹ در سراسر جهان را تحت 
الشــعاع خود قرار داده اند.وزیران اوپک و متحدانشان 
شامل روســیه سه شنبه هفته گذشــته اعالم کردند 
به محدودیتهای عرضه توافق شــده پایبند می مانند. 
الکســاندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه روز جمعه 
اعالم کرد نرخ پایبندی روسیه به توافق کاهش تولید 
ماه گذشــته نزدیــک به ۱۰۰ درصد بوده که بســیار 
باالتــر از نرخ ۹۱ درصد در آوریل بوده اســت.گزارش 
هفتگــی ذخایر نفت و فرآورده هــای نفتی آمریکا در 
روز پنج شــنبه نشــان داد ذخایر نفت خام این کشور 
هفته گذشته کاهش بیش از حد انتظاری داشته است.

گزارش اشتغال ماهانه بخش غیرکشاورزی آمریکا که 
روز جمعه منتشر شد و نشان داد رشد اشتغال در ماه 
میالدی گذشــته کمتر از حد مطلوب بوده اســت، از 
روند صعودی قیمتها پشتیبانی کرد. ارزش دالر پس از 
انتشار این گزارش ضعیف شد و نفت را برای خریداران 
غیرآمریکایی ارزانتر کرد.بهای معامالت نفت برنت ۵۸ 
ســنت معادل ۰.۸ درصد افزایش یافت و در ۷۱ دالر و 
۸۹ ســنت در هر بشکه بسته شد در حالی که اواسط 
معامالت تا مرز ۷۲ دالر و ۱۷ ســنت پیش رفته بود.

بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۸۱ 
ســنت معادل ۱.۲ درصد افزایــش، در ۶۹ دالر و ۶۲ 
سنت در هر بشکه بســته شد و در اواسط معامالت تا 
مرز ۶۹ دالر و ۷۶ سنت پیش رفت که باالترین قیمت 
از اکتبر ســال ۲۰۱۸ بود.گزارش روز جمعه شــرکت 
خدمات انرژی بیکرهیوز نشــان داد شرکتهای انرژی 
آمریکایی هفته گذشــته شمار دکلهای حفاری نفت و 
گاز طبیعی را برای نخســتین بار در شش هفته اخیر 
کاهش داده اند. این آمار از قیمتهای نفت پشــتیبانی 
کرد.استفن برنوک، کارگزار نفت شرکت پی وی ام در 
ایــن باره گفت: به نظر می رســد نفت برنت در باالی 
مرز ۷۰ دالر خانه جدیدی پیدا کرده است. تابستان و 
بازگشایی اقتصاد جهانی برای تقاضا برای نفت در نیمه 
دوم سال مثبت است.نفت برنت حدود سه درصد و نفت 
آمریکا حدود پنج درصد رشد هفتگی داشت که دومین 
رشــد هفتگی متوالی هر دو شاخص بود.عامل دیگری 
که از افزایش قیمتها پشتیبانی کرد، طوالنی شدن روند 
مذاکرات میان آمریکا و ایران برای احیای توافق هسته 
ای بود.در این بیــن، انتظار می رود تولید نفت آمریکا 
آهســته تر از حد انتظار رشد کند زیرا تولیدکنندگان 
نفت شیل شــمار محدودی دکل برای افزایش تولید 
اضافــه کرده اند و ترجیــح داده اند قیمتها باالتر برود 
و سود بیشتری داشته باشند.بر اساس گزارش رویترز، 
اگرچه تقاضای رو به رشد و روند سریع واکسیناسیون 
در کشــورهایی مانند آمریکا از قیمت نفت پشتیبانی 
کرده اما روند کندتر واکسیناسیون و آمار ابتالی باال در 
کشورهایی نظیر برزیل و هند به تقاضا در بازارهای نفت 

برخوردار از رشد پرشتاب لطمه زده است.

وزیر انرژی عربستان اعالم کرد که همکاری 
میان ریاض و مسکو شامل حوزه انرژی هسته 
ای، به ویژه مشــارکت روســیه در ســاخت 
چندین راکتور در عربســتان می شــود.به 
گزارش خبرگزاری تاس، عبدالعزیز بن سلمان 
آل سعود، وزیر انرژی عربستان اعالم کرد که 
همکاری میان ریاض و مســکو شامل حوزه 
انرژی هســته ای، به ویژه مشارکت روسیه 
در ســاخت چندین راکتور در عربستان می 
شــود.پایگاه خبری »اخبار آل سعودی« روز 
جمعه به نقــل از این وزیر گفت: همکاری با 
روسیه شامل حوزه انرژی هسته ای، طراحی 

و ساخت راکتور در این کشور پادشاهی است.
در تاریخ ۲۵ مه، الکســاندر نــواک، معاون 
نخســت وزیر روســیه در جلسه کمیسیون 
بین دولتی روسیه و عربستان سعودی اعالم 
کرد که مسکو در زمینه انرژی هسته ای در 
کشورهای ثالث به ریاض پیشنهاد همکاری 
می دهد، به ویژه بــرای طراحی پروژه های 

نیروگاه هسته ای با راکتورهای کم قدرت.وی 
تاکید کرد که روســیه در ساخت بلوک های 
کوچک راکتور برای نیروگاه های هســته ای 
آبی و زمینی دارای تجربه است و این کشور 
آماده اســت در صورت وجــود عالقه در این 
زمینه به عربستان سعودی پیشنهاداتی ارائه 
کند.عالوه بر این، شــرکت دولتی روس اتم 

Rosatom در حال حاضر در مناقصه ســاخت 
نیروگاه هســته ای با بازده باال در عربستان 
سعودی مشارکت می کند. این شرکت روسی 
اولین مراحل بررســی را پشت سر گذاشته 
و پیشــنهاد خود را ارائه داده است.عربستان 
سعودی در حال حاضر به دنبال یک شرکت 
برای ســاخت دو بلوک انرژی بــرای اولین 
نیروگاه هسته ای خود می باشد.شرکت روس 
اتم پیشــنهاد خود را در فوریه ۲۰۱۸ ارسال 
کرد. شــرکت هایی از ایاالت متحده ، چین 
، کره جنوبی و فرانســه در کنار این شرکت 

روسی پیشنهادهایی ارائه کرده اند.

روسیه برای عربستان راکتور 
هسته ای می سازد

روسیه:
  ساخت خط لوله گاز پاکستان سال ۲۰۲۵

 پایان می یابد
وزیر انرژی روسیه در حاشــیه نشست بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ اعالم کرد که تکمیل 
پروژه ســاخت خط لوله انتقال گاز به پاکستان در صورت ثبات تأمین مالی، در سال ۲۰۲۵ پیش 
بینی می شــود.به گزارش خبرگزاری تاس، نیکوالی شولگینوف، وزیر انرژی روسیه روز جمعه در 
حاشــیه نشست بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ اعالم کرد که تکمیل پروژه ساخت خط لوله 
انتقال گاز به پاکستان در صورت ثبات تأمین مالی، در سال ۲۰۲۵ پیش بینی می شود.وزیر انرژی 
روسیه گفت: در صورت تأمین مالی پایدار، ما انتظار داریم که این پروژه در سال ۲۰۲۵ کاماًل اجرا 
شود.وی در ادامه تاکید کرد که طرف روسی مسئول ساخت خط لوله گاز خواهد بود در حالی که 
طرف پاکســتانی تامین منابع گازی و ســاخت پایانه را بر عهده خواهد داشت.این توافق نامه بین 
دولتی در مورد ساخت خط لوله انتقال گاز شمال-جنوب به طول ۱۱۰۰ کیلومتر )که نام خود را 
به »جریان پاکستان« تغییر داد( با ظرفیت ۱۲.۴ میلیارد متر مکعب گاز در سال توسط روسیه و 
پاکستان در اکتبر ۲۰۱۵ امضا شد.طرفین قرار بود موافقت نامه های تجاری را در سال ۲۰۱۶ امضا 
کنند و این پروژه تا ســال ۲۰۱۸ تکمیل شود اما اجرای این پروژه چندین بار عقب افتاد و دوباره 
برنامه ریزی شد.نیکوالی شولگینوف و شفقات علی خان سفیر پاکستان در روسیه سندی را امضا 
کردند که امکان اجرای عملی پروژه ساخت خط لوله گاز جریان پاکستان را در تاریخ ۲۸ مه ۲۰۲۱ 
فراهم کرد.این خط لوله بندرهای کراچی و گوادر در جنوب پاکستان را به نیروگاه و مصرف کنندگان 
گاز صنعتی در منطقه کسور در شمال این کشور متصل می کند.مجمع بین المللی اقتصادی سن 

پترزبورگ، از تاریخ دوم تا پنجم ژوئن برگزار می شود.

ترکیه از یک اکتشاف جدید گاز طبیعی در دریای 
سیاه خبر داد

رئیس جمهور ترکیه اعالم کرد ۱۳۵ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در میدان دریایی 
»آماسرا ۱« اکتشاف شده و تولید از این ذخایر قرار است در ۲۰۲۳ آغاز شود. به گزارش 
بلومبرگ، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، اکتشاف ذخایر جدید گاز طبیعی 
را در دریای ســیاه اعالم کرد. تولید از این ذخایر در ۲۰۲۳ آغاز می شــود. شرک نفت 
دولتی تپائوی ترکیه ۱۳۵ میلیارد متر مکعب گاز در میدان دریایی »آماسرا ۱« اکتشاف 
کرده است. به این ترتیب میزان کل ذخایری که طی یک سال گذشته اکتشاف شده 
به ۵۴۰ میلیارد متر مکعب می رسد. طبق گفته مقامات ترکیه، شرکت تپائو قصد دارد 
عملیات توسعه این ذخایر گازی را خودش بر عهده بگیرد و احتیاجی به سرمایه گذاری 
خارجی ندارد. ترکیه طی ســال های اخیر عملیات اکتشــاف نفت و گاز را در سواحل 
خود افزایش داده اســت. اردوغان اکتشاف های جدید انرژی را راه حلی برای بسیاری 
از آسیب پذیری های بلند مدت اقتصادی کشور می داند از جمله مشکل هزینه واردات 
انرژی که باید به ارز خارجی پرداخت شود. ترکیه در سال گذشته میالدی ۴۰۵ میلیارد 
متر مکعب گاز در چاه نفتی تونا ۱ در میدان ساکاریا کشف کرد که بزرگترین اکتشاف 
آن در دریای ســیاه بود. این کشور در حال حاضر تقریباً تمام ۵۰ میلیارد مترمکعب 
مصرف سالیانه گاز خود را وارد می کند. مقامات ترکیه انتظار دارند تولید داخلی تقاضای 
گاز کشور را ۶۰ درصد افزایش دهد و تا ۲۰۳۰ به ۸۰ میلیارد متر مکعب در روز برساند. 
این اکتشــافات همچنین این امکان را به ترکیه می دهــد تا گاز ارزان تر را وارد کند و 

متوسطه هزینه ساالنه انرژی خود را کاهش دهد.

چشم امید کشورهای آسیایی به بازگشت نفت ایران
برخی پاالیشگاه های واقع در کشورهای آسیایی از جمله هند و ژاپن پیشاپیش به استقبال نفت ایران رفته اند.به گزارش S&P گلوبال، پاالیشگاه های آسیایی پیشاپیش در حال برنامه ریزی برای از 
سرگیری خرید نفت از ایران هستند.چرا که انتظار می رود پس از حدود دو سال دوباره شاهد عرضه نفت نیمه سنگین شور ایران در بازار جهانی که مدت ها کمبود آن با عرضه مواجه بود باشیم.

اگر چه هنوز مشخص نیست که ایران و کشورهای غربی برای احیای برجام به نتیجه برسند اما این خوش بینی وجود دارد که طی ماه های آینده شاهد ورود گسترده نفت کشورمان به بازار 
جهانی باشیم.انتظار می رود که این مسأله به گسترش رقابت در میان کشورهای نفتی خاورمیانه منجر شود.به خاطر تحریم های نفتی ایران و ونزوئال و تصمیم اوپک برای پایین آوردن  عرضه 
نفت به بازار جهانی طی سال های گذشته بازار جهانی نفت شاهد کمبود عرضه نفت سنگین و نیمه سنگین شور بود.الکس یاپ، کارشناس S&P گلوبال معتقد است که ورود نفت ایران به بازار 
جهانی چشم انداز خوبی را برای آرایشگاه های آسیایی فراهم کرده چرا که اعضای اوپک پالس هم به کاهش عرضه نفت خود به بازار جهانی ادامه دادند.بنا به آخرین آمارها علیرغم تحریم ها ایران 
در ماه آوریل ۲.۴۳ میلیون بشکه در روز تولید نفت داشته که حدود ۵۰۰ هزار بشکه بیشتر از آخر سال ۲۰۲۰ است با این حال اما تا رسیدن به رقم ۳.۸ میلیون بشکه ای پیش از تحریم ها 
فاصله زیادی دارد.بنا به گفته یک کارگزار نفتی، پاالیشگاه های ژاپنی آماده هستند تا نفت ایران را بخرند چرا که کیفیت نفت ایران منحصر به فرد بوده و غیر ممکن است آنها بتوانند با نفت 
دیگری جایگزین کنند.از طرف دیگر با بهبود اوضاع اقتصادی در بســیاری از کشــورها و کاهش محدودیت های کرونایی شاهد افزایش قیمت نفت در بازار جهانی بوده ایم و همین امر در حال 
پایین آوردن تقاضا در برخی کشــورهای صادرکننده نفت آســیایی است.یک کارگزار نفتی دیگر نیز بر این باور است رویکرد هندی ها در واردات نفت ایران به طور کامل اقتصادی خواهد بود 
بگونه ای که پاالیشگاه های نفتی هند که مدت ها بود نتوانستند قراردادهای مدت دار با تولیدکنندگان خاورمیانه ای ببندند به سرعت به سمت  خرید نفت از ایران خواهند رفت.تا پیش از اعمال 
تحریم های نفتی هند ی ها روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت از ایران وارد می کردند. در حال حاضر نفت ایران از نظر کیفیت با نفت دیگر تولیدکنندگان خاورمیانه از جمله عربستان، عراق و امارات 
به طور کامل قابلیت رقابت دارد.از طرف دیگر قیمت نفت ایران هم یکی دیگر از عواملی است که می تواند در تقاضای پاالیشگاه های آسیایی اثرگذار باشد.در سال ۲۰۱۸ قیمت نفت ایران در 
مقایسه با قیمت نفت عربستان ۱۰ تا ۲۰ دالر در هر بشکه گران تر بود اما پس از اعمال تحریم ها این فاصله خیلی کمتر شد.در سال ۲۰۱۸ همچنین قیمت نفت سنگین ایران ۳۰ تا ۸۰ سنت 
در هر بشکه گران تر از نفت سنگین عربی بود و پس از تحریم ها برعکس شد و قیمت نفت ایران ۵ تا ۳۰ سنت پایین تر از قیمت این نوع نفت بود.یک کارشناس نفتی بر این باور است، ایران 
پس از لغو تحریم های نفتی احتماال با اتخاذ یک استراتژی ارائه قیمت با قدرت رقابت پذیری بیشتر به سمت جذب حداکثری مشتریان آسیایی خواهد رفت.از سوی دیگر چین مدت هاست که 

مشتری دائمی نفت ایران است و احتماال لغو تحریم ها باعث خواهد شد تا دست این کشور برای خرید نفت کشورمان بازتر شود.
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گزیده خبر  خودروهایی که در انبار خاک می خورند

گره ای که با قرعه کشی باز نشد
یک سالی می شــود که خودرو از طریق قرعه کشی به فروش 
می رســد، این در حالیســت که این شــیوه فروش نه به نفع 
تولیدکننده و نه به نفع مصرف کننده بوده و تنها دالالن سود 
ســوداگری خود را برده اند.یک سالی اســت که شیوه فروش 
خودرو به صورت قرعه کشــی، در کشــور جریان دارد. اگرچه 
وزارت صمت در نظر داشــت با این شــیوه فروش، آشفته بازار 
خودرو را کنتــرل و عرضه این محصول را به خریداران واقعی 
اختصاص دهد اما با توجه به اینکه تعداد خودروهای عرضه شده 
در مقایسه با تعداد افراد ثبت نام کننده، بسیار کم است، نه تنها 
تأثیری در شرایط بازار نداشــته بلکه بیشتر شبیه به شرکت 
در بخت آزمایی شــده است.فروش خودرو از طریق قرعه کشی 
فقط لفظ ناکارآمد را به دنبال خود نمی کشــد بلکه زمینه را 
برای بروز تخلف های دیگر نیز فراهم می کند.به عنوان نمونه با 
توجه به اینکه بســیاری از مردم عادی توانایی خرید خودروی 
صفر را ندارند، یکی از مهم ترین مباحثی که مطرح شد مربوط 
بــه خرید و فروش کد ملی افراد برای ثبت نام توســط دالالن 
خودرو بود که بازار واسطه گری را رونق داد.دالالن حوزه خودرو 
با اســتفاده از این فرصت، اقدام به خرید و فروش کد ملی این 
افــراد بی بضاعت کرده و در قبال هر کد ملی، مبلغی ناچیز به 
این افراد پرداخت می کردند که همین مســاله به تنهایی یکی 
از اصلی ترین عوامل نرسیدن خودرو با قیمت مناسب به دست 

خریداران واقعی شده است.

فروش بر اساس قرعه کشی مربوط به دوره جنگ سرد 
است

در این رابطــه مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه ســازان گفت: 
قرعه کشــی خــودرو نه بــه نفــع تولیدکننده و نــه به نفع 
مصرف کننده اســت و فقط دالل و واسطه سود می برد.وی در 
توضیح چگونگی شکل گیری شــیوه فروش خودرو بر اساس 
قرعه کشی، اظهار داشت: اصاًل نمی دانم چرا این اتفاق افتاد. در 
سال ۹۷ زمان رحمانی وزیر وقت صمت که خیلی بازار آشفته 

شــده بود اتاق فکری تشکیل شــد که در آن اتاق فکر اصاًل 
نمیدانم این طرح قرعه کشی از کجا مطرح شد. تقریباً می توانم 
بگویم ۹۹ درصد جمع مخالفت کردند. رحمانی می گفت روی 
فروش خودرو مالیات سنگین بگذاریم من گفتم شما با این کار 
وجهه قانونی به کار می دهید مثل اینکه بگویید من قاچاق مواد 
مخــدر را آزاد می کنم ولــی از آن مالیات می گیرم طرف دارد 
کار خــالف قانون انجام می دهــد و می خواهد روی آن خالف 
مالیــات از او دریافت کند تقریباً اکثریت مطلق جمع مخالف 
بودند یعنی واقعاً عجیب بود که این اتفاق افتاد. آن جلسه تمام 
شــد.وی افزود: به رحمانی گفتم که من مخالف صد درصدی 

شــیوه قرعه کشی هســتم اصاًل این کار را نکنید مگر دوران 
کمونیســم است که اینکار را کنیم،  رحمانی گفت من نظر تو 
را شنیدم باید نظر بقیه را هم بشنوم و دو روز بعد دیدم قرعه 
کشــی انجام شد. متأســفانه در زمان جنگ سرد و شوروی و 
رومانی و… این چیزها را داشتیم.بیگلو با بیان اینکه این شیوه 
فروش خودرو توهین به مصرف کننده است، تصریح کرد: من 
خودم بخاطر اینکه از ســالمت این مکانیسم مطمئن شوم دو 
دوره ثبت نام کرده ام. من همان شــب خدمت رحمانی وزیر 
وقت صمت عرض کردم که وقتی بی اعتمادی در جامعه است 
شما این قرعه کشی را اگر ۱۰۰ درصد بر اساس مبانی قانونی و 

قوانین احتماالت هم برگزار کنید چون بی اعتمادی در جامعه 
حکمفرماست همه می گویند اینها قرعه کشی گذاشته اند که 

خودشان خودروها را برنده شوند.

قرعه کشی توهین به مصرف کننده است
دبیر انجمن قطعه ســازان افزود: قرعه کشــی بدترین اتفاقی 
اســت که می افتــد و توهین به مردم اســت و به هیچ عنوان 
خود خودروسازها این شیوه را قبول ندارند و هر دو خودروساز 
مخالف ۱۰۰ درصدی هستند.وی در پاسخ به این سوال که با 
این تفاسیر دلیل تداوم اجرای این شیوه چیست، گفت: چاره ای 
نیســت؛ خودروساز کارمند وزارت صمت است و وزارت صمت 

دستور می دهد و خودروساز موظف به اطاعت است.

خودروهایی که در انبار خاک می خورند
از ســویی دیگر نیز این شیوه فروش موجب شد تعداد زیادی 
خودرو در پارکینگ ها انبار شــوند و شــرایط عرضه خودرو به 
بازار را با فساد و چالش مواجه کنند.در این راستا علیرضا رزم 
حسینی وزیر صمت می گوید: علیرغم اجرای طرح های مختلف 
همچون قرعه کشــی برای عرضه خودرو، باز در همین شرایط 
نیز حدود ۵۰ درصد خودروهای فروش رفته گارانتی شان باطل 
شــده و صرفاً در برخی انبارها نگهداری می شوند تا با افزایش 
کاذب قیمت ها به حفظ ســرمایه عــده ای کمک کنند.، طرح 
مجلس برای عرضه خودرو از طریق بورس کاال در کمیســیون 
صنایــع و معادن مجلس نهایی و در صف ورود به صحن علنی 
است که در صورت تبدیل این طرح به قانون، خودرو را می توان 
با ســازوکار بورس خریداری کرد.البته طبق شنیده ها احتمال 
موافقت مجلس با آزادسازی قیمت گذاری همزمان با آزادسازی 
واردات خودرو تا زمان فراهم شــدن زیرساخت های الزم برای 
عرضه خودرو در بورس، زیاد است.به هر حال باید منتظر ماند 
و دید طی هفته های آتی چه تصمیمی در مورد شــیوه فروش 

خودرو اخذ خواهد شد.

از سال ۹۷ تاکنون صورت گرفت
 اخذ تسهیالت ۱۹ درصدی تولید و اشتغال 

از سوی متقاضیان
جدیدترین آمار منتشــره از سوی وزارت صمت نشان می دهد که از اسفند سال 
۱۳۹۷، یعنی آغاز پرداخت تا آخر فروردین امسال ۱۹ درصد متقاضیان موفق به 

دریافت تسهیالت برنامه تولید و اشتغال )تبصره ۱۸(شدند.
 بر اســاس این آمار در فروردین امســال بیش از ۱۶۴۳ میلیارد تومان در قالب 
۳۶۸ فقره تســهیالت برای تامین مالی بنگاه های تولیدی کوچک، متوســط و 
طرح های نیمه تمام با پیشــرفت باالی ۶۰ درصد، در راستای اقتصاد مقاومتی 
و بیش از ۶۴۳ میلیارد تومان تســهیالت برنامه تولید و اشتغال )تبصره ۱۸( در 
قالب ۸۴ فقره به استان های مختلف پرداخت شده است. در این مدت ۴۴۳ مورد 
ثبت نام برای اســتفاده از تسهیالت رونق تولید انجام شده که ۱۶۸ مورد برای 
دریافت بیش از ۱۴۹۸ میلیارد تومان تســهیالت به بانک ها معرفی شدند و در 
نهایت ۱۴۸۱ فقره تســهیالت به ارزش بیش از ۱۴۸۱ میلیارد تومان پرداخت 
شــده است. یعنی حدود ۸۳ درصد از کل ثبت نام کنندگان در فروردین امسال 
موفق به دریافت این تسهیالت شدند.در مورد تسهیالت تولید و اشتغال اطالعات 
پرداختی از آغاز تا پایان فروردین نیز منتشــر شده که نشان می دهد از اسفند 
ماه ســال ۱۳۹۷ تا آخــر فروردین ۱۴۰۰، حدود  ۷۵۵۸ مــورد ثبت نام برای 
اســتفاده از تسهیالت برنامه تولید و اشتغال انجام شــده که ۲۸۶۰ مورد برای 
دریافت تســهیالت ۲۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومانی به بانک معرفی شده اند. در 
نهایت ۱۴۸۱ مورد پرداخت تســهیالت به ارزش ۹۴۶۷  میلیارد تومان صورت 
گرفته اســت. یعنی حدود ۱۹ درصد از کل ثبت نام کنندگان موفق به دریافت 
این تسهیالت شدند.الزم به یادآوری است که تسهیالت تبصره ۱۸ قانون بودجه 
با بهره ۱۴ درصد پرداخت می شود که متقاضیان می توانند با ثبت نام در سامانه 
بهین یاب از این ظرفیت در راستای تامین سرمایه در گردش، نوسازی و بازسازی 
و یا تکمیل واحدهای تولیدی باالی ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی استفاده کنند.

همچنین بر اســاس این آمار از خرداد سال گذشــته تا پایان فروردین ۱۴۰۰ 
حــدود ۳۲۵ واحد برای دریافت تســهیالت مخصوص واحدهای صادراتی ثبت 
نــام کردند که ۱۸۰ واحد به بانک معرفی شــدند و در نهایت ۱۰۷ واحد موفق 
به دریافت ۱۷۲۴ میلیارد تومان از این تسهیالت شدند. یعنی حدود ۳۳ درصد 
متقاضیان موفق به دریافت تســهیالت مخصوص واحدهای صادراتی شدند.در 
فروردین امسال نیز ۳۳ فقره تسهیالت به مبلغ ۴۷۱ میلیارد تومان به واحدهای 

صادراتی پرداخت شده است.

 چرا کاالهای ایرانی دیگر در عراق 
مشتری ندارد؟

عضو هیئت نمایندگان اتــاق بازرگانی ایران درباره چرایی کاهش آمار صادراتی 
ایران به عراق در دو ماهه ابتدایی سال جاری توضیح داد. بر اساس آمارهایی که 
از وضعیت تجاری کشور در دو ماه نخست سال ۱۴۰۰ منتشر شده، با توجه به 
کاهش نسبی محدودیت های کرونا نسبت به مدت مشابه سال قبل، آمارها چه در 
حوزه صادرات و واردات و چه در حوزه تجارت مشترک با شرکای اصلی افزایش 
جدی را نشــان می دهد.در حالی که میزان صادرات ایران به کشــورهایی مانند 
چین و امارات متحده عربی افزایشی قابل توجه را نشان می دهد اما صادرات به 
عراق به عنوان دومین مقصد عمده صادراتی محصوالت ایرانی ۱۳ درصد کاهش 
یافته و چرایی این موضوع ســواالت فراوانی به وجود آورده است.علی شریعتی، 
عضو هیئــت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و صادرکننــده فعال در بازار عراق 
معتقد اســت که آمار به ثبت رسیده به نظر موقتی خواهد بود و الاقل فعال در 
این زمینه هیچ نگرانی وجود ندارد.وی درباره چرایی کاهش صادرات ایران در دو 
ماهه ابتدایی امسال به عراق به ایسنا گفت: در دو ماهه ابتدایی امسال ما در عراق 
با دو موضوع مهم مواجه بودیم. از سویی فرا رسیدن ماه مبارک رمضان در عراق 
اهمیت فراوانــی دارد و به جز در موارد ضرور، عمال اقتصاد ایران در ماه مبارک 
در بسیاری از بخش ها با حداقل ظرفیت کار می کند و همین موضوع تقاضا برای 
کاال و محصوالت جدید را کاهش می دهد.شریعتی ادامه داد: در کنار آن هرچند 
بحث مســدود بودن مرزهای مشترک که در سال گذشته با آن رو به رو بودیم 
امســال کاهش یافته اما در عراق همچنان محدودیت هایی برای مدیریت کرونا 
اجرایی می شود که این موضوع نیز بر کاهش تقاضا برای کاالهای صادراتی نقش 
دارد.به گفته عضو اتاق بازرگانی ایران، با کمتر شــدن محدودیت های کرونایی و 
عبور از ماه رمضان، کاهش آمار صادراتی ایران جبران خواهد شد و در این زمینه 
نگرانی وجود ندارد.وی در پاســخ به این سوال که آیا آغاز مذاکرات هسته ای و 
تغییر در دولت آمریکا، در حوزه تجارت منطقه ای برای ایران گشایشی به وجود 
آورده است؟ بیان کرد: شــرایطی که امروز با آن مواجه هستیم قطعا نسبت به 
ســال قبل بهتر است و الاقل امکان مذاکره با شرکت های خارجی افزایش یافته 
اســت اما در تجارت آنچه که اهمیت دارد، تصمیم قطعی و بهبود واقعی شرایط 
اســت. یعنی تا تحریم ها کنار نروند یا اف ای تی اف اجرایی نشود، نمی توان از 

کنار رفتن موانع سخن گفت.

بازار لوازم خانگی در رکود کامل است
لوازم خانگی در ایران ۳۰درصد گران تر از همسایگان است

نایب رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اظهار داشت: با احتساب نمونه ای ماشین لباسشویی که با همان ابعاد 
و وزن در داخل ایران ۱۲ میلیون تومان و خارج از کشــور ۸ میلیون تومان اســت، لوازم خانگی حدود ۳۰ درصد 
در کشور گران تر است.محمدحسین اسالمیان در مورد وضعیت بازار لوازم خانگی اظهار کرد: بازار لوازم خانگی در 
رکود کامل است و تقاضایی وجود ندارد؛ همه منتظر هستند که انتخابات تمام شود و همچنین سرنوشت مذاکرات 
وین برای لغو تحریم ها مشخص می شود. در مورد قیمت ها نیز به خصوص در مورد لوازم خانگی بزرگ تغییری رخ 
نداده است. به هیچ وجه نمی توان در مورد بازار پیش بینی کرد اما این دو فاکتور تاثیر بیشتری خواهند داشت.وی 
با اشــاره به احتمال تعطیلی واحدهای صنفی گفت: اگر این رکود ادامه دار باشد قطع به یقین برخی از واحدهای 
صنفی مجبور خواهند بود که تغییر شــغل دهند یا واحد صنفی خود را تعطیل کنند. لوازم خانگی صنفی نیست 
که با چند ماه رکود واحد صنفی تعطیل شــود اما اگر ادامه دار باشــد شاید بسیاری تغییر شغل را ترجیح دهند.

نایب رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در ادامه تصریح کرد: هر اتفاقی هم رخ دهد، قطعا هیچ کاالیی ارزان 
نمی شود. اگر همه عوامل مثبت باشند، مذاکرات به نتیجه برسد و انتخابات هم تمام شود، نهایتا وارد ثبات قیمت 
می شویم. یعنی حتی با مطلوب بودن همه فاکتورها، چیزی ارزان نمی شود تنها ممکن است به ثبات برسد. چراکه 
با توجه به این نرخ دستمزد، بیمه، حامل های انرژی و مولفه های تولید حتی اگر قیمت ارز ثابت باشد، تنها می توانیم 
بگوییم که قیمت کاالها ثابت می ماند.وی در مورد وضعیت صادرات لوازم خانگی خاطرنشان کرد: برندهایی که در 
کشورهای اطراف ما وجود دارند، کاالهایی با قیمت کمتر به فروش می رسانند، بنابراین ما هنوز در بخش صادرات 
موفق نیستیم. در مورد کاالهایی مانند کولر آبی یا یک سری از آبگرمکن ها که دیگر کشورها تولید نمی کنند و تنها 
ما تولید داریم، می توانیم صادرات کنیم. اما چطور می توانیم ماشین لباسشویی که در ایران قیمت تمام شده آن ۱۳ 
میلیون تومان است، در کشورهای اطراف که یک ماشین لباسشویی برند ۷ یا ۸ میلیون تومان قیمت دارد، صادر 
کنیم؟ اصال امکان ندارد.اسالمیان در پاسخ به سوالی در مورد میزان تفاوت قیمت لوازم خانگی در داخل و خارج 
از کشور گفت: با احتساب نمونه ای ماشین لباسشویی که با همان ابعاد و وزن در داخل ایران ۱۲ میلیون تومان و 

خارج از کشور ۸ میلیون تومان است، لوازم خانگی حدود ۳۰ درصد در کشور گران تر است.

وزیر نیرو با دبیرکل اتحادیه اقتصادی اوراسیا دیدار کرد
 افزایش ۲۰ درصدی مبادالت ایران و اوراسیا

وزیر نیرو در ادامه برنامه های سفر خود به روسیه، با دبیر کل اتحادیه اقتصادی اوراسیا دیدار و گفت و گو کرد.
به  گزارش وزارت نیرو، در این دیدار، طرفین زمینه های توسعه همکاری های اقتصادی با کشورهای عضو را مورد 
بحث و تبادل نظر قرار دادند. دبیرکل اتحادیه اقتصادی اوراســیا از افزایش حجم مبادالت تجاری دو جانبه با 
ایران از زمان اجرای موافقت نامه تجارت آزاد اســتقبال و خاطرنشان کرد: شاهد افزایش ۲۰ درصدی مبادالت 
بودیم. در این دیدار توافق شــد که اتحادیه اقتصادی اوراســیا جدول زمان بندی انجام مذاکرات طرفین برای 
انعقاد موافقت نامه را در اختیار طرف ایران قرار دهد. دبیرکل اتحادیه همچنین از ایران خواست برای پیشبرد و 
بهره برداری بهتر از موافقت نامه زبرســاخت های الزم در حوزه های مالی و تجاری ایجاد و رویه های تجاری خود 
را نیز اصالح کند. همچنین مقدمات مذاکرات برای انعقاد موافقت نامه بین دو طرف در این دیدار فراهم و قرار 
شــد جدول زمان بندی برای شروع مذاکرات تعیین شــود. در این دیدار مقرر شد در مرحله نخست سه دور و 
در مرحله بعد ماهانه یک دور مذاکره تا پایان ســال جاری میالدی به صورت مشترک انجام شود. موافقت نامه 
تجارت آزاد که اجرای آن از ۵ آبان ۹۸ آغاز شده شامل کاهش تعرفه های ۸۶۰ قلم کاال بین طرفین بود و قرار 
اســت با امضای آن،  تمامی این کاالها به اســتثنای لیست منفی شامل تعرفه صفر درصد شوند. این امر منجر 
به تســهیل تجارت بین ایران و پنج کشــور عضو اتحادیه خواهد شد و زمینه را برای رفع موانع تعرفه ای و غیر 

تعرفه ای تجارت فی مابین فراهم خواهد کرد.

دیدار وزیر نیرو با مدیرعامل شرکت روس هیدرو روسیه
وزیــر نیرو بــا ویکتور خمارین مدیرعامل شــرکت روس هیدرو فعال در حوزه انرژی هــای تجدید پذیر دیدار 
کرد. در این دیدار، »رضا اردکانیان« از ســرمایه گذاری و اجرای پروژه های مشــترک در حوزه های ژئو ترمال و 
تجدیدپذیر به شرط تامین مالی پروژه توسط روسیه استقبال کرد. همچنین مقرر شد، زمینه های همکاری در 
این حوزه مورد بررســی دو طرف قرار گیرد. وزیر نیرو همچنین از مدیرعامل شرکت روس هیدرو برای سفر به 
تهران دعوت کرد تا کارگروه مشترکی با حضور شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران ایجاد شود و به بررسی 

زمینه های همکاری بپردازند.

متولی رمزارزها در کشور مشخص می شود؟
هر چند در طول سال های گذشته میزان جذابیت بازار رمزارزها برای بسیاری از افراد جامعه به 
شــکل تصاعدی افزایش یافته اما به نظر می رسد هنوز تکلیف برخی اصول قانونی آن در ایران 
مشخص نیست. با وجود آنکه آمارهای غیررسمی از افزایش قابل توجه تعداد ایرانیانی که به بازار 
رمزارزهــا ورود کرده اند حکایت می کند اما در عمل، هنوز نه وضعیت قانونی یا غیرقانونی بودن 
معامله این ارزها در کشور شفاف شده، نه صرافی  مجازی از سوی بانک مرکزی برای فعالیت در 
این حوزه معرفی می شود و نه حتی با وجود وضع برخی قوانین، وضعیت استخراج این ارزها به 
شــکل شفاف بیان شده است.با توجه به تمام این مسائل، اعضای اتاق بازرگانی ایران در جلسه 
شــورای راهبری بهبود مستمر محیط کسب وکار به بیان نظرات خود در این رابطه پرداختند و 
از دولت خواستند، شرایط را برای وضع قوانین و شفاف سازی عملکرد در این حوزه فراهم کند.

فرصت ارزهای دیجیتال از دست نرود
جمشــید نفر، رئیس کمیسیون توســعه صادرات اتاق ایران گفت: متاسفانه در ۴۲ سال بعد از 
انقالب، فرصت هایی را از دست دادیم. اگر مقوله رمزارزها را فرصت بدانیم متاسفانه رفتار مناسب 
با آن را هنوز پیدا نکرده ایم و احتمال دارد در این مورد نیز مانند گذشــته عمل کنیم.به اعتقاد 
او الزم اســت اطالعات و ســطح آگاهی و دانش خود را نسبت به رمزارزها بیشتر کنیم و از آن 
بهترین بهره را ببریم. هرچند هنوز درباره مسائل این حوزه به یک رویکرد و حرف واحد نرسیدیم.

انکار ارزهای دیجیتال عقالنی نیست
علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون اقتصاد کالن اتاق ایران نیز تاکید کرد: از آنجایی که استاد 
فرصت سوزی هستیم و همواره عدم آگاهی منجر به انواع سنگ اندازی ها و مخالفت ها می شود، 
باید ســعی کنیم اطالعات خود را نسبت به رمزارزها و کاربردهای آن افزایش دهیم.او به اولین 
نقش پول در اقتصاد به عنوان وسیله ای برای پرداخت در معامالت اشاره کرد و گفت: ارزش این 
ابزار جدید که تا حدی می توان آن را جایگزین پول دانست در سطح دنیا پذیرفته شده است. پس 
انکار آن عقالنی و منطقی نیست.از منظر این فعال اقتصادی اتاق ایران باید محور این کار باشد و 
استفاده از این ابزار را در تجارت توسعه دهد. در این بین قدم اول، تشریح و شناساندن رمزارزها و 
چگونگی استفاده از آنهاست. معرفی این ابزار از سوی اتاق ایران باید پیگیری شود.شمس اردکانی 

تاکید کرد: نباید به دلیل عدم آگاهی، خود را از این فناوری جدید در هر بخشی محروم کنیم.

ریسک رمزارزها را باال نبریم
رضــا وفایی، مدیر اقتصادی اتاق تعاون از رمزارزها به عنوان واقعیت هایی یاد کرد که قابل انکار 
نیســتند. به باور او فقط باید روی دو بخش تولید و به رسمیت شناخته شدن آن در کشور کار 
کرد.او ادامه داد: درســت اســت که از حیث ماهیت پول در دنیا شاخص هایی تعریف شده و به 
تدریج با گذشــت زمان تحوالتی در این حوزه روی داده است. با این حال نمی توان ویژگی های 
مهم این ابزار را نادیده بگیریم.به اعتقاد وفایی باید با توجه به ظرفیت های موجود در کشــور به 
سرمایه گذاران، سیگنال های منطقی بدهیم. باید پیش از هر چیز متناسب با ظرفیت های خود 
درباره سطح تولید انواع رمزارزها برنامه ریزی کنیم. بدین ترتیب مانع از دلسردی سرمایه گذاران 

و تولیدکنندگان خواهیم شد.

رمزارزها متولی می خواهند
مدیر اقتصادی اتاق تعاون خاطرنشان کرد: نباید با اتخاذ تصمیمات کوتاه مدت و غیرقابل حمایت 
موجب سرگردانی فعاالن اقتصادی شویم. شاید در این مسائل جدید سطح ریسک باال باشد اما 
نباید با تصمیمات لحظه ای ســطح ریســک این ابزار را افزایش دهیم.محمدرضا طالئی، رئیس 
کمیسیون فناوری اطالعات و ارتباطات اتاق ایران نیز معتقد است متولی اصلی در حوزه رمزارزها 
باید مشــخص شــود. چون هنوز فرهنگ اســتفاده از این ابزار در داخل ایجاد نشده و نوسانات 
تصمیم ســازی در این حوزه باالســت، فعاالن اقتصادی چندان تمایلی به استفاده از این بخش 
ندارند.ایــن عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همکاری اتاق ایران با بانک مرکزی برای انســجام 
بخشیدن به این حوزه را الزم دانست. به باور او نمی شود از یک طرف مجوز سرمایه گذاری برای 
تولید رمزارزها را بدهیم و از طرفی با یک حکم مانع فعالیت آنها شویم.طالئی روی آینده پژوهی 
در حوزه بالکچین نیز تاکید کرد و ادامه داد: مشکالت عام در این حوزه وجود دارد؛ اما الزم است 
نیازهای اصلی را شناســایی و با همکاری دست اندرکاران در این حوزه یک برنامه جامع طراحی 
کنیم. اتاق می تواند این کار را انجام دهد و نقشــه راهی را با مشارکت کلیه عوامل تهیه کند.در 
این بین نمایندگانی از تشــکل های تخصص بالکچین و ارزهای دیجیتال به بخشی از مشکالت 
خود اشاره کردند. آنها تعریف نشدن ماهیت اصلی رمزارزها به عنوان دارایی را یک آسیب جدی 
می دانند و معتقدند این بخش نوع جدیدی از دارایی هاســت و نمی توان بانک مرکزی را متولی 

اصلی آن دانست. وزارت اقتصاد باید در این بخش پررنگ تر عمل کند.

رییس اتاق مشــترک بازرگانــی ایران و چین 
اظهار داشــت: بقیه کشــورها مایل نیســتند 
کــه تنش و درگیری بــه پیمان هایی که با ما 
دارند کشیده شــود. به همین دلیل در بیشتر 
پیمان های تجاری اصال به ما رجوع نمی شود، 
چراکه ما از نظر سیاســی پرتنش هســتیم و 
این تنش می تواند به جمع کشــورها کشیده 
شود.مجیدرضا حریری در مورد لزوم پیوستن 
ایران به پیمان های تجــاری بین المللی اظهار 
کــرد:  اقتصاد جهانی و به خصوص تجارت بین 
کشورها، امروزه از شــکل تجارت بدون برنامه 
خارج شده و عموم کشورهایی که سهم بزرگی 
از کیــک تجارت جهانی دارنــد در پیمان های 
چندجانبه، دوجانبه، منطقــه ای و بین المللی 
عضویت دارند. استفاده از پیمان های دوجانبه، 
چندجانبه و بین المللی امروزه یک ابزار مناسب 
برای توسعه تجارت کشورها است.وی افزود: پله 
اول این کار پیمان های دوجانبه ترجیحی یا آزاد 
با کشورها اســت. تجربه ما در این مورد برای 
مثال در مورد ترکیه نشــان می دهد که حتی 
صدای فعالین اقتصادی هم در می آید، چراکه 
مــا به این نوع مبادله عادت نداریم. االن ما اگر 
بخواهیم از کشوری واردات انجام دهیم تعرفه 
باالیی می گیریم، ما به نوعی از تجارت ســنتی 
عــادت کرده ایم، یعنی ما عــادت نداریم وارد 
فضایی شــویم که در آن موانع تعرفه ای وجود 
ندارد.حریری ادامه داد: برای این موضوع هم از 

طرف سیاست گذاران ما در این چند دهه اهمال 
شده و هم بخش خصوصی به تولیدی که رقیب 
خارجی ندارد و حمایت های دولتی زیاد عادت 
کرده اســت. این تنبلی بخش خصوصی هم به 
سیاســت گذاری های بخش دولتی برمی گردد. 
در نتیجه شــاهد هســتیم کــه االن نه عضو 
پیمان های منطقه ای و نه عضو WTO هستیم و 
نه پیمان های تجاری دوجانبه ی مناسبی داریم. 
همه اینها باعث شده که ما در صحنه بین المللی 
قدرت مانور نداشــته باشیم، خرید و فروش ما 
در دنیا متکی بر توانایی های افراد شــده است. 
از همیــن جهت هم بیشــترین صــاردات ما 
محصوالت خام یا با کمترین فرآوری هستند.

رییس اتاق مشــترک بازرگانــی ایران و چین 
تصریح کرد: فاکتور تاثیرگذار دیگر نگاه بسته 
و داخلی به اقتصاد اســت کــه از برون گرایی 
وحشــت دارد. ما در هیچ حــوزه ای چندان به 
روابط بین الملل اهمیــت نمی دهیم. از طرف 
دیگر وارد پیمان تجاری شدن مستلزم داشتن 
یک رابطه سیاسی مناسب با آن کشورها است، 
ما این رابطه مناســب سیاسی را با بسیاری از 
کشورهای دنیا نداریم.وی خاطرنشان کرد: الزام 
اقتصاد ما این است که با اقتصاد بین الملل گره 
بخورد، به هــر میزان که یک اقتصاد منزوی و 
داخلی داشته باشیم و هر چقدر که از فضاهای 
بین المللی فاصلــه بگیریم، این اســتعداد در 
اقتصاد ما افزون می شــود که هرکســی به هر 

دلیلی از ما خوشــش نیامــد، دور ما یک خط 
قرمز بکشد و تحریم کند. زمانی که سرمایه ها 
و بازارهای ما در دنیا بتواند ارتباط تقابل شکل 
بدهد به راحتی نمی توانند دور سرمایه یا بازار 
یک خط بکشــند و آن را جدا کنند. بنابریان 
این انزوا باعث شــده که اقتصــاد ما به راحتی 
تحریم پذیر شــود.حریری در پاسخ به سوالی 
در مورد امکان پیوســتن به پیمان های تجاری 
با شــرق آسیا گفت: پیمان هایی در شرق آسیا 
وجــود دارد از جمله »آســه آن« که متعلق به 
کشورهای شرق آسیا است. اما در مورد پیمانی 
که چین در سال گذشته بین چین، کشورهای 
آسه آن بسته شد برای ما نیز امکان اقتصادی 
این وجود دارد که در چنین پیمان هایی حضور 
داشــته باشــیم. ما این ظرفیــت را داریم که 
پیمان های تجاری حتی با کشورهای غرب آسیا 
داشته باشیم.وی با اشاره به مشکالت سیاسی 
موجود بیان کرد: دلیل اینکه این امکان بالفعل 
درنمی آید این اســت که از نظر سیاســی ما 
کشوری هســتیم که با قدرت های اقتصادی و 
سیاسی دنیا درگیر هستیم. بقیه کشورها مایل 
نیستند که این تنش و درگیری به پیمان هایی 
که با ما دارند کشــیده شــود. به همین دلیل 
در بیشــتر پیمان های تجاری اصال به ما رجوع 
نمی شود، چراکه از نظر سیاسی پرتنش هستیم 
و این تنش می تواند به جمع کشــورها کشیده 

شود.

رییس اتاق ایران و چین:

تنش های سیاسی مانع پیوستن ایران به پیمان های تجاری
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سخنگوی اجرای قانون جدید چک؛نگـــاه

اعتبار ۳سال از دسته چک های جدید حذف شد
ســخنگوی اجرای قانون جدید چک به تشریح اصالحیه قانون 
جدید چک پرداخت و گفت: تاریخ ســه ســال اعتبار چک در 
اصالحیه جدید حذف شده است و اکنون فرجه زمانی سه ساله 
بر روی دســته چک وجود ندارد. آمنه نادعلی زاده، معاون اداره 
نظــام های پرداخت این بانک در خصوص آمار صدور چک ها از 
ابتدای ســال ۱۴۰۰ در ســامانه صیاد گفت: با توجه به اینکه از 
ابتدای فروردین ۱۴۰۰ چک های جدید با رنگ متمایز)بنفش( 
باید در سامانه صیاد ثبت بشوند. تقریبا ۳۰ هزار فقره از این چک 
های جدید توسط بانک ها به مشتریان توزیع شده است و حدود 
۲ میلیون فقره از این چک ها در ســامانه صیاد ثبت شده است. 
روند ثبت چک در سامانه صیاد صعودی بوده است به گونه ای که 
در ابتدا روزی هزار فقره ثبت چک داشــتیم که اکنون این رقم 
به روزانه ۱۰۰ هزار فقره ثبت رســیده است. طبق سرانه در ۲۴ 
ساعت، تقریبا در هر دقیقه ۷۰ فقره چک ثبت می شود.سخنگوی 
قانــون چک افزود: از این تعداد چک هــا که ثبت صدورش در 
سامانه صیاد اتفاق افتاده است، حدود ۶۶ درصدش توسط گیرنده 
ها و ذی نفعان چک تأیید شــده است. براین اساس روند تایید 
چک صعودی بوده اســت ولی الزم به تأکید است که گیرنده یا 
ذی نفع از پذیرش چکی که در ســامانه صیاد ثبت نشده است، 
خودداری کند و الزاما خود گیرنده و ذی نفع چک نیز تایید آن 
را انجام دهد. با این کار هم از ثبت چک مطمئن می شود و هم 
مراتب تایید خود را اعالم کرده است و اگر مورد تاییدش نبود در 
سامانه مراتب عدم تاییدش را اعالم کند. بنابراین فرآیند تایید، 
امری با اهمیتی اســت که ذی نفع باید به آن توجه کند.معاون 
اداره نظام های پرداخت در خصوص اعتبار قانونی برگه چک های 
ثبت نشده در سامانه صیاد خاطرنشان کرد: چک های ثبت نشده 
به لحاظ حقوقی در حکم تکه کاغذی بی ارزش نیســت، چراکه 
در مراجع قضایی می توانند از آن استفاده کنند و روال پیگیری 
دارند. اما قانون اشخاص را مکلف کرده است در زمانی که چکی 
را صادر می کنند اطالعات مربوط به گیرنده را در ســامانه ثبت 
کننــد و اگر این ثبت اتفاق نیفتد و گیرنده بدون ثبت این چک 
را دریافــت کند، بانک نمی تواند وجه این چک را پرداخت کند 
و در این موارد کار به مراجع قضایی کشــیده می شــود.نادعلی 

زاده به در دســترس نبودن اینترنت برای همگان و عدم امکان 
اســتفاده اقشار مختلف از اپلیکیشن های موجود اشاره و عنوان 
کرد: در فازهای اولیه ما شــعب را موظف کرده ایم که عملیات 
مربوط به ثبت و تایید چک را به نیابت از مشتریان انجام دهند 
و فرم های ویژه ای را نیز طراحی و به شــعب ارســال کردیم و 
شــعب نیز می توانند به نیابت از مشتری این فرم ها را دریافت 
کنند و عملیات ثبت و تایید و انتقال چک را برای مشتری انجام 
دهنــد. به غیر از درگاه حضوری نیز بانک ها مکلف شــده اند تا 
خودپردازهای خود را مجهز و فعال کنند که تمهیدات فنی این 
کار در حال تدارک اســت. در بانک مرکــزی نیز انتقال و تایید 
چک به صورت پیامکی را هم راه اندازی می کنیم متعاقب اینکه 
تســت ها تمام شود و نتیجه تســت ها موفقیت آمیز باشد، در 

خرداد از آن رونمایی خواهد شــد.وی در همین خصوص ادامه 
داد: ATM ها هنوز به ســامانه صیاد وصل نیستند و بانک ها در 
تالشــند تمهیدات فنی را فراهم کنند که بتوانند خودپردازهای 
خود را به این ســامانه متصل کنند.سخنگوی قانون جدید چک 
به تشریح مشــکالت مربوط به تایید چک های شخصیت های 
حقوقی پرداخت و گفت: حقوقی ها چون منحصرا از سمت بانک 
ســرویس دهی می شوند، شرایط برداشت از حساب وجود دارد 
که این شرایط صرفا در بانک نگهداری می شود و فقط بانک می 
تواند به مشتری حقوقی خودش سرویس را ارائه کند. به همین 
خاطر اســت که مشتریان حقوقی در زمان صدور چک از طریق 
اپلیکیشــن سرویس دهی نمی شوند و از طریق اینترنت بانک و 
همراه بانک سرویس دهی می شوند. همچنین در تالشیم تا برای 

دسترســی حقوقی ها به سامانه صیاد از طریق اپلیکیشن ها نیز 
تمهیداتــی در نظر بگیریم.نادعلی زاده با تاکید بر اینکه اگر ذی 
نفع چک بدون ثبت چک آن را بپذیرد متضرر خواهد شد، اضافه 
کرد: در این صورت صادرکننده چک بعد از این که فیزیک چک 
را تحویل داد ممکن است دیگر متقاعد نشود که در سامانه ثبت 
کند. بنابراین این قانون در حمایت از حقوق ذی نفعان اســت و 
بایستی ذی نفع برود استعالم بگیرد و کنترل کند که ثبت چک 
برایش اتفاق افتاده اســت یا خیر و مراتب تاییدش را اعالم کند. 
پس این یک وظیفه است که بر دوش ذی نفعان است و حسنش 
این اســت که صادرکننده ای که دارای چک برگشــتی باشــد 
نمی تواند چک را صادرکند. بنابراین ذی نفع اگر به این موضوع 
توجــه کند و صادرکننده را ملزم کنــد که ثبت چک را برایش 
انجام دهد می تواند از این مزیت هم منتفع شــود.وی همچنین 
به ارائه توضیح در خصوص اینکه برخی شــرکت ها روزانه هزار 
چک صادر می کنند و امکان ثبت گروهی وجود ندارد، پرداخت و 
عنوان کرد: این ها هم باید سمت بانک ها سرویس دهی شود و 
بانک ها قاعدتا باید شرایطی را برایشان مهیا کنند که امکان ثبت 
و تایید گروهی برایشان فراهم شود و به تازگی هم چند بانک هم 
شروع کردند تا بتوانند این کار را انجام دهند اما هنوز به صورت 
کامل اجرایی نشده است.معاون اداره نظام های پرداخت در پایان 
نســبت به حل مشکالت چک های گذشته ابراز امیدواری کرد و 
افزود: به لحاظ جعل و کالهبرداری این راهکار بسیار موثر خواهد 
بود و تا حدودی می توان گفــت جلوی جعل و کالهبرداری را 
گرفته اســت. در لحظه صدور چون سابقه چک برگشتی کامل 
مورد بررســی قرار می گیرد باعث می شود صادرکننده ای که 
چک برگشتی دارد از دسته چک خود به راحتی نتواند استفاده 
کند. در واقع در گذشته فرد صادرکننده تا برگه آخر می توانست 
از دسته چکش استفاده کند ولی در قانون جدید در همان لحظه 
صدور سوابقش مورد تایید قرار می گیرد و از زمانی که سامانه راه 
اندازی شده است تا ۱۰ خرداد نسبت چک های برگشتی به چک 
های وصولی حدود ۱۰ درصد بوده است و در همین دوره مشابه 
در سال گذشته درصد چک های برگشتی به چک های وصولی 

ما حدود ۱۶ درصد بوده است.

اکچوئرها چه کسانی هستند؟
اکچوئری یک ســری علم محاسباتی اســت که در بانک ها و موسسات بیمه ای و 
اعتباری کاربرد دارد، بنابراین علم اکچوئری مرجع اساسی برای فعالیت های مالی 
محســوب می شود.، در دنیای امروز اکثر نهادهای مالی خصوصاً شرکت های بیمه 
به دنبال راهی برای کنترل ریســک های خود از طریق پیش بینی فراوانی و شدت 
مورد انتظار در صورت وقوع ریســک ها هســتند. از جمله علومی که به انجام این 
محاســبات می پردازد، دانش اکچوئری )ACTUARIAL( است که با استفاده از آمار 
و ریاضیات احتمال وقوع پدیده ها را محاســبه می کند.اکچوئری یک ســری علم 
محاسباتی است که در بانک ها و موسسات بیمه ای و اعتباری کاربرد دارد، بنابراین 
علم اکچوئری مرجع اساسی برای فعالیت های مالی محسوب می شود. همچنین علم 
اکچوئری به معنای اصل مدیریت ریســک نیز به کار می رود و با محاسبه ریسک 
اجــرای پروژه، موفقیت انجام پروژه را تضمین می کند، معنای لغوی اکچوئری در 
بیمه به معنای محاسبات فنی بیمه ها است.  بنابراین اکچوئرها افرادی هستند که 
براساس تخصص هایی که در زمینه صنعت خاصی دارند، توانایی انجام محاسبات 
و برآوردهای مالی مربوط به آن صنعت را دارند و به بررســی تعادل بین درآمد و 
هزینه در سال های آتی می پردازند.به بیان دیگر اکچوئرها با استفاده از مفروضاتی 
عدم اطمینان های با اهمیت راجع به آینده را حل می  کنند.اکچوئرها ریسک هایی 
که حذف شدنی  یا تا حد مناسبی کاهش پذیر نیستند را شناسایی و راهکار تامین 
مالی آن را ارائه می کنند. تامین مالی ریســک یعنی مجموع تدابیری که از طرق 
مختلف منابع الزم را برای بازسازی خسارات احتمالی با انجام کمترین هزینه فراهم 
می کند که به دو طریق تامین وجوه برای خســارت های معین یا همان نگهداری 
ریسک و خرید پوشش بیمه ای یا همان انتقال ریسک انجام می گیرد.برخورد آگاهانه 
در تصمیم گیری مربوط به انجام ریســک یا انتقال ریسک از اهمیت بسیار زیادی 
برخوردار اســت چرا که اگر در شناسایی ریسک دقت کافی نشود احتمال دارد که 
تداوم فعالیت شرکت به خطر بیفتد.اما انتقال ریسک به این مفهوم است که به طور 
مثال یک شرکت برای توزیع کاالهای خود به مشتریان از یک پیمانکار استفاده کند 
که باعث واگذار شدن ریسک خطرات ناشی از حمل ونقل کاال می شود.اکچوئرها به 
این موضوع می پردازند که ریســک ها در چه مواقعی نگهداری یا انتقال داده شود. 
هنگامی که ریسک ها انتقال داده می شود پیش بینی برنامه ریزی ساده و روشن است، 
ولی هنگامی که ریسک ها نگهداری می شوند پیش بینی برنامه ریزی برای تامین مالی 
مورد نیاز به سادگی امکان پذیر نیست.حال به بیان کاربردهای اکچوئری و بیان یک 
مثال خاص می پردازیم: روش های اکچوئری ریسک ها توسط بانک ها، شرکت های 
بیمه و اعتبار دهندگان مورد اســتفاده قرار می گیرد که اکثر مجامع حرفه ای دنیا 
استفاده از روش های اکچوئری را به منظور برآورد هزینه بازنشستگی توصیه می کنند 
که به گفته برخی، علم اکچوئری با شناسایی ریسک ها به طرح های بیمه ای اعتبار 
می دهــد.  در واقع صنعت بیمه بدون وجود اکچوئری ها نمی تواند به فعالیت خود 
ادامه دهد. صنعت بیمه جایی است که بیشتر اکچوئری ها در آن مشغول بکارند و 
آنها هزینه پذیرش ریسک را محاسبه می کنند. به عنوان مثال، حق بیمه درمان یا 
بیمه عمر چقدر باشد؟ یا اینکه شرکت بیمه در خسارت مربوط به وقوع طوفان بعدی 
چقدر باید بپردازد؟اکچوئری ها برای تصمیمگیری های استراتژیک شرکت، ارزیابی 

مالی ریسک انجام می دهند.

اتاق بازرگانی ایران اعالم کرد؛
بورس، زیان ده ترین بازار مالی در بهار ۱۴۰۰

بر اســاس بررســی های اتاق ایران درحالی که سال گذشته در چنین روزهایی بازار سرمایه 
باالترین بازدهی را ثبت کرده بود، حاال کمترین بازدهی را با منفی ۱۸ درصد داشته و از طال 
و ارز زیان بارتر بوده است.به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در حالی 
که تحلیل سنتی افراد از بازارهای مالی حکایت از آن داشت که احتماالً بازدهی این بازارها 
در بهار امســال به واسطه انتخابات مثبت خواهد بود، طال، سکه، ارز و بورس همگی در دو 
ماه گذشته درجا زدند.بازارهای محبوب مردم برای معامله، امسال از رونق افتاده اند و مانند 
سال گذشته بازدهی نداشتند. در شرایط رکود و نزول کنونی سمت تقاضا نسبت به بهار سال 

گذشته کاهش پیدا کرده و قیمت ها عموماً یا روند نزولی در پیش دارند، یا درجا می زنند.

بازدهی شاخص کل بورس؛ منفی 18 درصد
شــاخص بورس که در هفتم فروردین امسال، در یک میلیون و ۳۰۰ واحدی قرار داشت در 
پایان روز ۱۲ خرداد ماه سال جاری به یک میلیون و صد واحد رسید. بر این اساس، بورس 
در دو ماه و نیم ابتدایی بهار امسال، ۱۸ درصد کاهش بازدهی را تجربه کرد و این در حالی 
بود که شــاخص بورس در مدت زمانی مشابه سال قبل در حرکتی اکیداً صعودی از حدود 
۵۰۰ هزار واحد در پایان ۱۲ خرداد سال ۹۹، به یک میلیون واحد افزایش پیدا کرده بود و 

در کارنامه خود، افزایش ۵۰ درصدی را به ثبت رسانده بود.

بازدهی سکه، منفی 4.۵ درصد
هر گرم طالی ۱۸ عیار، کار خود را در ابتدای سال ۱۴۰۰، با رقم یک میلیون و ۸۰ هزار تومان 
شروع کرد و در نهایت بعد از چند فراز و فرود بی رونق در پایان روز دوازدهم خرداد در حدود 
یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان معامله شد.ســکه تمام امامی هم که سال جدید را در هفتم 
فروردین ماه با رقم ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان شــروع کرده بود، در نهایت با ۴.۵ درصد 
کاهش بازدهی در عدد ۱۰ میلیون ۷۰۰ هزار تومان ایستاد. این در حالی است که سکه امامی 
در مدت مشــابه سال گذشــته با طی کردن مسیر تندی، از ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به 
حدود ۷ میلیون ۴۰۰ هزار تومان رسیده بود و بازدهی ۲۱ درصدی را پشت سر گذاشته بود.

دالر 8 درصد ارزان تر شد
فروردین ماه ۹۹، دالر کار خود را با نرخ ۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان آغاز کرد و بعد از گذشــت 
دو ماه و دو هفته در روندی تصادی، مثل سایر بازارها، به ۱۷ هزار تومان رسید تا ۲۱ درصد 
گران تر شده باشد. اسکناس آمریکایی اما در سال جاری روند متفاوتی را به واسطه خبرهای 
مثبتی که از وین می رســید، طی کرد و در نهایت از ۲۵ هزار و ۲۰۰ تومان ابتدای فرودین 
ماه در اواسط خرداد با هشت درصد کاهش بازدهی به حدود ۲۳ هزار و ۲۰۰ تومان رسید.

روند بازار ارز در هفته  دوم خردادماه چگونه بود؟
بررســی تغییرات نرخ ارز در هفته گذشته نشــان می دهد بهای دالر آمریکا در شش روز 
فعالیت بازار، با افزایش نســبی همراه بوده اســت. این تغییرات به گونه ای بوده اســت که 
شــاخص ارزی از کانال بیست و دو هزار تومان در هفته نخست خردادماه به کانال باالتر در 
پایان هفته گذشته رسیده است.بر این اساس هر اسکناس دالر آمریکا در صرافی های بانکی 
و مجاز ســطح کشــور در این مدت از نرخ ۲۲۶۵۲ تومان در معامالت روز پنج شنبه ششم 
خردادماه به رقم ۲۳۳۳۸ تومان در معامالت روز گذشــته )پنج شنبه سیزدهم خردادماه( 
افزایش یافته است.رشــد ۶۸۶ تومانی نرخ فروش دالر آمریکا در حالی است که یورو دیگر 
ارز پرطرفدار بازار نیز در این مدت با افزایش ۷۷۴ تومان یک کانال افزایش داشته است. به 
گونه ای که نرخ فروش یورو در صرافی های بانکی و مجاز سطح کشور از رقم ۲۷۷۲۴ تومان 
در معامالت هفتم خردادماه به رقم ۲۸۴۹۸ تومان در روز پنج شــنبه ســیزدهم خردادماه 
رســیده است.تغییرات شــاخص ارزی در هفته های اخیر در شرایطی بوده است که حضور 
پرقدرت بازارساز و استفاده از ابزارهایی نظیر بازار متشکل ارزی، از جهش های ناگهانی دالر 
و سایر ارزها تحت تاثیر سیگنال های غیراقتصادی جلوگیری کرده است.همچنین به گفته 
کارشناسان اقتصادی، ریسک باال در بازار ارز از فاکتورهای مهمی است که باید قبل از ورود 
به این بازار مدنظر قرار داد. در این میان، بازارساز همواره با هدف از بین بردن تقاضای کاذب 
در بازار، با حضور پرقدرت در ســمت عرضه و تقاضا، برنامه نوســان گیران و دالالن ارزی را 
نقش بر آب کرده اســت. در نتیجه روند کلی بازار ارز مدت اخیر نشــان از احتیاط در رفتار 

معامله گران در بازار دارد.

ارزش دالر مقابل بیشــتر ارزهای مهم کاهش 
یافت.به گــزارش رویترز، پــس از دیدارهای 
متعدد مقامــات آمریکایی و چینی که معامله 
گران را به آتش بس موقت در روابط دو اقتصاد 
بزرگ جهان امیدوار کرده بود، تنش های بین 
دو طرف به دنبال اعمــال تحریم های جدید 
آمریکا بر ضد شــرکت های چینی مجددا باال 
گرفته است. وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه 
ای اعالم کرد ۲۸ شرکت دیگر چینی را به دلیل 
ارتباط با ارتش چین تحریم کرده است تا بدین 
ترتیب تعداد شرکت های تحریم شده چینی به 
این دلیل توســط آمریکا به رقم بی سابقه ۵۹ 
شرکت برسد.  عملکرد نه چندان درخشان دالر 
در ســال ۲۰۲۱، برخی از بانک های مرکزی 
را در سراســر جهان به واکنش واداشته است 
تا بدین ترتیب اجــازه تقویت بیش از حد آن 
ها مقابل دالر داده نشــود. در چین، برخی از 
منابع خبری گزارش داده اند بانک مرکزی این 
کشور با هدف تضعیف عمدی یوان مقابل دالر 
به بانک ها دســتور داده است تا نسبت دالر از 
سپرده های خود را باال ببرند. چینی ها نگران 
اند تقویت بیش از حــد وان مقابل دالر باعث 
کاهش رقابت پذیری محصوالن چینی مقابل 
همتایان آمریکایــی آن ها در بازارهای جهانی 
شود.  مســیر تورمی در بسیاری از کشورهای 
اروپایی در حالــت نگران کننده ای قرار گرفته 
اســت: طبق اعالم مرکز آمار آلمان،  نرخ تورم 
در ماه آوریل  به باالی نرخ  دو درصدی رسیده 
است. متوسط بهای مصرف کننده مثبت ۲.۵ 
درصد بوده که ۰.۵ درصد بیشــتر از رقم ثبت 
شــده ماه قبل و ۰.۲ درصد بیشتر از انتظارات 
فعاالن اقتصادی بوده اســت. ایــن نرخ تورم 
همچنین باالترین تورم مثبت ثبت شده در ۱۳ 
سال اخیر در این کشور محسوب می شود و کار 
بانک مرکزی را برای اتخاذ رویکرد انبســاطی 
دشــوار خواهد ساخت.  فشار فروش روی دالر 
در هفته های اخیر و پس از رسیدن نرخ تورم 
آمریکا به باالترین سطح ۲۹ سال اخیر افزایش 
قابل توجهی داشــته تا جایی که بازدهی دالر 
در برابــر ارزهای مهم در ماه های آوریل و می 
منفی بوده است. با این حال  دیگر رقبای دالر 
نیز به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی دیگر 
کشورها در ماه های اخیر نتوانسته اند اختالف 
خود را با دالر به طرز معناداری زیاد کنند و این 
مساله باعث شده است تا برخی از تحلیلگران 
انتظار افزایــش قیمــت دالر را در نیمه دوم 
امسال داشته باشــند.  سرانجام پس از حدود 
یک سال میزان تولید ناخالص داخلی آمریکا از 
۲۱ تریلیــون دالر عبور کرد. آن طور که مرکز 
آمار آمریکا اعالم کرده، در ماه می حجم تولید 
ناخالص داخلی آمریکا در بازه ۱۲ ماهه منتهی 
به می بــه ۲۲ تریلیون و ۱۵۷ میلیارد و ۴۹۰ 
میلیون دالر رســیده که بدین ترتیب، آمریکا 
جایگاه خود را به عنــوان بزرگ ترین اقتصاد 
جهان حفظ کرده است. همچنین بدهی ایالت 

های آمریکا دو تریلیون و ۱۲۰ میلیارد و ۴۸۰ 
میلیون دالر و ســهم هر شهروند آمریکایی از 
بدهی های دولت این کشور معادل ۳۷۱۲ دالر 
بوده اســت.تحرکات سیاست گذاران بازارهای 
پولی و مالی برای بازگشــت هر چه سریع تر 
آرامش به معامالت آغاز شــده است. در چین، 
نهادهای قانون گذار از کاهش حجم مداخالت 
خــود در بازار ارز خبــر داده و اعالم کرده اند 
که قرار نیست سیاست های فعلی ارزی بیش 
از ایــن حد تغییری کند. در انگلیس نیز بانک 
مرکزی این کشور اعالم کرد به احتمال زیاد و 
تا پیش از پایان نیمه نخست سال آینده، نرخ 
بهره افزایش پیدا خواهــد کرد که در صورت 
تحقق، نخستین افزایش نرخ بهره از زمان آغاز 
کرونــا خواهد بود.دولت جو بایدن قرار اســت 
بزرگ ترین الیحه بودجه تاریخ این کشــور از 
زمــان جنگ جهانی دوم را بــرای تصویب به 
کنگــره ارایه کند. این بودجه شــش تریلیون 
دالری با یک کسری ۱.۳ تریلیون دالری مواجه 
اســت که در نوع خود در تاریخ معاصر آمریکا 
بی نظیر محسوب می شــود. بخش بزرگی از 
افزایش شــدید مخارج دولت مربوط به تامین 
هزینه های الزم برای توســعه زیرساخت ها و 
همچین شبکه خدمات درمانی آمریکا است که 
با هدف تسریع رشــد اقتصادی در سال های 
آینده و افزایش رفاه طبقه متوســط انجام می 
شود.امیدواری به احیای اقتصاد آمریکا بیش از 
پیش افزایش پیدا کرده اســت. در یک هفته 
اخیر میزان موارد ابتالی جدید به کرونا در این 
کشور با کاهش چشمگیر نسبت به ماه قبل به 
کمتر از ۲۵ هزار مورد در روز رســیده اســت. 
در حال حاضر حدود نیمی از جمعیت آمریکا 
دست کم یک دوز واکسن کرونا دریافت کرده 
انــد که جو بایدن - رییس جمهور آمریکا- آن 
را یک دســتاورد تاریخی دانسته است. آمریکا 
باالترین میزان قربانیان کرونا در جهان را دارد 
اما با روند فعلی انتظار می رود به زودی زندگی 
در این کشور به حالت عادی برگردد.  یک مقام 
صندوق بین المللی پول از تنوع بخشــیدن به 
ذخایر ارزی جهان استقبال کرده و گفته است 
اقتصاد جهانی با وجــود چندین ارز ذخیره به 
جای تمرکز روی دالر، ثبات و شــرایط بهتری 
خواهد داشــت. توماس مانچینی- مدیر بخش 
بازارهای پولی صندوق بین المللی پول- یورو، 
ین و یوان را دیگر ارزهای مهم جهانی برشمرد 
و با اشاره به باال گرفتن تب ارزهای دیجیتالی، 
گفت: این ارزها جذابیت ها و پتانســیل باالیی 
برای رشــد بیشتر دارند اما نوسان آن ها بیش 
از حدی اســت که بتوان آن ها را به عنوان ارز 

ذخیره حساب کرد.  

از ابتدای ماه مارس تقاضا برای دالر باال رفته اما 
هنوز تردید برخی معامله گران به قبول دالر به 
عنوان ارزی امن به قوت خود باقی مانده است. 
با توجه به تقویت رشد اقتصادی و احیای تقاضا 
در بخش خرده فروشــی که اصلی ترین رکن 
رشــد اقتصادی آمریکا هم محسوب می شود، 
تحلیلگران انتظار دارند بانک مرکزی این کشور 
سرانجام تن به افزایش نرخ بهره دهد. نرخ بهره 
آمریکا اکنون در سطح صفر تا ۰.۲۵ درصد قرار 
دارد که یکی از پایین ترین سطوح تاریخی آن 
هم محســوب می شود.  تاکنون بیش از ۱۷۳ 
میلیون و ۳۹۳ هزار و ۹۸۱ مورد ابتال به کرونا 
گزارش شده است که در این بین سه میلیون 
و ۷۲۹ هزار و ۳۸۴ نفر جان خود را از دســت 
داده اند. در بین کشــورهای مختلف، باالترین 
تلفات مربوط به آمریکا با ۶۱۲ هزار و ۲۴۱ نفر، 
برزیل با ۴۷۰ هزار و ۹۶۸ نفر، هند با ۳۴۴ هزار 
و ۱۰۱ نفــر، مکزیک با ۲۲۸ هزار و ۵۶۸ نفر و 
انگلیس با ۱۲۷ هزار و ۸۲۳ نفر بوده است.مازن 
عیســی - استراتژیست ارشد ارزی در موسسه 
تیدی سکیوریتیز - گفت: نگرانی از اوج گیری 
تورم یکــی از اصلی ترین عواملی اســت که 
جلوی رشد بیشــتر دالر را گرفته اما دالر در 
مقطع فصلی فعلی دارای پشتوانه های بنیادی 
خوبی برای صعودی شــدن است. در صورتی 
که بازدهــی اوراق قرضه روی مدار نزولی قرار 
گیرد، دالر حرف هــای زیادی برای گفتن در 
برابر ارزهای امن تر خواهد دشت. موضع فعلی 
بانک مرکزی ادامه سیاست های حمایتی است 
که در برابر رشد دالر عاملی بازدارنده محسوب 

می شود.  

شاخص دالر
شــاخص دالر کــه نرخ برابــری آن در مقابل 
سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می گیرد، در 
معامالت امروز با ۰.۱۱ درصد کاهش نســبت 
به روز گذشــته در سطح ۹۰.۱۲۷ واحد بسته 
شــد.نرخ برابری هر فرانک سوئیس نیز معادل 
۱.۱۱۶ دالر اعالم شد. )نرخ های فوق بر حسب 
ساعت پایانی معامالت بازارهای ارزی نیویورک 

محاسبه شده است.(

ارزهای اروپایی
در تازه تریــن دور از معامــالت، پوند با ۰.۱۸ 
درصد افزایش نسبت به روز قبل خود و به ازای 
۱.۴۱۶ دالر مبادله شد. یورو ۰.۱۱ درصد باال 
رفت و با ماندن در کانال ۱.۲۲ به ۱.۲۲۴ دالر 

رسید.

ارزهای آسیایی
در معامالت بازارهای ارزی آسیایی، هر دالر با 
۰.۱۴ درصد کاهش به ۱۰۹.۴۲۸ ین رسید. در 
برابر همتای استرالیایی، هر دالر آمریکا به ازای 
۱.۲۸۸ دالر مبادله شد. همچنین نرخ برابری 

دالر معادل ۶.۳۸۲ یوان چین اعالم شد.

افت دالر در 
معامالت جهانی
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گزیده خبر

ترامپ: 
 زودتر از آنچه که فکر کنید، کاخ سفید 

را پس می گیریم
ترامــپ« رئیس جمهور ســابق  ، »دونالــد 
آمریکا در ادامــه رؤیاپردازی های خود برای 
بازگشــت به این سمت، مدعی حضور دوباره 
جمهوری خواهــان در کاخ ســفید در آینده 
نزدیک شد.ترامپ روز شنبه طی پیام ویدئویی 
که در شبکه مجازی »کمیته ملی سناتوری 
جمهوری خواهان« منتشر شد، ادعا کرد: »ما سنا را پس خواهیم گرفت، 
ما کاخ ســفید را پس خواهیم گرفت، زودتر از آنچه که فکرش را کنید. 
این کار، واقعا چیز ویژه ای خواهد بود«.به نوشته وبگاه نشریه »فوربس« 
با اینکه تاریخ ضبط این ویدئو مشخص نیست اما انتشار آن ساعاتی قبل 
از سخنرانی او در مجمع ساالنه حزب جمهوری خواه در ایالت کارولینای 
شــمالی رخ داده است.پیش از این نیز گزارش شده بود که ترامپ انتظار 
دارد تا ماه اوت )نیمه اول مرداد تا نیمه اول شــهریور( بار دیگر به عنوان 
رئیس جمهور به کاخ ســفید بازگردد.»مگــی هابرمن« خبرنگار روزنامه 
»نیویورک تایمز« که دهه هاست اخبرا مربوط به ترامپ را دنبال می کند و 
کسی بوده که برخی مسائل مربوط به دولت وی را برای اولین بار گزارش 
کرده، در توییتی ضمن بیان این که ترامپ این مســئله را با تعدادی از 
افــرادی که با آن ها در ارتباط اســت در میان گذاشــته، افزود ترامپ بر 
بازبینــی نتایج انتخاباتی در ایالت هایی که همچنان تالش می کند نتایج 
آن ها را تغییر دهد، متمرکز بوده اســت.اعضای فرقه راست گرای افراطی 
کیواِنان معتقدند که در آمریکا یک دولت پشت پرده وجود دارد که ترامپ 
در دوره ریاست جمهوری خود در تالش بود با آن ها مبارزه کند. حامیان 
این فرضیه یکی از عوامل اصلی حمله به کنگره آمریکا در ششــم ژانویه 

سال جاری میالدی بودند.

پوتین: 
مسائل مربوط به راهکار فلسطین نباید به 

حاشیه برود
رئیس جمهور روســیه با تاکیــد بر لزوم حل 
اختالف نظرها در بین گروه های فلســطینی، 
گفت مســائل مربوط به راهکار مناقشــات 
فلسطین-اســرائیل نباید به حاشــیه برود. 
پوتین« رئیس جمهور روســیه  »والدیمیــر 
می گوید تا زمانی که مناقشــات فلســطین-
اســرائیل حل نشود، منطقه غرب آسیا روی صلح را به خود نخواهد دید.

پوتین در نشستی که با رسانه های مهم جهانی داشت، در پاسخ به سوالی 
درباره اینکه روســیه چه کمکی می تواند به حل مناقشــات فلسطین-

اسرائیل کند، گفت: »مهم است که مسائل مربوط به راهکار فلسطین، به 
حاشیه نرود، مخصوصا با توجه به وضعیت حادی که داشته و اهمیتی که 
نه تنها برای خاورمیانه بلکه برای تمام جهان دارد«.به نوشته خبرگزاری 
»آناتولی«، وی ضمن اشــارا به روابط دوستانه ای که مسکو با مسئوالن 
فلسطینی و رژیم صهیونیســتی دارد، توضیح داد که روسیه برای چند 
ده ســال است که در فرایندهای حل مشکل فلسطین دخیل بوده است.

رئیس جمهور روسیه با تاکید بر لزوم ایجاد همکاری و بستری چندجانبه 
برای مباحثه درباره تمام مسائل مربوط به موضوع فلسطین، تاکید کرد: 
»بدون راهکاری برای مناقشــات فلسطین-اسرائیل، نمی توان به صلحی 
پایدار در منطقه رســید«.بر اســاس این گزارش، پوتین با مهم دانستن 
غلبه بر اختالف نظرها بین گروه های فلســطینی، اظهار داشت: »جدای 
از مشــکالت مربوط به اسرائیل، مسائل دیگری هم روی یکدیگر انباشه 
شــده که نیاز است به دقت مورد بررسی قرار بگیرند«.وی همچنین ابراز 
امیــدواری کرد که مشــکالت کنونی را با اســتفاده از راهکار دو دولتی 
بتوان هرچه ســریعتر حل کرد.پیش از این، »ماریا زاخارووا« سخنگوی 
وزارت خارجه روسیه درباره جنگ دوازده روزه میان فلسطینی ها و رژیم 
صهیونیســتی گفته بود: »جهان شاهد موج دیگری از خشونت بود. این 
یک مشکل قدیمی است. روسیه به طور فعاالنه در راستای عادی سازی 
اوضاع تالش می کند. ما با طرف های میانجی در ارتباط بوده ایم و دو ابتکار 
عمل ارائه کردیم که یکی از آن ها مذاکرات فلسطین و اسرائیل در مسکو 

و دیگری برگزاری نشستی چهارجانبه است«.

دیپلمات روس؛
احیای برجام مسیر گفت  و گو میان 
کشورهای خلیج فارس را باز می کند

نماینده روســیه در ســازمان های بین المللی در وین اتریش بامداد در پیام 
توییتری نوشــت که احیای برجام می تواند مسیر گفت وگو میان کشورهای 
حاشــیه خلیج فارس را بــاز کند. »میخائیل اولیانوف« نماینده روســیه در 
ســازمان های بین المللی در وین اتریش در پیامی در توییتر به اثرات مثبت 
احیای برجام بر اوضاع در خلیج فارس اشــاره کرد.وی در این پیام توییتری 
نوشــت: »احیای برنامه جامع اقدام مشترک ممکن است که اثرات مثبتی بر 
اوضاع در خلیج فارس داشــته و مسیر را برای گفت وگوهای مستقیم میان 
کشــورهای منطقه درباره موضوعات امنیت منطقه بــا توجه به ابتکارهای 
موجود از جمله مفهوم روسیه برای امنیت جمعی در منطقه باز کند«.اولیانوف 
در پیام توییتری دیگر نوشــت: »مفهوم روسیه برای امنیت جمعی در خلیج 
فارس چند ســال پیش مطرح شده اســت. این طرح اصالح و طبق دیدگاه 
کشورهای خلیج فارس به روز رسانی شده است«.دولت آمریکا از زمان اجرایی 
شدن برجام در دوران ریاست جمهوری »باراک اوباما« کارشکنی ها را برای به 
حداقل رساندن منافع ایران از این توافق آغاز کرد. اکنون دولت »جو بایدن« 
مدعی است قصد دارد از طریق مذاکرات جاری در شهر وین، پایتخت اتریش 
زمینه های الزم برای بازگشت کشــورش به توافق هسته ای برجام را فراهم 
کند.مقام های دولت جو بایدن بارها به صراحت به شکســت سیاســت فشار 
حداکثری اعتراف کرده اند اما تاکنون از انجام اقداماتی که برای بازگشــت به 
این توافق الزم هستند سرباز زده اند و برگزاری پنج دور مذاکرات فشرده برای 
احیای برجام تاکنون به نتیجه نرسیده است و قرار است دور ششم مذاکرات 

هفته آینده از سر گرفته شود.

پنتاگون: 
 دو کشتی ایرانی را از نزدیک 

تحت نظر داریم
ســخنگوی پنتاگون با ادعای اینکه دو کشتی ایرانی در حال حمل سالح به 
ونزوئال هستند، اعالم کرد که نیروهای آمریکایی از نزدیک این دو کشتی را 
تحت نظر دارند.، »جان کربی« سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در یک نشست 
خبری اعالم کرد که نیروهای آمریکایی دو کشتی ایرانی را که تصور می شود 
در حال حمل ســالح به ونزوئال هســتند، از نزدیک تحت نظر دارند.وی با 
بیان اینکه دولت آمریکا تمایل دارد به نیازهای اســرائیل پاسخ دهد، افزود: 
وزیر دفاع تأکید کرد که بایدن خواســتار کمک واشنگتن به اسرائیل است.

سخنگوی وزارت دفاع ایاالت متحده در پاسخ به سوالی درباره کمک آمریکا 
برای تقویت ســامانه دفاعی گنبد آهنین تصریح کرد: در مورد گنبد آهنین 
بحث مفصلی صورت نگرفته است.آمریکا احتمال برگزاری چندین دور دیگر 
مذاکرات برجامی دیگر را رد نکرد.پیشــتر »لوید آستین« وزیر دفاع ایاالت 
متحده آمریکا گفت که واشنگتن به برتری نظامی و اطمینان از قدرت دفاعی 
اســرائیل در برابر تهدیدات ایران متعهد است.لیندسی گراهام سناتور ارشد 
آمریکایی اخیرا با بیان اینکه واشــنگتن یک میلیارد دالر برای بازســازی و 
ارتقای ســامانه موشکی گنبد آهنین اســرائیل اختصاص خواهد داد، گفت: 
انتظار دارم واشنگتن هر چه سریعتر مجوز الزم برای اختصاص یک میلیارد 
دالر برای بازسازی و تجهیز ســامانه موشکی گنبد آهنین اسرائیل را صادر 

کند.

طی فرمان اجرایی؛
آمریکا ۲۸شرکت چینی را تحریم کرد

رییس جمهور آمریکا با صدور فرمان اجرایی، نام چندین شــرکت چینی را 
به فهرست ممنوعیت ســرمایه گذاری در آمریکا اضافه کرد. رییس جمهور 
آمریکا با صدور فرمان اجرایی چندین شرکت چینی را در لیست سیاه سرمایه 
گذاری در آمریکا قرار داد. بر اســاس این گــزارش، جو بایدن در این فرمان 
اجرایی نام ۲۸ شــرکت چینی را به فهرست شرکت هایی که سرمایه گذاری 
آنها در ایاالت متحده آمریکا ممنوع است، افزود.الزم به ذکر است روابط میان 
واشنگتن و پکن پس از روی کار آمدن بایدن و کنار رفتن ترامپ از قدرت نیز 
همچنان سرد و نسبتاً تیره باقی مانده است.آمریکا احتمال برگزاری چندین 
دور دیگر مذاکرات برجامی دیگر را رد نکرد.دو کشور بر سر موضوعات متعدد 
فراوانی از جمله حقوق بشر، مراودات و معادالت تجاری، تایوان، دریای چین 
و … و البته به تازگی نیز بر سر منشأ پیدایش بیماری کرونا با یکدیگر اختالف 

نظر جدی دارند.

رهبر کره شمالی بعد از حدود یک ماه غیبت 
در انظار عمومی ظاهر شد

رهبر کره شمالی بر اساس گزارش شنبه خبرگزاری رسمی این کشور ریاست 
یک نشســت حزب حاکم را در نخستین حضورش بعد از حدود یک ماه در 
انظار عمومی به عهده داشته و خواستار یک کنفرانس سیاسی بزرگ با هدف 
بحث بر ســر تالش ها برای نجات اقتصاد پوســیده کشورش شد.به گزارشز 
خبرگزاری فرانسه، خبرگزاری رســمی کره شمالی در گزارش خود نوشت، 
کیم جونگ اون از این که بســیاری از کارها در کشــورش به لطف اشتیاق 
ایدئولوژیک و روحیه جنگندگی و اتکا به خود نزد حزب و مردمش تســریع 
پیدا کرده اند، قدردانی کرد.او همچنین بر لزوم اصالح مسائل انحرافی تاکید 
کرده و خواستار یک نشســت کامل کمیته مرکزی حزب کارگران با هدف 
بررســی وضعیت کلی امور برای نیمه نخست سال ۲۰۲۱ شد. حزب اعالم 
کرد که این نشســت برای اوایل ماه ژوئن برنامه ریزی شده است.حضور کیم 
جونگ اون در نشســت دفتر سیاسی حزب حاکم کره شمالی در روز جمعه 
نخســتین حضور او در انظار عمومی از ششم مه، زمانی که او در یک جلسه 
مخصوص انداختن عکس با خانواده های سربازان کره شمالی حضور پیدا کرد، 
محســوب می شود.اقتصاد بحران زده کره شمالی در ضمن تدابیر این کشور 
برای بســتن مرزها در جهت مقابله بــا همه گیری بیماری که باعث کاهش 
چشمگیر تجارت با هم پیمان عمده و شریان اقتصادی آن یعنی چین شده، 
وضعیت وخیم تری پیدا کرده است.حزب کارگران کره شمالی آخرین بار در 
ماه فوریه نشست کامل کمیته مرکزی خود را برگزار کرد که در جریانش کیم 
جونگ اون به سازمان های اقتصادی از بابت گرایشات منفعالنه و خودمحور 
تاخت.خبرگزاری رسمی کره شــمالی گزارش نکرد که کیم جونگ اون در 
صحبت های روز جمعه خود صحبتی علیه آمریکا یا کره جنوبی کرده باشد اما 
او گفت، کره شمالی همچنان با چالش های ارائه شده از سوی شرایط و محیط 
نامطلوب ذهنی و عینی مواجه است.کره شمالی تاکنون درخواست ها برای از 
سرگیری مذاکرات هسته ای این کشور را که از زمان شکست دومین نشست 
کیم جونگ اون با دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا در فوریه ۲۰۱۹ 

به بن بست رسیده، نادیده گرفته است.

موانع موجود در مسیر دولت بنت و الپید
بــه رغم اعالم موفقیت یائیر الپید در تشــکیل دولت، هنــوز موانع زیادی بر 
سر راه شــروع فعالیت چنین دولتی وجود دارد.به گزارش خبرگزاری فرانسه، 
شــاید توافق احزاب شــرکت کننده در دولت نفتالی بنت و یائیر الپید بر سر 
برنامه کلی آن مهم ترین چالش برای این دولت باشــد. برخی احزاب مهم که 
در دولت جدید شــرکت می کنند هنوز توافق های ائتالفی با الپید را که شامل 
خواسته هایشان در سطح داخلی و مکانیزهای برخورد با نزاع با مردم فلسطین 
و سیاست خارجه اســت، امضا نکرده اند.با اینکه حزب یمینا به ریاست نفتالی 
بنت که قرار اســت برای دو سال اول نخست وزیر شــود با پیوستن به دولت 
موافقت کرده اما هنوز توافق ائتالفی را امضا نکرده اســت. این مســئله درباره 
حزب »تکفاه حداشاه« به ریاســت جدعون ساعر نیز که از حزب لیکود کناره 
گیری کرده بود، صدق می کند.رادیو کان از اصرار حزب یمینا و »تکفا حداشاه« 
دربــاره اضافه کردن بنــدی در توافق درباره لزوم تصویــب قانونی برای دادن 
»مشــروعیت« به شهرک هایی که سازمان های یهودی تندرو در کرانه باختری 

بدون اجازه مقامات رژیم صهیونیســتی ســاخته اند، خبر داد. این دو حزب بر 
اجازه دادن به ادامه ســاخت و ساز در شهرک های موجود و ایجاد شهرک های 
جدید پافشــاری می کنند.بنت و ســاعر که می دانند عمــر دولت جدید کوتاه 
خواهد بود از حضور خود برای تقویت جایگاهشان در ائتالف های راست گرایان 
از طریــق تصویب سیاســت های افراط گرایانه در قبال نــزاع از جمله افزایش 
خشــونت ها علیه غزه اســتفاده می کنند.همچنین توافق با بندهای مربوط به 
رابطه دین و دولت چالش بزرگی خواهد بود. مســائل اجتماعی و اقتصادی نیز 
از دیگر موانعی اســت که باید حل شود.اگر اختالفات درباره برنامه کلی دولت 
حل نشود خطرناک ترین معضلی که دولت با آن مواجه خواهد شد دستیابی به 
حمایت کنست است. یکی از چالش ها در این راستا این است که این دولت تنها 
از حمایت ۶۱ نماینده برخوردار است و اگر تنها یک نماینده رأی اعتماد ندهد 
دولت سرنگون خواهد شد.به گفته منابع نیر اورباخ، نماینده حزب یمینا تحت 
فشــارهای مراجع دینی یهودی قصد دارد به دولت رأی اعتماد ندهد.همچنین 

تصمیم بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره احضار رهبران 
احزاب حامی خود نشــان می دهد که او درحال انجــام اقدام بزرگی از طریق 
جذب تعداد بیشتری از نمایندگان است تا مانع از این شود که کنست به دولت 

بنت-الپید رأی اعتماد بدهد.

وزیر خارجه آمریکا اعالم کرد که ایاالت متحده به احیای روابط با ملت فلســطین 
پایبند است.به گزارش سایت شبکه خبری روسیا الیوم، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه 
آمریــکا در صفحه کاربری خود در توییتر ضمن تاکیــد بر تعهد ایاالت متحده به 
احیای روابط با ملت فلسطین، نوشت: اسرائیلی ها و فلسطینیان مستحق برخورداری 
از امنیت، آزادی، فرصت و کرامت مساوی هستند.آنتونی بلینکن در توئیت دیگری 
تاکید کرد، جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا  به مبارزه با یهودستیزی در بحبوحه 

افزایــش نگرانی ها در رخدادهای مربوط به این موضوع پایبند اســت.وزیر خارجه 
آمریکا در ماه مه میالدی از تصمیم کشورش برای بازگشایی سر کنسولگری ایاالت 
متحده در شهر قدس خبر داد که این گامی برای بازگرداندن روابط با فلسطینیان 
قلمداد می شــود؛ روابطی که در دوران دونالد ترامپ، رئیس جمهور ســابق آمریکا 
کمرنگ شده بود.دولت ترامپ بیت المقدس را به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی 
به رســمیت شناخت و ســفارت آمریکا در تل آویو را به بیت المقدس منتقل کرد. 
در نتیجــه، در مــارس ۲۰۱۹، سرکنســولگری ایاالت متحــده در بیت المقدس 
با ســفارت آمریکا در اراضی اشغالی ادغام شــد و یک هیئت دیپلماتیک واحد به 
وجود آمد.در نتیجه تصمیم دولت ترامپ برای ادغام کنسولگری در سفارت آمریکا، 
فلسطینی ها روابط دیپلماتیک خود را با ایاالت متحده قطع کردند. پیش از دوران 
ترامپ، سرکنسولگری ایاالت متحده در  بیت المقدس به عنوان یک سفارت واقعی 
برای فلســطینیان خدمت می کرد.از ســوی دیگر، قرار است وزیر خارجه آمریکا با 
هیئتی از نمایندگان فلســطین در ایاالت متحده دیدار کند.این هیئت فلسطینی 

حامل خواســته های توافق شده فلســطینی ها، از جمله تعهد مالی ساالنه از سوی 
آژانس امدادرســانی و کاریابی ســازمان ملل برای آوارگان فلسطینی )آنروا( است. 
این درخواســت ها همچنین شامل درخواســت برای اعالم موضع آمریکا در قبال 
پاکسازی قومی در شهر قدس اشغالی، منطقه »الشیخ جراح«، توسعه شهرک سازی 
و محاصره غزه، تســریع در بازگشایی نمایندگی ســازمان »ساف« در آمریکا و به 
رسمیت شناختن کشور فلسطین به عنوان تضمینی برای بقای راهکار تشکیل دو 
کشوری اســت.در همین راستا، سنان شقدیح، یک فعال سیاسی خاطرنشان کرد، 
این نشســت از طریق تکنولوژی زوم ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه به وقت واشنگتن برگزار 
خواهد شــد و پس از آن واشنگتن در ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه با نمایندگان موسسات 
طرفداران دولت اســرائیل در ایاالت متحده دیدار خواهد داشت.شقدیح تاکید کرد 
که اهمیت این دیدار در این اســت که دولت آمریکا با حامیان فلسطین در صحنه 
آمریکایی و حامیان رژیم صهیونیستی یکسان برخورد می کند و زمان مساوی برای 

دیدار با آنها اختصاص می دهد.

 جو بایــدن رئیس جمهــوری آمریکا 
درحالی قرار است نخستین سفر خارجی 
خود را در کسوت رئیس جمهوری این 
کشور انجام دهد که هم اکنون با التهاب 
های داخلی همچون حمالت سایبری به 
زیرساخت های کشور و مخالفت کنگره 
با تصویب بودجــه ۲.۵ تریلیون دالری 
برای اصالح زیر ساخت ها مواجه است. 
جو بایدن  قرار اســت در نخستین سفر 
خارجی خود به مدت حدود یک هفته 
از  کشورهایی همچون، انگلیس، بلژیک 
و سوئیس دیدار کند وی طی این سفر 
در سه نشســت مهم همچون، گروه۷، 
ناتو و اتحادیه اروپا شــرکت خواهد کرد 
و در یکی از آنها با والدیمیر پوتین دیدار 

خواهد داشت.

برابر  در  آمریکا  فدرال  دولت  عجز 
حمالت سایبری به زیرساخت های 

این کشور
شــبکه خبری ســی ان ان درباره 
این سفر گزارش داد که آمریکا هم 
اکنون با نگرانی از حمالت سایبری 
اخیر به مهم ترین زیرساخت های 
خود همچون حمله ســایبری باج 
خواهانــه ۱۷ اردیبهشــت ماه  به 
خط لوله نفت»کلونیال پایپ الین« 
آمریــکا به طول پنج هــزار و ۵۰۰ 
مایل یعنی بیش از هشــت هزار و 
۸۰۰ کیلومتر رگ حیاتی این کشور 
و همچنین حمله سازماندهی شده 
به شرکت آمریکایی »جی.بی.اس«، 
بزرگترین تامین کننده گوشت در 
جهان در ۱۰ خرداد روبرو اســت . 
بخصوص  خواســتگاه  کارشناسان 
حمله ســایبری اخیر را در روسیه 

می دانند.

نخستین ســفر خارجی جوبایدن 
توام با التهاب های داخلی

این شــبکه تلویزیونی آمریکایی افزود: 
انتظــار مــی رود در دیــدار روز ۱۶ 
ژانویــه )۲۶ خردادمــاه( جــو بایدن با 
والدیمیرپوتین، رئیس جمهور مســاله 
نگران کننده حمالت ســایبری صورت 
گرفتــه از مبدا روســیه را بــا رئیس 
جمهوری آن کشور درمیان گذارد.سی 
ان ان افزود: نخســتین ســفر خارجی 
بایدن درحالی در شرف انجام است که 
هم اکنون حمالت ســایبری  مراکزی 
همچون، بیمارســتان های، زیرساخت 
ها و شــرکت های مهم تجاری را هدف 
قرار داده است.اکنون آمریکا با حمالت 
گسترده سایبری ادامه دار به مراکز مهم 

و زیرساختی خود مواجه است.

اختالف بر سر تصویب بودجه طرح 
زیرساختی بایدن با کنگره

تارنمای خبــری آمریکایی »هیل« نیز 
ضمن اشاره به سفر قریب الوقوع بایدن از 
چند کشور گزارش داد: جمهوریخواهان 
پیشــنهادی  با الیحه  کنگره همچنان 
دولت بایدن بــرای انجام اصالحات زیر 
ســاختی دراین کشــور مخالفت کرده 

و باوجود تعیین ضرب االجل از ســوی 
کاخ ســفید، آنها ادامه گفــت و گوها 
دراین زمینه را بــه هفته آینده موکول 
کردند.هیل نوشــت:  درحالی که بایدن 
قصد پیشــبردن طــرح دو تریلیون و 
۲۵۰ میلیون دالری برا انجام اصالحات 
زیرســاختی در آمریکا برای تصویب در 
کنگــره آمریکا  طی هفتــه های اخیر 
دنبال میکند کــه جمهوریخواهان در 
مقابل یک طرح با بودجه ۹۲۸ میلیارد 
دالری را ارائــه کردند.بایــدن خواهان 
تصویب هر چه سریعتر الیحه اصالحات 
زیر ساختی موسوم به »زیر ساخت های 
اجتماعی«  )›social infrastructure‹(  تا 

اواسط خرداد ماه است.

نخستین ســفر خارجی جوبایدن 
توام با التهاب های داخلی

نشــریه آمریکایی یو.اس.ای تودی ۱۰ 
خردادماه در گزارشــی عنوان کرد: این 
طــرح برای اصــالح زیرســاخت های 
حمل و نقل داخلی در آمریکا همچون 
جــاده ها، پل هــا ، آزادراه ها و خطوط 
راه آهن تهیه شده است درهمین حال  
جمهوریخواهان نیــز طرحی در مقابل 
طرح بایــدن ارائه کرده اند که کمتر به 

موارد فنی و فیزیکی این مســاله  می 
پردازد.

برنامه نخســتین سفر خارجی جو 
بایدن

تارنمای خبری »بیزینس اینسایدر«  ریز 
برنامه نخستین سفر خارجی جو بایدن 

را منتشر ساخت.

دیدار از نگلیس:
۱۰ ژوئن برابر با ۲۰ خردادماه  مالقات 
با بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس .

۱۱تا ۱۳ ژوئن برابر با ۲۱ تا ۲۳ خرداماه، 
شرکت در نشست سه روزه  »گروه۷ « 
در »کورن وال« واقــع درجنوب غرب 
انگلیس که دیدارهــای دوجانبه ای با 

رهبران این کشورها برگزار خواهد شد.
۲۳ خردادماه دیداربا ملکه انگلیس

دیدار از بلژیک:
بایــدن درادامه ســفر خــود،  پس از 
بلژیک  پایتخت  بروکسل  عازم  انگلیس 

خواهد شد.
۱۴ ژوئن برابر با ۲۴ خرداد ماه شــرکت 
در نشســت ناتو در بروکســل.بنابراین 
گزارش درجریان این نشست  قرار است 
بایــدن با رجب طیــب اردوغان رئیس 
جمهوری ترکیه در بروکسل دیدار کند.

۱۵ژوئــن برابر با ۲۵ خرداد نشســت 
آمریکا با اتحادیه اروپا.

سفر به سوئیس:
۱۶ ژوئــن برابر با ۲۶ خردادماه دیدار با 

والدیمیر پوتین در ژنو سوئیس
پس از این مالقات بایدن در همان روز 
با رئیس جمهــوری و وزیر امورخارجه 
سوئیس نیز در ژنو دیدار خواهد داشت.

نخستین سفر خارجی جوبایدن توام با التهاب های داخلی

 مقامات دولتی، اعضای شــورای عالی مصالحه ملی و 
برخی از اعضــای هیأت مذاکره افغانســتان از تأمین 
صلح ابراز ناامیدی کرده اند و این اظهارات نشــان می 
دهد که صلح در این کشــور به سرابی دست نیافتنی 
مبدل شده است.، محمدیونس قانونی از اعضای رهبری 
شورای عالی مصالحه ملی افغانســتان و معاون سابق 
رئیس جمهوری این کشور هشــدار داد که اختالفات 
داخلی و عدم پیشــرفت در مذاکــرات صلح، نظام را با 
خطر فروپاشــی مواجــه خواهد کرد.قانونــی در مورد 
بحران بی اعتمادی در درون جناح جمهوریت هشــدار 
داد و گفت که عامل سقوط و فروپاشی نظام جمهوری 
همین اختالفات داخلی خواهد بود.قانونی تصریح کرد 
که اختالفات داخلی روحیه گروه طالبان را تقویت کرده 
و آنها را امیدوار ســاخته اســت که می تواند از مسیر 
جنگ پیروز شــوند.عبداهلل عبداهلل رئیس شورای عالی 
مصالحه ملی افغانستان نیز در مراسمی در کابل گفت 
که از صلح فاصله داریم اما وضعیت امروز افغانســتان با 
وضعیت دهه ۹۰ و سقوط دولت نجیب اهلل قابل مقایسه 
نیست.وی تائید کرد که تاکنون هیچ پیشرفتی در گفت 

وگوهای صلح مشاهده نشده و مردم افغانستان از صلح 
به همان اندازه  که در گذشــته فاصله داشتند امروز نیز 
همان فاصلــه را دارند.عبداهلل همچنیــن از اختالفات 
شدید در صف جمهوریت سخن گفت و تاکید کرد که 
تــالش برای حل این اختالفات جریان دارد و به نتیجه 
خواهد رسید.محمد محقق رهبر حزب وحدت اسالمی 
مردم افغانستان و مشاور ارشد سیاسی رئیس جمهوری 
نیــز می گوید که در داخل و خارج از کشــور حرف از 
صلح و وحدت اســت اما در عمل برای جنگ و تفرقه  
آمادگی گرفته می  شود.وی افزود که هر روز ابعاد فاجعه 
در کشور گسترده می  شــود و بر خالف وحدت، برای 
تفرقــه کار صورت می گیرد و برای رســیدن به جامعه 
بدون ظلم و تبعیض فاصله طوالنی داریم.محمدسرور 
دانش معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان هم دیروز 
جمعه در نوشته برای طرح امنیتی کابل گفته است که 
امروز برخالف انتظار، صلح تبدیل به ســرابی شده که 
همه تشــنه لبان دنبال آن می گردند.وی افزوده است 
که جناح دولت به تضرع و التماس به صلح توصیه می 
کنند و تأکید می کنند که خالف و مغایر صلح چیزی 

نگویید، اما دشمن جری تر و جسورتر از پیش، به کشتار 
همیشگی خود ادامه می دهد و برای این که آسان تر به 
اهداف شوم خود برسد، غیر نظامیان و گروه های خاص 
قومی و مذهبی و علمــای دین را مورد حمله قرار می 
دهند.»عبدالحفیظ منصور« عضو هیأت مذاکره کننده 
دولت افغانستان اما رئیس جمهور غنی و حامد کرزی 
رئیس جمهوری سابق را مقصر وضعیت کنونی می داند.

منصور می  گوید که اشــتباهات، محمداشــرف غنی 
رییس جمهور فعلی و حامد کرزی رئیس جمهور سابق 
کشور،  افغانستان را به پرتگاه سقوط نزدیک کرده است.

ایــن عضو هیات مذاکره کننده دولت افغانســتان ابراز 
امیــدواری کرد که دولت این کشــور وضعیت را درک 
کنــد و در تصمیم گیری ها مردم را شــریک کند، در 
غیر اینصورت مانند گذشــته کسی بیم بمباران ناتو را 
ندارند و درهر استانی پرچم جداگانه بلند خواهند کرد.

هم اکنون جنگ در ۱۰ استان افغانستان بشدت ادامه 
دارد و امروز شنبه گزارش های ضد و نقیض از سقوط 
شهرستان »ده یک« در استان غزنی بدست طالبان نیز 

گزارش شده است.

صلح افغانستان سرابی دست نیافتنی

بلینکن:
 به احیای روابط آمریکا با 
فلسطین پایبندیم
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دانشمندان دانشگاه بن، در تحقیقی دریافتند نوعی ژن در بدن انسان 
وجود دارد که بر خالف آنچه تصور می شــود نقش گسترده تری در 
رشــد مغز دارد. به نظر می رسد ژن به اصطالح Plexin-A۱ بیش 
از آنچه تصور می شــود در مغز نقش گسترده ای داشته باشد. این را 
مطالعه اخیری نشــان می دهد که توسط بیمارستان دانشگاه بن و 
موسسه آناتومی دانشگاه بن با بیش از ۶۰ شریک بین المللی انجام 
شده اســت. این ژن به یک دلیل دیگر نیز جالب است: جهش های 
آن به طور غالب یا مغلوب به ارث می رســد، بســته به اینکه کدام 
قسمت از ژن تحت تاثیر قرار گرفته باشد. نتایج این تحقیق اکنون 
در مجله Genetics in Medicine منتشــر شــده است. انسان 
دارای ژن هایی است که یا به صورت غالب یا مغلوب به ارث می رسد.

محققان یک آزمایــش تنفس برای کرونا تهیــه کرده اند که می تواند 
ویروس را در عرض یک دقیقه تشخیص دهد و آن را  در شرایط افزایش 
موارد همه گیری بســیار کاربردی کند. ایــن آزمایش از طرف کارکنان 
تعلیم دیده انجام می شود اما به آموزش پزشکی یا روندهای آزمایشگاهی 
نیازی ندارد. فرد آزمایش شــونده تنهــا داخل یک کیت یک بار مصرف 
نفس می کشــد که هیچگونه ناراحتی  ایجاد نمی کند؛ به گفته محققان 
مشخصات تنفس یک فرد سالم با فرد مبتال به کووید ۱9 متفاوت است. 
در نتیجه ، آزمایش کنندگان می توانند به سرعت و با کمک نرم افزار بین 
فردی که سالم است و فردی که ویروس کرونا را حمل می کند تفاوت ها 
 BreFence Go را تشخیص دهند. این دستگاه از سیستم تست نفس

COVID-۱9 استفاده می کند.

مرکز کنترل و پیشــگیری از بیماری های چین )CDC( اعالم کرد، 
میزان عوارض جانبی جدی واکســن های کووید ۱9 در چین بسیار 
کم است و فواید واکسیناسیون بسیار بیشتر از خطرات آن است. آمار 
CDC نشــان داد: ۳۱۴۳۴ مورد عارضه جانبی از ۱۵ دسامبر سال 
۲۰۲۰ تا ۳۰ آوریل ۲۰۲۱ ) از سه شــنبه ۲۵ آذر سال 99 تا جمعه 
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰( در سرزمین اصلی چین پس از تجویز ۲۶۵ 
میلیون دز واکســن کووید ۱9  با میزان ۱۱.۸۶ در ۱۰۰ دز گزارش 
شده است. در میان واکنش های جانبی، واکنش های طبیعی مانند 
تب و تورم ۸۲.9۶ درصد، یا 9/۸۴ در هر ۱۰۰ هزار دز و واکنش های 
غیرعادی مانند بثورات آلرژیک با ۱۷.۰۴ درصد، یا ۲.۰۲ در هر ۱۰۰ 

هزار دز گزارش شده است. 

ژن خاصی که تغییر آن منجر به 
توقف رشد مغز می شود

آزمایش تنفسی که در یک 
دقیقه کرونا را تشخیص می دهد

عوارض واکسن کرونای چین 
بسیار ناچیز است

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

عرشه یک ناو هواپیمابر بریتانیا در جریان رزمایشی در سواحل فرانسه

پرده برداری از کیا استینگر اسکورپیون ادیشن 2022
کیا استینگر اسکورپیون ادیشن ۲۰۲۲ با برخی عناصر اسپورت بدنه معرفی شد. این خودروساز کره ای در ماه تنها ۲۵۰ دستگاه از این 
سدان سفارشی را تولید خواهد کرد. قیمت استینگر اسکورپیون ادیشن از ۵۲۵۸۵ دالر برای مدل دیفرانسیل عقب و ۵۴۷۸۵ دالر برای 
نسخه چهار چرخ محرک شروع می شود. این مدل سفارشی بر پایه تریم GT۲ استینگر بنا شده است. استینگر اسکورپیون ادیشن دارای 
عناصر مشــکی رنگ روی گلگیر و آینه بغل ها می باشــد. همچنین یک اسپویلر عقب همرنگ بدنه نیز نصب شده است. از دیگر تغییرات 
می توان به خروجی های اگزوز تیره، رینگ های ۱9 اینچی با طرح مشکی اشاره کرد. این مدل با رنگ های سفید، مشکی و نقره ای عرضه 
می شود. داخل کابین نیز برخی تغییرات وجود دارد. از جمله آن ها می توان به تریم فیبر کربن غیرواقعی و پوشش چرم ناپا اشاره کرد. کیا 
قباًل استینگر ۲۰۲۲ فیس لیفت را معرفی کرده است. این خودرو تغییراتی داشته که از جمله آن ها می توان به ارائه پیشرانه ۴ سیلندر ۲.۵ 
لیتری توربو با قدرت ۳۰۰ اسب بخار و گشتاور ۴۲۲ نیوتون متری اشاره کرد. این پیشرانه جدید باعث ثبت شتاب صفر تا 9۶ کیلومتر 
در ساعت ۵.۲ ثانیه ای می شود. پیشرانه ۶ سیلندر ۳.۳ لیتری توئین توربو نیز خروجی ۳۶۸ اسبی دارد. تغییرات ظاهری استینگر فیس 

لیفت نیز شامل مواردی همچون نوار نورانی بین چراغ های عقب است. 

»بردیا سعادت« امتیازآورترین بازیکن ایران مقابل 
بلغارستان شد

تیم ملی والیبال ایران در رقابت های لیگ ملت های والیبال در دور ششم مقابل بلغارستان قرار گرفت و به پیروزی ۳ بر صفر رسید.
 تیم ملی والیبال مردان ایران در ششــمین دور از رقابت های لیگ ملت ها، شــنبه ۱۵ خرداد از ساعت ۲۲ به مصاف بلغارستان 
رفت و توانست این تیم را با نتیجه ۳ بر صفر شکست دهد.سه ست این دیدار به ترتیب با نتایج ۲۵ بر ۲۰، ۳۳ بر ۳۱  و ۲۵ بر 
۲۲ به سود ایران پایان یافت.در پایان این بازی »بردیا سعادت« جوان ملی پوش ایران توانست با کسب ۱۷ امتیاز، امتیازآورترین 
بازیکن زمین شود.  »امیرحسین اسفندیار« دیگر ملی پوش ایران با کسب ۱۱ امتیاز توانست عنوان دومین بازیکن امتیازآور ایران 
را به نام خود کند.  پاراپانوف که در این بازی عملکرد درخشانی نداشت با کسب ۱۱ امتیاز بهترین بازیکن بلغارستان نام گرفت.

ست زانکه رد آن ارهمنی رهنماستای عجب! این راه هن راه خدا کس نشد آگاه هک مقصد کجاستاقفله بس رفت از این راه، لیک
فکرتشان یکسره آز و هواسترارهوانی هک ردین معبرند

ای ربه، این گرگ بسی انشتاستای رهم، این رده چراگاه نیست رزهن طرار تو را رد قفاستات تو ز بیغوهل گذر میکنی این گنه تست، هن حکم قضاست دیده ببندی و ردافتی بچاه

پیشنهاد

چهره روز

ستاره های بلوچ
کتاب »ســتاره های بلوچ«، خاطرات روحانی مدافع 
حرم، عباس نارویی از حضور نبویون در نبرد سوریه، 
نوشته »محمد محمودی نورآبادی« از سوی انتشارات 
خط مقدم منتشر شد. »ســتاره های بلوچ«، اثری با 
ژانر خاطره است که شیخ عباس نارویی آن را روایت 
می کنــد. در واقع این اثر را بایــد در قالب »خاطرات 
دیگرنوشــت« دید. ماجرا از ارتفاعات سی سخت بویر 
احمد و زمانی شروع می شود که شیخ عباس به دالیل 
امنیتی ناچار بوده در خارج از زاد و بوم خودش زندگی 
کند. ســپس ماجرا شیب تندتری به خود می گیرد و 
روایت به بلوچستان می رسد. به روستای ۲۰ خانواری 
گزهک از توابع بزمان و ایرانشهر... و قلم نویسنده وارد 
دنیای رنگارنگ قوم نجیب و اصیل بلوچ می شود. قلمی که خرده فرهنگ ها، تکیه کالم ها و آداب و 
رسوم زیبای یکی از کهن اقوام ایران بزرگ را به تصویر می کشد. ماجرا البته بنا نیست در بلوچستان 
بماند و تمام شــود. روایت در چند فصل بعد از وادی آداب و رســوم، وارد دنیای رزم و حماســه 
می شود. راوی به روایتگری هجرت و کوچ ستاره هایی می پردازد که قرار است نه در بلوچستان که 
در غربت جنوب حلب نورافشانی کنند. محمودی نورآبادی در بخشی از مقدمه این کتاب نوشته 
اســت: »جدای از بحث حضور جوانان بلوچی اعم از شیعه و سنی در قالب تیپ نبویون در کشور 
ســوریه و رویارویی با جهل و جمود و تحجر و تکفیر به بســیاری از آن چراها و ابهاماتی که بلوچ 

ندیده ها در خصوص این قوم در ذهن و خیال دارند، پاسخ داده است«.

عباس یمینی شریف
عبــاس یمینی شــریف )۱۲9۸–۱۳۶۸( آموزگار، مدیر 
مدرسه و نویســنده ایرانی ادبیات کودکان بود. او دانش 
آموخته مدرسه دارالفنون و تاسیس کننده مدرسه روش 
نو که به دبیرستان دخترانه نور تغییر نام پیدا کرده است؛ 
می باشد. عباس یمینی شریف در اول خرداد سال ۱۲9۸ 
ش در محله پامنــار تهران به دنیا آمد. دوران کودکی و 
نوجوانی او در محله یادشده فوق گذشت. در سال ۱۳۱۷ 
در دانشســرای مقدماتی به تحصیل پرداخت. در ســال 
۱۳۲۱ اولین شعرش برای کودکان در مجله »نونهاالن« 
منتشر شد. در ســال ۱۳۲۳ با ابراهیم بنی احمد مجلهٔ 
بازی کودکان را منتشر کرد. در سال ۱۳۲۴ اشعار او در 
کتاب های درســی دوره ابتدایی ایران وارد شد. در سال 
۱۳۲۸ به مدیریت مجالت دانش آموز و ســازمان جوانان شیر و خورشید سرخ منصوب گردید.در سال 
۱۳۳۲ یمینی شــریف با بورس دولتی به آمریکا اعزام شــد و یک سال در دانشگاه کلمبیا به تحصیل 
دوره تخصصی در آموزش کودکان پرداخت و درجه فوق لیسانس دریافت کرد.در سال ۱۳۳۴ دبستان 
روش نو را با همسرش توران مقومی پایه گذاشت که بعدها با گسترش فعالیت به مجموعهٔ آموزشی از 
کودکستان تا پایان دوره راهنمایی تبدیل شد. آنان تا سال ۱۳۵۸ آن مؤسسه را اداره کردند.در دی ماه 
ســال ۱۳۳۵ به پیشنهاد جعفر بدیعی اولین شماره مجله کیهان بچه ها از طرف مؤسسه کیهان انتشار 
یافت. جعفر بدیعی سردبیر و عباس یمینی شریف مشاور این نشریه بودند. جعفر بدیعی بعدها به عنوان 
صاحب امتیاز و عباس یمینی شریف به عنوان مدیر مجله معرفی شدند. آنان تا سال ۱۳۵۸ با مؤسسه 
کیهان همکاری داشــتند. یمینی شریف در تیرماه سال ۱۳۳۴ با کمک همسرش توران دخت مقومی 

تهرانی مجوز تأسیس دبستان پسرانه روش نو را از وزارت فرهنگ اخذ کرد. 

فرهنگ

یک هنرمند ایتالیایی اثر هنــری که از آن به عنوان 
»مجسمه غیرمادی« یاد می کند را به فروش رساند.

به گزارش نشنال، »ســالواتور گرو« که یک هنرمند 
ایتالیایی اســت اثر هنری که کسی قادر به مشاهده 
آن نیســت را به عنوان یک »مجسمه غیرمادی« در 

یک حراجی به قیمت ۱۵هزار یورو به فروش رساند.
این اثر هنری که »من هســتم« نــام دارد، یا نامرئی 
است یا به بیان دیگر وجود ندارد. در حقیقت این اثر 
در شکل هیچ ماده ای وجود ندارد. با این حال »گرو« 
که ۶۷ ساله است این اثر را چنین توصیف نمی کند و  

معتقد است نیستی »وزن« و بنابراین »انرژی« دارد.
این اثر ماه گذشته در یک حراجی ایتالیایی به مزایده 
گذاشته شد و به قیمتی فراتر از ارزش تخمین زده شده که بین ۶هزار الی 9هزار یورو برآورد شده 
بود فروخته شــد.خریدار این اثر، گواهی اصالتی که توســط »گرو« امضا شــده است را به همراه 
دســتورالعمل نحوه نمایــش آن که نمایش آن در یک فضای یک و نیــم در یک و نیم متری را 
شــامل می شود دریافت کرد.»گرو« پیش از این مفاهیمی همچون نیستی و غیرمادی بودن را در 
آثارش به نمایش گذاشــته بود. اثری دیگری از »گرو« به نام »بودا در تامل«  با یک مربع ســفید 
در پیاده رو سنگ فرش شده ای در »میالن« مشخص شده بود. این هنرمند در ویدئویی که درباره 
این اثر منتشر کرده بود اعالم کرد که این مجسمه در باالی مربع سفید نصب شده است. »گرو« 
بیان کرد: » شما آن را نمی بینید، اما آن وجود دارد... این اثر از شما می خواهد قوه تخیلتان را به 
کار بگیرید، قوه ای که در همه وجود دارد، حتی کســانی که فکر می کنند آن را ندارند.«به چالش 
کشــیدن ماهیت یک اثر هنری و تمایل خریداران برای پرداخت هزینه برای خرید آن ها موضوع 

چندان جدیدی نیست. 

 یک هنرمند مجسمه  نامرئی اش 
را فروخت!
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